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PERSPECTIEF 

Europa, binnenlands bestuur en 
bestuurscultuur: naar een profiel van 

D66-bestuurders 

Door Kees Breed 

Zowel de binnenlandse als de Euro
pese ontwikkelingen zullen de be
stuurlijke praktijk in de komende 

jaren sterk beïnvloeden. Tegelijk raken 
zij aan elkaar. Eén gemeenschappelijk 
probleem bestaat in elk geval uit de 
noodzaak om te komen tot bestuurlijke 
afstemming en samenwerking en dat op 
verschillende niveaus: (sub-)nationaal en 
Europees. Dit kan niet zonder gevolgen 
blijven voor de heersende bestuurscul
tuur in ons land. D66-bestuurders zou-

Op het aanstaande partijcon
gres van D66 in Amersfoort 

staan twee hoofdonderwerpen 
op de agenda: de inrichting 
van het binnenlands bestuur 

die in Brussel wordt gehanteerd. Een an
der voorbeeld betreft de nationale prak
tijk op het vlak van kartelvorming en de 
afspraken binnen bedrijfstakken. Op dat 
gebied staat Nederland in de komende 
jaren nog het nodige te wachten. Nu al is 
voelbaar dat de (neo-) corporatistische st
ructuren onder druk komen te staan. 

den hierbij het voortouw moeten nemen. 
Het belang daarvan is verstrekkend. Het 
legt tevens de basis voor een actieve Ne-

en 'Europa '. B eide thema 's 
hebben één zaak gemeen: 
zij maken een verandering 

van de bestuurscultuur nodig. 

Het zal nog lange tijd vergen voordat 
zoiets als een nieuw Europees evenwicht 
zal zijn ontstaan tussen de instituties en 
tussen de vele groeperingen die nog in 
wording zijn op deze nieuwe schaal (denk 
maar aan Europese partijvorming, maat-• 

derlandse inbreng bij het ontstaan van een Europese bestuurs-
cultuur. 

Europ a en de nationale bestuurscultuur 

Als in het afgelopen jaar één ding is duidelijk geworden, dan is 
het wel dat de politieke en bestuurlijke inrichting van Europa 
niet langs traditionele lijnen zal verlopen. Europa zal nooit een 
federale staat worden volgens een of ander al bestaand model. 
Maar tegelijk zijn de onderlinge verwevenheid en samenwerking 
tussen de EG-lidstaten nu al intensiever dan ooit is vertoond 
tussen soevereine staten. Dat heeft ook zijn weerslag op de po
litieke en maatschappelijke verhoudingen in de lidstaten zelf. En 
dit zoeken naar evenwicht op Europees niveau zal de nationale 
structuren niet onberoerd laten. Het verstoort tot op zekere 
hoogte het nationale machtsevenwicht tussen instituties, maat
schappelijke groeperingen en politieke partijen. 
Gedurende eeuwen zijn in de Europese staten bijzondere 
bestuurlijke praktijken gegroeid die binnenlandse conflicten be
heersbaar houden en politieke besluitvorming mogelijk maken. 
Maar de nieuwe situatie in Europa, waarbij transnationale ver
bindingen en wisselende coalities worden gerealiseerd, terwijl in 
Brussel een nieuwe bron van wet- en regelgeving is ontstaan, 
kàn eenvoudig niet zonder gevolgen blijven voor de gevestigde 
nationale verhoudingen. Dat geldt voor de grote èn de kleine lan
den, of het nu het Franse traditionele centralisme betreft of het 
Britse soevereine parlement, dan wel het Deense systeem. 
Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Een sprekend 
voorbeeld vormt het mediabeleid, waar de nationale verzuilde 
traditie botst met de in de eerste plaats commerciële benadering 

Kees Breed Î3 politicoloog el/ beleidsmedewerker bij het Mil/isterie 
VUIL Bi1/1.eIlIUl.dse Zaken. Hij !r eeft ervaril/g met Europese sa
",el/ werkil/g. Ook Î3 I. ij secretans van de SWB-werkgroep Openbaar 
Bestuur. 
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schappelijke organisaties en het bedrijfs

leven). Dit evenwicht zal, naar we mogen verwachten, niet in de 
eerste plaats het resultaat zijn van een machtsstrijd pur sang. 
Het Europese evenwicht zal het gevolg zijn van jarenlang ge
touwtrek. Afhankelijk van de mate waarin het geduld kan wor
den opgebracht een werkelijk democratische afstemming en co
ördinatie te bereiken, zal zich een Europese bestuurscultuur ont
wikkelen, in wisselwerking met, maar tegelijk anders dan alle 
afzonderlijke nationale tradities tot dusver. 
Sommigen wijzen op de Nederlandse bestuurscultuur van con
sensus- en coalitievorming en van uitgebreid overleg vooraf
gaand aan politieke besluitvorming, als dit voorbeeld voor de 
processen die op Europese schaal nodig zijn. In dat verband is 
het ook begrijpelijk dat aan iemand als Lubbers wordt gedacht 
waar het gaat om de opvolging van Jacques Delors, als voorzitter 
van de Europese Commissie. Maar zoals gezegd, ook het Neder
landse systeem zal niet ongewijzigd kunnen blijven. Zullen we in 
deze ontwikkeling erin slagen de nadelen en tekortkomingen 
van de nationale bestuursculturen op te heffen? 
Deze laatsten laten zich steeds meer voelen, onder meer bij de 
voorbereiding van de Nederlandse inbreng in de EG-besluitvor
ming. De voorbereiding duurt te lang en is te complex. De uit
komsten van het overleg verbeelden een verwaterd compromis 
waar niemand echt wat mee kan. Nederland schiet dus tekort in 
slagvaardigheid en daadkracht. De consensus vorming in eigen 
land is hoofdzakelijk gebaseerd op het non-interventiebeginsel: 
kom niet aan mij dan kom ik niet aan jou, tenzij het niet anders 
kan. Maar dit is onvoldoende om als uitgangspunt te kunnen 
dienen bij de complexe besluitvormingsprocessen in een situatie 
van sterke interdependentie tussen veel partijen en beleidsvel
den. Dat vereist een actieve opstelling van alle betrokkenen en 
een strategische benadering, gericht op het tot stand brengen 
van samenwerking en afstemming van standpunten en beleid. 
Men moet daarvoor in staat zijn om het eigen belangenniveau 
althans enigszins te overstijgen. De grondslag daarvoor ligt in 
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truc tuur leidt tot 

het bewustzijn van wederzijdse af
hankelijkheid, dat we, nationaal èn 
internationaal, met elkaar te maken 
hebben en hiermee rekening dienen 
te houden. Niemand kan zich nog 
veel langer veroorloven om net te 
doen alsof dit niet nodig zou zijn. En 
juist hier ligt een verband met de 
binnenlandse bestuurlijke proble
matiek. 

pelijke coördinatiestruc-

grotere verband, is óók een belang
rijk onderdeel van het versterken 
van de eigen positie en de eigen 
identiteit van een gemeente. Dit is 
de essentie van de vereiste verande
ring! Je zou het een 'nieuwe con
sensus'-benadering kunnen noemen. 
Die moet het fundament vormen 
voor een slagvaardig bestuur in ei
gen land. 

Binnenlands bestuur 

turen tot stand te brengen. 

Dit is nodig om het sociale 
Deze schept tegelijk de voorwaar
den voor een sterkere positie in 
Europa. Belangrijker nog: dezelfde 
uitgangspunten zijn op Europees 
niveau hanteerbaar. Het gaat dan 
om het profileren van de eigen ster

In de ordening van de subnationale 
bestuurslagen vinden ingrijpende 
veranderingen plaats. Gemeentes 

radanverk in zijn samenhang 

te laten functioneren. 

worden 'opgeschaald', samenwerkingsverbanden tussen gemeen
ten gestimuleerd en het voortbestaan van de provincies in hun 
huidige vorm staat op de tocht. Deze veranderingen worden 
meestal voorgesteld als een aanpassing van de schaalgrootte van 
de bestuurseenheden aan de geografische schaal waarop zich de 
belangrijkste bestuurlijke problemen voordoen (zoals huisves
ting, vervoer, arbeidsmarkt, sociale voorzieningen, onderwijs, po
litie enzovoorts). Toch is dit niet het hele verhaal. 
Zo vertelt bijvoorbeeld de Leidse professor Toonen ons in een re
cente publicatie dat ook de politieke bestuurscultuur als zodanig 
in het geding is. Hij plaatst de discussie over regionalisering in 
het bredere kader van de maatschappelijke ontzuiling sinds de 
jaren '60(1). De afbraak van de zuilenstructuur leidt tot de nood
zaak om nieuwe politieke en maatschappelijke coördinatiest
ructuren tot stand te brengen. Dit is nodig om het sociale ra
derwerk in zijn samenhang te laten functioneren. Omdat de 'ou
de' bestuurlijke relaties en verbindingen binnen de zuilen ver
dwijnen, wordt het steeds moeilijker om nog tot voldoende 
bestuurlijke afstemming te komen. 
Zo is het bekend dat de uitvoering van nationale prioriteitspro
gramma's stokt, zoals bij het Structuurschema Verkeer en 
Vervoer, VINEX-2 (voor ruimtelijke ordening) en het NMP-plus 
(voor het milieu). Eén oorzaak daarvan is het gegeven dat lokale 
bestuurders, vanuit wat men ziet als het eigenl;Jelang van de ge
meente of een provincie, onvoldoende meewerken om de plannen 
te realiseren ('niet in mijn achtertuin'!). Men beschouwt de pro
blematiek op een te beperkte schaal, zou je kunnen zeggen. Het 
probleem is dat dit niet kan worden opgelost door louter een 
aanpassing op bestuurlijke schaal. Dezelfde knelpunten zullen 
zich bij vergroting van het gebied voordoen, dan op grotere 
schaal dus. 
Het gaat altijd óók om de houding van de bestuurders, die in de 
toekomst bereid en in staat zullen moeten zijn om, op een hoger 
niveau dan dat van de eigen gemeente of regio, te denken en af
wegingen te maken. Zij dienen dus niet alleen de directe eigen
belangen van de eigen gemeente of streek te behartigen, maar 
deze van meet af aan in een breder kader te plaatsen. Dit vereist 
een andere benadering van wat men ziet als het 'eigen belang'. 
Het profileren van het eigen vermogen te functioneren als deel 
van een groter geheel, teneinde waarde toe te voegen aan het 

(1) Zie bijvoorbeeld: 'Meso-bestuur in Europees perspectief - de 
randstadprovincies uit de pas ?', prof. dr. Th.AJ. Toonen, dr. 
j.C.M. Raadschelders ell drs. F. llendriks , Leiden 1992. 

ke kanten en het vermogen een bijdrage te leveren aan Europa, 
bijvoorbeeld op terreinen als vervoer, landbouw en de dien
stensector. Tot slot zal Nederland de nieuwe consensus-benade-
ring zélf als export-artikel kunnen aanprijzen. En dat vormt een 
bijdrage aan de Europese integratie, zowel als een versterking 
van de strategische positie van het eigen land. 

Omgekeerde subsidiariteit 

Een en ander heeft consequenties voor de Nederlandse inzet bij 
de discussie in de Europese Raad over de uitwerking van het 
subsidiariteitsbeginsel. De term heeft in de discussie over het 
Verdrag van Maastricht bekendheid gekregen, maar kent een 
langere traditie in het christelijke denken over de bestuurHjke 
inrichting van een land. Zij heeft betrekking op de afbakening 
van bevoegdheden tussen bestuurslagen waarbij het hogere 
niveau geen taken op zich dient te nemen die net zo goed of beter 
op het lagere niveau kunnen worden uitgevoerd. 
Het is begrijpelijk dat dit motief een rol speelt in de kritiek op 
een te bemoeizuchtige en te detaillistische houding van de natio
nale overheid tegenover de andere overheden. Dat geldt mutatis 
mutandis ook voor de relatie tussen 'Brussel' en de Hdstaten van 
de EG. Maar het is óók duidelijk dat dit principe geen enkele bij
drage levert aan de oplossing van de hedendaagse complexiteit 
in de relatie tussen de beleidsvelden. Deze vraagt juist om de 
coördinatie van beleidsacties en veel minder om een afbakening 
van terreinen waarop verschillende actoren autonoom hun gang 
kunnen gaan. 
Wat nodig is, houdt een omkering van het subsidiariteitsbeginsel 
in: hoeveel kan een gemeente op zich nemen om het centrale 
bestuur te ontlasten en een bijdrage te leveren aan de oplossing 
van nationale en internationale vraagstukken. Dat kan variëren 
van een bijdrage aan de nationale economische structuur (die 
het fundament vormt voor de gezamenlijke welvaart en draag
kracht) tot aan het opnemen van vluchtelingen uit een oorlogsre
gio. De basisvraag is dan niet: hoe kan ik van dit of dat probleem 
verschoond blijven, maar veeleer: wat kunnen we aan, hoeveel 
kunnen wij voor onze rekening nemen, gegeven onze eigen 
situatie. Dat is de kern van een noodzakelijke verandering, nog 
naast alle verdere concrete aanpassingen van structuren en pro
cedures, die we in de komende jaren tot stand kunnen brengen. 
Eenzelfde benadering zal nodig bl~jken, nog steeds mutatis 
mutandis, bij de inbreng van EG-lidstaten op het Europese vlak. 
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Het is een illusie te denken dat de enorme problemen van deze 
tijd kunnen worden opgelost binnen de afzonderlijke landen, hoe 
groot deze ook zijn. Milieu, economie, migratie, sociale zeker
heid, stuk voor stuk vereisen ze internationale afstemming. Zij 
werken bovendien vergaand d66r in elke samenleving, op tal van 
terreinen. De vraag is daarom niet in de eerste plaats hoe de 
Europese invloed zo klein mogelijk gehouden kan worden, maar 
vooral hoe de wisselwerking tussen Europa en de lidstaten in or
delijke banen geleid kan worden om haar beheersbaar te maken. 
De pas op de plaats, die nu wordt gemaakt met betrekking tot de 
Europese integratie, moet worden beschouwd als de inlas van 
een noodzakelijke denkpauze. Die is nodig omdat de traditionele 
bestuurlijke oplossingen niet voldoende zijn waar de noodzakelij
ke veranderingen nogal ingrijpend blijken. En 'omgekeerde sub
sidiariteit' is een aspect hiervan. 

Bestuurlijk burgerschap 

Wanneer politici en bestuurders zich een dergelijke benadering 
eigen kunnen maken, zal dit tegelijk de betrokkenlleid van bur
gers stimuleren bij vraagstukken die spelen op nationaal en in
ternationaal niveau. Ofwel: politici en bestuurders spelen zelf 
een belangrijke rol bij het versterken van een actief burgerschap 
en nieuwe vormen van gemeenschapszin. Maar dan dienen zij 
het niet te laten bij een plichtmatige oproep aan de Nederlandse 
bevolking; zij zullen zelf het voorbeeld moeten geven in het eigen 
functioneren. Juist van D66-bestuurders, die toch nog nauwe
lijks gehinderd worden door een historische bestuurlijke ballast 
of door traditionele denkpatronen en -gewoonten, mag op dit 
vlak het een en ander worden verwacht. Zij zouden zelfbewust 
de eigen identiteit van hun gemeente uitdragen en wijzen op de 
geleverde (of nog te leveren!) bijdrage aan het oplossen van 
maatschappelijke problemen. Door hen kunnen burgers zich 
ermee identificeren. 

Deze nieuwe consensus-benadering zou een belangrijk element 
moeten vormen van het profiel van de D66-bestuurder. Dit is 
minstens zo belangrijk als de sociale en de ecologische kwestie, 
waarover op de beide voorgaande partijcongressen uitgebreid is 
gesproken. 'Amersfoort' kan ons nu een stap in deze richting 
brengen. 

Welbegrepen eigenbelallg? 

Dit alles lijkt in te gaan tegen de tendens van een toenemend 
nationalisme en, binnen eigen land, van een toenemend egoïsme 
(zoals bijvoorbeeld ook koningin Beatrix in haar kersttoespraak 
het probleem stelde). Van Mierlo deed onlangs in zijn Coornllert
rede een beroep op ieders gezonde verstand om, vanuit het wel
begrépen eigenbelang, dat nog iets verder weg ligt dan het direct 
zichtbare eigenbelang, tot een andere opstelling te komen. Maar 
er is meer nodig dan alleen het gebruiken van je verstand. De 
vraag is immers: op welke vragen laat je je rationele grijze cellen 
los en dus, welke normen en waarden vormen het uitgangspunt? 
Argumentatie en analyse moeten verder worden aangescherpt. 
Welbegrepen eigenbelang kan nog steeds alleen begrepen wor
den in zijn eenzijdige individualistische grondslag. De essentie 
ervan ligt in een bepaalde (vooral Westerse) benadering van het 
zoeken van de eigen plaats in de wereld, in de afbakening ervan 

tegenover anderen. Maar juist op dit vlak, dat van de eigen in
dividuele en nationale identiteit, is er sprake van culturele 
crisisverschijnselen. 
In onze cultuur ligt voor de vorming en het behoud van identiteit 
het accent vooral op afperking: op wat mij als persoon on
derscheidt van mijn buurman, of als Nederlander van een Frans
man of Duitser. Het schept zekerheid en als zodanig loopt het als 
een rode draad door ons hele normen- en waardenstelsel heen. 
In de jaren '80 lijkt deze tendens alleen maar versterkt. 
Maar er is méér aan de hand dan op het eerste gezicht lijkt. Het 
ik-tijdperk moet vooral worden beschouwd als de uitdrukking 
van een speurtocht, van onzekerheid en behoefte tot herdefinië
ring van de eigen identiteit, van ieders persoonlijke zingeving, 
van de plaats in een onoverzichtelijke wereld. 
In dit proces hebben velen zowel privé als in institutionele ver
banden geëxperimenteerd met nieuwe maatschappelijke en per
soonlijke relatievormen. Het was niet alléén het 'ik' wat de klok 
sloeg. Het gaat hier om een experimenteren met vormen van po
litieke en vooral culturele democratie. De milieu-problematiek 
heeft ons nu eens te meer duidelijk gemaakt dat de Westerse 
cultuur op zijn grenzen stuit: de individuele drang te overleven, 
lange tijd beschouwd als de basis van onze welvaart en cre
ativiteit, vermindert nu de kansen op ons gezámenlijk voort
bestaan. Hier raken we aan de kern van de culturele crisis. 
Het zoeken naar nieuwe zekerheden gaat gepaard met uitwas
sen en rampen op kleine en soms zelfs grote schaal, zoals in 
Joegoslavië. Aan de culturele crisis binnen de westerse landen, 
al sinds de jaren '60 manifest, heeft zich recent de internationale 
crisis toegevoegd door het wegvallen van het machtsevenwicht 
tussen de supermachten. De naties zoeken opnieuw naar hun 
plaats in nieuwe wereld verhoudingen. Binnenlandse tegenstel
lingen worden niet langer in het kader van de internationale 
strijd tussen kapitalisme en communisme geïnterpreteerd. Het 
schept helaas ruimte voor strijd, maar ook voor culturele veran
deringen, in Oost èn West. Dit alles dwingt tot een evolutie, een 
verandering in de benadering van de kwestie van de eigen in
dividuele en ook nationale identiteit. Het gaat niet langer in de 
eerste plaats om het afbakenen van de eigen betekenis. Eigen 
herkenbaarheid en zelfbewustzijn kunnen immers ook en mis
schien wel juist voortvloeien uit het besef van de positieve bete
kenis van het eigen individu of als eigen groep voor anderen, in 
laatste instantie voor de wereldgemeenschap. Het is het sociale 
aspect van het menszijn, dat altijd aanwezig is geweest maar 
nog binnen ideologisch afgebakende kaders, dat een belangrijk 
bestanddeel moet vormen voor een nieuw individueel bewust
zijn. Het kan tevens de grondslag vormen voor een nieuw gevoel 
van eigenwaarde, dat gepaard gaat met een andere manier van 
denken (en dit vereist dus meer dan all één het goed gebruiken 
van je verstand op zich). Het stimuleren hiervan is van het 
grootste maatschappelijk belang. En dat brengt ons terug op de 
rol van bestuurders. 

Bestuurscultuur en Europese cultuur 

Bestuurders bekleden hoe dan ook een maatschappelijke voor
beeldfunctie. Zij spelen een cruciale rol bij de veranderingen die 
nodig zijn. De bestuurscultuur is in een bepaald opzicht zelfs de 
kern van elke nationale cultuur: deze betreft immers de wijze 
waarop samenhang, besluitvorming en samenwerking binnen 
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een gemeenschap worden gerealiseerd. Bestuurlijke vernieuwing 
vormt, zo opgevat, de kern van het maatschappelijke vernieuw
ingsproces. Het is van doorslaggevend belang dat politici en be
stuurders op een andere, nieuwe wijze denken en handelen, 
zowel in nationale als in internationale kaders. 
Een Europese bestuurscultuur kan alleen op deze grondslag tot 
wasdom komen. Anders gezegd: Europese integratie vereist een 
evolutie van de individualistische normen en waarden die Eu
ropa, in verschillende nationale vormen, hebben gebracht tot 
waar het nu is. Nationale culturen hoeven langs deze weg dan 
niet ten onder te gaan in een Europese federatie, maar kunnen 
zich verder ontwikkelen op een coöperatieve basis, door het ac
centueren van de betekenis, en niet de afgrenzing ervan, van een 
natie in het bredere kader van een pluriforme samenleving. Een 
zulk 'nationalisme' kan een bijdrage leveren aan de Europese in
tegratie. Dat geldt ook voor onze eigen rol in Europa. Wanneer 
de Nederlandse verhoudingen kunnen worden gewijzigd, wordt 
daarmee tegelijk de grondslag gelegd voor een nationale bijdrage 
aan de Europese bestuurscultuur, die in wording is . • 
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Verschenen in de reeks Ideeën: 

DUURZAME ONTWIKKELING, 

ECONOMIE EN POLITIEK 

In hoeverre is het mogelijk om met economische 
instrumenten te sturen in de richting van duurza
me ontwikkeling ? Is de bestaande economische 
analyse toereikend om een omslag te maken? 
Vanuit de maatschappelijke belangenorganisa
ties, de wetenschap en de politiek wordt deze 
problematiek geanalyseerd. 
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dag tJm donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur met het Weten
schappelijk Bureau van D66, telefoon 070-3858303. 
Of schrijf: 
Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
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