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De blinde vlekken 
van beleidssturing 

Peter Visser bespreekt: 

J.M.C. Dirven, Th. M. Snellen, 

P. Rademaker en J.A.Schild (red .), 

Stuur '!J overstuur. Over bestuurlijke 

wisselwerkina tussen overheid en 

samenlev i na , Den Haag: Elsevier, I 998 

Afgelopen maart zijn er Provinciale 
Statenverkiezingen geweest. Ik be
hoor tot een van de 76o Statenle
den in Nederland, die toen gekozen 
zijn . Aangezien het in mijn geval de 
eerste keer is dat ik een politiek 
vertegenwoordigende functie ver
vul, zijn er zeker ambities aanwe
zig. Met name als het gaat om het 
sturen van de economische ontwik
keling van 'mijn ' provincie in een 
wat meer duurzame richting. 

De vraag doet zich dan voor wie 
ik eigenlijk moet aansturen, en hoe 
dan, om dat doel te bereiken. Als 
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I 6. Met deze term worden zowel 
orthodox-protestanten als rooms
katholieken bedoeld. Het is tekenend 
voor de huidige 'onzichtbaarheid' van 
deze laatsten , dat noch in de drie hier 
besproken publikaties systematisch 
wordt ingegaan op hun (ambivalente) 
houding ten aanzien van de Grondwet 
van I 848, noch uit katholieke kring zelf 
daarover vorig jaar voorwver mij bekend 
een publikatie is verschenen. 
I 7. !do de Haan, 'Het onderwijs in de 
Grondwet. Van staatszorg tot vrijheids
recht', in: Van Sas en Te Velde (red.), 
De eeuw van de Grondwet, I 82-2 I 7, 
aldaar I83. 
I 8. Stanley Warren Carlson-Th i es, 
Democracy in the Netherlands: consociational 
or pluriform? (Ph.D. University of 
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I9. M. van der Goes van Naters, 
'Vormgeving en hervorming der grond-

gekozen vertegenwoordiger beho
rend tot een politieke partij, ben ik 
geneigd om het bestuur van de pro
vincie politiek aan te sturen, dus de 
leden van Gedeputeerde Staten. Zij 
dienen er dan voor te zorgen dat de 
provinciale overheid ontwikkelin
gen stuurt in de gewenste richting. 

ln principe stuur ik dus politiek 
aan . Lastig is dan wel dat de rol van 
de politiek, en daarmee ook poli
tieke partijen, geringer is gewor
den. Politieke partijen zijn geen 
dragers meer van maatschappelijke 
consensus over grote vraagstuk
ken. Wellicht daarom ben je, voor 
je er erg in hebt, als vertegenwoor
diger van een politieke partij vooral 
bezig met de uitvoering van beleid, 
en niet meer met de politieke uit
gangspunten. Je wordt bij gebrek 
aan sturende waarden bijna als van
zelf in die uih"oeringsdiscussie ge
zogen. Daarbij heerst er ook niet de 
cultuur om je te baseren op poli
tieke uitgangspunten, maar veel 

wet' , in: J. ValkholT e.a., Grondwet en 
maatschappij in Nederland 1848- 1948 
(Den Haag: Uitgeverij 'De Kern ', I 948) 
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Idem (red.), De eeuw van de Grondwet, 
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Burkens e.a. (red.), Gelet op de Grondwet, 
6-7, aldaar 7. 
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23. G. Holdijk, 'Groen en de Grondwet 
in algemene zin ' , in: Van Dijk en Massink 
(red.), Groen en de Grondwet, 93- I I 2, 

aldaar I oS- r 09. 

24. Heleen M. Dupuis , 'De Grondwet als 
moreel document' , in : Gelet op de 
Grondwet, 56 -6 5, aldaar 57, 64. 
25. J.Th.J. van den Berg, Tweehonderd jaar 
arondwetaevina: historie en actualiteit 
(Leiden: Interfacultaire vakgroep 
Politieke Wetenschappen, I 998) I 4- I 5. 

sterker op wat men ziet als weten
schappelijke feiten . Wie bijvoor~ 
beeld naar de Schipholdiscussie 
kijkt, ziet daar een enorme stapel 
van zulke 'feiten' over werkgele
genheidsontwikkeling, gehinderde 
woningen of milieugevolgen over 
elkaar heen tuimelen. Terwijl de 
meer politieke georiënteerde dis
cussie, gebaseerd op wat je vanuit 
politieke waarden wilt, wat je fat
soenlijk of noclig vindt, veel minder 
gevoerd wordt. 

Nu valt het ook niet mee om 
vanuit de politiek zodanig naar het 
overheidsbestuur te opereren dat 
die de maatschappelijke werkelijk
heid gaat sturen. Tot in de jaren ze
ventig leek het geloof in de stu
ringsmogelijkheden van de over
heid groot. Maar geconfronteerd 
met nogal wat dilemma's die optre
den bij het willen sturen vanuit de 
overheid, is dat geloof heel wat 
minder geworden. Tegelijkertijd is 
er alom de roep om een kleinere 
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overheid, die regisseert en met 
maatwerk beleid vorm geeft. 
Kortom met het wegebben van het 
geloof in de stuurbare samenleving 
lijkt de roep om een overheid die 
juist daar stuurt waar het het meest 
nodig is, nog heel sterk. 

Al dit soort bespiegelingen drin
gen de gedachte op om toch eens 
wat indringender te kijken naar het 
sturend vermogen van de overheid. 
Hoe staat het daar nu mee, en is 
daar in deze sterk geïndividuali
seerde tijd nog wat mee te doen. 

Deze vraag is onderwerp ge
weest van studie in de Werkgroep 
Maatschappelijke Sturing van het 
Platform Beleidsanalyse, waarvan 
het hier besproken boek het 
( eind?)resultaat vormt. Van deze 
werkgroep waren een veertigtal 
mensen lid, variërend van weten
schappers, ambtenaren, bestuur
ders, bedrijfsmensen en adviseurs. 
Zes subgroepen hebben elk een 
casus vanuit de overheidspraktijk 
beschreven en geanalyseerd. Dit 
gebeurde tegen de achtergrond van 
een aantal geformuleerde sturings
concepten als mogelijke denkmo
dellen voor de wisselwerking tus
sen overheid en samenleving. 

Deze casussen vormen een 
brede greep uit de verschillende 
beleidsterreinen. Zo wordt achter
eenvolgens ingegaan op het asielbe
leid, de sociale vernieuwing, het 
gebiedsgericht beleid in Friesland, 
besluitvorming over grote infrast
ructurele projecten, dec TS v-crisis 
en de (provinciale) begroting. Over 
het algemeen worden na een intro
ductie van het onderwerp Ua, wat 
was sociale vernieuwing ook al 
weer?) ingegaan op de uitwerking 
van het beleid en worden de stu
ringsdilemma's besproken waar
mee men bij de uitvoering gecon-
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fronteerd is. Vervolgens worden 
per casus een aantal conclusies be
sproken. Het geheel van de zes 
casus hoofdstukken is omlijst met 
een introductie- en conclusie
hoofdstuk. 

Zoals uit de hoofdstukindeling 
blijkt is het boek wat schools en 
leerboekachtig opgezet. Persoon
lijk ervaar ik dat niet als een groot 
bezwaar, maar het valt wel op. Nog 
een ander klein puntje van kritiek, 
het is in layout en typografie ook 
een beetje een saa.i boek. Maar dat is 
louter vorm, nu de inhoud. 

Hoewel het boek daar wel eens 
wat te theoretisch blijft, vind ik dat 
de samenstellers een zeer te waar
deren poging hebben gedaan om de 
lezer nadrukkelijker na te laten 
denken over de sturings-wissel
werkingen tussen overheid en sa
menleving. 

Friese verheersperikelen 
Als voorbeeld wil ik ingaan op 
de casus gebiedsgericht beleid in 
Friesland. Deze casus begint met 
het onderdeel duurzaam veilig ver
keer in Friesland. Na het beschrij
ven van de beleidsaanpak, wordt 
aangeven hoe men de systematiek 
van de wegen zo wil maken dat zij 
voldoen aan de daar gestelde func
tie. De Rov-Friesland wordt opge
richt, voor de regionale coördinatie 
van het verkeersveiligheidsbeleid. 
Er komt een strategische beleids
nota, waarin het duurzaam veilig 
verkeer-principe uitgewerkt wordt 
in de categorisering van de wegen 
en het wijzigen van het gebruiksre
gime. Helaas, inhoudelijkzathet al
lemaal wel goed, maar men was 
vergeten om de acceptatie te rege
len . Vandaar dat besloten wordt om 
de nota als discussiestuk naar buiten 
te brengen. 

Vervolgens bespreken de au
teurs de dilemma's. Heel aardig is 
om te zien dat veelal stadsgeoriën
teerde beleidsontwikkelaars verge
ten dat lokale wegen in een provin
cie als Friesland vooral ook ge
bruikt worden om met zware en 
brede landbouwmachines ergens te 
komen. Dat laat de gewenste ver
smalling van deze wegen niet toe. 
Zo worden nog wat punten ge
noemd die aangeven dat het lande
lijk langs bestuurlijk-hiërarchische 
lijnen gelanceerde beleidsconcept 
van duurzaam veilig verkeer, niet 
altijd even goed aansluit op het lo
kale agenderingsproces. 

Dit dilemma steekt des te meer 
omdat het hele concept in de uit
voering wel afhankelijk is van lokale 
consensus en steun. En daar zit het 
tweede grote dilemma. Veelal zijn 
er lokaal allerlei actoren die nog in 
het proces betrokken moeten wor
den, en dus nog een heel proces van 
herkenning moeten doormaken 
vanuit andere belangen. Heel snel 
begint dan ook het derde dilemma 
op te spelen. De spanning tus
sen centrale en lokale legitimiteit: 
wie is er nou uiteindelijk verant
woordelijk en wiens probleem los
sen we nu op. Een bijna vervelend 
wezenlijke vraag wil je mensen ge
motiveerd een bepaalde kant op 
sturen. 

Kortom, wie nog echt wat wil 
sturen in onze samenleving, doet er 
goed aan om over de mogelijkhe
den daarvan en de dilemma's die op 
kunnen treden na te denken. Dit 
boek kan daar zeker behulpzaam bij 
zijn, en dat is toch beslist wat 
waard . 
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