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Het stuurwiel van de politiek 
De vorige columnist, Marga K oo l, gaf d e pen do o r aan 

M a rian Lo up pen 

I n Gelderland wordt sedert enige tijd gediscussieerd over de 
vraag hoe het sturend vermogen van Provinciale Staten 

kan worden versterkt. Daarvoor zijn verschillende mogelijkhe
den bedacht, zoals het in een eerder stadium betrekken van de 
Staten in het beleidsproces, het voorleggen van beleidsalterna
tieven, het verstrekken van meer informatie en verbetering van 
de verantwoording. Desondanks houden de Staten het gevoel 
dat zij onvoldoende sturen en dat de feitelijke macht bij het 001-

. lege van GS ligt en misschien wel bij de ambtenaren. Aan deze 
discussie ligt de opvatting ten grondslag dat de politiek een be
langrijke sturende kracht is in de samenleving. De vraag is in 
hoeverre dat anno 1995 nog een juiste veronderstelling is. Hoe
veel valt er in werkelijkheid nog te sturen door de politiek? Ik 
vrees dat politici in het algemeen een rooskleuriger beeld heb
ben van hun sturingsvermogen dan de werkelijkheid toelaat. 
Dat is op zich wel begrijpelijk, want de veronderstelling invloed 
te kunnen uitoefenen, een beetje architect te zijn van een betere 
samenleving, is een belangrijk motief om politiek actief te wor
den. Burgers hebben hierover enigszins tegenstrijdige opvattin
gen. Hoewel men weinig vertrouwen heeft in de politiek, stelt 
men tegelijk hoge eisen aan het probleemoplossend vermogen 
van diezelfde politiek. De praktijk van een dagelijks bestuurder 
brengt de sturingsambitie echter vanzelf tot reële proporties 
terug. De politieke invloed wordt toenemend ingeperkt door de 
diversiteit en de complexiteit van de samenleving, door het enor
me scala van mogelijkheden, door de afhankelijkheid van de in
stemming en medewerking van .betrokkenen, en door de mate 
van handhaaibaarheid van regelgeving. En hoe democratischer 
het besluitvormingsproces, hoe minder ruimte voor (partij)po
litieke invloeden. Dat alles doet de grip van de politiek afnemen. 
Het afnemen van de invloed van de politiek is in feite een na
tuurlijk proces dat paradoxaal genoeg is begonnen toen onze de
mocratie ontstond. Laag geschoolde, beperkt geïnformeerde, ge
zagsgetrouwe burgers, overzichtelijk georganiseerd binnen de le
vensbeschouwelijke zuilen, verschaften de politiek aanvankelijk 
een vooruitgeschoven, invloedrijke positie in de samenleving. 
Door het hogere niveau van kennis en informatie, door technolo
gie en welvaart die ongekende mogelijkheden met zich mee
brachten, en door de democratisering, kregen burgers steeds 
meer mogelijkheden om hun eigen keuzes te maken. Met als on
vermijdelijke consequentie dat de macht van de politiek vermin
dert. Ten dele is dat een positiefte duiden proces: mensen eman
ciperen en nemen meer hun eigen verantwoordelijkheid. Maar 
er zitten tevens zorgelijke kanten aan de erosie van de politieke 
invloed; een proces dat ook nog niet ten einde is. . 

Marian umppen is gedepuleerde voor D66 ill de Provinciale Slalen van 
Gelderlond. 

In een recente publikatie van de Wiardi Beckman Stichting, 
getiteld 'De verplaatsing van de politiek', worden de ontwikke
lingen geïnventariseerd die er toe leiden dat de macht zich toe
nemend verplaatst naar strijdtonelen buiten de politieke arena. 
Naast emancipatie en individualisering, en de technologische 
ontwikkeling (zoals biotechnologisch en genetisch onderzoek) 
waardoor maatschappelijke processen worden gestuurd, doen 
zich nog de volgende ontwikkelingen voor: verambtelijking: 
macht verplaatst zich naar de voorportalen van het beleidspro
ces waar ambtenaren, lobbyisten en andere betrokkenen onder
handelen; regionalisering: macht wordt verplaats naar ver
zelfstandigde en geprivatiseerde bestuursorganen; internationa
lisering; besluitvormingsprocessen verplaatsen zich naar het in
ternationale politieke toneel, terwijl de door de globalisering van 
de economie de invloed van de nationale staten op de econo
mische ontwikkeling verminderd; juridisering: de rechtelijke 
macht krijgt meer invloed. Steeds meer maatschappelijke kwes
ties en belangenoonflicten worden beslist door de rechter omdat 
de overheid er niet in slaagt (tijdig) adequate wetgeving te pro
duceren. 
Van een andere orde is de toenemende invloed van de media op 
de politieke agenda en op de aard en inhoud van de publieke dis
cussie. Kortom, de sturing van de samenleving verplaatst zich 
toenemend naar domeinen buiten de (directe) politieke in
vloedssfeer. De politiek heeft simpel gezegd steeds meer het na
kijken. Dat hoeft niet per definitie ene probleem te zijn, maar 
wel in geval ingrijpende ontwikkelingen eenzijdig worden ge
stuurd door deelbelangen en zich onttrekken aan democratische 
eisen van controle en verantwoording. En dat is te veel het ge
val. Het traditionele politieke instrumentarium is onvoldoende 
toegesneden op de nieuwe manieren waarop invloed wordt uit
geoefend in onze samenleving. 
Mijn conclusie is dat het hoog tijd wordt dat D66 de discussie 
over de democratisering van de samenleving gaat herijken. Er 
dienen zich pregnante nieuwe vragen aan, zoals: in welke mate 
kan en moet de politiek sturing geven aan maatschappelijke 
ontwikkelingen; hoe verhoudt zich verdergaande democratise
ring (directe volksraadpleging; referenda) tot politieke program
ma's en politieke verantwoordelijkheid en hoe kunnen we ingrij
pende ontwikkelingen, die zich toenemend onttrekken aan de
mocratische controle, op ene nieuwe wijze beïnvloedbaar en con
troleerbaar maken. 
De ontstaansgeschiedenis van D66, die zo nauw verbonden is 
met deze thema's, verplicht ons hierover (opnieuw) de discussie 
aan te gaan . • 
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