
de gezondheidszorg. Zij doet tenminste eindelijk iets aan de 
prijzen en tarieven in de gezondheidszorg. En dat na jaren 
waarin de politiek zich liet meeslepen in allerlei beschouwingen 
over stelselherzieningen en in onderling geharrewar, waarbij 
uiteindelijk Lubbers er aan te pas moest komen om de politieke 
geest weer in de fles te krijgen. Een ander kenmerkend besluit: 
de winkelsluitingswet en andere deregulering bij EZ. Daarmee 
toon je daadkracht. Nog een voorbeeld is het binnenlands be
stuur. Het wordt tijd dat daarin eindelijk weer wat orde wordt 
aangebracht. Maar dan moet je de problemen voorop stellen die 
om een antwoord vragen en niet de bijzondere gevoeligheden 
van een burgemeester in een randgemeente. De zakelijkheid 
mag het niet verliezen van bestuurdersbelangen. Dat is bij de 
uitwerking van het beleid teveel gebeurd en dat accepteren de 
kiezers niet. Zo interpreteer ik althans de uitkomst van de refe
renda in Amsterdam en Rotterdam. En tenslotte de organisatie 
van de politie. De politiek heeft 15 jaar gesproken over de vraag 
wie het op dit terrein voor het zeggen dient te hebben. Intussen 
stapelden de problemen in de praktische uitvoering zich op en 
de gevolgen daarvan zien we nu. Op deze terreinen liggen kan
sen voor D66 die beter zouden moeten worden benut. Dáármee 
kan D66 zich profileren, dat wil zeggen in bestuurdersgedrag 
meer dan in standpunten in de marge. De profileringsdrift op 

standpunten leidt in de praktijk ook vaak tot de neiging om el
ke wet waarover wordt gesproken te voorzien van nadere bepa
lingen, het formuleren van uitzonderingen, het creëren van bij
zondere regels voor specifieke groepen enzovoorts. Partijen zoe
ken dan een uitzonderingsgroep en maken zich daarvoor sterk. 
Het gevolg is dan niet zelden: praktisch onuitvoerbare of zelfs 
nauwelijks begrijpelijke wet- en regelgeving. We moeten juist 
categoraler gaan denken. Vooral de uitvoerbaarheid zou een 
veel belangrijker criterium dienen te zijn dan nu het geval is. 
Belangrijke vragen zijn dan: hoe kan het beter, hoe kan de re
aliteitszin worden verhoogd, hoe kan de uitvoering zo dicht mo
gelijk bij de burger worden gepositioneerd. Als je dat doet kun 
je praktisch laten zien waar je voor staat, wat je tot stand wilt 
brengen en wat je tot stand hebt gebracht. Dat is soms ook las
tig, zeker als je in het kabinet een middenpositie bekleedt. 
Maar als dit kabinet nog twee jaar slagvaardig beleid kan 
maken dat ook goed wordt uitgevoerd, dan ben ik niet ontevre
den. Dan hebben we iets waarmee we naar de kiezers kunnen 
gaan. Zij vellen dan wel hun oordeel over wat we hebben be
reikt. De kiezers denken vaak zakelijker en in veel grotere lij
nen dan politieke partijen zelf. We moeten oog hebben voor het 
verschil tussen leden en de kiezers. Dat is ook een werkelijk
heid die voor een regeringspartij extra weegt." (KB) 

De coalitie in GS 
scherp houden 

In gesprek met Patriek Poelman 

"H et College van Gedeputeerde Staten van Noord Hol-
land slaat niet genoeg acht op openbaarheid en het 

democratisch gehalte van het bestuur. Waarden die voor D66 
belangrijk zijn als het gaat over openbaar bestuur. Er is een 
sterke behoefte aan 'deals', dat wil zeggen: aan onderlinge af
spraken over politieke kwesties tussen bestuurders. Deze spelen 
tegenwoordig een belangrijker rol in de besluitvorming dan de 
uitwisseling van argumenten in een openbaar debat. De andere 
partijen, CDA, VVD en PvdA, allen vertegenwoordigd in het Col
lege, lijken zich in die gang van zaken prima te kunnen vinden. 
Bij ons is dat niet het geval, want D66 is een partij die zich op de 
kwestie zelf wil richten en op basis van argumenten wil discus
siëren alvorens tot een besluit te komen. En dat is wat anders 
dan onderling gemaakte afspraken formeel te laten bekrachti
gen door de Staten. 
Het lijkt erop dat de politiek discussie zich verplaatst naar de 
bestuurskamers van het College en andere belanghebbenden, 
wat strikt genomen neer zou komen op het einde van het politie
ke debat. Laat ik twee voorbeelden geven. Na het referendum 
over de stadsprovincie in Amsterdam is de grote vraag hoe wij 

verder moeten met de bestuurlijke herindeling. De statenfractie' 
van D66 was voor de stadsprovincie omdat er een directe demo
cratische basis voor het bestuur gevormd zou kunnen worden 
die in de huidige structuur ontbreekt, of althans veel minder 
sterk is. 
Het College van GS stelt zich nu op het standpunt dat er tussen 
de betrokken gemeenten functioneel moet worden samenge
werkt. Met andere woorden, een voortzetting van de WGR (Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen, CT). Maar waar blijft in deze 
optie het antwoord op de vraag naar de democratische legitima
tie van het bestuur? Dat antwoord is er niet en daar lopen wij 
als D66 fractie tegen te hoop. Want het gevolg van het College
standpunt zal zijn dat de volksvertegenwoordigers op vrijwel 
alle beleidsterreinen niet meer het laatste woord hebben, c.q. 
monddood worden gemaakt. 
Een tweede voorbeeld ontleen ik aan het onlangs uitgebrachte 
jaarverslag Ruimtelijke Ordening van de provincie. Daarin staat 
onder meer te lezen dat de overheid niet boven maar ~sen an
dere maatschappelijke actoren staat. De provincie dient daarom 
samen te werken met partners - gemeenten, bedrijven, be-
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langengroepen, etc. De afspraken die zij maken zullen worden 
voorgelegd aan de statencommissie, in dit geval Ruimtelijke Or
dening, waarna het besluit van de commissie in de vorm van een 
bindend advies aan de voltallige Staten wordt voorgelegd. Dit 
zal mijns inziens niet alleen ten koste gaan van het politieke 
debat in de Staten, maar ook van de inspraakprocedures die na 
de vaststelling van een ontwerp-plan moeten plaatsvinden. Die 
inspraak wordt zo een schijnvertoning. 
Helaas heb ik moeten constateren dat zich binnen D66 op dit 
punt een zekere scheiding der geesten aan het voltrekken is. Bij 
veel leden en volksvertegenwoordigers leeft het idee van de de
mocratische legitimatie heel sterk, maar er zijn ook be'stuurders 
die geen been zien in de huidige 'afspraken-' of'convenanten-cul
tuur'. Maar volgens mij moet dit laatste nu juist worden bestre
den, ook als D66 in een of ander bestuurscollege zit. Tijdens de 
vorige Staten-periode heeft de opstelling van onze fractie regel
matig de ergernis gewekt van het College, waar we toen over
igens zelf inzaten. Dit is bijvoorbeeld gebeurd tijdens de de
batten over de voorgenomen bouw van een afvalverbrandings
installatie (A VI) bij Alkmaar. Een deel van onze fractie was 
toen, op basis van een analyse van de gegevens, tot de conclusie 
gekomen dat er door de bouw in de nabije toekomst al overcapa-

eiteit zou ontstaan. Zij baseerden die verwachting op de ge
schatte effecten van het milieubeleid. Anders gezegd, door mi
lieuheffingen zou er minder afval worden geproduceerd. De 
toenmalige gedeputeerde wilde hier echter niet van horen. Nu 
blijkt dat zij gelijk hadden, er is sprake van grote overcapa
eitieit, er moet nu zelfs afval uit Limburg naar Alkmaar ge
bracht om te worden verbrand. Het enkele feit dat zij die dis
cussie aanzwengelden werd als deloyaal aangemerkt, er was im
mers een deal met de bestuurders in en om Alkmaar. 
De rol van een oppositie in ons parlementaire systeem is in feite: 
'het scherp houden van de zittende coalitie'. Het initiatief voor 
beleid ligt nu eenmaal bij het dagelijks bestuur, i.C. de coalitie 
die de vorming van het college van GS hebben bewerkstelligd. In 
de provinciale politiek, traditioneel niet zo in het oog springend, 
moeten wij als oppositie op dit moment alle moeite doen om te 
worden gehoord. Dit betekent dat wij af en toe op het effect moe
ten spelen, een combinatie van 'inhoud' en 'lawaai', met name 
via de lokale en regionale media. Alleen dan zal de coalitie ge
neigd zijn meer rekening met onze standpunten te houden. 
Maar altijd staat voorop dat de keuzes helder zijn en dat de tot
standkoming van besluiten zichtbaar wordt gemaakt". (CT) 

..• MAAR WE MOETEN 
ER WEL VOOR 

BLIJVEN KNOKKEN! 

Het waddengebied is sprookjesachtig mooi. Een uniek, 

maar kwetsbaar dieren- en plantenleven. 

De Waddenvereniging blijft knokken voor het wad. 

Uw steun is daarbij onmisbaar! 

Word daarom Vriend van het Wad 

(voor slechts 25 gulden per jaar). 

Als welkomstgeschenk ontvangt u 

de handige Strandwaaier: prachtige 

kleurenfoto's en gedetailleerde 

beschrijvingen van al uw vondsten 

op het strand. Bel vandaag nog: 

05178-15541. 
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