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H.VAN OORSCHOT 

Complementair bestuur: 
een mooi woord voor bestuurli.jke onmacht 

De afgelopen vier à vijf jaar heeft in Nederland het 
denken"over complementair bestuur een vlucht ge
nomen. Dit heeft geresulteerd .in een aantal min of 
meer gewichtige publikaties. Te noemen vallen in 
dit verband: het rapport 'Complementair Bestuur 
Verkend' door een door de Minister van Binnen
landse Zaken ingestelde werkgroep, het advies ter
zake van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening, een artikel over het Coördinatie Bureau 
Noordelijk Deel Randstad in een publikatie van de 
Vereniging voor Bouwrecht en tenslotte het num
mer van Bestuurswetenschappen uit juli 1978. 

In deze publikaties treft men veelal lovende verha
len aan over complementair bestuur en tevens 
allerlei suggesties om complementaire bestuursvor
men formele status te geven. 

Over wat complementair bestuur nu precies is, 
bestaat een redelijke overeenstemming. In het 
meen is men bereid de nota van Biza, voor wat 
betreft haar definitie, te volgen. Die definitie luidt 
a ls volgt: Complementair bestuur is overleg tussen 
besturen van afzonderlijke openbare lichamen van 
verschill ende bestuursniveaus met een zorgvuldig 
geregelde procedure op basis van met waarborgen 
omklede gelijkwaardigheid en met een duidelijke 
regeling van de rechtsgevolgen van het overleg. 
Deze definitie leidt ertoe, dat we moeten constate
ren dat in de praktijk complementair bestuur ei
genlijk nog niet volgens de regels functio neert. Im-

mers in welke verbanden wordt aan al die voor
waarden voldaan? De vraag rijst ofD'66 daarover 
verdrietig is, ofnog duidelijker, of de eerste stappen 
in de richting van complementair bestuur moeten 
worden toegejuichd en gestimuleerd. Het ant
woord daarop van D '66 moet ontkennend luiden 
en in het nu volgende zal ik uiteenzetten waarom. 

Als belangrijkste aanwijzing voor de noodzaak van 
complementair bestuur wordt vaak gezien de sterk 
toe5"enomen en nog steeds toenemende gecompli
ceerdheid van de samenleving en daarmee van het 
bestuur van die samenleving. Allerlei processen 
zijn boven de schaal van gemeente en provincie uit
groeid; allerlei zaken grijpen in elkaar. In dat hele 
proces heeft bovendien een concentratie van geld 
en regelingen bij de centrale overheid plaatsge
vonden, terwij l de zgn. verantwoordelijkheden 
voor die zaken toch veelal formeel bij lagere over
heden zijn blijven berusten. Goede voorbeelden 
zijn bijv. de centrale positie van de provincie in 
de wet Ruimtelijke Ordening en de verantwoorde
lijkheid van de gemeente voor de volkshuisvesting. 
Wie de bestuurlijke praktijk kent, weet wat daar
van terecht komt. De rijksinvloed op titel van de 
financiële belangen is er gigantisch. En nu steeds 
meer zaken blijkbaar het terrein van meer dan één 
bestuurslaag raken , wordt de roep om een geza
menlijk beleid sterker. Men moet zich echter af
vragen of die roep om gedeelde verantwoordelijk
heid wel het antwoord is op dit probleem. 
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In ieder geval kan er om te beginnen vanuit 
D'66-optiek een groot vraagteken bij worden gezet. 

Het zal immers duidelijk zijn, dat constructie van 
complementair bestuur ingewikkelde bestuurscon
structies zijn. Zij vormen dan ook een reactie op 
een inmiddels ingewikkelde maatschappelijke situ
atie. Het toegankelijk maken van het bestuur voor 
de burger is echter niet gediend met ingewikkel
de constructies. Wij mogen dan ook gevoeglijk 
aannemen dat complementaire bestuursconstruc
ties de afstand tussen burger en bestuur vergro
ten. 

Hierbij komt een tweede bezwaar tegen de com
plementaire bestuursvorm, nl. de aantasting van 
het functioneren van de democratie. Hetzelfde be
zwaar heeft D'66 ook steeds geuit tegen de ge
meenschappelijke regelingen. Er ontstaan daar
mee nl. nieuwe bestuursvormen die het adequate 
democratische controle-orgaan missen. De be
stuurslagen die in dergelijke constructie bijeen wor
den gebracht, kunnen veelal nauwelijks hun eigen 
democratische achterban recht doen. Het spel, 
waarbij bestuurders in dit soort situaties zich ver
schuilen achter de druk die hen door vertegen
woordigers van andere bestuursniveaus wordt op
gelegd, is overal waarneembaar. Het begrip 'zwar
te pieten' behoort zelfs al tot het bestuurlijk jar
gon. 

Complementair bestuur als antwoord op een in
gewikkelde samenleving en bevoegdhedenverde
ling is dan ook meer een bevestiging en versterking 
van die ondoorzichtigheid en ingewikkeldheid dan 
een bestuurlijke oplossing ervoor. 

Een ander argument voor complementair bestuur 
is de wens om als lagere overheid invloed uit te 
oefenen op de bevoegdhedenuitoefening van de 

volgens lezen dat de burger zijn fundamentele 
recht eist om binnen de hoofdlijnen van beleid aan 
zijn eigen leefsituatie vorm te geven en hierop poli
tiek invloed uit te oefenen. Een echt D'66-item, 
dunkt me. 

Maar de conclusie die men bij het doordenken 
over die wens van de burger moet trekken kan niet 
anders zijn dan dat hogere overheden zich tegen
woordig blijkbaar in toenemende mate ook binnen 
die hoofdlijnen van beleid bemoeien met de con
cretisering van het beleid naar die concrete leef
situatie toe. Daarop zou complementair bestuur 
dan het antwoord zijn. Het ware echter beter die 
toenemende bemoeizucht in te dammen . 

Als derde argument pro wordt gesteld dat ook 
een hogere overheid over stuurmiddelen wil be
schikken om een beleid te realiseren. En ten op
zichte van het handelen van een lagere overheid 
bestaat die wens dan niet zozeer uit de reeds be
staande negatieve controlemiddelen als goedkeu
ring en vernietiging, maar zou met name behoefte 
bestaan aan positieve stuurmiddelen die beleids
vormend werken. 

Dit klinkt wel aardig, maar is zeer bedenkelijk. 
Om te beginnen moet men zich realiseren dat deze 
positieve beleidsbeïnvloeding al lang bestaat via 
het hanteren van de gouden koorden of via het 
extensiefinterpreteren van een wettelijke bevoegd
heid. Voorbeeld voor dit laatste is de wijze waarop 
de goedkeuringsbevoegdheid van de provincie van 
bestemmingsplannen zich via het bestemmings
planvooroverleg op grond van het Besluit Ruimte
lijke Ordening met rijks- en provincie-invloed heeft 
ontwikkeld tot een gemeenteknevelarij die in ieder 
geval in strijd is met de oorspronkelijke bedoe
lingen van de wet. Dergelijke, op bestuurlijk on-

hogere overheid. Het rapport van de Biza-werk- gewenste administratieve instrumenten gebaseerde 
,. groep wijst in dit verband op de toenemende po- beïnvloeding, zal binnen het complementair be-

litisering van het locale en regionale bestuur. Wat 
daarmee wordt bedoeld wordt duidelijk als we ver-

stuur grote proporties aannemen. 
Het tweede en het derde argument voor comple-
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mentair bestuur laten zich gezamenlijk bevechten. 
In beide gevallen - of het nu de gemeente is die 

een hogere bestuurslaag wil beïnvloeden of anders
om - is een opening gemaakt voor nauwelijks be
stuurbare bemoeizucht. 

Volgens de verdedigers van het complementair 
bestuur moet hieraan dan ook nog de waarborg van 
gelijkwaardigheid van de betrokken bestuurslagen 
worden gegeven. In die situatie zal de burger nooit 
meer weten wie hij nu eigenlijk in redelijkheid 
waarvoor kan aanspreken. Er zal hierbij vermen
ging van bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
plaatsvinden en de drang om hierin ordenend op 
te treden zal afnemen. Dat dit zal leiden tot pre
cies het tegengestelde van wat ermee werd be
oogd, nl. verhoging van de bestuurskracht, kan 
geen twijfels oproepen. Aangezien iedereen óók in 
de uitoefening van volstrekt eigen bevoegdheden 
van de ander afhankelijk wordt, dreigt er een be
sluiteloosheid die ernstig moet worden genoemd. 

Als laatste argument voor het complementaire be
stuur in Nederland wil ik het argument noemen 
dat nogal eens door de Commissaris van de Konin
gin in Noord-Holland, drs. R . de Wit, wordt ge
bruikt. Complementair bestuur en de daaruit vol
gende afspraken tussen drie bestuurslagen zijn naar 
zijn mening nodig om gewichtige maatschappe
lijke projecten uit te voeren die niet door een 
verandering in opvatting van één bestuurslaag mo
gen worden onmogelijk gemaakt. Een voorbeeld 
dat hij vaak gebruikt, is het verstedelijkingsplan 
voor Noord-Holland benoorden het Noordzeeka
naal. De stadsvernieuwing in Amsterdam èn de 
integrale ontwikkeling van de groeikernen met de 
daarbij behorende externe infrastructurele werken 
vormen een geheel, dat over een groot aantal ja
ren tot stand moet worden gebracht. Volgens De 
Wit mag het slagen van een dergelijk project niet 
afhangen van 'de politieke waan van de dag' die 
bij één van de betrokkenen kan optreden. 

in de eerste plaats denk ik dat de geest die De 
Wit uit de fles laat, zich in die fles prima op 

zijn gemak voelt. Ik ken althans geen voorbeelden 
van grote maatschappelijk algemeen aanvaarde 
projecten, die, nadat ze met ieders goedvinden wa
ren gestart, door één van de deelnemers tegen de 
zin van de anderen in zijn gestaakt. En zelfs als 
dat zo is, dan nog denk ik niet dat complemen
tair bestuur of een basisakkoord daaraan veel ver
anderen. Met onwillige ossen is het slecht ploegen. 

Dan nog iets over 'de politieke waan van de dag' 
Ik vrees dat de heer De Wit over hetzelfde spreekt 
als ik, wanneer ik het heb over een 'levende de
mocratie.' Daar een dam tegen op werpen i on
D '66. 

Als men nu vanuit de D'66-optiek zoveel kritiek 
heeft op het complementair bestuur, wat is dan het 
alternatie!? Want het denken over complementair 
bestuur is wel ontstaan als reactie op maatschap
pelijke en bestuurlijke verschijnselen die zich onte
genzeggelijk voordoen. 

Het lijkt mij nuttig om bij het formuleren van 

een alternatief eerst een aantal uitgangsstellingen 
te formuleren. 
1. Het feit dat de maatschappij en daarmee de be

stuurlijke samenhangen complexer worden 
vraagt om maatregelen die in die situatie de 
bestuurbaarheid maximaliseren. 

2. De doorzichtigheid van het bestuur voor de bur
ger is, naarmate de samenleving complexer 
wordt, er evenredig meer mee gediend dat be
stuurlijke bevoegdheden bij aanwijsbare en de
mocratisch gecontroleerde organen zijn onder
gebracht. 

3. De enige manier om te voorkomen dat bestuurs
organen zich met allerlei zaken bemoeien die de 
hunne niet zijn, is een nauwkeurige omschrijving 
van hun bevoegdheden. 

Als men deze tellingen aanvaardt, dan is de re-
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medie even doeltreffend als eenvoudig, namelijk 
decentralisatie tot het laagst mogelijke niveau op 
zowel beleidsvormend, financieel , instrumenteel 
als uitvoerend terrein. In een dergelijk model blij
ven bij het rijk slechts die zaken, die duidelijk 
boven-provinciaal zijn en bij de provincie die za
ken die duidelijk boven-gemeentelijk zijn. 

De hogere bevoegdheden moeten dan steeds 
nauwkeurig worden .omschreven en met meer noch 
minder heeft men zich dali op dat niveau te be
moeien. Als een dergelijk bestuurlijk systeem goed 
wordt opgezet kan de behoefte aan gedeelde ver
antwoordelijkheid tot een relatief gering aantal 
gevallen worden teruggebracht. Dit model vraagt 
op ieder beleidsterrein bij elke nieuwe regeling of 
nieuwe beleidsuitspraak bijzondere zorg. Maar in 
de praktijk brengt men wel een directer, effectiever 

en democratischer systeem tot stand. 
Hetis natuurlijk niet zo datin ditsterkergedecen

traliseerde systeem geen overleg tussen bestuursla
gen zou moeten worden gevoerd. Wat echter moet 
worden voorkomen is dat: 
a.door het bestaan van bijv. een complementaire 

bestuurswetgeving het verticale bestuurlijke 
overleg een aantrekkelijke, eenvoudige werkwij
ze wordt en niet meer tot het hoogstnoodzake
lijke wordt beperkt; 

b. het complementair bestuur - en die neiging en 
bedoeling heeft het ontegenzeggelijk - meer en 
meer de bestuurlijke bevoegdheden en verant

woordelijkheden in het midden laat in dagelijks 
beleid en administratie; 

c. de toenemende centralisatie en uitholling van 
wettelijke bevoegdheden (in alle richtingen) 
voortgaat. 

Eerst moet overal waar dat enigszins mogelijk is 
een duidelijke bevoegdheden-afperking plaatsvin
den en moet aan de desbetreffende bestuur niveaus 
het bijpassende financiële en administratieve in
strumentarium worden gegeven. 

Die opdracht lijkt mij een gigantische. Het is im
mers een saneringsoperatie van wat in vele vele 

jaren stapje voor stapje is scheefgegroeid. Maar 
die sanering verdient prioriteit boven het leggen 
van de complementaire wattendeken over de ont
stane wirwar. 

Het valt zeer te betwijfelen of voor het verticale 
bestuurlijke overleg wat vervolgens nog nodig zal 
zijn, een complementair bestuurssysteem moet 
worden ontwikkeld. Het lijkt mij ongewenst in ver
band met het hierboven onder a. gestelde. Het 
zou beter zijn als men voorafgaand aan verticaal 
bestuurlijk overleg nauwkeurig omschreef wàt het 
onderwerp van bespreking vormt, wat wiens be
voegdheden zijn en wat dus in ieder geval niét ge
zamenlijk behoeft te worden besproken. En zelfs 
als dit consciëntieus wordt gedaan zal de burgerl 
volksvertegenwoordiger vaak nog moeite genoeg 
hebben om de democratische controle uit te oefe-
nen. 

Zo'n model leidt in een ingewikkelde samenleving 
wel tot een andere manier van beleidsvorming en 
-uitvoering. Ik wil daarvan graag een voorbeeld 
geven en zal daarvoor de totstandkoming van een 
bestemmingsplan nemen. Dit voorbeeld is vooral 
zo geschikt, omdat in de huidige situatie men daar

bij kan zien hoe quasi-complementaire bestuurs
vormen tot bestuurlijke wildgroei leiden. 

Een bestemming plan is volgens de wet een plan 
voor en door een gemeente. Omdat het plan in 
het regionale ruimtelijke beleid moet passeri, wordt 
het op grond van diezelfde wet getoetst door de 
provinciale overheid, die zich in deze laat advise
ren door de PPC die in overwegende mate wordt 
bezet door rijksheren. Het plaatje wordt compleet 
als wij vervolgens het vooroverleg over bestem
mingsplannen in beeld brengen. Dit vooroverleg 
wordt beschreven in een uitwerkingsbesluit van 
weer dezelfde wet. Zowel wet als besluit laten 
echter in het midden wat nu preèies wordt ge
toetst. 
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En zo zien wij hoe rijks- en provinciale ambte
naren zich met vulpotlood en uitschuifbaar aan

wijsstokje op de gemeentelijke schetsen werpen, 
geen stoepbreedte onberoerd laten, zich bemoeien 
met de gemeentelijke stedebouwkundige visie, oor

delen over boogstralen en dakhellingen en, last but 
not least, op grond van financiële en bestuurlijke 
macht hun persoonlijke esthetische opvattingen 
opdringen. 

Dit soort merkwaardige uitwassen van ons be
stuurlijkesysteem - zij het hier wat karikaturaal be
schreven - kan op. zich eenvoudig worden voor
komen als men het hierboven beschreven systeem 
hanteert. 

Als streekplannen door het rijk zouden moeten 
worden goedgekeurd via een toetsing op een aantal 
van te voren wettelijk vastgelegde globale criteria, 
zoals bijv. hoofdlijnen van het verstedelijkingsbe
leid , en het totaal benodigd bedrag voor bijzon
dere infrastructurele en bouwkundige werken, dan 
zou de bemoeienis daarmee grosso modo afgelopen 
kunnen zijn. De provincie zou kunnen volstaan 
met het toetsen van gemeentelijke plannen op de 
inpasbaarheid in het streekplan (d.w.z. of de 
locatie zo'n functie verdraagt), de bebouwings-

dichtheid, de aansluiting op de boven-gemeente
lijke infrastructuur en de uitzonderlijke ontwikke

lingskosten van de locatie. Deze criteria zouden 
nauwkeurig in het streekplan moeten vastliggen 
en daarmee moet de kous af zijn. Een plan zal 
dan via een check-list binnen 15 minuten worden 
goedgekeurd. 

De gemeente kan dan tenslotte een gemeentelijk 
plan maken zoals haar dat goeddunkt. En zo hoort 
dat ook. 

Tenslotte nog het volgende. Bezwaren hebben te
gen complementair bestuur als antwoord op maat
schappelijke ontwikkelingen zal - zoals gezegd -
nooit betekenen dat er geen overleg meer tussen 
bestuurslagen behoeft plaats te vinden. Dat over
leg behoort echter te gaan over bevoegdheden en 
zo weinig mogelijk over concrete zaken. Alleen dan 
kan een bestuursstructuur tot stand komen die 
D'66 aanstaat en die zich laat begrijpen en con
troleren door de burgers. Dat bovendien de be
stuurbaarheid wordt vergroot bij een doorzichtig 
bevoegdheden- en instrumentariumpakket moge 
voor zich spreken. 
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