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Bestuur in agglomeraties 
J. DE LANGE * 

De auteur gaat in dit artikel uitvoerig in op de 
bestuurlijke problematiek in de agglomeratie 
Amsterdam. Dezelfde problemen bestaan ook in 
en rondom de andere Nederlandse agglomeraties. 
De beschrijving - met uitzondering van het element 
binnengemeentelijke decentralisatie- en analyse 
van het vraagstuk, alsook de aangedragen 
oplossing zijn daarom ook van toepassing op 
andere agglomeraties. 

In de Amsterdamse agglomeratie bestaat geen 
geformaliseerde intergemeentelijke 
samenwerking en ook vroeger is er niets van dien 
aard geweest. Dat wijst erop dat het in deze regio 
bijzonder moeilijk is tot gestructureerde 
samenwerking te komen. Er is nu alleen het 
Regionaal Overleg Amsterdam (ROA), een zeer 
lichte constructie met als doelstelling de 
uitwisseling van informatie en het verrichten van 
onderzoek. 

Daar staat tegenover dat de maatschappelijke 
samenhang in de agglomeratie bijzonder groot is. 
Het sociale, economische en culturele leven 
speelt zich af in de agglomeratie als geheel, niet 
binnen de grenzen van ieder van de twintig - of 
iets meer, of iets minder - gemeenten die ertoe 
kunnen worden gerekend. De discrepantie tussen 
de maatschappelijke samenhang en het verdeeld 
bestuurlijk stelsel kan niet blijven voortbestaan. 

De grootstedelijke gebieden hebben op het ogenblik 
de aandacht. In de ruimtelijke ordening is het beleid 
gericht op deconcentratie en overloop grotendeels 
verlaten en vervangen door concentratie in, aan en bij 
de steden. In de Vierde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening wordt de economische potentie van de 
grootstedelijke gebieden krachtig beklemtoond. De 
ontwikkelingen vergen forse investeringen, maar ook 
belangrijke bestuurlijke prestaties vooral van de ge
meentelijke besturen. 

De stedelijke gebieden waarover het gaat zijn alle 
gebieden die territoriaal zijn verdeeld over enkele tot 
vele gemeenten. Het aantal hangt af van de vraag hoe 
men de grenzen van iedere regiowil bepalen. Ik heb het 
hier verder over de regio Amsterdam. Aan de gemeen
te Amsterdam grenzen dertien andere gemeenten 

* De auteur is lid van gedeputeerde staten van 
Noord-Holland voor D66. Het artikel is op 
persoonlijke titel geschreven. 

rechtstreeks; een aantal andere plaatsen zijn welis
waar niet aangrenzend, zoals Purmerend en Almere, 
maar wel nauw met de stad verbonden. 

De stad heeft rond 700.000 inwoners, de omringende 
gemeenten ongeveer 500.000, de agglomeratie der
halve ongeveer 1 ,2 miljoen. De randgemeenten zijn na 
de oorlog sterk gegroeid, eerst in inwonertal, de laatste 
jaren ook voor wat betreft bedrijfsvestigingen. Naast 
de zeehaven, die grotendeels binnen de stadsgrenzen 
ligt, isde luchthaven,gelegen in de gemeente Haarlem
mermeer, een zeer belangrijke economische factor 
geworden. In die regio functioneert een twintigtal ge
meentebesturen (Ik kom later nog op de begrenzing en 
dus op dit aantal terug) . Die gemeenten zijn zeer 
verschillend in omvang (inwonertal en oppervlakte), 
sociaal-economische mogelijkheden en in beleid. 
Voorzover het beleid al niet verschillend is als gevolg 
van uiteenlopende belangen, kan het uiteraard ook 
verschillen naar gelang de politieke opvattingen, kort
om, Amstelveen is niet gelijk te stellen met Oostzaan. 

Toch zijn deze autonome gemeenten verantwoorde
lijk voor het bestuur, ieder in een afzonderlijk deel, van 
deze zo evident samenhangende regio, terwijl er be
stuurlijk geen gezamenlijke organistie is. Dat kan niet 
zo blijven. Het is niet doelmatig, het belemmert de 
taakuitoefening van iedere eenheid afzonderlijk en het 
is - dus - niet in het belang van de burger. Het bestuur 
zal zich op den duur niet kunnen permitteren de huidige 
situatie te laten voortbestaan. 

De bestuurskundige inzichten laten daarover ook 
geen twijfel bestaan. Aan Bours ontleen ik de stelling : 
'De ruimtelijke organisatie van de samenleving dient 
de territoriale organisatie van de overheid (mede) te 
bepalen'.l Wordt hiermee onvoldoende rekening ge
houden, dan is de taakvervulling door de overheid niet 
in overeenstemming metde relevante ruimte. 2 

Voor sommige onderwerpen is dat klip en klaar: je 
kunt geen verkeersinfractructuur (openbaarvervoeren 
wegen) hebben die niet op de agglomeratie is afge
stemd. Toch is voor wat betreft het openbaar vervoer 
pas een redelijke samenhang tot stand gekomen toen 
het gemeentelijk openbaar vervoer en het streekver
voer beide de facto waren genationaliseerd. Maar wat 
is de relevante ruimte voor ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting, voor grondbeleid of voor bedrijfs
vestigingen? Een bekend gegeven is dat de gemeente 
Amsterdam van oudsher bij voorkeur grond uitgeeft in 
erfpacht en dat bedrijven bij voorkeur grond in eigen
dom hebben. Dat laatste kan in de meeste randge
meenten wel en dat heeft in heel wat gevallen de keuze 
van de plaats van vestiging bepaald of althans 
beïnvloed . Wordt op die manier een optimale sprei
ding over de agglomeratie verkregen? 



Er isthans in opdracht van hetal genoemde ROA een 
onderzoek gaande over de vraag op welke gemeente
lijke beleidsterreinen samenwerking nodig is. Het zou 
mij verbazen als hieruit een wezenlijk andere opsom
ming naar voren zal komen dan vroeger al is vastge
steld. In 1966 noemde de Commissie-Kranenburg 
(waarover later) als agglomeratiebelangen onderwer
pen variërend van ruimtelijke ordening en volkshuis
vesting via onderwijs tot groenvoorzieningn. 

In 1985 leverde een onderzoek in het kader van het 
toenmalige Intergemeentelijke Agglomeratie-overleg 
(IAO) vrijwel dezelfde lijst. Ik zou zelf wel bijzonder 
veel gewicht willen toekennen aan het economisch 
beleid, in samenhang met het ruimtelijk beleid . De 
grootstedelijke agglomeratie is van bijzonder belang 
als trekker van de economie, maar heeft rekening te 
houden met krachtige internationale concurrentie. 
Dan is hetstriktnoodzakelijkdat'deagglomeratie' een 
eensgezind beleid voert, gezamenlijk sterkten uitbuit 
en zwakten bestrijdt en gezamenlijk de investeringen 
bepaalt (en betaalt?) die nodig zijn om de internationa
le concurrentie met andere regio's, vooral buitenland
se, aan te kunnen. 

Politieke en staatsrechtelijke omstandigheden 

Is de noodzaak om te komen tot een nieuwe vorm van 
gemeentel ijke samenwerking dus voldoende duidelijk, 
is er ook een kans dat er iets van komt? Om de 
mogelijkheden te beoordelen moet rekening worden 
gehouden met de volgende drie politieke en staats
rechtelijke omstandigheden. 

Ten eerste is niet te verwachten dat de wetgever tot 
enigerlei besluit komt. Hoewel één en andermaal door 
de Tweede Kamer - soms in de vorm van moties - is 
uitgesproken dat er zoiets als een agglomeratiebestuur 
in de grootstedelijke gebieden moet komen en dit ook 
door opeenvolgende bewindslieden is beaamd, is er 
nog niets in het verschiet. De discussie over nieuwe 
vormen in de bestuurlijke organisatie is vastgelopen en 
het is niette verwachten datop landelijk niveau nieuwe 
ideeën zullen worden geboren. Sterker nog : de bij de 
wet ingestelde agglomeratiebesturen Rijnmond en 
Eindhoven zijn opgeheven. 

Ten tweede bestaat sedert 1984 de nieuwe Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen. Ingevolge die wet 
dienen gemeenten hun samenwerkingsregelingen te 
bundelen (en zo mogelijk te integreren) binnen door de 
provincies aangewezen regio's. Bij dieaanwijzing isde 
maatschappelijke samenhang uiteraard een 
zwaarwegend criterium geweest. De regio 'agglome
ratie Amsterdam' is als WGR-gebied aangewezen. 
Aanvankelijk was de gemeente Amsterdam door de 

provincie Noord-Holland 'buiten indeling' gehouden. 
In dat model zouden naast het met zichzelf samenwer
kende Amsterdam - een heel bijzondere opgave- drie 
regio's zijn ontstaan, nl. Waterland, Zaanstreek en 
Amstel- en Meerlanden. Die constructie werd door de 
Kroon vernietigd met als voornaamste motief dat de 
maatschappelijke samenhang van het omliggend ge
bied met de stad Amsterdam zo sterk is, dat een 
bestuurlijke negatie daarvan niet houdbaar is. Nadien 
is door Provinciale Staten de consequentie daarvan 
gehonoreerd en is als regio waarbinnen intergemeen
telijke samenwerking gebundeld en zo mogelijk geïn
tegreerd zou moeten worden een gebied aangewezen 
dat met de stad Amsterdam ook Waterland, de Zaan
streek en Amstel- en Meerlanden omvat. Daarbinnen 
moeten,aldusdeStaten, bestaande intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, als 'subregio's', kunnen 
voortgaan. 

Het derde gegeven waarmee rekening moet worden 
gehouden is dat binnen de gemeente Amsterdam een 
proces van binnengemeentelijke decentralisatie_niet 
alleen op gang is gekomen, maar in een fase is geraakt 
van onomkeerbaarheid. Er zijn talrijke dubia en bijbe
horende moeilijkheden aan verbonden, maarterugke
ren op de ingeslagen weg is niet te verwachten. Dit 
betekent dat over enkele jaren binnen de gemeente 
Amsterdam zeer vele gemeentelijke bevoegdheden 
van niet geringe betekenis zullen worden uitgeoefend 
door gekozen stadsdeelbesturen. Die stadsdeelbes
turen of deelgemeenten hebben een schaal variërend 
van minder dan 40.000 tot ruim 80.000 inwoners. Met 
name deze binnengemeentelijke decentralisatie is een 
belangrijk politiek feit. Er is een nieuw bestuurlijk 
krachtenveld bezig te ontstaan. In plaats van een 
samenstel van één zwaargewicht met - toen - 800.000 
inwoners en ongeveertwintig randgemeenten die teza
men de helft van dat aantal inwoners hebben, is er een 
patroon van 16 of 17 deelgemeenten, waaronder vijf 
met meer dan 50.000 inwoners en omstreeks 20 
randgemeenten, waaronder drie in de categorie 50 -
100.000 inwoners en één met ruimschoots meer dan 
100.000 inwoners. 
Uiteraard kunnen deelgemeenten en randgemeenten 
niet in alle opzichten gelijk gesteld worden, maar het 
aardige is wel dat deelgemeenten zich ongetwijfeld 
zullen oriënteren op de autonome positie van hun 
buren, de randgemeenten. Deze laatstgenoemden zuI
len zich op hun beurt iets meer bewust zijn van de band 
met het stedelijk geheel die zij materieel gemeen heb
ben met de deelgemeenten ook al is de formele positie 
verschillend. Dat kan de bereidheid tot samenwerking 
bevorderen. Misschien is dit erg optimistisch gedacht, 
maar stel dat hettegendeel het geval zou zijn: dan heeft 
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de binnengerneentelijke decentralisatie per saldo de 
fragmentatie die er is versterkt door de creatie van 16 
nieuwe (semi)-randgemeenten. 

Hoe groot is de agglomeratie? 

Voorde begrenzing van de agglomeratie moeten in de 
eerste plaats maatschappelijke maatstaven gelden, 
datwil zeggen zaken als woon-werkrelaties, oriëntatie 
op belangrijke voorzieningen van de overheid en in de 
marktsector, kortom : sociale, culturele en economi
sche relaties . De dagelijkse file-berichten bieden een 
aardige eerste indicatie. Hoe verder van de kern van 
het gebied, hoe minder eenduidig die relaties zijn. Zo 
zullen de inwoners van de verder weg gelegen ge
meenten voor scholen en winkels op andere kernen 
zoals Alkmaar, Hoorn, Haarlem en Leiden geörien
teerd zijn, terwijl toch zeer velen op de Amsterdamse 
arbeidsmarkt hun werk hebben of zoeken. Precies is 
een grens niet te bepalen, het hangt er vanaf welke 
factoren worden meegeteld en aan welke daarvan het 
grootste gewicht wordt gegeven. 

Dan zijn er natuurlijk ook de bestaande bestuurlijke 
relaties. Ik vind het moeilijk te bepalen hoe die in 
rekening moeten worden gebracht. Want wat blijkt? Er 
zijn, ondanks de maatschappelijke samenhang in het 
gebied, opmerkelijk weinig formele regelingen van 
Amsterdam met één of meer omliggende gemeenten. 
Daarentegen zijn er wel samenwerkingsregelingen 
van de oml iggende gemeenten onderling. In dat pa
troon komt de sterk centrifugale tendens tot uitdruk
king. Bestuurlijk gesproken is er dus geen sprake van 
een agglomeratie-verband, maar van randgemeenten 
die bestuurlijk niet met de centrumgemeente, maar met 
elkaar samenwerken . 

Deze situatie is historisch verklaarbaar uit de vrees 
voor de grote stad, vrees zelfs voor annexatie en in het 
algemeen voortkomend uit de disproportionaliteit van 
een zeer grote gemeente ten opzi chte van een reeks van 
aanzienlijk kleinere. Niet ontkend kan worden dat het 
stadsbestuur zelf ook vaak heeft bijgedragen aan die 
centrifugale tendens door al te zelfbewuste uitlatingen 
en gedragingen. Een trauma is stellig geweest de 
annexatie, eersttijdelijk, laterdefinitief, van de Bijlmer
meer, met als zwaarstwegend argument dat geen en
kele gemeente behalve Amsterdam in staat was de 
bouw daarte realiseren (sic!). 

Dergelijke bijzondere omstandigheden werken lang 
door. Bij het aanwijzen van samenwerkingsregio's in 
het kader van de Wet Gemeenschappel i j ke Regel i ngen 
is in het algemeen gepoogd zowel de maatschappelij
ke samenhang als de gegroeide bestuurlijk sa
melJwerkingsverbanden in de beschouwing te be-

trekken . De gedachte die daar achter ligt is, dat die 
gegroeide verbanden op hun beurt al zijn tot stand 
gekomen als bestuurlijke respons op maatschappelij
ke ontwikkelingen. Ik meen dat dit in de bestuurlijke 
geschiedenis van de Amsterdamse regio niet zonder 
meer het geval is. Hoewel de samenstelling van de 
samenwerki ngsverbanden buiten de stad wel voor een 
deel in overeenstemming is met de maatschappelijke 
ontwikkel ingen, is de disproportionaliteittussen de éne 
grote stad en devele kleinere gemeenten een factordie 
het gegroeide bestuurlijke patroon veel meer heeft 
bepaald. 

Alsvoorhetbepalen van de grootte van deagglome
ratie-en daarmee voor de regio waarin intergemeen
telijke samenwerking gewenst is - wordt afgezien van 
de maatstaf van gegroeide bestuurlijke verbanden, of 
althans, wanneer deze in het lichtvan de omstandighe
den wordt gerelativeerd, dan kan de volle aandacht 
worden gegeven aan de maatschappelijke samen
hang als criterium. Ik heb er geen behoefte aan hiereen 
gepreciseerde opsomming te geven van welke ge
meenten da n volstrekt zeker teza men de agg lomeratie 
vormen. Als echter in rekening wordt gebracht hoe de 
samenhang thans is en bovendien welke belangen 
betrokken zijn bij het functioneren als internationaal 
concurrerende regio, dan moet de agglomeratie vrij 
groot wprden gedefinieerd. Mij lijkt de huidige WGR
regio dus Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Am
stel- en Meerlanden daarmee in overeenstemming. 

Nog één kanttekening over de begrenzing. Soms is 
ter sprake gebracht dat de samenwerking van de stad 
Amsterdam met het zuidelijk gebied (Amstel- en 
Meerlanden) van overwegend belang is, in onder
scheid van samenwerking met het noordelijk gebied, 
dus Zaanstreek en Waterland. Die gedachte is ingege
ven door de inderdaad zeer sterke economsiche ont
wikkelingen in het zuiden, de ruimtelijke consequenties 
daarvan en de bestuurlijke activiteit die in dat verband 
nodig is. Door de bestuurlijke grenzen echter dan ook 
maar tussen zuid en noord te leggen, wordt noord tot 
non-participant gemaakt in een ontwikkeling die voor 
dat deel van de agglomeratie nu juistsociaal en econo
misch van het grootste belang is. 

Onderwerpen van agglomeratiebestuur 

Het kan niet zo blijven dat in de regio Amsterdam wel 
samenwerkingsverbanden functioneren van gemeen
ten buiten de stad, maar niet met de stad. Ook de 
verdeling in drie 'subregio's' is ongerijmd en onge
wenst; in het bijzonder nu een gezamenlijke bestuurlij
ke krachtsinspanning nodig is,op althans enkeleterrei
nen van gemeentelijke zorg. Erzou dus een bestuurlijke • 
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samenwerking moeten komen van alle gemeenten die 
tot de agglomeratie moeten worden gerekend. Die 
samenwerking zou de beleidsterreinen moeten betref
fen waar spake is van wederzijdse afhankelijkheid . 
Gewoonlijk wordt het begrip bovengemeentelijk be
lang gebruikt in onderscheid van intergemeentelijk. De 
eerste van deze twee termen is omineus, omdat er 
meteen al een hiërarchie, een bovenschikking uit zou 
kunnen worden afgeleid en dat is wezenlijk in strijd met 
samenwerking op voet van gelijkheid. Als interge
meentelijk wordt gewoonlijk aangeduid een samen
werking die voortkomt uit technisch-economische 
voordelen van taakuitoefening op een grotere schaal 
dan die van één gemeenten bijvoorbeeld een interge
meentelijke gezondheidsdienst. Dat is nu juist in de 
relatie van Amsterdam met andere gemeenten nooit 
aan deorde,eenvoudig omdat er niet één technischeof 
administratieve taak is die de grootste gemeente van 
het land niet zelf aan kan . Daarentegen is dat wel een 
werkterrein voor de 'subregio's' ieder voor zich. Voor
alsnog houd ik het liever bij het begrip wederzijdse 
afhankelijkheid als maatstaf voor de keuze van be
leidsonderwerpen die in de bestuurlijkesamenwerking 
zouden moeten worden ondergebracht. Als onderwer
pen waar wederzijdse afhankelijkheid bestaat be
schouw ik die waar een zodanige samenhang is tussen 
besluiten van de gemeenten in de agglomeratie dat het 
beoogde resultaat slechts kan worden bereikt als die 
besluiten volledig met elkaar overeenstemmen. 

In 1985 is in opdracht van het toenmalige Informeel 
Agglomeratie Overleg (IAO) geïnventariseerd welke 
taken in het gebied voor gezamenlijke behartiging in 
aanmerking komen. Toen zijn onder meer genoemd: 
ruimtelijke ordening, open-Iuchtrecreatie, verkeer en 
openbaar vervoer, volkshuisvesting, milieuhygiëne, 
politie en nutsbedrijven. Sommige hiervan zijn aange
merkt als intergemeentelijk, bijvoorbeeld brandweer, 
andere als bovengemeentelijk (in mijn termen dus met 
de kwalificatie wederzijdse afhankelijkheid), zoals 
openbaar vervoer. 

Wordt vervolgens bekeken waarmee het nadien 
opgerichte ROAzich feitelijk bezighoudt, dan blijktdat 
zogenaamde regioberaden zijn opgericht voor volks
huisvesting, openbaar vervoer, gezondheidszorg en 
economische zaken. Dat juist deze onderwerpen ter 
hand zijn genomen komt wellicht voort uit een com
munis opinio over urgentie en haalbaarheid. Als dit 
juist is, zouden het de aangelegenheden zijn waarmee 
een agglomeratiebestuur zich zou moeten bezig hou
den, althans datgene waarmee in ieder geval zou 
moeten worden begonnen, omdat kennelijk het ge
meenschappelijk belang ervan is erkend. 

Agglomeratiebestuur op basis van de WGR 

Het is zinvol nog eens te overzien hoe in het verleden is 
geprobeerd de spanning tussen gemeentelijke be
stuurlijke zorg, relevante geografische ruimte en terri
toriale bevoegdheid op te lossen. Lang is de klassieke 
vorm van de annexatie toegepast. 

Niemand kan zich meer voorstellen dat het Con
certgebouw, de Pijp, de Rivierenbuurten het Olympisch 
stadion niet Amsterdams zouden zijn, maar toch is het 
minder dan 100 jaar geleden dat dit deel van de 
toenmalige gemeente Nieuwer-Amstel (Amstelveen) 
werd geannexeerd, inclusiefde bevolking die erwoon
de. Die gemeente daalde in inwonertal van 35.000 
(Amstelveen was dus al eerder een sterke randge
meente!) naar 5.000. Hetzelfde gebeurde 60 jaar gele
den met de gemeente Sloten ten westen en met Water
graafsmeer ten oosten, alsmede met een reeks van 
kleinere gemeenten ten noorden van de stad. De laatste 
annexatie-al genoemd -was die van westelijk Wees
perkarspel, nu beter bekend als Zuid-Oost/Bijlmer
meer, in 1968. Toen is heel expliciet de vraag aan de 
orde geweest of niet lievergekozen moestworden voor 
het creëren van een - nieuwe - sterke randgemeente 
naast de stad in plaats van vergroting van het territori
um van die stad zelf. De keuze is zelfs aangehouden 
door de annexatie tijdelijk, voor 12 jaar, te maken. In 
dietijd moest,aldusde Tweede Kamer (motie-Aarden), 
aan een agglomeratiebestuur worden gewerkt, waar
binnen het tijdelijk geannexeerde gebied alsnog een 
randgemeente zou kunnen worden. 

Door een commissie onder voorzitterschap van de 
toenmalige Commissaris van de Koningin in Noord
Holland, mr. F.J . Kranenburg, is toen een ontwerp voor 
een agglomeratiebestuur gemaakt dat in mijn ogen 
zeer adequaat is. Het is ook heel ver gekomen. De 
meerderheid van de gemeenteraden in de agglomera
tie heeft zich er positief over uitgesproken, zij het 
uiteraard met de nodige voorbehouden en kantteke
ningen in de sfeer van de eigen autonomie. Ook 
Provinciale Staten hebben zich positief uitgesproken. 

Het is nietgerealiseerd omdat inmiddels landelijk de 
meningsvorming over de organisatie van het binnen
lands bestuur was terechtgekomen bij de vorming van 
gewesten (vierde bestuurslaag), later van zogenaam
de mini-provincies. 

Dat waren vormen van generale reorganisatie; een 
bijzondere vorm voor de Amsterdamse agglomeratie 
die een 'lex special is' zou vergen, paste niet in dit 
schema. Zo is het procedureel vergevorderde ontwerp 
van de Commissie-Kranenburg helaas in de la verdwe
nen. Het is wel de moeite waard om het weer uit de la te 
halen teneinde de waardevolle elementen ervan op-
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H. Kranenburg 

nieuw in beschouwing te nemen. Het ontwerp hield in 
dat een agglomeratiebestuur, in de vorm van een 
openbaar lichaam, zou worden gevormd bestaande uit 
Amsterdam en negen omliggende gemeenten, voorna
melijk ten zuiden van de stad. Er zou een raad zijn die 
rechtstreeks zou worden gekozen door alle agglo
meratieburgers. Daarnaast zou een College van Sa
menwerking worden gevormd, bestaande uit repre
senta nten van alle gemeentebestu ren i n de agg lomera
tie op gelijke voet. Dit College zou de positie hebben 
van een verplicht in te schakelen adviesorgaan. Op een 
aantal beleidsterreinen - grotendeels overeenstem
mend met de nu ook relevante onderwerpen, te oorde
len naar het IAO-rappart van 1985 - zou het agglo
meratiebestuur, gehoord het College van Samenwer
king, aan de gemeenten ' richtlijnen' en zonodig 'aan
wijzingen' kunnen geven om bepaalde maatregelen te 
treffen . Zo nodig zou het agglomeratiebestuur zaken 
zelf ter hand kunnen nemen . 

In het licht van de huidige omstandigheden is deze 
constructie zeer interessant. Eerst vanwege het aspect 
dat ~u niet meer ' reçu' is, het element rechtstreekse 

verkiezing. Sinds de discussie over de gewestvorming 
is dit een taboe, omdat er de creatie van een vierde 
bestuurslaag aan is verbonden. Hoe het ook zij, in de 
huidige WGR is er geen plaats voor en zou er dus -
wederom-een lexspecialis nodig zijn om dievorm in te 
voeren. Laat dit element dus maar buiten beschouwing 
blijven, want ikgelooferniet in datop nationaal niveau 
innovatieve besluiten over de bestuurlijke organisatie 
mogelijk zijn. Maar afgezien daarvan is het ontwerp
Kranenburg interessant genoeg. 

Ik onderscheid daarbij drie onderdelen en wel de 
beleidsonderwerpen, de bevoegdheden en hetfedera
le element in de bestuurlijke constructie. De toen, in 
1966, genoemde beleidsonderwerpen zijn in hoofd
zaak dezelfde als die welke in 1985 werden genoemd 
in het IAO-onderzoek en die - blijkens vóórpublicatie 
3) - in het onderzoek in opdracht van het ROA in 1988 
worden aangewezen. Dat wijst erop dat nog steeds 
geen oplossing is gevonden voor dezelfde problemen. 

De bevoegdheid die in het ontwerp-Kranenburg 
voorop staat is het geven van (niet bindende) 'richtlij
nen' die eventueel gevolgd kunnen worden door (bin- • 
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dende) 'aanwi jzingen'. Dat is in de bestuurlijke struc
tuur en cultuur niet gering. Een aanwijzing is duidelijk 
een ultimum remedium. Het feit dat die bevoegdheid 
bestaat, leidt er wel toe dat organen die ermee reke
ning moeten houden hun onderling overleg niet al te 
vrijblijvend kunnen opvatten . 

Tenslotte het federale element. Dat adjectief komt in 
het ontwerp-Kranenburg niet voor en is dus mi jn inter
pretatie ervan. Ik zie ditfederale element in de dubbele 
constructie van een rechtstreeks gekozen agglomera
tie-raad en een College van Samenwerking. Die con
structie is klassiek. Zij is terug te vinden in verscheidene 
nationale constituties zoals de Amerikaanse met een 
Huis van Afgevaardigden op basis van inwoneraantal 
en een Senaat op voet van gelijkheid van 'bondge
nbotschappelijke' staten . Andere nationale staten heb
ben soortgelijke constructies, waarin een bondge
nootschappelijk orgaan opereert naast en met een 
unitair orgaan. Samenwerking van beide is voorwaar
devoor besluitvorming. In dergelijkefederale constitu
ties is kennelijk het doel het belang van het gemeen
schappelijke te verzoenen met de wens het eigene in 
locaallregionaal verband te houden. Als dit op natio
naal niveau al zo lang bestaat, waarom zou het dan op 
gemeentelijk niveau niet kunnen werken? 

Het ontwerp van de commissie-Kranenburg uit 1966 
blijft interessant, maar is helaas niet meteen relevant, 
omdat het was gebaseerd op de veronderstelling dat 
bij wet een openbaar lichaam zou worden gecreëerd. 
Dat is nu niet real istisch, de grondslag zal nu in de WGR 
moeten worden gevonden. Dat sluit in ieder geval een 
rechtstreeks gekozen raad uit, want de WGR laat 
a Ileen een a Igemeen bestuur toe sa mengesteld door en 
uit de raden van de samenwerkende gemeenten. Zo 
ontstaat er een indirect (getrapt) gekozen algemeen 
bestuur, dat een veel sterker binding heeft met de 
deelnemende gemeenten dan een rechtstreeks geko
zen raad . In sommige opzichten is dat een nadeel, met 
name in het licht van de gemeenschappelijkheid van 
belangen van de regio als geheel. Gezien tegen de 
achtergrond van de historisch bepaalde vrees voor de 
grote stad is het bestuurlijk een voordeel. Bovendien is 
de disproportionaliteit in de spreiding van de bevol
king over de agglomeratie niet zo groot meer als 
twintig jaa r geleden, zodat bij samenstelling van het 
algemeen bestuurdooren uitde raden een evenwichti
ge verhouding gerechtvaardigd is . 

Uiterst interessant kan ook nog zijn de deelgemeen
ten van Amsterdam een plaats te geven in het geheel. 
Een opmerkel i jk perspectief zou zijn het algemeen 
bestuur van de agglomeratie samen te stellen uit leden 
gekozen door en uitde raden van 20 randgemeenten en 
16 (of 17) deelgemeenten. Dan is de disproportionali-

teit tussen de deelnemers bijna helemaal van de baan 
of althans niet sterker dan in heel wat andere sa
menwerkingsverbanden . Alleen zou de agglomera
tieraad zelf disproportioneel grootworden, indien aan 
een zekere politieke representatie moet worden vol
daan en dat ligt op zichzelf in de rede. 

Misschien zou die 'brede raad' uit rand- en deelge
meenten dan de plaats moeten innemen van het Colle
ge van Samenwerking uit het ontwerp-Kranen burg, dat 
wel steeds dientte worden gehoord, maar geen uitvoe
rende bevoegdheid heeft. Het charmante zou zijn dat 
rand- en deelgemeenten bestuurlijk in een gelijke 
positie verkeren, alle geöriënteerd op het gemeen
schappelijk belang van de regio, zoals zij naar mijn 
overtuiging ook maatschappelijk in een gelijke positie 
verkeren. Zowel in Amsterveen als in Buitenveldert, 
zowel in Diemen als in Watergraafsmeer, zowel in 
Landsmeer als in Amsterdam-Noord wonen mensen 
die agglomeratieburgers zijn . 

Samenvatting en conclusie 

Ik heb enige beschouwingen en ideeën gegeven over 
een - mogelijk - agglomeratiebestuur voor de regio 
Amsterdam. Ik meen dat de vorming daarvan noodza
kelijk is, omdat niet langer de discrepantie kan blijven 
voortbestaan tussen maatschappelijke samenhang in 
één agglomeratie en bestuurlijke verdeling over om
streeks twintig gemeenten die - vrijwel- geen structu
reerde samenwerking hebben. 

De urgentie wordt bepaald door de sociaal-econo
mische uitdaging waarvoor de agglomeratie zich ziet 
gesteld. 

Er is daarnaast ook een zwaarwegend argumentvan 
democratie. Als het juist is - en ik heb daaromtrent een 
sterke positieve overtuiging - dat de maatschappelijke 
samenhang in de regio bestaat, dan hebben de burgers 
van het gebied recht en aanspraak op een samenhan
gend bestuur van het gebied waarin hun belangen 
liggen en waarin hun dagelijks leven zich afspeelt. De. 
bestuurlijk relevante ruimte behoort te corresponderen 
met de voor de burger relevante ruimte, zodat hij in het 
bestuurlijk kader zijn stem kan laten horen. 

Noten 

1. A. Bours, Syllabus Agglomeratiebestuur, uitg. Vak
groep bestuurskunde en publiekrecht, Universiteit van 
Amsterdam, 1986. 
2. Cf.A.F. Leemans, The spatial hierarchy of decision
making, in: Development and change, Vol. I, 1969/70. 
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