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M.VANEMPEL 

Decentralisatie: enkele kanttekeningen 

Hoc staat het concept-verkiezingsprogramma te
genover 'decentralisatie'? Het antwoord lijkt wel
haa t metde vraag gegeven: natuurlijk zijn wij daar 
voor. De specifiek hieraan gewijde passage (onder 
Il- : 'Binnenlands bestuur' ) presenteert zich dan 
ook vrijwel als een vanzelfsprekendheid: 
'Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder, en 
daarbij treedt als vanzelf centralisatie op . Be
zuinigingen bevorderen deze ontwikkelingen nog. 
Eén van onze belangrijkste uitgangspunten is dat 
het bestuur doorzichtig en grijpbaar moet zijn 

voor de burgers. Daar past centralisatie niet bij , 
maar de huidige ontwikkelingen moeten onze roep 
om decentralisatie nog versterken. Hoe gecompli
ceerder namelijk de samenleving, des te groter is het 
belang van doorzichtigheid van bestuur. Daarom 
moeten zoveel mogelijk bestuurlijke verantwoor
delijkheden naar de basis, de gemeenten, worden 
gebracht, met bijbehorende financiën en zonder a l- . 
lerlei voorwaarden van rijk of provincie bij de be
steding ervan. Ook als er bezuinigd moet worden is 

dit de aangewezen weg, omdat op het laagste ni
veau de beste keuzes voor de besteding van schaars 
geld gemaakt kunnen worden .' 

Opmerkelijk is, dat deze voorkeur voor decentrali
satie wordt afgeleid uit het, als uitgangspunt gestel
de, vereiste van 'doorzichtigheid' en 'grijpbaar
heid' van het bestuur. Door de decentralisatie komt 
(afblijft) het bestuur dicht bij de burger, en die kan 

'op het laagste niveau de beste keuzes voor de beste
ding van schaars geld' maken. Dit sluit direct aan 
bij de eerder - onder II-a: 'Democratisering' - ge
poneerde stelling, dat de mensen 'medeverant
woordelijkheid moeten dragen voor zaken, waar
mee zij in hun levenssfeer rechtstreeks te maken 
hebben . Waarom zouden anderen die beslissingen 
beter kunnen nemen? ' Dat intussen de samenleving 
steeds gecompliceerder wordt - d .w.z. dat steeds 
meer factoren van velerlei herkomst op en tegen el
kaar inwerken - mag, volgens het programma, 
daaraan niet afdoen. Integendeel! Deze ontwikke
ling moet worden gecorrigeerd door meer informa
tie, maar aan de besluitvorming aan de basis mag 
niet worden getornd. 

Als zodanig is de presentatie van het·model con-
istent en het zal velen - binnen en buiten 0 '66 -

zonder moeite aanspreken. Het gaat er echter wel 
van uit , dat de complexe factoren , die de samenle
ving bepalen , zich in het kader van een 'besluitvor
ming aan de basis' op een wijze laten r~gel en , die 
voor alle betrokken groepen zo niet aantrekkelijk, 
dan toch in ieder geval dragelijk is. En anderzijds 
trekt het wel een zware wissel op het informatiebe
leid, dat immers de (groeiende) afstand tussen de 
burgers en de zijn leven bepalende factoren moet 
overbruggen. 

Als wij nu eerst dit laatste punt bezien , dan wacht 
ons een zekere teleurstelling. Het hoofdstukje II-g: 
'Naar een informatiebeleid' legt nl. heel andere ac-
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centen dan een gewenste ondersteuning van de de
centralisatie. Hier wordt niet zo zeer een mogelijk 

tekort aan informatie als probleem gepresenteerd, 
als wel een dreigend teveel: de bedreiging van de 
persoonlijke levenssfeer door de steeds grotere toe

gankelijkheid van allerhande gegevens. Het be
leidsaspect: 'Hoe garanderen we de toegankelijk
heid van de informatiekanalen (aan verzend- en 
ontvangstkant) voor alle maatschappelijke groepe
ringen' lijkt in dit verband welhaast achteraf toe
gevoegd , en verdraagt zich ook niet goed met een 
aantal andere van de genoemde 'beleidsaspecten ' . 
Uiteraard is het, in het verkiezingsprogramma be
nadrukte, probleem van de implicaties van een 
'ongelimiteerde informatietechnologie' van groot 
belang. Maar, zoals gezegd , men wordt teleurge
steld als men zoekt naar suggesties hoe nu die tech
nologie ookjuist ten goede zou kunnen worden aan
gewend, als noodzakelijk complement van het de
centralisatiemodel. Veel verder dan een - gelukkig 
positieve - uitspraak over regionale omroep komt 
het programma in di topzich t niet. Dit is ech ter niet 

meer dan een betrekkelijk simpel, op oude stramie
nen gebaseerde ontwikkeling. De techni~ - via te
lefoon en/of televisie - geeft veel meer mogelijkhe
den, en wel niet alleen voor 'ontvangst', maar ook, 
en juist, voor communicatie in beide richtingen. 
Alleen als wij deze mogelijkheden ten volle uitbui
ten, kunnen wij een serieuze poging doen de slui
pende centralisatie te keren en het decentralisatie

model geloofwaardig te doen zijn. 
Zelfs dan zal het overigens nog wel een hele toer 

zijn. Nog afgezien van de beperktheid van de greep 
van de politiek op de werkelijkheid, en van de prio
riteiten van mogelijke regeringspartners, blijkt ook 
het eigen verkiezingsprogramma moeite te hebben 
de gekozen lijn consequent vol te houden. Wèl dui
delijk spreekt de decentralisatiewens uit bijv. de 
passages over 'De organisatie van de politie' (onder 
II-f), over welzijn (onder V -b) en over volksge
zondheid (onder V-c). Op andere plaatsen in het 

Verkiezingsprogramma blijkt echter het centrali
satie-bloed te kruipen waar het niet gaan kan. 

Een aardige illustratie \·an een meer aarzelen
de houding treft men aan onder 'II_i: Kunsten': 
'Spreiding en amateuristische kunstbeoefening zijn 
gediend met decentralisatie van het kunstenbeleid. 

Vergroting van de provinciale en gemeentelijke au
tonomie mag eventueel niet betekenen dat kwetsba
re en experimen tele initiatieven daardoor in de knel 
komen: garanties daarvoor moeten ingebouwd 
worden.' 

Met andere woorden: 'decentralisatie is prima, 
maar we moeten er wel van uit kunnen gaan, dat 
jullie de in onze ogen goede beslissingen nemen'. 

Enigszins in dezelfde sfeer liggen de voorstellen, 
het subsidiewapen te gebruiken om bepaalde op 
zich zelfstandige/gedecentraliseerde organisaties er 
toe te brengen dit of dat wel ofniet te doen. Zo bijv.: 
'Bewoners van tehuizen en cliënten van de bejaar
denzorg moeten een betere rechtsbescherming 
krijgen; subsidies moeten mede aangewend worden 
ter aanmoediging van vrijwillige toepassing van 
zo'n regeling' (onder V of: 'Ouderen' ) . 

En ook: 
'Subsidies aan welzijnsinstellingen moeten gebon
den worden aan voorwaarden m.b.t. de toegan
kelijkheid van hun gebouwen voor gehandicapten' 
(onder V-g: 'Gehandicaptenbeleid') . 
Het spreekt vanzelf dat de doeleinden die met deze 
voorstellen worden nagestreefd, als zodanig niet an
ders dan toegejuicht kunnen worden. Waar het mij 
hier echter om gaat, is het punt dat het realiseren 
van deze goede doeleinden niet aan de vrije keuze 
van de betrokken instellingen wordt overgelaten, 
maar daaren tegen aan hen word topgelegd (de sub
sidie zal voor hen wel meestal een onmisbare finan
cieringsbron zijn). Dit verdraagt zich niet zo best 
met het in de aanhef geciteerde principe: ... 'met 
bijbehorende financiën en zonder allerlei voor· 
waarden van rijk of provincie bij de besteding er-
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van'. Of geldt, wat wél voor gemeenten geldt, vol
gens dit verkiezingsprogramma dit principieel niet 

voor welzijnsinstellingen en andere semi-publieke 
en private organisaties, waarbinnen de burgers al
lerlei positieve zaken ter hand nemen? 

Maar laten wij eerlijk blijven; de tot nog toe ge
ignaleerde gevallen mogen dan misschien niet he

lemaal 'recht in de leer' van de decentralisatie zijn, 
van erg ver uitglijden is toch geen sprake. 

Meer twijfels heb ik in dat opzicht over de 
hoofd tukken III en IV over 'De nieuwe schaar
sten ' en 'Sociaal-economisch beleid'. 

Om met het 'Sociaal-economisch beleid' te be

ginnen, springen er voor mij in hoofdstuk IV een 
paar punten uit: het 'sociaal contract' (onder lv-a : 
'Het globale kostenmatigende beleid '), het 'College 
van Rijksbemiddelaars Nieuwe Stijl' (onder Iv-b : 
'Een redelijker inkomensverdeling') en de 'Neder
landse Industriële Vernieuwingsmaatschappij' , NIVM 

(onder Iv-e: 'een gericht, vernieuwend structuur
beleid' ). 

In het 'sociaal contract' zouden , volgens het pro-

inderdaad die doeleinden zullen realiseren. Wat 
ligt er dan meer voor de hand, dan hen tevens de 
middelen in handen te geven om deze 'achterban
nen' desnoods in het gareel te dwingen? En daar
mee is de weg wijd open naar een spiraal van telkens 
weer de constatering, dat het met deze middelen 
toch ook nog niet lukt, en dat dus meer greep op de 
achterban noodzakelijk is, en de constatering dat 
ook dat weer niet voldoende is etc., etc. En aan wie 
moeten wij al die middelen dan in handen geven? 
Aan het 'georganiseerde bedrijfsleven ', als partner 
bij het sociaal contract? Maar heeft dat voldoende 
legitimatie om zoveel macht overde 'achterban ' uit 
te oefenen? Of dan toch maar liever de overheid? 

(Door het programma al als alternatief voor het 'so
ciaal contract' opgevoerd. ) Exit decentralisatie! 

Vergelijkbare opmerkingen kunnen worden ge
maakt t.a.v. het voorgestelde 'College van Rijksbe
middelaars Nieuwe Stijl'. Het zal misschien wel een 
middel zijn om bepaalde inkomensverdelingen te 
bereiken , mits keihard toegepast (men herinnere 
zich de spanningen waaraan het College 'Oude 
Stijl ' te gronde is gegaan), maar met decentralisa-

gramma, afspraken gemaakt moeten worden over tie heeft het niets mee te maken. 
'de in alle opzichten gewenste ontwikkeling van in- Is niet langzamerhand voor D '66 het moment ge-
komens en prijzen, de realisering van investeringen, 
en het arbeidsplaatsenbeleid'. Waar is hier sprake 
van decentralisatie? Of moet toch ook hier weer de 
vraag worden gesteld of volgens het programma de
centralisatie een groot goed is zolang het om de 
overheid als zodanig gaat, maar dat dit niet is weg
gelegd voor particuliere en semi-publieke organisa
ties? Laten wij ons goed realiseren dat een 'sociaal 
contract' dat die naam waard is, een zeer sterk cen
traliserende ingreep is in de regulering van de 
sociaal-economisch verhoudingen. Het betekent 
immers dat van de partners die hun handtekening 
onder zo'n contract zetten, verwacht wordt niet al
leen zichzelf te binden t.a.v. de wenselijkheid van 
bepaalde doeleinden , maar wel degelijk ook zich 
sterk te maken dat hun respectieve 'achterbannen' 

komen om zich los te maken van wat op de keper 
beschouwd niet anders is dan 'establishment'
denken: meteen kleine elite op een hoog niveau van 
abstractie gegevens verzamelen en doeleinden for
muleren en dan de troep maar commanderen te vol
gen. Is het ondenkbaar dat D '66 een radicaal alter
natiefkiest en zich losmaakt van de heilloze consen
sus tussen alle partijen, links en rechts, die elkaar 
bestrijden op het scherp van iedere procent prijs
compensatie, maar de hele verstikkende structuur 
eendrachtig in stand houden? Een structuur, die 
juist door de op hol geslagen centralisatie iedere 
deelbeslissing volstrekt oneigenlijke consequenties 
verleent, en daarmee tot een zaak van leven of dood 
maakt. Hier een bewuste politiek van decentralisa
tie voeren, betekent de mogelijkheid openen van 
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een differentiatie die aansluit bij de werkelijkheid, 
en daardoor van een beoordeling van iedere mis
stand, iedere eis, iedere correctie op de eigen meri
tes. Daarmee zou inderdaad van de betrokkenen 
gevraagd worden 'medeverantwoordelijkheid (te) 
dragen voor zaken, waarmee zij in hun levenssfeer 
rechtstreeks te maken hebben' , niet ook nog voor 
veel consequenties, die via allerlei abstracte koppe
lingsmechanismen voor hen volstrekt onoverzien
baar zijn. 

Mijn kanttekening bij de voorgestelde Neder
landse lndustride VemieuwingsmaatschappiJ (N I V M) 

plaats ik met wat meer aarzeling. Ik geloof, dat 
een NIVM zeker nut zou hebben, al was het 
alleen als concreet aanknopingspunt voor een 
serieus engagement op dit punt. Ik wil echter 
wel opmerken dat uit de in het verkiezings
programma gegeven uitwerking duidelijk de geest 
spreekt van een centraal opgesteld schema, waar 
eventueel te steunen projecten in moeten passen. 
M.a.w. een voeding van boven naar onder, niet 
van onder naar boven. Ik vraag mij af, of daar
mee werkelijke innovatie wordt gestimuleerd. Zou 
het kunnen zijn dat men bij deze opzet de, blijkbaar 
zo succesvolle, ondersteuning van de innovatie in de 
land- en tuinbouw voor ogen had? Deze indruk 
wordt versterkt door het voorstel tot opzet van 'sec
tororganen ', even verder in het zelfde hoofdstuk. 
Mocht dit zo zijn, dan wil ik wel wijzen op een we
zenlijk verschil tussen de agrarische sector en de in
dustrie. De ene boer voelt zich geen concurrent van 
de andere1, en dat werkt door, zowel in het markt
als in het structuurbeleid. Een dergelijke mentali
teit willen overplanten naar de industrie, betekent 
overstappen van het concurrentiemodel naar het 
branche-samenwerkingsmodel. Op zich is dat na
tuurlijk wel mogelijk, en veel van de huidige sector
politiek is in feite zonder die vooronderstelling niet 
denkbaar, maar - wederom - het betekent wel een 
duidelijk loslaten van de decentralisatiegedachte. 
Wil men decentralisatie combineren met indus-

------- -

trieel innovatiebeleid, dan zal men zich moeten 
neerleggen bij het idee dat met gemeenschapsgeld 
de ondernemer met een goed idee wordt gesteund, 
en diens concurrenten niet. 

Tenslotte dan een enkele opmerking over 
hoofdstuk lIl, 'De nieuwe schaarsten'. 

Onder het hoofd iIl-c: 'Het schaarse ge;:;onde milieu' 
leest men dat : 
'het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu
hygiëne dient belast te worden met de natuur
en landschapsbescherming ; de sanering van het 
bestaande vergunningenstelsel ; een voortschrijden
de meerjarenplanning die gemeentelijke en provin
ciale plannen overkoepelt en coördineert; verbe
tering van de nalevingscontrole en van de op
sporing en vervolging van milieudelicten ; uitbrei
ding tot een Ministerie voor milieuzaken en volks
gezondheid is gewenst'. 

Onder het hoofd III-d: 'De schaarse ruimte' 
wordt voorgesteld het gemeentelijk gronduitgifte: 
beleid te harmoniseren, liefst op basis van erfpacht, 
waarna volgt, dat een nieuwe 'Raamwet Erfpacht' 
een aantal spelregels zou moeten vastleggen en on
gewenste voorwaarden onmogelijk zou moeten 
maken. 

Tenslotte wordt ook nog gepleit voor de coördi
natie van het woonruimtebeleid van gemeenten 
binnen één regionale woningmarkt (onder III-e: 
'De schaarste aan woningen' ). 

Ik heb hier slechts een aantal expliciete punten 
genoemd. Om een werkelijk beeld te krijgen moet 
men natuurlijk het geheel van wensen en verlan
gens plaatsen tegen de achtergrond van wat nu 
reeds op dit gebied de feitelijke verhoudingen zijn 
tussen de centrale overheid en de overige instanties, 
materieel , regelgevend, financieel etc . Dan blijft er 
m.i. in alle eerlijkheid niet veel over van 'onze roep 
om decentralisatie', integendeel! 

Anders dan t.a.v. de eerder hier besproken pun· 
ten heb ik hier echter het gevoel dat er aan een cen
tralisatie van het beleid niet goed te ontkomen valt. 
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Hetgaathier nl. steeds om punten, waar de uitkom-
ten worden bepaald door factoren die (ver) uit

gaan boven het gedecentraliseerde niveau. Ruim

telijke ordening, woningbouw en milieubeheer 
werkelijk gedecentraliseerd beslissen, betekent de 
weg vrij maken voor groepsegoïsme en hypothi

ceren van het belang van de buurman of de volgen
de generatie. We moeten onder ogen zien dat het 
hier om afwegingen van belangen gaat, die op 
plaatselijk niveau eenvoudig niet op te lossen zijn: 

als karikaturaal voorbeeld moge gelden de situatie 
waarin bij de discussie over het tracé van een auto
weg iedere betrokken gemeente in staat is de eigen 
objectieve milieugroep in het veld te voeren. Maar 

zien wij dit onder ogen, en aanvaarden dus een cen
tralisering van de beslissing op zo'n punt, dan ge
biedt de eerlijkheid ook te erkennen dat aan plaat
e1ijke inspraak en beroepsmogelijkheid een dui

delijkegrens is gesteld. Ander houden wij orde bur
ger, àf de instantie, die het beleid moet zien uit te 

voeren, een fopspeen voor. 
Er is m.i. nog een, meer algemene, overweging 

om juist op het punt 'schaarste' meer welwillend te 

staan tegenover de cen traliseringstendens. De
centralisatie als ordeningsmodel houdt in een er
kenning van de 'eenheid in verscheidenheid': men 

accepteert de verschillen tussen de samenstellende 
delen en de eigen wijze waarop deze menen hun 

zaken te moeten regelen, in het vertrouwen dat het 
gemeenschappelijk belang impliciet of expliciet 
door de samenstellende delen wordt erkend en in 

hun eigen beleid wordt gehonoreerd. Het is goed 
zich te realiseren datin dit model de democratische 
meerderheidsbeslissing niet alleen zaligmakend is, 
maar gefrustreerd kan worden door de gedecentra-

liseerde besluitvorming. Dit alles kan per saldo tot 
tevredenheid van de meerderheid werken in een 
stabiele samenleving, waar een grote mate van 

overeenstemming bestaat over de gemeenschap

pelijke belangen. Komt echter de samenleving on
der spanning te staan, om welke reden dan ook, dan 

blijkt al gauw dat er behoefte bestaat aan een op
nieuw formuleren van die gemeenschappelijke be
langen2, en dáárvoor schiet dan het decentralisatie
model te kort. 

Voorzover er nu werkelijk sprake is van schaarste 
- de term 'schaarste aan werk' werkt m.i. veeleer 
verhullend - meen ik dat inderdaad gesteld kan 

worden dat de samenleving onder spanning staat: 
de kaarten worden opnieuw geschud, er treedt de
nivellering op tussen verschillende groepen in de 

samenleving. Onder die omstandigheden een cen
traal geformuleerd en uitgevoerd beleid voorstaan, 
is niet alleen begrijpelijk, maar ook juist. 

Dan rest nog slechts de geijkte waarschuwing van 
een ieder wien de decentralisatiegedachte dierbaar 

is: hopdt wel de proporties van het probleem in het 
oog en schiet niet over het doel heen. Want decen
tralisatie is als een pijl met weerhaken: makkelijk af 

te schieten, maar moeilijk terug te halen. 

Noten 

[. Zie S.L.Louwes, 'Het gouden tijdperk van het groene front; 
het landbouwbeleid in de na-oorlogse periode' , in: Nederland 
na 1945 (bundel E. W. Hofstee), Van Loghum Slaterus, 
Deventer, [980, blz. 223 e.v. (244). 

2. Vlg. bijv. de situatie in Zwitserland, waar het gevoel van een 
'malaise helvétique' leidde tot fundamentele discussies rond 
een Grondwetsherziening. 
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