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RATIONALITEIT EN BINNENLANDS 
BESTUUR: EEN VERSCHIL IN 
VISIE. 

Linze Schaap* 

Eén van de topics in het politieke debat in 
Nederland is de bestuurlijke organisatie. 
Kwesties als sociale vernieuwing, de agglo
meratieproblemen en '1992' zijn daar onge
twijfeld mede debet aan. Ook D66 levert 
haar bijdrage aan het debat, en terecht: het 
functioneren van het openbaar bestuur is 
van groot belang voor het functioneren van 
de democratie. In het verkiezingsprogramma 
hebben we een duidelijke standpunt neerge
legd. Toch kan het geen kwaad verder te 
discussiëren, zoals op de AL V van februari 
j.l. gebeurd is. Want de gedachten gaan 
momenteel teveel één kant op, ze getuigen 
teveel van een structuurdenken en te weinig 
van aandacht voor de procesmatige kant, 
voor de werking van het openbaar bestuur 
op dit moment. In dit artikel wordt de an
der kant van het verhaal weergegeven. 

Ik zal aangeven dat de huidige opvatting 
sterk ideologisch geïnspireerd is en geb a -
seerd is op een verouderd rationaliteitsbe
grip. Daartoe zal ik kort twee verschillende 
rationaliteitsbegrippen weergeven en twee 
daarop gebaseerde theorieën. Vervolgens be
schrijf ik een aantal maatschappelijke ont
wikkelingen, de reactie van het openbaar 
bestuur daarop en de gevolgen daarvan voor 
de positie van de gemeenten. Die analyse 
maakt duidelijk dat de standpunten uit het 
verkiezingsprogramma niet zo voor de hand 
liggen. De lezer besetTe dat prikkelende stel
lingen in dit artikel bedoeld zijn als even
zovele uitdagingen tot verdere discussie. 

* De auteur is lid van de vakgroep Bestuurskunde 
van de Erasmus Universiteit te Rotterdam 
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Een ideologisch debat. 

Het is niet ongebruikelijk verhandelingen over de 
bestuurlijke organisatie van Nederland te beginnen 
met de constatering dat die organisatie niet nieuw is 1. 

De gemeenten en provincies kregen hun wettelijke 
regeling in resp. de gemeentewet van 1851 en de 
Provinciewet van 1850 2. Daarin werd voortgebouwd 
op Middeleeuwse structuren. Sinds de vaststelling van 
deze organieke wetten is de structuur niet wezenlijk 
gewijzigd. Dat is op zijn minst verwonderlijk gezien 
het aantal wijzigingsvoorstellen dat vooral de laatste 
drie decennia gedaan is. Er is gesproken over distric
ten (Staatscommissie-Kalma), over het samenvoegen 
van gemeenten (Eerste Nota Ruimtelijke Ordening 
1960), over gewesten (ontwerp-Gewestwet 1970 en 
concept-Structuurschets Bestuurlijke Indeling 1974), 
over doe-provincies (concept-ontwerp Wet Reorgani
satie Binnenlands Bestuur 1975). Tot daadwerkelijke 
hervormingen van de structuur van het binnenlands 
bestuur is het nooit gekomen. Verhalen over deze 
Werdegang eindigen meestal met de verzuchting dat 
wel de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) 
steeds is aangepast. Aanklachten als 'immens conser
vatisme dat politiek en bestuurlijk Nederland ( .. ) 
kenmerkte op dit vlak" en "andermaal is gekozen voor 
lapmiddelen in plaats van voor fundamentele oplos
singen" zijn niet van de lucht. 

En op zo'n moment krijgt de analyse een akelige 
wending en worden (onbewust dan wel met de beste 
bedoelingen) propagandatechnieken in stelling ge
bracht. Want dat er vele reorganisatievoorstellen zijn 
gedaan is historisch gezien juist en is onomstotelijk 
vast te stellen. Maar de suggestie of zelfs conclusie 
dat er in bestuurlijk Nederland weinig of niets veran
derd is, kan op zijn minst betwist worden. Dubieus 
wordt het als men stelt dat de structuur van het 
binnenlands bestuur "modern" moet zijn, 'rationeel", 
"in overeenstemming met de eisen van de tijd", "dy
namisch en internationaal georiënteerd". Daarmee 
wordt het beeld opgeroepen dat het huidige openbaar 
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bestuur nog steeds gekenmerkt wordt door stoffige 
klerken met ganzeveren. Men vergeet ook dat deze 
begrippen, deze metaforen 3 niet eenduidig zijn en 
voor een deel eerder eigenschappen zijn van mensen 
dan van organisaties (of zelfs van de 'structuur van 
het binnenlands bestuur'). Ook het verkiezingspro
gramma van D66 maakt zich hieraan schuldig. 

Men negeert tevens dat de termen, voorzover ze al 
een inhoud hebben niet zonder meer wijzen in de 
richting van herstructurering van het openbaar be
stuur. Het valt goed te verdedigen dat het Nederland
se openbaar bestuur enorm veranderd is en dat het 
wel degelijk dynamisch is, in die zin dat het zich 
permanent aanpast een veranderende omstandigheden. 
Het is waar dat die veranderingen niet plaatsvinden in 
de structuur. Ze zijn echter wel zichtbaar in de wer
king van in de processen in het binnenlands bestuur. 
Maar wie zich blind staart op de structuur, zonder 
acht te slaan op de veel wezenlijker werking van het 
openbaar bestuur, maakt zich schuldig aan geveltoe
risme. 

De discussie is dan ook teveel een ideologisch 
debat. En "naar haar aard is ideologie een surrogaat 
voor denken" 4. Het binnenlands bestuur wordt teveel 
vanuit een eng interpretatiekader beoordeeld. Er 
wordt teveel met termen gesmeten die geen inhoud 
hebben, er worden te snel conclusies getrokken (zie 
verderop). 

Rationaliteit. 

Een van de termen die met weinig zorgvuldigheid 
gehanteerd worden is 'rationaliteit'. Die term verdient 
hier enige aandacht, omdat de bespreking ervan enig 
licht kan werpen op een andere kijk op het binnen
lands bestuur; een visie waarin meer aandacht is voor 
rationele processen dan voor een rationele structuur. 
En aandacht voor het begrip rationaliteit is natuurlijk 
ook leuk, omdat we het zo graag gebruiken. 

Rationaliteit kan worden omschreven als het ratio
nele handelen: redelijk, weldoordacht, afwegend, of 
zelfs: wetenschappelijk gebaseerd. Probleem hierbij is 
te bepalen wat de maatstaf is voor wat redelijk is. 
Wie of wat bepaalt, bijvoorbeeld bij besluitvorming in 
het openbaar bestuur, welke argumenten meetellen? 
Het antwoord lijkt simpel: alle argumenten tellen 
mee, althans, alle voor- en nadelen moeten tegen 
elkaar worden afgewogen, alle alternatieven moeten 
worden bekeken. Dit is de oorspronkelijke invulling 
van het begrip. Toch blijft het probleem bestaan. 
Want we zijn domweg geestelijk niet in staat alles 
tegen elkaar af te wegen; het menselijk brein is niet 
alomvattend, albegrijpend en alwetend. Volledige 
rationaliteit is een onmogelijkheid. We handelen deels 
beperkt rationeel en we worden deels geleid door 
emoties en eigenbelang. 
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Dit geldt ook voor de toepassing van het rationali
teitsbegrip op organisaties. Er is geprobeerd te beden
ken wat een rationele organisatie zou zijn; dit werd 
de klassieke bureaucratie van Max Weber. Daarin 
stonden o.m. centraal een duidelijke taakafbakening 
tussen de medewerkers, specialisatie van de medewer
kers, een hiërarchische relatie tussen de ambtenarij en 
de politieke top. In dit ideaaltype van de rationele 
organisatie en van de rationele overheid zat ingebak
ken dat iedereen zich met een deel van de werkelijk
heid zou bezighouden. In de praktijk blijkt ook hier 
het eten zwart van het roet te worden door de be
perkte rationaliteit. De rationaliteit van de mensen is 
niet alleen beperkt, maar wordt ook voor een deel 
gebonden door de organisatie waarin men zit. Argu
menten die mensen geven voor (of tegen) een be
paalde beslissing worden mede bepaald door het be
lang van de organisatie en door het beleidsveld waarin 
men werkzaam is (we kennen het verschijnsel van 
"spreken met een bepaalde pet op"). Die argumentatie 
kan een zekere rationaliteit hebben, maar dan wel 
vanuit het belang van de organisatie! De rationaliteit 
is beperkt en gebonden 5. 

Rationeel binnenlands bestuur? 

Dit inzicht in rationaliteit betekent, als we kijken naar 
het binnenlands bestuur, in de eerste plaats dat we 
niet in staat zijn op volstrekt rationele wijze een 
structuur van het binnenlands bestuur te kiezen. 
Niemand is in staat alle voor- en nadelen voor een 
bepaalde sfructuur te kennen, laat staan tegen elkaar 
af te wegen. En bij de besluitvorming zullen altijd 
(bestaande) belangen meespelen. In de tweede plaats 
betekent het dat er geen 'rationele structuur' te be
denken is. Geen enkele structuur zal leiden tot het 
beste overheidsbeleid (want: wat is 'het beste beleid'?). 
Wat wel mogelijk is, is rekening te houden met de 
rationaliteit van organisaties (en de mensen daarin!) 
en er oog voor te hebben dat zij opkomen voor hun 
eigen belangen. Organisaties hebben een eigen dyna
miek, ze hebben eigen doeleinden, zijn geen willoze 
instrumenten in de handen van politici/bestuurders. 
Dit geldt voor de huidige gemeenten, provincies en 
departementen, het geldt ook voor de diverse beleids
sectoren (met als gevolg een weinig geïntegreerd 
beleid en verkokering), het zal ook gelden voor even
tueel nieuw te vormen bestuursorganisaties als agglo
meratiebesturen/districten. Is het nodig te wijzen op 
belangentegenstellingen tussen departementen, tuss~n 
departementen en gemeenten, tussen gemeenten on
derling? De opdracht aan de vormgevers van het 
binnenlands bestuur is niet oni een plaatje te maken 
dat er op papier leuk uitziet, want de praktijk zal 
toch altijd anders zijn (en misschien wel tegengesteld 
aan de bedoelingen). We moeten ernaar streven dat 
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zo veel mogelijk belangen aan bod komen. 

Gedachten over binnenlands bestuur. 

De verschillende interpretaties van het begrip 'ratio
naliteit' werken door in theorieën over in benaderin
gen van het binnenlands bestuur. Het is niet mijn 
bedoeling een theoretisch debat te beginnen; ik zal 
daarom volstaan met het aanstippen van twee theo
rieën 6. Ik kijk vooral naar de praktische uitwerking 
van de benaderingen en de verschillen in interpretatie 
van verschijnselen in de bestuurspraktijk .. Op deze 
manier kan een kader worden geschetst voor oplos
singen van problemen in het opënbaar bestuur. De 
reden om hierbij stil te staan is dat we ons bewust 
moeten zijn van de kijk die we hebben op de be
stuurswerkelijkheid. Iedereen interpreteert de werke
lijkheid vanuit een bepaalde theoretische invalshoek, 
iedereen heeft een gekleurde bril op bij het analyse
ren van een probleem. Objectiviteit bestaat niet. 

De monocentrische staat. 

De eerste theorie, de monocentristische, gaat ervan 
uit dat het bestuur geleid wordt vanuit één centrum, 
één machtscentrum; ze is gegrondvest op de klassieke 
bureaucratiegedachte, op het oorspronkelijke rationa
liteitsidee. Organisaties worden gezien als rationele 
eenheden, met een zekere hiërarchie. Politiek en 
ambtenarij zijn strikt gescheiden. Het machtscentrum 
in het binnenlands bestuur is dan de rijkswetgever, 
ministers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, 
ambtenaren voeren de politieke opdrachten loyaal en 
nauwgezet uit. Analyses van de gedecentraliseerde 
eenheidsstaat vanuit dit perspectief zijn over het 
algemeen somber van toon. Men is van mening dat 
de bevoegdheden van gemeenten zijn uitgehold, dat 
het rijk veel taken aan zich heeft getrokken, dat 
gemeenten te lijden hebben onder provinciaal toezicht 
en dat ze financieel volstrekt afhankelijk zijn gewor
den van het rijk (immers, de eigen belastingen en 
retributies maken landelijk gezien maar ongeveer 6% 
uit van de gemeentelijke inkomsten). Men stelt dan 
voor om deze ontwikkelingen om te buigen en de 
gemeenten een grotere zelfstandigheid terug te geven. 
Maatregelen die daarvoor door de wetgever getroffen 
moeten worden zijn het saneren van toezichtsbepalin
gen en van specifieke uitkeringen, en het overdragen 
van bevoegdheden door het rijk aan de gemeenten 7. 

Gemeenten zouden geheel zelfstandig een eigen beleid 
moeten kunnen voeren. Wezenlijk is dat men ervan 
uitgaat dat het mogelijk is de zelfstandigheid van 
gemeenten welbewust, met maatregelen van de rijks
overheid, te vergroten. 

De polycentrische staat. 
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In de monocentrische visie wordt echter over het 
hoofd gezien dat gemeenten in de praktijk lang niet 
altijd ongelukkig zijn met bijvoorbeeld specifieke 
uitkeringen en dat het provinciaal toezicht soms een 
nuttig informatie- en overlegkanaal is. Beide fenome
nen zijn voor hogere overheden in sommige gevallen 
de enige mogelijkheid om betrokken te raken bij 
gemeentelijk beleid. Een theorie die daarvoor meer 
oog heeft is de polycentrische. In deze theorie wordt 
het bestuur niet gezien als een organisatie die vanuit 
één centrum bestuurd wordt, maar als een conglome
raat van afzonderlijke centra, van afzonderlijke be
stuurseenheden die alle een bijdrage leveren aan het 
besturen van de staat. Alle hebben ze enige macht en 
zelfstandigheid. Geen van de eenheden is in staat 
zonder de medewerking van andere eenheden een 
beleid te voeren. Het rijk kan de berg klein chemisch 
afval willen verkleinen, maar is daarvoor afhankelijk 
van gemeentelijke activiteiten. In deze visie kunnen 
gemeenten soms met succes invloed uitoefenen .op 
departementen (in het voorbeeld: een vergoeding voor 
de activiteiten) en kunnen z~ departementen zelfs ge
bruiken voor hun eigen doeleinden. De mate van 
zelfstandigheid van gemeenten wordt niet door de 
wetgever bepaald en kan niet door hem worden be
paald, maar is onderhevig aan de dynamiek van het 
binnenlands bestuur. Ze wordt bepaald door onder
handelingsprocessen, door de mate van afhankelijkheid 
van eenheden ten opzichte van elkaar. Of om de 
Raad voor het Binnenlands Bestuur te citeren: "Een 
evenwichtige taak- en bevoegdhedenverdeling zou in 
dat perspectief eerder de uitkomst (proces) dan het 
vertrekpunt (in de zin van een van tevoren door de 
nationale wetgever vastgestelde blauwdruk) moeten 
zijn voor de omgang tussen de verschillende overhe
den" 8. Gemeenten zijn dan ook niet in gelijke mate 
zelfstandig. 

De 'keuze'. 

Het staat een ieder vrij een eigen theorie of eigen 
vooroordelen te hebben. Maar aan een theorie mag 
wel de eis worden gesteld dat ze een verklarende 
waarde heeft, dat ze verklaringen weet te geven voor 
wat zich in de werkelijkheid afspeelt. Mijns inziens 
voldoet de tweede theorie beter aan dat vereiste dan 
de eerste. Immers, de monocentrische theorie weet 
wel een verklaring te geven voor de toename van de 
bevoegdheden van de rijksoverheid, maar niet voor de 
toename van de beleidstaken van gemeenten, ze ziet 
volledig over het hoofd dat er in gemeentelijke kring 
steun bestaat voor specifieke uitkeringen 9 en dat 
specifieke uitkeringen en toezichtsrelaties positief 
kunnen uitvallen voor gemeenten. Daarnaast is de 
theorie gebaseerd op het oorspronkelijke, maar on-
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mogelijke rationaliteitsbegrip en gaat ze ervan uit dat 
het binnenlands bestuur beheersbaar is en dat maat
schappelijke processen te sturen zijn vanuit één cen
trum. Dat lijkt me illusoir. De samenleving is niet 
'maakbaar', laat zich niet met wettelijke maatregelen 
sturen; leiden organisaties en beleidssectoren dan geen 
eigen leven, of is dat zomaar te veranderen? 
Gemeenten zijn toch niet volstrekt krachteloos? De 
aanhangers van de monocentrische theorie maken zich 
schuldig aan juristerij ("als je maar bevoegdheden 
overdraagt komt alles goed") en van centralisme ("het 
rijk moet het doen"). 

De polycentrische theorie weet de genoemde ver
schijnselen wel te verklaren. Zij gaat uit van een 
eigen kracht van gemeenten die niet alleen gebaseerd 
is op bevoegdheden, maar ook op expertise, op kennis 
van de locale situatie, op onderhandelingsvermogen en 
op een beleidsafhankelijkheid van departementen 
('zonder medewerking van gemeenten geen rijksbe
leid'). Ze is ook niet gegrondvest op een te hoog 
gegrepen rationaliteitsbegrip, maar houdt integendeel 
rekening met de eigen rationaliteit en de eigen dyna
miek van organisaties. 

Hier wordt verder uitgegaan van de polycentrische 
theorie. Dit leidt tot een wat positievere kijk op de 
manier waarop het openbaar bestuur gereageerd heeft 
op enkele maatschappelijke ontwikkelingen. Ook al 
zijn de maatschappelijke veranderingen fundamenteel 
van aard geweest, ze hebben niet geleid tot wijziging 
van de structuur van het binnenlands bestuur. Door 
velen wordt dit betreurd en gezien als een bewijs van 
conservatisme ("bestuurlijke monumentenzorg"). Ook 
D66 lijkt in haar verkiezingsprogramma deze opvat
ting toegedaan te zijn 10. Anderen zien er juist een 
bewijs in van de flexibiliteit van de huidige structuur 
en van het vermogen daarvan zich aan te passen aan 
nieuwe ontwikkelingen. Des poedels kern. 

Maatschappelijke ontwikkelingen. 

Ontwikkelingen in het openbaar bestuur zijn niet los 
te zien van ontwikkelingen in de rest van de samen
leving. In de tijd dat de gemeente- en Provinciewet 
werden vastgesteld, zag de maatschappij er totaal 
anders uit dan nu. De burgerij dreef handel, het 'volk' 
was arm en werd betutteld door kerk en burgerij. 
Toen de industriële revolutie toch nog op gang kwam 
ging die gepaard met de zegeningen van het econo
misch liberalisme: armoede, ondervoeding, lange 
werktijden, slecht onderwijs, bizarre woonomstandig
heden. Sommige gemeenten probeerden hiertegen iets 
te doen, maar waren daartoe niet in staat. Nationale 
maatregelen bleken noodzakelijk, de gemeenten ont
brak het vaak aan de deskundigheid, aan de moge
lijkheden effectief op te treden en aan het geld (ze 
waren afhankelijk van vooral gemeentelijke belastin-
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gen en bij een arme bevolking is weinig te halen). 
In de loop der jaren werd de gevoeligheid van de 

nationale overheid voor de sociale nood groter. Door 
middel van wetten werd geprobeerd die nood te leni
gen (na 1900 o.a. de Woningwet, Invaliditeitswet, 
Ziektewet) 11. Het begin van de verzorgingsmaat
schappij was er 12. De eisen die aan de overheid 
worden gesteld zijn in de loop van de twintigste eeuw 
steeds hoger geworden, ongetwijfeld mede als gevolg 
van het hogere opleidingspeil van de bevolking, de 
toenemende mondigheid van de burger en het zich 
vastzetten van democratische principes. Op vrijwel alle 
terreinen van het leven kwam er een roep om over
heidsbeleid, ter garandering van 'gelijkheid'. De over
heid ging zich bemoeien met sociale zekerheid, ge
zondheidszorg, arbeidsomstandigheden, onderwijs, 
emancipatie, samenlevingsopbouw, woningbouw, ruim
telijke ordening en infrastructuur. Ook terreinen als 
openbare orde en veiligheid en defensie die van 
oudsher een optreden van de overheid kennen hebben 
veranderingen ondergaan in de verzorgingsmaatschap
pij (denk bijvoorbeeld aan de preventieve taken van 
de brandweer). 

Bestuurlijke reactie. 

De rol van de overheid in de samenleving is enorm 
veranderd. Ze is zich met veel meer terreinen gaan 
bemoeien en het overheidsbeleid is anders van karak
ter geworden, is meer materieel van aard. Onder 
invloed van deze ontwikkelingen is het bestuurlijk 
leven een stuk ingewikkelder geworden. De overzich -
telijkheid uit de negentiende eeuw is voorgoed ver
dwenen. Welke taken bij welke overheidslaag horen, 
is onduidelijk. Wie waarvoor verantwoordelijk is, lijkt 
niet voor iedereen helder te zijn. Dat alleen de geko
zen (en de benoemde) politici belangrijke beslissingen 
nemen, is een fictie geworden. Departementen, uit
voeringsorganisaties en adviesorganen zijn in het leven 
geroepen en zijn in omvang toegenomen. Er heeft 
een vergaande specialisatie plaatsgevonden, de organi
saties zijn volgestroomd met gespecialiseerde ambte
naren uit diverse wetenschappelijke disciplines. De 
beleidssectoren hebben een belangrijkere plaats ver
worven, integrale beleidsvoering is moeilijk geworden. 

Wel is duidelijk dat veel beleid rijksbeleid is, ten
minste als we kijken naar de wetgeving. Alleen de 
nationale wetgever werd in staat geacht gelijkheid te 
garanderen. In de loop van deze eeuw is dan ook een 
gigantische hoeveelheid wetten vastgesteld. 

Besturen is niet alleen ingewikkelder geworden 
doordat er zoveel wetten en overheidsorganisaties zijn, 
maar meer nog door de sterk gegroeide beleidsver
vlechting 13. Beleid op het ene terrein heeft meteen 
repercussies op verscheidene andere beleidsterreinen. 
Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de OV-
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jaarkaart voor studenten: in eerste instantie is dat 
beleid op het terrein van (fmanciering van) het on
derwijs, maar het heeft gevolgen voor de vervoerssec
tor en het milieubeleid (aantrekkelijkheid openbaar 
vervoer). Coördinatieproblemen, verkokering en het 
ontstaan van overlegorganen vloeien voort uit de 
gegroeide vervlechting. Besturen is overleggen gewor
den. Niet alleen overheidsorganisaties zijn van belang, 
maar ook andere maatschappelijke organisaties, zoals 
vakbonden, koepelorganisaties, milieugroeperingen etc., 
etc. Voor een niet onaanzienlijk deel voeren zij het 
beleid. 

De plaats van de gemeenten. 

Tijdens de groei van de verzorgingsmaatschappij en de 
verandering in de positie van de overheid in haar 
geheel is de rol van de gemeenten veranderd. Hun 
takenpakket is aan de ene kant lichter geworden, 
doordat de rijksoverheid taken aan zich moest trek
ken. Aan de andere kant hebben gemeenten er zeer 
vele nieuwe taken bijgekregen, doordat ze werden 
ingeschakeld bij de decentrale uitvoering van rijkswet
ten. En uitvoerders van beleid kunnen een aanzienlij
ke mate van beleidsvrijheid hebben. Dit leidde ook bij 
gemeenten tot groei en specialisatie van het ambtena
renkorps. Integrale beleidsvoering is daardoor ook bij 
gemeenten moeilijker geworden. Die wordt verder 
bemoeilijkt door een andere verandering. Het grootste 
deel van het gemeentelijk beleid wordt in de verzor
gingsmaatschappij in samenwerking met andere orga
nisaties gevoerd, dikwijls met andere gemeenten (zie 
de groei van de gemeenschappelijke regelingen, in de 
breedte en in de diepte). Ook op lokaal niveau is een 
grote beleidsvervlechting tussen beleidssectoren (denk 
aan onveilige plekken in de wijk: vervlechting tussen 
ruimtelijke ordening, ouderenbeleid, openbare orde, 
emancipatie) en tussen gemeenten. 

Beleidsvervlechting is er ook tussen de overheidsla
gen. Wetten zijn weliswaar nationaal, maar de uitvoe
ring ligt vaak in handen van de gemeenten. Dat 
betekent dat het beleid op verschillende niveau's 
gevoerd wordt. Veel overleg is daarvan een gevolg, 
over doelstellingen, over middelen, over procedures 
etc. Het overleg met departementen kan problemen 
opleveren, zeker als gemeenten te maken hebben met 
verscheidene departementen tegelijk. Resultaten van 
interdepartementaal overleg zijn vaak net zo gemak
kelijk te veranderen als de natheid van de zee. 

Maar wie hieruit de conclusie trekt dat de plaats 
van de gemeenten een slechte is, lijdt aan kortzichtig
heid. Gemeenten zijn wel een groot deel van hun 
autonomie kwijt, maar hebben een breed takenpakket 
teruggekregen 14. Gemeenten zijn weliswaar voor een 
deel afhankelijk van het rijk, maar dat geldt omge
keerd ook. Sommige gemeenten weten daar goed mee 
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om te gaan, dringen zichzelf in een vroegtijdig sta
dium in het overleg of spelen ministeries tegen elkaar 
uit, tot voordeel van zichzelf. En we mogen ook niet 
vergeten dat de Vereniging van Nederlandse Ge
meenten zeer vaak betrokken is bij overleg. 

Dat gemeenten goed weten om te gaan met veran
deringen en met zaken die hun op het eerste gezicht 
in de weg lijken te staan zal ik illustreren aan de 
hand van enkele stenen des aanstoots van de mono
centristen. Veel gemeentelijke taken zijn taken op 
grond van medebewind en worden uitgevoerd in het 
kader van rijkswetten. Maar dat wil nog niet zeggen 
dat gemeenten geen beleidsruimte hebben. In diverse 
wetten krijgen gemeenten de mogelijkheid rijksnormen 
aan te passen aan lokale omstandigheden. Vaak gaat 
het om taken die gemeenten in hun eentje niet zou
den kunnen uitvoeren 15. Wetgeving van de rijksover
heid is dan noodzakelijk om de gemeenten de moge
lijkheid te geven beleid te voeren. 

Ook toezicht is op zichzelf niet in alle gevallen zo'n 
grote ramp als weleens gedacht wordt. In de praktijk 
blijkt dat vele besluiten van gemeenten die goedkeu
ring behoeven die goedkeuring zonder meer krijgen 16. 

Toezicht kan in sommige gevallen zelfs prettig zijn, nl. 
in die gevallen waarin het fungeert als gratis advies
kanaal, bijvoorbeeld in de ruimtelijke ordening. Er 
kan ook een positief oordeel over toezichtsrelatie 
worden geveld als het fungeert als een overlegkanaal 
tussen de verschillende overheidslagen en het zo een 
bijdrage levert aan een betere afstemming tussen het 
beleid van diverse instanties. Dat geldt ook voor de 
financiële verhoudingen. Uit het feit dat gemeenten 
voor meer dan 90% van hun inkomsten afhankelijk 
zijn van de rijksoverheid wordt vaak afgeleid dat zij 
weinig te vertellen hebben. De specifieke uitkeringen 
zijn vaak de zondebok. Maar in de praktijk blijkt dat 
sommige gemeenten prima in staat zijn subsidies in de 
wacht te slepen, sterker nog, dat ze in staat zijn 
ministeries voor hun karretje te spannen. 

Bestuurlijke dynamiek. 

Het openbaar bestuur is dus allesbehalve stil blijven 
staan. Taken zijn opgepakt, deskundigheid is toegeno
men, beleid is gevoerd als daarom werd gevraagd. De 
taakverdeling tussen de bestuurslichamen is niet fun
damenteel veranderd. Wel is het zo, dat er geen 
duidelijke taakverdeling ligt en dat gemeenten niet 
een vastomlijnd takenpakket hebben. En zeker, ge
meenten zijn sterk afhankelijk van andere instanties. 
Maar die afhankelijkheid is geen gegeven, gemeenten 
kunnen door een adequaat optreden hun zelfstandig
heid vergroten. Want, zoals gesteld, ook de andere 
overheden zijn afhankelijk. Zij kunnen geen beleid 
voeren als ze niet de medewerking hebben van andere 
actoren, waaronder gemeenten. Zo heeft het rijk 
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weinig middelen om gemeenten in de haar gewenste 
richting te sturen. Wetgeving duurt lang en is weinig 
flexibel, het toezicht kan alleen maar negatief werken 
17 en specifieke uitkeringen worden door gemeenten 
soms gebruikt om hun eigen doeleinden na te streven. 
Ook voor het rijk is onderhandelen het devies. 

Het boeiende van dit geheel is dat ondanks de 
veranderingen de structuur van het binnenlands be
stuur niet wezenlijk aangetast is. Alleen de gemeen
schappelijke regelingen zijn (relatieve) nieuwkomers. 
Het is verbazingwekkend dat de groei van de moderne 
staat van 'nachtwakersstaat' tot een in de puntjes 
gereguleerde en vervlochten verzorgingsmaatschappij 
plaatsgevonden heeft binnen een en hetzelfde wette
lijke kader. Zo belemmerend werkt dat blijkbaar ook 
weer niet. De bestuurspraktijk zoekt haar weg wel. 

Bestuurlijke veranderingen? 

De constatering dat enorme maatschappelijke veran
deringen tot stand gekomen zijn zonder veranderingen 
in de structuur van het openbaar bestuur moet te 
denken geven. Zijn de veranderingen die nu voor de 
deur staan zoveel anders van aard dan de veranderin
gen van de laatste eeuw dat ze moeten leiden tot 
structuuraanpassingen in het binnenlands bestuur? 
Van de ontwikkelingen die gaande zijn noem ik de 
nog steeds doorgaande individualisering, de groeiende 
mogelijkheden voor genetische manipulaties, de inter
nationalisering en de toenemende aandacht voor het 
milieu. De eerste twee lijken niet meteen de bijl aan 
de wortel van het binnenlands bestuur te zullen leg
gen. Bij de laatste twee zou dat anders kunnen liggen. 

Internationalisering betekent in Nederland: Euro
peanisering, 1992. Het overheidsbeleid zal in toene
mende mate uit EG-burelen komen. Maar EG-re
gelgeving kan worden toegepast door iedere bestuur
lijke organisatie, en het verkrijgen van EG-subsidies 
zal voor districten niet simpeler zijn dan voor de 
huidige gemeenten. Die subsidies zijn vaak bedoeld 
voor regio's. Maar met die regio's worden lang niet 
altijd de regio's op het niveau van de Nederlandse 
gemeenschappelijke regelingen bedoeld. Dikwijls zijn 
het regio's die de provinciegrens of zelfs de landsgrens 
overschrijden. In die gevallen lost districtsvorming dus 
niets op. 

Ook de toenemende aandacht voor het milieu zal 
niet hoeven te leiden tot bestuurlijke hervormingen. 
Milieuproblemen liggen niet alle op districtsniveau. 
Voor problemen die boven dat niveau liggen is dan 
toch weer samenwerking noodzakelijk. 

Het verkiezingsprogramma. 

In haar verkiezingsprogramma 1989-1993 stelt D66 
voor te komen tot een nieuwe bestuurslaag: agglome-
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ratie/regio/district. Deze moet op het niveau van de 
huidige gemeenschappelijke regelingen komen, dus 
tussen gemeente en provincie; de huidige provincies 
worden afgeschaft. De taken van de regio's moeten 
bestaan uit de taken van de provincies en sommige 
taken van de gemeenten. Sommige taken (de provin
ciale en enkele rijkstaken) worden dus gedecentrali
seerd, andere (een aantal gemeentelijke) gecentrali
seerd. Redenen voor dit voorstel zijn dat de huidige 
organisatie niet het hoofd kan bieden aan de proble
men van verstedelijkte en landelijke gebieden (lees: de 
regionale problematiek), de weinig doorzichtige en 
moeilijk democratisch te controleren bestuurlijke 
lappendeken van gemeenschappelijke regelingen, de 
Europese integratie en de noodzaak tot territoriale 
decentralisatie. 

Deze argumenten zijn stuk voor stuk drogredenen. 
D66 lijkt ervan uit te gaan dat het mogelijk is een 
bestuurlijke organisatie te bedenken die helder is en 
waarbij iedere bestuurslaag een min of meer vastom
lijnd takenpakket heeft. Dat kan alleen maar in een 
statische samenleving waarin problemen bekend zijn 
en waarin duidelijk is welke bestuurslaag welke pro
blemen moet aanpakken. Dat is niet de wereld waarin 
wij leven. 

Het regionale probleem bestaat niet. 

In het verkiezingsprogramma is het uitgangspunt 
blijkbaar dat er een regionale problematiek is die niet 
opgelost kan worden door (samenwerking van) ge
meenten en provincies. Daarbij wordt over het hoofd 
gezien dat dè regionale problematiek niet bestaat en 
dat ieder probleem zijn eigen schaal heeft. Sommige 
problemen kunnen het beste worden opgelost op 
wijk- of dorpsniveau (bijv. verkeersdrempels, 'groen in 
de wijk'), andere op het niveau van een kleine platte
landsgemeente (een groot deel van het culturele le
ven), verscheidene op het niveau van een grote ge
meente (vele onderwijsvoorzieningen), een aantal vindt 
zijn oplossing in een samenwerking van enkele ge
meenten (vuilophaaldienst, schillenboer), en er zijn 
ook problemen die opgelost moeten worden door een 
halve of een hele provincie (vuilverwerking) of zelfs 
verscheidene provincies (ruimtelijke planning, natuur 
en landschap). Ook bestaan er problemen die in 
gemeenten spelen die niet aan elkaar grenzen (ge
meenten met verontreinigde woonwijken, of met een 
hoog percentage allochtonen). Er is geen goede reden 
te verzinnen om uitgerekend de problemen die op het 
niveau van de huidige gemeenschappelijke regelingen 
liggen zo belangrijk te vinden dat ze een eigen be-
stuurslaag rechtvaardigen. . 

Wat gebeurt er met de problemen die een andere 
schaal kennen? Krijgen we deelgemeenten voor pro
blemen met een kleinere schaal, op het niveau van de 
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huidige gemeenten? En zouden die dan niet hun 
eigen beleid gaan voeren, eventueel tegengesteld aan 
het beleid van de agglomeraties? En voor problemen 
met een regio grensoverschrijdende schaal zullen toch 
weer samenwerkingsverbanden noodzakelijk zijn (tenzij 
men die taken naar het rijksniveau wil tillen: territo
riale centralisatie, met als gevolg een verdere uitdijing 
van het rijk)? Zou de lappendeken werkelijk minder 
bont worden?! 

Wat dan wel? 

De analyse in dit artikel laat zien dat veranderingen 
van de structuur van het binnenlands bestuur niet de 
aangewezen weg is om problemen op te lossen. Nieu
we ontwikkelingen zijn de afgelopen eeuw steeds 
opgevangen door het openbaar bestuur en niet zonder 
succes. Dat zal ook in de toekomst zo zijn. Het Ne
derlandse binnenlands bestuur zal ook de uitdagingen 
van het milieu en van 'Europa 1992' wel overleven. 
En niet door als een blok beton onbeweeglijk te 
blijven staan, maar door nieuwe wegen te zoeken, 
door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, 
door dwars door verouderde verbanden heen te wer
ken. Gemeenten zullen inzien dat hun kleine belan
gen soms opgeofferd moeten worden aan de belangen 
van grotere gehelen. Natuurlijk zullen er gebieden zijn 
waar samenwerking traag en te vrijblijvend zal zijn 
doordat enkele bestuurders sterk opkomen voor hun 
belangen. (trouwens, ze zijn aangesteld om belangen 
te behartigen.) Soms hebben ze nog gelijk ook. Laten 
we wel beseffen dat het zwaartepunt in de districten 
zal liggen bij de (huidige) steden (en hun bestuur
ders!). Zijn de belangen van een grote stad per defi
nitie legitiemer, meer het behartigen waard dan die 
van een buurgemeente, een plattelandsgemeente? Het 
belang van een grote stad die grote industriële werken 
wil is toch niet van een hogere orde dan het belang 
van een buurgemeente die groen wil blijven? Eng
economische belangen hoeven niet nog meer geac
centueerd te worden 18. Dat zou het gevolg zijn van 
districtsvorming, onbedoeld ongetwijfeld, maar toch. 

• Dit alles laat onverlet dat er uit democratisch oog-
punt wel degelijk problemen zijn met zaken als inter
bestuurlijke samenwerking. De samenwerkingsverban
den worden dikwijls bestuurd door burgemeesters 
en/of wethouders, en wel zodanig dat het gemiddelde 
raadslid weinig zicht heeft op hetgeen er binnen de 
samenwerking gebeurt. Maar dat geldt niet alleen 
voor beleid dat in gemeenschappelijke regelingen 
gevoerd wordt, het geldt voor ieder beleid in een wat 
grotere gemeente. Oplossingen moeten veeleer worden 
gezocht in een betere uitrusting van het raadslid. 
Gedacht kan worden aan een betere financiële positie, 
waardoor raadsleden meer tijd vrij kunnen maken 
voor het raadswerk, en aan bestuurlijke opdrachten, 
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waardoor de raad eerder wordt ingeschakeld. Ook 
zouden meer raadsleden zitting moeten nemen in de 
besturen van de gemeenschappelijke regelingen. En 
voor de democratische legitimatie van het bestuur zijn 
vormen van directe democratie overigens veel wezen
lijker. Het zal veel burgers, vrees ik, een zorg zijn 
hoe de verhouding is tussen B&W en (de rest van) 
de raad. Te denken valt o.m. aan lokale referenda, 
directe medezeggenschap van buurtbewoners (en dit is 
wat anders dan strategisch gehanteerde inspraak), 
aanspreekbaarheid van ambtenaren. 

Het is niet de bedoeling hier een compleet alter
natief te geven voor de voorstellen uit het verkie
zingsprogramma. Duidelijk is dat wie ontevreden is 
over de werking van het openbaar bestuur niet de 
structuur moet veranderen, maar de werking zelf. Het 
is zelfs niet uitgesloten dat discussies over structurele 
veranderingen de aandacht afleiden van het functio
neren van gemeenten en van meer inhoudelijke pro
blemen. Gelukkig kunnen we daar, gezien de uitslag 
van de gemeenteraadsverkiezingen, in vele gemeenten 
aan werken. 
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Zie bijv. Klijnsma. De strijd voor een moderne en rationele bestuurlij
ke organisatie. in: IDEE66 1989. nr.5 p.4-11 . 

Small history: dat de gemeentewet niet met een hoofdletter begint is 
een foutje van de wetgever. 

Voor wie geïnteresseerd is in (voor- en nadelen van) het gebruik 
van metaforen in het openbaar bestuur: Ph.A. Idenburg. Beperkingen 
van de metafoor. in: R.J. in 't Veld. W.J.M. Kickert. Voorbij de 
grenzen aan sturing. Den Haag 1989. en: AF.A. Korsten. Bestuurs
kunde als avontuur. oratie Open Universiteit. Deventer 1988. 

John Kenneth Galbraith. onlangs in de Volkskrant. 

Dit is het concept van de 'bounded rationality·. zie H. Simon. Models 
of man. New Vork 1957. Snellen komt tot vier verschillende 
rationaliteiten. t.w. de politieke. de juridische. de economische en de 
wetenschappelijk. Zie: I,Th.M. Snellen. Boeiend en geboeid. oratie 
Tilburg. Alphen aan den Rijn 1987. 

Hierbij is gebruik gemaakt van o.a. V. Ostrom. The intellectual crisis 
in American public administration. Alabama 1973 en Th.A.J. Toonen. 
Denken over binnenlands bestuur. Den Haag 1987 

Men leze de Decentralisatienota (Tweede Kamer 1980-1981. 16492 
nrs.1-2) en het Decentralisatieplan (Ministerie van Binnenlandse 
Zaken 1983) en de jaarlijkse dece.ntralisatie-overzichten er maar op 
na. 

Raad voor het binnenlands bestuur. Medebewind. van autonome 
waarde!. Tweede advies over decentralisatie. Den Haag 1988. p.24. 

Zie bijv. J.L.M. Van Wesemael. Specifieke uitkeringen en de 
financiële zelfstandigheid van gemeenten. Den Haag 1982. p.32. en: 
F.J. van Bork. J.F. Schrijver. De bijdragespiraal. dynamiek van 
specifieke uitkeringen en mogelijke alternatieven. in: Bestuursweten
schappen 1980 nr.6. p.364. 

Zie verkiezingsprogramma 1989-1993. p.46 ev. 

Zie voor de groei van de overheidszorg: F.L. van Holthoon. De 
geschiedenis van het publieke domein in Nederland sinds 1815. in: 
AM.J. Kreukels. L.B.D. Simonis. Publiek domein; de veranderende 
balans tussen staat en samenleving. Meppel/Amsterdam 1988. 

Ik spreek hier van verzorgingsmaatschappij. Lp.v. verzorgingsstaat. in 
navolging van Van Doorn en Schuijt. zie J.A.A. van Doorn. C.J.M. 
Schuijt (red.). De stagnerende verzorgingsstaat. Meppel 1982. De 
eerste kenmerken van de verzorgingsmaatschappij waren overigens 
al in de Middeleeuwen aanwezig (armenzorg). zie A de Swaan. In 
care of the state. Cam bridge 1988. 
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Zie bijvoorbeeld ThAJ. Toonen. Gemeentelijke invloed in een 
vervlochten bestuur. in: Beleid en Maatschappij 1981. p.334-342. 

Zie ThAJ. Toonen. De autonome gemeente is de machteloze 
gemeente. in Bestuur 1990 nr.2. p.39 ev. 

Zie ThAJ. Toonen. De autonome gemeente is de machteloze 
gemeente. in: Bestuur 1990. nr.1 

Van besluiten van gemeenteraden staat gemiddeld een kleine 70% 
onder toezicht: daarvan wordt ruim driekwart zonder meer goedge
keurd. Zie: L. Schaap. Van oude vormen. de dingen die voorbijgaan. 
Toezicht op gemeentebesturen. 1960-1985. doctoraalscriptie RU 
Groningen 1988. 

Behalve aanwijzingen ("positief toezicht") : maar een aanwijzing is 
een zwaar middel. doet afbreuk aan de legitimiteit van degene die 
haar geeft en is niet altijd effectief: zie bijv. M. Scheltema. Samen
werking van overheidsorganen in verband met complementair 
bestuur. in: Bestuurswetenschappen 1976. p.315 ev .. en J. de Ridder 
in: H. van Aaideren e.a .. Heroverweging toezicht lagere overheden. 
Groningen SBN 1986. 

Natuurlijk ligt het niet altijd zo eenvoudig. Maar steden/agglomeraties 
zullen niet snel de belangen behartigen van een open en groen 
landschap. 
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