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Regio en provincie, 
over democratie en effectiviteit van bestuur 

Door Felix Frankfurther en Jan de Lange 

D e discussie over de organisatie 
van het binnenlands bestuur 
is, na een stilte die viel tussen 

1984 en 1989, weer volop aan de gang. In 
het eerstgenoemde jaar werden nog weer 
eerdere plannen, naar het leek voor lang, 
terzijde gelegd en werd de vernieuwde 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
(Wgr) ingevoerd. Vrij algemeen erkende 
men dat deze wetgeving niet toereikend 
zou zijn voor de grootstedelijke agglome
raties en dat bleek ook. Het probleem is 

Het vonnen van regiobestu
ren wordt aangevoerd als 

oplossing voor veel be
stuurlijke problemen tegelijk. 
Ligt het voor de hand om op 

twee (of méér) problemen één 

vorming van regiobesturen. Essentie is 
dat op den duur rechtstreeks gekozen 
besturen worden gevormd, die belangrij
ke taken van de huidige gemeenten 
(ruimtelijke ordening en volks
huisvesting, verkeer en vervoer) zullen 
overnemen. Daarmee nemen regiobestu
ren over wat voor de gemeenten niet 
meer mogelijk is. Het democratisch vraag
stuk van de bestuurlijke organisatie 
neemt nog aan betekenis toe . 

antwoord te geven? 

• 
dat in de (groot)stedelijke gebieden de maatschappelijke samen
hang tussen stad en randgemeenten zó groot is dat gemeente
grenzen niet relevant meer blijken en de oplossingen voor pro
blemen in de taakvervulling van de gemeenten (woningbouw, be
drijfsvestiging, culturele en recreatieve voorzieningen) niet meer 
binnen de grenzen van de afzonderlijke gemeenten kunnen wor
den gevonden. 
Daar komt dan nog het belangrijke probleem bij van randge
meenten die in de opinie van de kern-stad onvoldoende bijdragen 
in de financiële lasten van de centrale voorzieningen. Omge
keerd vinden de randgemeenten veelal dat de kern-stad er een 
rommeltje van maakt. 
Hier schuilt een belangrijk vraagstuk van democratie. Burgers 
of kiezers in de randgemeenten hebben geen zeggenschap of 
kiesrecht in de centrale stad, terwijl zij toch een voornaam be
lang hebben bij de gang van zaken aldaar. Omgekeerd geldt 
hetzelfde. De gemeente kent dus als bestuurlijke eenheid en qua 
schaalgrootte nauwelijks nog een maatschappelijke relevantie in 
de (groot)stedelijke gebieden. Gemeenten kunnen de taken 
waarvoor ze staan en waarop hun burgers de bestuurders kun
nen aanspreken niet meer uitoefenen binnen het eigen grondge
bied. 
In het Nederlandse bestuursstelsel functioneert tevens de pro
vincie. Het is een bestuur van andere aard. 
Provincies maken geen bestemmingsplannen, zijn niet verant
woordelijk voor grondexploitatie, het beheer van basisscholen et 
cetera. Provincies gaan onder meer over verdeling van de ruimte 
in grootschalig verband, over strategische locatiekeuzes, over 
natuur en landschap. Zij beslechten geschillen tussen gemeenten 
en eventueel in de toekomst regio's. Ze houden ook 'toezicht' op 
het functioneren van gemeenten en regio's, op afstemming en sa
menhang van beleid. Zouden provincies dat niet doen, dan dient 
een ander 'hoger gezag' dat te doen, het rijk dus. 
Thans tendeert de discussie in de richting van de noodzaak van 
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• 
Hiermee is evenwel niets gezegd over de 

betekenis van het provinciaal bestuur. Dat heeft andere taken 
en bevoegdheden, anders van aard dan de gemeentelijke taken 
en bevoegdheden. Vaak wordt aangevoerd (zie nota van het 
Hoofdbestuur van D66, Democraat van november 1992) dat de 
vorming van regiobesturen de opheffing zou impliceren van het 
provinciale bestuursniveau. Dat is een 'non-sequitur'. De op
lossing van een probleem dat de gemeentelijke taken en 
bevoegdheden aangaat, impliceert nog niet dat een, voor geheel 
andere taken aangesteld, bestuur zou moeten verdwijnen. 

Een democratisch bestuursstelsel: subsidiariteit en 
relevante schaal 

In een adequaat stelsel van bestuur geldt de regel van subsidia
riteit, dat wil zeggen dat niet op meeromvattende schaal wordt 
gedaan, wat ook op minderomvattende schaal kan worden gere
geld. Voor 'schaal' kan worden gelezen: aard en reikwijdte van 
de betreffende problematiek en de daarmee overeenkomende 
'kring van belanghebbende en dus stemgerechtigde burgers'. 
Grondrechten, sociale zekerheid en inkomensbeleid vereisen 
principieel en pragmatisch een andere schaal dan landinrich
ting, waterhuishouding, afvalstoffenverwerking of volkshuisves
ting, woningdistributie en groenvoorziening. Kortom, de over
heidstaak die zich richt op zeer uiteenlopende zaken, kent even 
zeer uiteenlopende kringen van bestuur en daarmee van andere 
kiezers. 
Voor het ordenen hiervan, teneinde burgers of kiezers een opti
male zeggenschap te bieden, is geen éénduidige territoriale inde
ling te vinden. Dat zo zijnde, is inderdaad een dogmatische stel
ling dat een verdeling in drie niveaus goed is en een indeling in 
méér dan drie uit den boze, niet te motiveren. Er zijn diverse 
constructies te bedenken voor een goed stelsel van openbaar 
bestuur. Het meest aannemelijke en het best bij de Nederlandse 
verhoudingen passende 'model' is het organische model (zie 
Toonen, Meso-bestuur in Europees perspectief, Leiden, novem
ber 1992) waarin bestuursorganen samenwerken vanuit taak-
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stellingen die zowel van aard als van schaal verschillen, maar op 
dynamische en naar tijd en plaats diverse manieren op elkaar 
aansluiten. Het drie-lagen model gaat teveel uit van een hiërar
chisch bestuurlijk concept dat steeds minder op Nederland van 
toepassing is. Veeleer is sprake van samenwerking tussen over
heden en dus niet van een hiërarchische opbouw, zoals wordt 
gesuggereerd door de term bestuurslagen'. Uit een internationa
le vergelijking die de universiteit van Leiden onlangs uitvoerde 
blijkt overigens dat samenwerking tussen overheden bepalend is 
voor de effectiviteit van het bestuur (Toonen, 1992). 

Twee problemen, één antwoord - een blauwdntk? 

In de grootstedelijke gebieden is de vorming van een direct ge
kozen agglomeratie bestuur, om bestuurbaar te maken wat als 
gevolg van onderlinge afhankelijkheid niet meer door afzonder
lijke gemeenten kan worden gedaan, een democratische wense
lijkheid van het eerste belang. In andere gebieden kan eveneens 
reden zijn voor het vormen van regiobesturen, al zal daar de in
tensiteit van de problematiek anders zijn. 
Wordt met de keuze voor de regio als nieuw bestuurlijk orgaan 
tevens besloten tot afschaffen van de provincie, dan wil men 
twee (of misschien nog meer) problemen tegelijkertijd oplossen. 
Voor de gemeentegrensoverschrijdende gemeentelijke problemen 
valt evenwel redelijk aan te geven wat op deze schaal geregeld 
moet worden. Vervolgens is er het probleem van de functionele 

Het provinciehuis in Noord-Brabant. De gezamenlijke 
varkensfokkers schonken het beeld. 

regio's. Er is, vooral op initiatief van de rijksoverheid, een veel
heid ontstaan van sectorale of functionele 'besturen', zoals 
RBA's, vervoersregio's en politieregio's. De geografische schaal 
daarvan is divers. Het gemeenschappelijk kenmerk is dat het 
'bestuur' ervan niet overeenkomt met de gekozen besturen van 
de algemene democratie: gemeente en provincie. 
Bij de functionele regio's gaat het om verzorgende taken, waarbij 
niet in alle gevallen de maatschappelijke samenhang bepalend is 
voor de geografische samenwerkingsgebieden. 
Efficiënte taakuitvoering staat centraal. Hoewel vanuit de ge
dachte aan een bestuurlijke samenhang wenselijk, zijn deze ta
ken in het algemaen nu ook weer niet zo beleidsgevoelig dat ze 
de legitimatie behoeven via een rechtstreeks gekozen bestuurs
lichaam. Wel ligt het voor de hand om met name de beleids
gevoelige, functionele, regio's te koppelen aan gekozen regio
besturen of aan provincies. 
In de discussie wordt gepoogd deze problemen in één constructie 
tegelijk op te lossen. Dan draait het om de vorming van 'regio
besturen', rechtstreeks gekozen besturen van stedelijke agglome
raties en van niet-stedelijke gebieden, landelijk ongeveer zo'n 25 
á 30. Tegelijkertijd dienen dan de provincies te worden opge
heven. (In feite worden ook de gemeenten o~geheven of althans 
sterk van karakter veranderd: de 'regiobesturen' bepalen het be-
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leid, de gemeenten voeren uit en beheren). 
In deze regiobesturen zouden taken en bevoegdheden van 
functionele besturen, van gemeentebesturen en van provincies 
moeten worden samengebracht. Alvorens daartoe te kunnen be
sluiten is het evenwel nodig te analyseren wat de kenmerken 
zijn van gemeentelijk bestuur, van functioneel bestuur en van 
provinciaal bestuur. Het is deze analyse die ontbreekt. Wij ma
ken in het hiervolgende enige voorlopige kanttekeningen. Vol
ledig zijn deze niet. Wij menen dat ze zwaar moeten wegen opdat 
kortzichtige en oppervlakkige besluitvorming kan worden voor
komen. 
Verhelderend kan zijn er nog eens op te wijzen dat een eenzijdi
ge indeling in regio's naar gelang van - eenzijdige - problematie
ken consequenties heeft. Voor het gebied van de Randstad wordt 
soms gedacht aan een 'Groene-Hart-regio', afgezonderd van de 
stedelijke regio's. En dat is nu bij uitstek het paard achter de 
wagen spannen. 
Waar het om gaat, is het ontwikkelen en handhaven van een sa
menhangend beleid voor stedelijke rand en groen hart. De 
beschikbaarheid van een groen centrum is een milieubelang van 
grote betekenis voor de Randstad, in samenhang met het stede
lijk gebied. Maar dan moet de behartiging van dat belang niet bij 
één regio worden gelegd en het 'contra-belang' bij vier afzonder
lijke (stedelijke) regio's. Dit gemeenschappelijke belang zou juist 
bij één democratisch gekozen bestuur moeten worden gelegd, dat 
de strijdige belangen kan integreren. En daar is een bestuur 
voor nodig dat groter is dan dat van de stad ofhet streekgewest. 
Nationaal mag het niet zijn, want dan dreigt de technocratie. 
Democratisch bestuur moet van voldoende dichtbij kunnen wor
den geïdentificeerd, al was het alleen maar om de directe proble
men te ervaren. 

Centralisatie 

Het opheffen van de provincies, zo wordt het soms gepropageerd, 
zal leiden tot centralisatie. Zaken van boven-regionaal belang 
verschuiven naar het rijk als de provincies worden afgeschaft. 
Dat is geen geringe aangelegenheid. Al de genoemde onderwer
pen als waterhuishouding, afvalstoffenverwerking, landinrich
ting en ruimtelijke ordening verschuiven naar het nationale 
niveau voorzover het om aspecten van bovenregionale schaal 
gaat. Uiteraard geldt dat ook voor de beslechting van geschillen 
tussen regio's. Dit betekent dat een bestuurlijke functie van voor
heen 12 gekozen besturen terecht zou komen bij het nationale 
bestuur en dus in feite bij de rijksdepartementen. Daarmee be
landt het van democratie in de sfeer van technocratie. Misschien 
is het zo wat sterk gesteld, maar waar wij op willen wijzen is dat 
nu juist de provincie daarentegen, door de directe democratische 
structuur en de integrale besluitvorming, een herkenbare rol kan 
spelen in het politieke legitimatieproces als geheel. 

Wat nu? 

Wij menen dat het idee om bij vorming van regiobesturen tegelij-

kertijd of geleidelijk de provincies af te schaffen, onvoldoende re
kening houdt met de verschillende aard van gemeentelijke en 
provinciale taken en landelijke bevoegdheden. De regiobesturen 
worden gevormd om, thans nog gemeentelijke, taken over te 
nemen. De grotere geografische schaal van 25 á 30 regio's is op 
zich geen argument om 12 provincies op te heffen. Dit zou neer
komen op een schaalverkleining van het provinciaal bestuur. 
(Terwijl er eerder reden is tot schaalvergroting daarvan, voort
komend uit de aard van de provinciale taken.). 
Natuurlijk zal de instelling van regio's aanleiding moeten zijn 
voor een herverdeling van taken en bevoegdheden, bij voorkeur 
zo dat de lappendeken van functionele regio's zoveel mogelijk 
wordt ingebed in democratisch gekozen besturen, dat wil zeggen, 
hetzij bij de nieuwe regio's, hetzij bij de provincies. Dan zijn er 
ook goede mogelijkheden tot werkelijke decentralisatie van rijks
taken, bijvoorbeeld op het gebied van landinrichting, natuurbe
heer, van delen van Rijkswaterstaat, delen van de Rijksplano
logische dienst en van de rijksinspecties van VROM. De kernta
ken van de provincie liggen vooral op het terrein van planning, 
ontwikkeling en beheer van de fysieke omgeving. Onlangs heeft 
de Tweede Kamer ook met een door D66 ondersteunde motie, het 
belang onderstreept van de provinciale betrokkenheid bij de 
ruimtelijke planning. Méér haast moet er worden gemaakt bij de 
decentralisatie van landinrichting en natuurbeheer in de rich
ting van de provincies. 
Van de decentralisatie van Rijkstaken op het gebied van sturing 
en planning, mogelijk bij een bestuur van middelgrote schaal, 
komt uiteraard minder terecht als die schaal nog weer verkleind 
wordt. Dit nog afgezien van het feit dat men in het buitenland 
nu juist naar schaalvergroting heeft gestreefd. Het uitsluiten 
van het intermediaire niveau tussen regio en rijk leidt er iro
nisch genoeg toe dat hetzelfde probleem op boven-regionaal ni
veau ontstaat. Aangezien de schaal waarop problemen zich voor
doen groter wordt, zullen de gevallen alleen maar toenemen 
waarin ongecontroleerd overleg wordt gevoerd door regio's. Zo de 
regio's er al komen, want de bestuurlijke samenwerking in de 
huidige regio's verloopt meestal uitermate traag. 

Slot 

Regiobesturen op stads- en streekgewestelijke schaal zullen 
moeten worden gevormd. In veel gevallen zal het wetgeving 
betekenen, want lang niet overal op gemeentelijk niveau is er 
het draagvlak dat nodig is om belangrijke taken en bevoegdhe
den af te staan. De provinciale besturen daarentegen bestaan 
gewoon, hebben een grondwettelijke verankering en functione
ren redelijk democratisch, gesteund door een jarenlange exper
tise. 
Taakverschuivingen zijn nodig en hebben in de bestuurspraktijk 
ook voortdurend plaats. Dat kan dus heel goed. Waarom een de
mocratisch stelsel aantasten dat zoveel flexibiliteit biedt, zonder 
dat de noodzaak daartoe is aangetoond door een analyse van 
aard en schaal van bevoegdheden en taken? Waarom zou D66 
centralisatie moeten bevorderen? • 
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