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V an de regen in de drup 
over ruimtelijke effecten van nieuwe bestuurlijke verhoudingen 

Door Jan de Lange en Ina Klaasen 

E
r zijn vele redenen om verande
ringen in de bestuurlijke orga
nisatie na te streven, in het bij

zonder in de groot-stedelijke gebieden, 
maar het betoog daarover van Iet Buijser, 
Meine Henk Klijnsma en Han Polman 
(Idee - Debat, juli 1993) is wel heel 
vreemd, tegenstrijdig en ondoordacht. 
Wat zij aanvoeren biedt sterke argumen
ten het tegendeel te verwachten van wat 

Nogmaals over provincies 
ofregio's, over de 
problematiek in de 

gelaagdheid van ons 

lang, zoals lokaties voor afvalverwerkings
installaties en tracé's van hoge-snelheids
lijnen. 
Alvorens verder in te gaan op het betoog 
van Buijser c.s. haasten wij ons te melden 
dat ook wij van mening zijn dat er veel 
schort aan de wijze waarop in ons land de 
ruimte bestemd, ingericht en beheerd 
wordt en dat daarbij 'oneigenlijke' mecha-

openbaar bestuur. 

• 

zij willen bereiken. 
Zij beginnen met een opvatting over de werkelijkheid die gang
baar is, maar niet is geverifieerd. Dat wordt wel een 'opinion chic' 
genoemd of ook wel 'een broodje-aap-verhaal': iedereen vertelt het 
anderen na. Vervolgens voeren zij het huidige meso-bestuur, de 
provincie, op als een orgaan dat te afstandelijk is en te zeer be
hept met consensus-streven om veel weerstand te bieden tegen 
ongewenst gemeentelijk beleid en ook niet in staat of bereid ge
wenst beleid af te dwingen. Daar moet dan een regiobestuur als 
mesobestuur- 'nieuwe stijl' voor in de plaats komen. Allicht is dat 
regiobestuur minder afstandelijk. Sterker nog, het is in vele op
zichten zelf gemeentelijk bestuur, zeker als het gaat om grootste
delijke projecten. De auteurs onderkennen dat en roepen dan het 
rijk te hulp: "centralisatie is onontkoombaar" (gedurfd in D66-
kring!). Het rijk? Welk rijk? De veertien onverenigde departe
menten? 
In het artikel wordt geconstateerd dat een goed ruimtelijk beleid 
in ons land wordt gedwarsboomd door: 
• bouwdriftige gemeenten die, gestimuleerd door de verdeel-sleu
tels van het gemeentefonds, volgaarne woonwijken willen bouwen 
teneinde daardoor meer inkomsten te krijgen en zich daarom 
weinig gelegen laten liggen aan waarden van natuur en land
schap; 
• onwil van andere overheden (provincies en rijk) om daar weer
stand tegen te bieden door het onthouden van goedkeuring aan 
gemeentelijke bestemmingsplannen; 
• onwil ook van die andere overheden om d.m.v. de aanwijzings
bevoegdheden die zij hebben daadwerkelijk sturing te geven aan 
het ruimtelijk toedelen/opleggen van zaken van boven-lokaal be-
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• 
nismen in het geding zijn. 

De verdelingscriteria van het gemeentefonds spelen een rol en 
ook het consensusstreven dat onze bestuurscultuur kenmerkt. 
Hier voegen wij aan toe: 
• de veelheid van (te) kleine gemeenten, ieder met eigen belan
gen; 
• de betrekkelijk zwakke positie van het mesobestuur (de provin
cie) dat wel belangrijke planningsbevoegdheden heeft, maar wei
nig uitvoeringsinstrumenten; 
• de verkokering op rijksniveau. 
Buijser c.s. beginnen hun verhaal met wat wij zo vrij zijn een ka
rikatuur te noemen: een gemeente wil een met het provinciale 
streekplan strijdige woonwijk bouwen met als motief een grotere 
uitkering uit het gemeentefonds te krijgen (die uitkering is im
mers gerelateerd aan het aantal inwoners/woningen); de daar
voor nodige grond wordt aangekocht; vervolgens komt de gemeen
te in een financiële noodsituatie als die grond niet rendabel kan 
worden geëxploiteerd, waarna het provinciaal bestuur (dat toch 
ook toezichthouder is op de gemeentelijke financiën) zuchtend 
door de bocht gaat, het streekplan aanpast en de bouwplannen 
goedkeurt! Dat is nu het 'broodje-aap'! 
Waar en wanneer heeft zich dit voorgedaan? Zeker, een extra-uit
breiding van een bestemmingsplan om een rendabele exploitatie 
mogelijk te maken komt voor, maar een hele woonwijk? En die 
grondaankoop als dwangmiddel? Tot voor enkele jaren moest ie
dere grondaankoop tevoren door GS worden goedgekeurd en dat 
gebeurde niet als er geen planologische vooruitzichten waren. 
Tegenwoordig beslist de gemeenteraad zelf, maar het is nogal ge
ringschattend te denken dat een raad gemakkelijk 'va banque' 
speelt. (Bovendien moeten GS nog steeds indirect goedkeuren als 
er een begrotingswijziging nodig is.) 
Een geval dat wij wèl kennen is dat van de druk die niet door de 
provincie, maar door het rijk, in casu BiZa, eind jaren tachtig op 
het rijk, in casu VROM, werd uitgeoefend om toch vooral de wo
ningproduktie van Almere niet te verminderen (door overheve
ling van bouwcontingenten naar de regio Amsterdam) omdat dan 
een artikel-12-status dreigde te ontstaan. Bij het rijk en bij de 
collectiviteit der gemeenten (gemeentefonds) ligt immers het fi-
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nanciële risico, niet bij de provincie! 
Het onthouden van goedkeuring aan een ruimtelijke ingreep, als 
passieve actie, is overigens voor een provincie geen ongebruikelij
ke maatregel, zoals Buijser c.s. zelf ook constateren. Actieve be
leidsbemoeienis met een gemeente door een aanwijzing te geven, 
als het ware ter stimulering van de bouwdrift (!), maar nu voor 
zaken waar een gemeente geen direct belang bij heeft, is natuur
lijk wel heel wat anders. Onze politieke cultuur is er niet naar. 
Maar een probleem in de cultuur 
van een organisatie los je niet zo
maar op door verandering van de 
structuur ervan, zoals heel wat reor
ganisaties de afgelopen jaren geleerd 
hebben! 
Overigens speelt hierbij ook een rol 
dat een provincie wel plannen 
maakt, op basis van wettelijke taak 
daartoe, maar voor de uitvoering 
van die plannen zeer afhankelijk is 
van andere publieke organen (en 
overigens ook van private initiatie
ven). 

Het regiobestuur zal veel dichter staan bij de 'inliggende' ge
meenten. Een afstandelijke beoordeling van gemeentelijke be
stemmingsplannen op basis van een grootschalig streekplan wordt 
vervangen door beoordeling op basis van een regionaal plan op ag
glomeratieschaal, waarbij het beoordelend bestuursorgaan zowel 
nauw betrokken als in hoge mate mede-belanghebbende is! 
Mede-belanghebbende niet alleen omdat het regiobestuur als 
grootstedelijke autoriteit belangrijke projecten tot stand moet 

brengen door de inliggende 'ge-
meenten' er toe te stimuleren die 
dingen te doen, maar ook omdat het 
een direct financieel belang zal heb
ben als -zoals de schrijvers willen
een regiofonds wordt gevormd dat 
uitkeert op inwonertal en als de ei
gen financiële hulpbronnen van het 
regiobestuur zullen bestaan uit on
roerende-zaakbelasting en bedrijfs
belasting. Dat zal het aantal concur
rerende zichtlokaties nog eens sti
muleren! 

De vraag is dan of het niet hoogst
waarschijnlijk is dat een regio
bestuur zoals nu bedacht, bij 

Openhare, gocdhezochte ,'aadsvel''''adedng 

Het geponeerde bestuursmodel staat 
ons niet aan, dat blijkt wel. De be
schreven problemen worden niet op-

voortbestaan van de gemeenten zoals die nu zijn, in precies dezelf
de afhankelijkheidsrelatie zou staan en dus met dezelfde proble
men geconfronteerd zou worden. Er veranderd pas iets als ge
meentelijke uitvoeringsbevoegdheden en bijbehorende middelen 
worden overgedragen aan het regiobestuur. Dan ontstaat een ster
kere relatie tussen planning en uitvoering. Buijser c.s. zijn niet 
duidelijk over die verdeling van bevoegdheden tussen regio en ge
meenten. Zij stellen slechts dat het (meer gedetailleerde) regionale 
'streekplan' bindend moet zijn voor bestemmingsplannen. Dat is 
niets nieuws, want dat is het tegenwoordige provinciale streek
plan óók. 
Het regiobestuur zal minder ver af staan van de lokale problemen 
en dat zou een positief effect hebben op de beslissingen. Maar de 
gemeenten -zeker de grote- klagen nu juist over te veel bemoeienis 
van het huidige mesobestuur en proberen zich daaraan te onttrek
ken! Anderzijds erkennen de auteurs dat door opheffing van de 
provincies de afstand tussen het rijk en het mesobestuur zal toe
nemen, en dat werkt, zo menen zij, besluiteloosheid bij het rijk in 
de hand. Juist door deze afstand zullen dan gelegitimeerd centra
listische tendensen bij het rijk echter toe (moeten) nemen. Een pa
radox! Dat zien we nogal graag in D66, maar een oplossing biedt 
dat niet. 
Hoe gebrekkig en tegenstrijdig de argumentatie ook is, duidelijk is 
wel dat Buijser, Klijnsma en Polman verwachten dat de instelling 
van regiobesturen effecten zal hebben in het ruimtelijke-orde
ningsbeleid. Gezien hun inleiding moeten die effecten wel liggen 
in het tegengaan van bouwdrift van gemeenten en bescherming 
van natuur en landschap. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk. 
Eerder is het tegendeel te verwachten. 
Immers, het regiobestuur zal in belangrijke mate zelf gemeente 
zijn, of zich als gemeente opstellen en gedragen. Daar is het ook 
allemaal om begonnen: het tegengaan van de versnippering van 
gemeentelijke bevoegdheden over een veelheid van alle even auto
nome grote en kleine gemeenten in één agglomeratie. 

gelost, eerder verergerd. Het groot
ste manco van het betoog van Buijser, Klijnsma en Polman is, dat 
iedere reflectie op de bedachte oplossing, iedere evaluatie, al was 
het maar ten aanzien van de eigen probleemstelling, ontbreekt! 
Intussen is dan wel zonder veel omhaal een democratisch bestuur 
opgeofferd. Te weten de provincie, die gespeciabseerd is in het 
verzoenen van de belangen van stad en platteland en die zich de 
laatste jaren heeft ontwikkeld tot een verdediger van natuur en 
landschap. 
Is het wellicht om die reden dat de grootstedelijke besturen liever 
zelf provincie willen zijn? (Interessant en misschien wel onthul
lend is in dit verband dat de 'regio-in-oprichting' Rotterdam! Rijn
mond het landelijk gebied van Goeree-Overflakkee niet in haar 
territoir wil hebben. Enerzijds is dat geheel terecht want dat re
giobestuur ziet zich zelf als grootstedelijk bestuur, anderzijds 
geeft dit aan dat een regiobestuur zoals dat nu in veler gedachten 
leeft niet de opdracht heeft en wil hebben die een provincie nu 
juist wèl heeft.) 
Wat in het onderhavige artikel regiobestuur heet is aanvankelijk 
bedacht voor het oplossen van de grootstedelijke problematiek, in 
het bijzonder om de tegenstelling tussen kern stad en randge
meenten te overbruggen en om de grootstedelijke agglomeraties 
als trekkers in de economie, nationaal en internationaal beter -
concurrerender- te kunnen laten functioneren. Het is dus een be
stuur met gemeentelijke bevoegdheden op de schaal van de groot
stedelijke agglomeratie. Dat is wel iets anders dan een 
bestuursorgaan dat geschikt is om 'weerstand' te bieden aan de 
groei drift van gemeenten en om de waarden van natuur en 
landschap te beveiligen. Dat kan nu juist niet worden verwacht 
van grootstedelijke besturen. Dat is zeker geen verwijt, want daar 
worden die besturen niet voor in het leven geroepen, daar heb je 
een bestuur voor nodig met een andere taakstelling! 
Een nieuwe Thorbecke blijft nodig, maar dan voorzien van een 
doordachte visie en niet met 'een broodje-aap' als basis van het 
verhaal. • 
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