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De verplaatsing 
van de politiek 

Reeds geruime tijd wordt 
discus~ie gevoerd over de 
rol van politiek en overheid 
in de samenleving. Daarbij 
zijn begrippen als 'vertrou-

WIM KUIJKEN 
nende/bindende en activP
rende rol spelen. Secretaris-Generaal van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken Ankersmit en anderen 
stellen daar tegenover: de 

wen', 'kloof' en 'onbehagen' dominant. Vast staat 
dat allerlei ontwikkelingen in de maatschappij ertoe 
bijdragen dat de rol en positie van de overheid 
(politiek en ambtelijk domein) zal (moeten) veran
deren. Immers, het vertrouwen van burgers in de 
overheid zal behouden moeten blijven (en moeten 
groeien) om het functioneren van onze democrati
sche rechtstaat niet in gevaar te brengen. 

Het zijn niet alleen ontwikkelingen van georga
niseerde misdaad of het opkomend fundamentalis
me die om een antwoord vragen; het is niet alleen 
een opgave om de vorming van een multiculturele 
samenleving bestuurlijk te 'managen'. Het zijn ook 
meer algemene trends als emancipatie van burgers, 
het verval van sturing via de traditionele zuilen, de 
internationalisering, de opkomst van de informatie
technologie die om een antwoord van de overheid 
vragen . 

'Versplintering' vindt plaats en hoeft op zichzelf 
niet ernstig te zijn, mits de samenleving wel een 
'samenleving' blijft. Dat blijft vragen om een zeke
re ordening. De manier waarop die ordening tot 
stand komt, is aan verandering onderhevig. Ook 
aan die verandering moet de politiek zelf richting 
geven. 

Het belang van politieke sturing 

Enigszins parafraserend gaat het in de kern om twee 
verschillende visies op de rol van de overheid. 
Bovens c.s. 1 zeggen: de overheid wordt in haar stu
rend vermogen beperkt door maatschappelijke ont
wikkelingen die het bereik van die overheid beper
ken. De individualisering bijvoorbeeld, waardoor 
mondige burgers hun oriëntatie steeds minder aan 
collectieve bindingen ontlenen; de juridisering, 
waardoor conflicten steeds vaker direkt voor de 
rechter worden uitgevochten. De overheid kan in 
hun visie minder sturen en moet meer een verzoe-

staat (ik lees: overheid) laat 
zich door die belangentegenstellingen ten onrechte 
belemmeren. Men ziet niet dat tegenstrijdige ver
langens niet langer voorliggen ter verzoening, maar 
veeleer visionaire, richtingbepalende en juist con
flictgenerende overheidskeuzes verlangen. 

Het lijkt alsofbeide visies elkaar uitsluiten, maar 
dat is mijns inziens niet het geval. Het is essentieel 
voor het bedrijven van politiek - en ook voor het 
leiden van overheidsorganisaties - dat er heldere 
keuzes gemaakt worden, zeker waar belangen vra
gen om een afweging, en knopen worden doorge
hakt. De overheid moet dus sturing en richting 
geven bij gebreke waarvan het recht van de sterkste 
dominant wordt . Daarbij gaat het steeds om een 
goede maatvoering. 

Het zou echter van gevaarlijke schijn-duidelijk
heid getuigen als we binnen de overheid voor één 
van beide visies, die hierboven zijn aangeduid, zou
den kiezen. De overheid moet namelijk, naast af
wegen, kiezen en richting geven aan de maatschap
pelijke ontwikkeling, óók bindingen aangaan met 
burgers en hun organisaties, en bedrijven. Naar 
mijn mening moet de overheid soms voor de ene en 
dan weer voor de andere rol kiezen, maar waar
schijnlijk vaker beide rollen combineren. 

Dat betekent allerminst dat de discussie over 
deze rollen en rolopvattingen minder relevant zou 
zijn. Integendeel, door de beide uitersten voor de 
overheidsrol verder uit te werken worden we in 
staat gesteld tot het scherper articuleren van de 
overheidsrol en van de verhouding tussen het poli
tiek bestuur, de ambtelijke dienst en haar manage
ment - onderling en in relatie met de buitenwereld 
(waar het uiteindelijk allemaal om gaat). 

Er is wel degelijk nog een groot aantal problemen 
en van een zwaar gehalte - dat om forse politieke 
aansturing vraagt. Ik denk aan de grote infrastructu-

rel1 
voc 
Jan' 
de 
hei 
var 

plü 
ooi 
ba a 
ma 
om 

of 
op! 
anc 
dis, 
tro 
re a 
eer 
dar 
all< 
hei 
de 
gin 
uit 

ger 
dij I 
ge' 
der 
na! 
SUf 

wc 

gel 
fra 
var 
ko1 
der 
pu. 

He 
ne1 
ger 
hu: 



e-

en 
le 
.at 
te 
:r
'ar 
11-

.ar 
:el 
.et 
re 
·a
·e-

hg 
:te 
en 
I 
Ik
én 
u
:t.f
tp-
tet 
tar 
en 
Ir-

Ier 

ou 
de 
in 

de 
lli-

1 -

ke 
:u-

s &_o 12 1996 

rele voorzieningen die toch mede bepalend zijn 
voor de (economische) concurrentiepositie van ons 
land, maar ook aan de betaaibaarheid van de A o w, 
de inburgering, de organisatie van de sociale zeker
heid, de milieunormering, de opsporingsmethodes 
van politie/justitie, het afschaffen van de dienst
plicht, etcetera etcetera. Wat mij betreft hoort daar 
ook de aanpassing van de structuur van het open
baar bestuur bij (bijvoorbeeld stadsprovincies), 
maar door allerlei omstandigheden bleek daar de 
onmacht van de politiek. Er komt nog een kans. 

Waar het gaat om grote veiligheidsvraagstukken 
of de handhaving van de openbare orde en de 
opsporing kán de rol van de overheid eigenlijk geen 
andere zijn dan sterk sturend en richtinggevend. De 
discussies - naar aanleiding van de recente overs
tromingen over de dijkverbetering en de snelle 
reactie van de overheid daarop is een voorbeeld van 
een sterk sturende en snel handelende overheid; 
dan kom je niet zo ver met een responsief optreden 
alleen. Bijzonder in dit geval is de reactie van over
heid en 'publiek'. Jarenlang werd door verschillen
de belangen 'geknokt' over al dan niet dijkverho
ging. De politieke afwegingen leidden tot bepaalde 
uitkomsten geleid. 

Toen ontstond een crisissituatie door het stij
gend water en ineens sloeg de stemming om. De 
dijken moeten worden verhoogd en snel ook. In die 
gevallen blijken procedures en middelen voorhan
den om dit ook te realiseren. Het is de 'eigen ratio
naliteit' van de politiek, maar op het moment 
suprême (en dit keer gelukkig net niet te laat) 
wordt er wel gestuurd en fors ook. 

Min of m eer eenzelfde proces was enige jaren 
geleden zichtbaar in de discussie over privacy en 
fraudebestrijding . De omslag in het politiek denken 
van de meerderheid duurde iets langer, maar in 
korte tijd waren koppeling van nummers en bestan
den geen taboe meer . Via wetgeving wordt op dit 
punt concreet gestuurd. 

De norm in het publiek domein 

Het is zeker zo dat de politiek op een aantal terrei
nen in sterkere mate maatschappelijke ontwikkelin
gen aan de verantwoordelijkheid van burgers en 
hun organisaties of aan de vrije markt overlaat. Een 

1. M. Bovens c.a., De verplaatsina van de 
politiek. Een aaenda voor democratische ver
nieuwina, Amsterdam, Wiardi Beekman 
Stichting, 1995. 

gevolg van onder ander toenemende individualise
ring en (doelbewust nagestreefde) emancipatie van 
burgers en de vergrote mogelijkheden van markt
werking. Daar waar de politiek bewust deze ruimte 
laat, zie ik dat overigens niet als een aantasting van 
ons stelsel. Integendeel, daar toont het stelsel zijn 
souplesse. 

De verschijnselen van internationalisering en 
regionalisering (en de decentralisatie) verkleinen 
weliswaar de ruimte voor de nationale politiek, 
maar naar mijn oordeel nadrukkelijk niet voor de 
politiek in algemene zin . Zeker, er is in letterlijke 
zin sprake van verplaatsing van de politiek; het 
accent verschuift naar andere overheidsniveau's 
vanuit nationaal perspectief bezien naar boven 
(Europa bijvoorbeeld), of naar beneden (de regio, 
provincie, gemeente). Maar daarmee neemt de 
politiek nog niet in betekenis af. Alsof op lokaal 
niveau geen politieke democratie heerst. Integen
deel, het is wezenlijk dat juist ook op die niveau's 
de klassieke wijze van verantwoordelijkheid nemen 
en verantwoording afleggen opnieuw vorm gege
ven wordt. Daarom ook is dualisme op lokaal 
niveau een goede zaak. 

Opnieuw vorm geven aan de klassieke eisen van 
de rechtsstaat is naar mijn gevoel eveneens van 
groot belang als we spreken over hèt vormgeven 
van Europa. Duidelijk is dat het democratisch 
gehalte van Europa zal moeten worden versterkt. 
Het institutionele stelsel van de Eu komt uit een 
periode van douane-unie-achtige samenwerking. 
'Europa' zal als bestuurlijke autoriteit het besluit
vormingsproces moeten aanpassen als het gaat om 
transparantie, democratische legitimatie en 'be
hoorlijk bestuur' (lees: de Algemene Wet Be
stuursrecht). Het is geen goede zaak dat voor som
mige onderwerpen noch het nationale parlement, 
noch het Europees Parlement bevoegd is. 

Maar ook als we het hebben over het herorde
nen van niet democratisch gelegitimeerde tussen
vormen van bestuur in eigen land - op regionaal 
niveau (de intergemeentelijke samenwerking) en 
op nationaal niveau (de zelfstandige bestuursorga
nen) - speelt de democratische legitimatie een rol, 
zeker als het primaat naar deze organen verschuift. 

Het is een hardnekkig onderwerp, want het 

2. Vgl. bijvoorbeeld: F.R.Ankersmit, 
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raakt aan bestaande belangen, maar is m.i. zeer 
relevant omdat in onduidelijke, noch door de markt 
noch direct door het gekozen bestuur gecontroleer
de situaties de kans aanwezig is van groei van onge
breidelde bureaucratieën en onheldere besluitvor
ming. Dat is uiteindelijk de dood in de pot voor het 
vertrouwen van burgers in de overheid. 

Deze heldere democratische structuren zijn des 
te meer nodig, wanneer de overheid via allerlei 
arrangementen samenwerkt met burgers en organi
saties of oedrijven, teneinde maatschappelijke pro
blemen te lijf te gaan. De overheid stelt en hand
haaft dan de norm in het publieke domein; juist dán 
is directe democratische controle en verantwoor
ding afleggen in het openbaar noodzakelijk. Als de 
markt (met vraag/aanbod-concurrentie), noch het 
budgetmechanisme (met directe politiek/ demo
cratische sturing) werkt, ontstaat het risico van 
wildgroei of gebeurt er 'niets'. 

Andere vormen 

Ik heb hiervoor een aantal onderwerpen genoemd 
waarbij die meer visionaire, sturende overheid 
nadrukkelijk (nog) in een politieke èn maatschappe
lijke behoefte voorziet. Er is echter een groot aantal 
terreinen waarop de overheid meer probleemver
kennend, agendavormend zal moeten en kunnen 
optreden. Daarbij zal zij veelal een meer regisse
rende functie hebben (dat wil zeggen: het bij elkaar 
brengen van relevante partijen en relevante visies) 
en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe oriën
tatiepunten voor een sterk geïndividualiseerde 
samenleving. We kennen vele goede voorbeelden 
daarvan op lokaal niveau. In het kader van de socia
le vernieuwing is veel gedaan aan de verbetering 
van leefbaarheid van wijken en het beheer van de 
openbare ruimte. 

Ik noem bijvoorbeeld het samenwerken tussen 
een lokale overheid en buurtbeheermaatschappijen 
(van burgers); de gemeente Den Haag heeft hier 
goede ervaringen mee opgedaan. De overheid 
'onderhandelt' over het basisniveau van bijvoor
beeld reiniging en schoonmaak. De buurt vult dit 
niveau aan (en krijgt daar eventueel geld voor). De 
beheermaatschappij doet ook andere zaken ter ont
wikkeling van de wijk (soms ook rendabel). 

De overheid ziet in dat kader - ten behoeve van 
de leefbaarheid - zeer stringent toe op, bijvoor
beeld, de kamerverhuuractiviteiten van particulie
ren en bestrijdt de drugsoverlast. De overheid 
inspecteert bovendien extra de openbare ruimte. 

Een goed voorbeeld van de combinatie van visies 
van Ankersmit en Bovens: sturend/normstellend, 
maar ook onderhandelend en responsief. Relevant 
is dan natuurlijk wel de representativiteit van 
buurtorganisaties . 

Ook in het verkeer tussen de overheden onder
ling wordt gezocht naar nieuwe, 'horizontale' vor
men van interbestuurlijke betrekkingen - naast de 
verticale die deze relaties van oudsher nogal hebben 
gekenmerkt. De wijze waarop het beleid voor de 
grote steden nu wordt ingericht is daar een goed 
voorbeeld van. Het streven van het rijk en van de 
steden is om daarover in gezamenlijk overleg taak
stellingen en afspraken vast te leggen. Voor het 
eerst worden output-afspraken overeengekomen 
(gebaseerd op visie) en worden over en weer mid
delen toegekend. Via monitoring en 'audits' wordt 
de ontwikkeling gevolgd. Controleerbaar en 
responsief. Bij de aanpak van het grote stedenbeleid 
is het een uitdaging om langs deze weg het saldo 
voor het sturend vermogen van de overheid te ver
groten . 

Ook op het terrein van werkgelegenheidscreatie 
('werkfonds') ligt hier een uitdaging voor samen
werking tussen overheden; de mede-overheden 
moeten dan wel voldoende sturingsruimte voor 
maatwerk krijgen. Het parlement/het rijk weet dat 
ook op dat niveau een goed werkende democratie 
aanwezig is. 

lrifraLab 
Niet alleen de politiek en de samenleving verande
ren, ook de verhouding tussen de twee. De klassie
ke meer sturende en regelende overheidsrol kan 
dus niet langer op de oude manier worden vormge
geven. De door Bovens aangereikte suggesties tot 
het invoeren van maatschappelijke enquetes met 
een probleemverkennende en agendavormende 
functie en nieuwe vormen van publiek debat, zie ik 
dan ook als methodes om juist ook de klassieke rol
vervulling door de overheid te verbeteren en te 
moderniseren. 

Een voorbeeld van een vrij nieuwe methode is 
InfraLab (voluit: InfrastructuurLaboratorium) van 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat. InfraLab 
brengt een nieuwe manier van werken van 
Rijkswaterstaat op het gebied van planontwikkeling 
en besluitvorming over infrastructuur. Bij dit soort 
projecten zijn vaak meerdere beS'tuurslagen betrok
ken. De werkwijze wordt gekenmerkt door drie 
stappen of fasen (die men overigens op de een of 
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andere manier altijd wel in beslwtvormingsproces
sen aantreft). Het gaat in dit verband vooral om de 
manier waarop de inbreng van burgers wordt gere
aliseerd. 

In de eerste fase krijgen de belanghebbenden de 
kans mee te praten. Die fase eindigt met een beslis
document, waarvoor het bevoegde gezag, ofwel de 
politieke bestuurder, zijn verantwoordelijkheid 
neemt. In de tweede fase kunnen alle belangheb
benden hun creativiteit botvieren tijdens het zoe
ken van oplossingsrichtingen. Maar het b voegde 
gezag kiest aan het eind de gewenste oplossing
(srichting). Fase drie is de fase van de 'actie'. 
Opnieuw gaan alle belanghebbenden gezamenlijk 
aan het werk om vorm te geven aan de gekozen 
oplossing door het opstellen van een actielijst. Ieder 
zorgt ook voor het draagvlak bij de eigen achterban. 
Het bevoegde gezag formaliseert de afspraken, bij
voorbeeld in de vorm van een convenant. 

Ook bij InfraLab ziet men weer de twee kanten 
van de medaille: de politiek verzoent en verenigt, 
maar de politiek wijst ook de richting. In elke fase 
van deze methode komt dat terug. 

De integrale aanpak die het stadsdeel 'De Baarsjes' 
enkele jaren geleden ontwikkelde voor de Amster
damse Mercatorbuurt is een ander voorbeeld . 
Beleidsinhoudelijk worden een aantal terreinen in 
samenhang aangepakt (de drugshandel, de openba
re ordeproblematiek en de nauw met het wonen en 
de woonomgeving verbonden leefbaarheidsproble
matiek), maar ook diverse methoden van over
heidsoptreden worden gecombineerd. 

De responsieve methoden die worden toegepast 
in de sfeer van de leefbaarheid en woonomgeving 
worden aangesloten op de klassieke methoden die 
worden toegepast op de terreinen van openbare 
orde. Tegelijk met de verbetering van de leefbaar
heid wordt actief opgetreden tegen straathandel in 
drugs en worden controles uitgevoerd in horecage
legenheden. De samen met de buurt ontwikkelde 
regels voor parkeren worden gehandhaafd van 

overheidswege, evenals de regels omtrent huisvuil 
en andere milieuwetgeving. De overheid laat zich 
van zijn responsieve kant zien en zet dat kracht bij 
door een aantal activiteiten in de sfeer van de con
trole en handhaving gecoördineerd uit te voeren. 

Riferendurn 
Daarnaast moet worden bezien welke mogelijk
heden de inzet van informatietechnologie biedt 
voor het participeren van burgers in de menings- en 
besluitvorming. De toekomst van de informatie
technologie zal het mogelijk maken 'tot in de huis
kamer' interactief te werken tussen overheid en 
burgers en bedrijven. Voorlichting/informatie, 
dienstverlening en meningspeiling is mogelijk. 

Vanzelfsprekend past in dit beeld ook de (poli
tieke) discussie over het referendum. Is het correc
tief referendum straks nog relevant als een raadple
ging zo 'eenvoudig' wordt? Duidelijk is dat het de 
democratie kan en zal aanvullen. De nieuwe tech
nieken en methoden moeten dus enerzijds worden 
ingezet voor betere dienstverlening (één loket 
gericht op de burger als 'klant') en anderzijds ter 
ondersteuning van het politieke proces gericht op 
de burger als kiezer . Daarbij moet uitdrukkelijk 
voor een nieuwe tweedeling worden gewaakt. 

Samenvattend: op die terreinen waar de politiek 
geen richting meer kan of wil geven zal de respon
sieve rolvervulling meer aan de orde zijn dan de 
sturende. Op die terreinen waar een meer visionai
re en sturende rol wordt verlangd, worden door de 
burger nieuwe eisen gesteld aan de politicus. 

Als 'de politiek' wil, kán zij sturen. Een discus
sie over het politiek primaat is mijns inziens dan ook 
niet zo zeer aan de orde. De 'manier waarop' moet 
wel veranderen en met de tijd meegaan. Ik heb kort 
proberen aan te geven dat dat ook kán (en overigens 
gebeurt). De openbaarheid speelt daarbij een 
belangrijke, regulerende rol, zo blijkt - vergelijk
baar met het prijsmechanisme op de particuliere 
markt. 




