
ei
en 
de 
!Ie 
en 
is
ipe 
en 
iet 
te 

rol 

is 
ng 
•ne 
pi-
11ei 

de 
)m 

de 
~n-

s &..o 9 1996 

Provincies als 
marketing-object 

In januari 1990 bond de 
toenmalige staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken, 
De Graaf Nauta (daarvoor 
lid van de CDA-statenfractie 
in Friesland) de kat de bel 

GREETJE TROMP Het belang van provincies 
Dat bleek tenslotte niet de 
bedoeling te zijn van 
Binnenlandse Zaken maar 
de provincies tezamen, 

Verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter 

van de PvdA-staterifractie van Groningen 

aan. Zij schetste in een toe-
spraak een beeld van de provincies als een wat inge
dommelde en zichzelf overbodig makende over
heidslaag: ' ... een wat voorzichtige, terughouden
de, risicomijdende instelling ... Het beeld van pro
vincies die zich langs de zijlijn laten manoeuvreren 
bij discussies over bestuurlijke vernieuwing. Het 
beeld van provincies die weinig initiatief nemen en 
daarom geen stempel drukken op de ontwikkelin
gen ... Het beeld van provincies die er niet altijd in 
slagen effectieve structuren van samenwerking met 
elkaar te creëren en van provincies die zich niet 
waarmaken op de beleidsterreinen waar zij als 
bestuurders van grote territoria goed werk zouden 
kunnen doen: op het gebied van de ruimtelijke 
ordening, op verkeers- en vervoersgebied, op het 
gebied van natuurbeheer ... Ik signaleer een zekere 
mate van passiviteit op een aantal terreinen en ik 
vraag mij af waar die vandaan komt ... ' 1 Haar toe
spraak werd snel daarop gevolgd door de eerste van 
de drie nota's die het ministerie van Binnenlandse 
Zaken tussen 1990 en 1994 liet verschijnen over 
vernieuwing van de bestuurlijke organisatie in 
Nederland. 2 Kortweg gezegd ging het in dit beleid 
om het versterken van de ontwikkelingsmogelijk
heden van grootstedelijke gebieden en om het sane
ren van de lappendeken aan onbeheersbaar gewor
den bureaucratische samenwerkingsvormen in de 
regio's. ln die tijd werden in het lard van de lokale 
en regionale bestuurders de kaarten geschud en die 
kaarten leken ongunstig uit te vallen voor het 
voortbestaan van de provincies: sterke regio's en 
sterke gemeenten zouden provincies kunnen ver
vangen, die als overbodig en onzichtbaar werden 
afgespiegeld. 

verenigd in het Interpro
vinciaal Overleg ( 1 Po), 

hadden toen al een 1 Po-werkgroep 'strategische 
visie' geformeerd, onder voorzitterschap van de 
Commissaris van de Koningin in Noordholland, 
J.A. van Kemenade. Die bracht rapporten uit over 
de noodzaak van een middenbestuur in Nederland, 
de (constitutionele) plaats en functie daarvan en 
over de taakverdeling in het openbaar bestuur .3 
Afgezien van de enigszins gezwollen taal in deze 
rapporten, kan wel worden vastgesteld dat de be
stuurlijke acceptatie van de provincie als interme
diaire overheidslaag tussen rijk en gemeenten hier
door is toegenomen. Dat is ook terecht want zeker 
buiten de Randstad vervullen de provincies een 
essentiële rol in onze gedecentraliseerde eenheids
staat. De tijd waarin de provinciale taken voorna
melijk bestonden uit de zorg voor waterstaatswer
ken, krankzinnigenverpleging, drinkwater- en 
elektriciteitsvoorziening,4ligt ver achter ons. Maar 
de huidige provinciale taken zijn grotendeels onbe
kend en daardoor onbemind. 

Dat heeft met twee dingen te maken . Ten eerste 
zijn de provinciale taken vaak een afgeleide van het 
rijksbeleid. En ten tweede worden provinciale 
taken vooral in overleg met gemeenten, water
schappen, maatschappelijke organisaties en gede
centraliseerde rijksorganen, zoals rijkswaterstaat, 
en de inspecties van milieuhygiëne, volkshuisves
ting etcetera, uitgevoerd. Een streekplan, dat vol
gens de Wet op de Ruimtelijke Ordening de toe
komstige ontwikkeling van een gebied in hoofdlij
nen aangeeft - hier nieuwbouw, daar niet; hier 
bedrijfsterreinen, daar niet, hier bosontwikkeling, 
daar open landschap; hier een mogelijkheid voor de 
groei van een windmolenpark, elders niet etcetera 



5o6 

- spreekt minder tot de verbeelding van de burger 
dan een gemeentelijk bestemmingsplan waarin hele 
concrete maatregelen worden voorgesteld, die de 
bewoners en gebruikers direct raken. Toch ligt het 
streekplan ten grondslag aan alle gemeentelijke be
stemmingsplannen. Een ander voorbeeld: wie be
kommert zich om de kwaliteit van het oppervlakte
water en het grondwater? Dat zijn de provincies die 
in hun waterhuishoudingsplan aan de verschillende 
oppervlaktewaters en soorten grondwater verschil
lende functies toekennen waarmee de waterschap
pen rekening moeten houden bij hun waterbeheer. 
Ook dat doet bij mensen niet meteen het bloed 
sneller stromen, hoewel het hier, in deze tijd van 
vermesting, verzuring en verdroging, om een ui
terst belangrijke zaak gaat waarbij de belangen van 
economie en milieu direct met elkaar worden 
geconfronteerd. Een derde en laatste voorbeeld5: 
in 1990 heeft de regering het Natuurbeleidsplan 
vastgesteld. Het hoofddoel daarvan is het realiseren 
van een samenhangend netwerk van natuurgebie
den, de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Aan de provincies de taak om die EHS han
den en voeten te geven. Ook hier moet, per geval, 
de strijd tussen economische belangen en natuur
waarden worden uitgevochten. Maar ook dat 
gebeurt meestal achter de schermen met organisa
ties van boeren, het bedrijfsleven, de milieufedera
tie en natuurbescherrningsorganisaties. Veel van de 
provinciale taken zijn zogenaamde medebewindsta
ken: het rijksbeleid moet, meestal via plan vorming, 
worden vertaald in op het eigen gebied toegesne
den maatregelen. Maar binnen die vertaling hebben 
de provincies een grote mate van beleidsvrijheid, 
waarin politieke keuzes moeten worden gemaakt. 
Juist hier is voor sociaal-democraten een wereld te 
winnen. 6 

Het teaenqffensirf 
Maar het 1 Po liet het niet bij deze ene werkgroep. 
Er werd een groot tegenoffensief gestart onder de 
naam 'provincies van de toekomst'. Vooral ten 
behoeve van deze al genoemde 1 Po-werkgroep die 
de 'innovatiestratcgie' zou moeten begeleiden, 
werd er opdracht gegeven om een plan van aanpak 
'voor kwaliteitsverbetering bij de provincies' op te 
stellen. Dit zogenaamde basisdocument werd 
geschreven door professor Toonen, professor 
Kreukels, professor In 't Veld en Ton Planken.7 
Sleutelbegrippen daarin waren 'de provincie als 
gebiedsgerichte corporatie', 'care-business', 'ini
tiatief', 'legitimering', 'integratie', 'medebestuur', 
'regionaal probleemoplosser', 'bestuurlijke kwali
teitsbcwaker', 'scheppende coördinator en regis
seur', 'bestuurlijke partner'. Het project 'provin
cies van de toekomst' zou moeten zorgen voor een 
nieuwe identiteit bij de provincies die ieder daar
voor voorbeeldprojecten zouden ontwikkelen. In 
199 5 werd een nieuwe stap gezet. Aan de provin
cies werd gevraagd een 'zelfstudie' te schrijven. 
Een handleiding daarvoor werd geschreven door 
dezelfde drie professoren, die langzamerhand de 
bijnaam 'provincieprofessoren' kregen. Een zoge
naamde IPO-auditcommissie werd gevormd, weer 
onder voorzitterschap van Van Kemenade, die in 
1995 een rondgang deed langs alle provincies om te 
praten over die zelfstudies met bestuurders, ambte
naren en fractievoorzitters en om te zien of de ver
nieuwing wel vlotte. 

In 1 996 verscheen het verslag van die rondgang. 8 In 
dit verslag wordt per provincie een 'impressie' 
gegeven van de stand van zaken die moeilijk is 
samen te vatten omdat geen eensluidende catego
rieën worden gehanteerd bij die beschrijving. Het 

1. Geciteerd in TvO jrg, 16, nr. 21, 
30-11-1990. 
2.Het gaat hier om de zogenaamde 
BoN-nota's: Bestuur op Niveau 1, 

bestuur en stedelijke gebieden 1 ( 1 990 ), 
Bestuur op Niveau 11, bestuur en stede
lijke gebieden 11 ( 199 1) en Bestuur op 
Niveau 111, vernieuwing bestuurlijke 
organisatie ( 1993). 

4· Zie B. Franssen en J .M. Schouwe
naar, Staatsinrichtina van Nederland 
Groningen 1993. 

brede zin moeten bemoeien omdat zij 
denken in termen van de gemeenschap 
en van de gevolgen voor anderen, ook 
op langere termijn. Zie ook Willem 
Drees jr. (Intermediair 1 3 oktober 1995). 
7. Bureau voor Contract Research B v, 
Vernieuwina van politiek en bestuur in de 
provincie. Pre-advies ten behoeve van 'de 
provincie van de toekomst' 1 994· 

3. 1 Po, De provincie als bestuurlijk midden
veld. Een visie op plaats en junctie van het 
middenbestuur in Nederland december 
I 992; 1 PO, De constitutionele positie van de 
provincie maart 1993; t PO, Naar provin
cies nieuwe stijl maart 1993· 

5- Voor een uitputtende beschrijving 
van het belang van provincies als over
heidslaag, kan hier geen sprake zijn. Dat 
zou een apart artikel vergen. Met deze 
voorbeelden hoop ik duidelijk te maken 
dat provinciale taken per definitie de 
gemeentegrenzen overstijgen en dat op 
straffe van een zeer vergaande centrali
satie die taken niet kunnen worden 
overgenomen door het rijk. 
6. Sociaal-democraten zouden zich juist 
en vooral met ruimtelijke ordening in 

8. 1 P o -auditcommissie Dichter bij de toe
komst Provincies in beweainB Verslau van een 
rondaana lanàs de provincies, februari 
1996. 
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algemene deel beslaat dertien hoofdstukken, die 
bijna allemaal worden afgesloten m t aanbevelin
gen. In het eerste hoofdstuk wordt geconstateerd 
dat provincies wat betreft oppervlakte, historie, 
cultuur en problemen van elkaar verschillen. In het 
tweede hoofdstuk krijgen de provincies de op
dracht om keuzen te maken die specifiek op hun 
gebied zijn gericht; dat heet een beleidsstrategie. 
Die is volgens de audit-commissie hard nodig, want 
niet alle vertegenwoordigers van een provincie dra
gen een helder beeld uit van wat ze het belangrijk
ste vinden in de provinciale politiek. (Aanbeveling: 
'Laat iedere provincie aan de slag gaan met het ont
wikkelen van een beleidsstrategie. Wees daarin hel
der over je doeleinden en prioriteiten' .)9 Het 
derde hoofdstuk handelt over de noodzaak van een 
nieuwe functietypologie voor de provincies. Van 
een 'instituut voor restverwerking' moet de pro
vincie 'een regionale probleemoplosser' worden; 
de provincie moet veranderen van 'een cliëntè)e 
organisatie' naar een 'bestuurlijke kennispool en 
kwaliteitsbewaker'; van 'een bestuurlijke buffer/ 
uitlaatklep' moet de provincie 'een scheppend 
coördinator /territoriaal regisseur' worden; en de 
provincie moet vcranderen van een 'nationaal 
bestuurlijke reserve' naar een 'politiek/bestuurlij
ke partner'. (Aanbeveling: 'Pak bij de aanvang van 
een project telkens de matrix erbij en kies vooraf 
bewust de functies en rollen die de provincie wil 
gaan vervullen'.) Het vierde hoofdstuk gaat over 
het externe effect. In dit hoofdstuk wordt geconsta
teerd dat altijd eerst extern moet worden vastge
steld of een beleidsvoornemen wel aansluit bij de 
behoefte van betrokkenen. Beleidsinitiatieven die 
het eigen politiek oordeel als grondslag noemen 
worden afgekeurd. (Aanbevelingen: 'Ontwikkel in 
I Po-verband een referentiekader waarmee de 
externe effecten van de vernkuwing bespreekbaar 
kunnen worden gemaakt. Onderzoek altijd of en in 
hoeverre beleidsinitiatieven aansluiten op de exter
ne behoefte en stem daarop af.') 

Het politieke draagvlak is het "nderwerp van 
hoofdstuk vijf. Daarmee wordt gedoeld op het 
draagvlak voor dit vernieuwings- en cultuurveran
deringsproces van het 1 Po. Dat draagvlak is niet 
groot genoeg, constateert de audit-commissie 

afkeurend. De provincies stellen zich te afstandelijk 
op. (Aanbeveling: 'Onderneem actie om het 
gedachtengoed van de "provincie van de toekomst' 
integraal te verspreiden'.) Hoofdstuk zes gaat over 
de rol van de provinciale staten. Die komen er niet 
best af. Zij weten niet wat zij willen; zij weten geen 
keuze te maken tussen 'controleur, hoofdrolspeler, 
scheidsrechter en ga zo maar door.' Ze verdrinken 
in papieren en in het zoeken naar mogelijkheden 
om de controle-functie van de staten te vergroten. 
Ze zijn niet extern georiënteerd en ze werken niet 
samen met de ambtenaren. Volgens de audit-com
missie gaat dit ten koste van het echte politieke 
werk dat wordt omschreven als externe oriëntatie, 
strategie-vorming en prioriteitsstelling. (Aanbeve
lingen: 'Ambtenaren en Ps-leden: durf met elkaar 
te praten. Pak in I PO-verband de bredere thema's 
op over de structuur van het bestuurlijke en politie
ke niveau. 1 PO, entameer een onderzoek naar de 
vraag hoe het politieke primaat vorm moet krijgen 
in een interactieve werkwijze.') En tenslotte gaat 
het in hoofdstuk zeven over de bestuurlijke en amb
telijke top, waar volgens de audit-commissie nog 
veel kan verbeteren wat betreft communicatie en 
samenbindend optreden in hoofdstuk acht over de 
ambtelijke organisatie, waarin vooral · wordt ge
sproken over de (oude) problemen tussen de lijn
en projectorganisatie, in hoofdstuk negen over de 
communicatie, waarbij de audit-commissie consta
teert dat er nog veel meer moet worden gedaan aan 
een goede beeldvorming van de provincies en in 
hoofdstuk tien over de afbrcukrisico's, waarin de 
audit-commissie een soort samenvatting van het 
voorgaande geeft . 

Hoofdstuk elf gaat over de 'audit' zelf. Het zal de 
lezer niet verbazen dat in dit hoofdstuk positief 
wordt geoordeeld over de audit en de zelfstudie als 
beleidsinstrumenten voor vernieuwing en over het 
werk van de audit-commissie zelf. Aanbevolen 
wordt daarom ook om de audit regelmatig te herha
len. In de laatste twee hoofdstukken, over de nood
zaak van een leidende rol van het IPO bij het ver
nieuwingsproces, passeren de aanbevelingen op
nieuw de revue en sommigen daàrvan worden aan
gescherpt. Zo wordt over de beleidsstrategie uit 
hoofdstuk twee opgemerkt dat de Commissaris van 

9. In het rapport staan 6 1 aanbevelin
gen. Slechts enkelen worden hier ter 
illustratie genoemd. 



sos 
de Koningin en de griffier als eersten zouden moe
ten zorgen dat die beleidsstrategie wordt uitge
werkt, wordt er aanbevolen om onderzoek te doen 
onder staten leden naar hun rolopvatting en moet er 
vanuit een I PO-werkgroep advies worden gegeven 
over onder andere het terugdringen van het aantal 
Statenleden. 

Becwrdelina 
Omdat dit rapport op de 1 PO-jaarconferentie eind 
september centraal zal staan met bijzondere aan
dacht voor de rol van Statenleden, is in .alle provin
cies op de een of andere manier een beoordeling 
van dit rapport gegeven. Maar aan die beoordeling 
is geen partijpolitiek overleg voorafgegaan. Dat is 
heel jammer. Want in het audit-rapport wordt over 
de essentie van de politieke democratie heenge
walsd. Er wordt over de provincie, gesproken als 
over willekeurig welke organisatie dan ook, die 
belang heeft bij een grotere naambekendheid, een 
betere afzetmarkt en bij het behalen van een ISO
certificaat. Juist omdat de provincie als overheids
laag van .steeds groter belang is voor de inrichting 
van de samenleving, zag de PvdA-statenfractie in 
Groningen hierin dè aanleiding om in een staten
vergadering het gehalte van de democratie centraal 
te stellen. In een enigszins bewerkte vorm wordt 
dat verhaal hieronder weergegeven. 

Vernieuwina? 
Het rapport van de I P o-auditcommissie heeft een 
aantal grote manco's. Zo is het niet consistent, 
worden doel en middelen door elkaar gehaald, 
wordt geen recht gedaan aan de politieke sfeer, ligt 
de nadruk op de vorm in plaats van op de inhoud en 
wordt de controle-functie van de staten schrome
lijk verwaarloosd. In zijn totaliteit worden in dit 
rapport opvattingen geventileerd over ons demo
cratisch bestel, zoals de verhouding tussen burgers 
en overheid, de verhouding tussen ambtenaren en 
politici, die de onze niet zijn. Het zou daarom 
gemakkelijk zijn om dit rapport af te doen als een 
therapeutisch bedoelde vorm van navelstaarderij en 
het daarbij te laten. Maar dat is niet de inzet van de 
PvdA-fractie. En dat heus niet alleen omdat dat 
negatieve publiciteit zou opleveren in de zin van: 
conservatieve PvdA-fractie houdt vernieuwing 

tegen. Nee, ook de provinciale politiek is gediend 
met het regelmatig vervangen van versleten en ver
kleurde kleding. Alleen is het oppassen geblazen 
voor de beroemde kleren van de keizer. Want waar 
gaat het om? De inzet van het project provincies van 
de toekomst is om in figuurlijke zin een gemoderni
seerd gebouw op te richten voor de provinciale 
overheid en de provinciale politiek. Gezien het to -
nemend belang van de provinciale taken verdient 
die inzet steun. Daarom moet de fundering voor dat 
gebouw goed zijn, stevig verankerd en van het 
allerbeste materiaal. En dat heeft alles te maken 
met het gehalte en de kwaliteit van de democratie. 

Het primaat van de politiek 
In het audit-rapport wordt af en toe gesproken over 
het primaat van de politiek en heel veel over het 
betrekken van burgers en maatschappelijke organi
saties bij het beleid. Die twee, niet onbelangrijke, 
thema's worden niet met elkaar in verband ge
bracht en niet tegen elkaar afgezet. Maar die relatie 
heeft alles te maken met het gehalte van de demo
cratie en dus ook met de taakopvatting van Statenle
den. Een citaat: 'Een politiek bestuur kan zijn legi
timiteit niet ontlenen aan het feit dat het democra
tisch is gekozen. De burgers moeten bij het beleid 
worden betrokken'. Dit is geen citaat uit het I Po
rapport maar het politiek credo van de Amster
damse Kabouterpartij uit 1970. Io Toen heette het 
participatiedemocratie, nu 2 6 jaar later komt de audit
commissie met dezelfde opvatting en benoemt het 
in termen van het hedendaagse organisatie-advies
wezen als: een 'iteratief proces', 'interactieve 
beleidsvorming', of 'externe gerichtheid', die tot 
stand moet komen via 'proces-architectuur'. 

De Kabouterpartij stond hiermee een vorm van 
directe democratie voor omdat zij vond dat de par
lementaire, vertegenwoordigende, democratie aan 
alle kanten faalde. Zij vond dat de burgers een 
beleidsbepalende zeggenschap moesten krijgen bij 
overheidsbeslissingen. Of de audit-commissie ook 
zover gaat, is onduidelijk. Maar de opvattingen van 
de Kabouterpartij hebben destijds mede bijgedra
gen aan een zekere vernieuwing van de politiek. 
Het idee dat het primaat van de politiek zonder 
meer bestaat uit een meerderheidsbeslissing in een 
kamer of raads- of statenzaal wordt niet gedeeld 

I o. Meindert Fennema, De moderne 
democratie. Geschiedenis van een politieke 
theorie, Amsterdam I 99 5. 
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door deze PvdA-statenfractie. Toen in 1991 in 
Leeuwarden de zelfstandigheid van het gymnasium 
zou worden opgeheven, kwamen er protestadver
tenties, demonstraties en een staking van leerlingen 
en leraren. Maar de toenmaHge fractievoorzitter 
van de grootste partij (PvdA) verklaarde dat er niets 
aan de hand was omdat alleen de belanghebbenden, 
ouders, leerlingen en leraren tegen waren. Zo 
hoort het primaat van de politiek er dus niet uit te 
zien. 

Inspraak en bestuurlijke inteariteit 

Het betrekken van burgers, belangengroepen en 
maatschappelijke organisaties bij het beleid, als ver
sterking van de legitimiteit van de verteaenwoordiaen

de democratie is sinds het begin van de jaren '7 o in 
ieder geval op papier gemeengoed. Daarvoor zijn 
de inspraakprocedures tot stand gekomen die min 
of meer wetteHjk geregeld zijn. Is daarmee het pro
bleem opgelost? Als we het recent verschenen rap
port van de ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Recht doen aan inspraak in beschouwing nemen, is 
het antwoord negatief. Daarin wordt geconstateerd 
dat in de praktijk de voorgeschreven criteria als 
zorgvuldigheid, respect voor insprekers, begrijpe
lijkheid, integriteit, niet worden gehanteerd. 'Om
dat de wet het voorschrijft worden bezwaarschrif
ten verzameld en worden verslagen van hoorzittin
gen gemaakt, waar vervolgens niemand meer naar 
omkijkt.' Omdat die inspraakprocedures falen, 
worden er door deskundigen allerlei nieuwe vor
men van inspraak ontworpen. Zoals co-produktie 
van beleid waarbij burgers en maatschappelijke 
organisaties bij het beleid worden betrokken en 
waarbij de politiek alleen nog maar het besluitvor
mingsproces hoeft te stroomlijnen maar zich beslist 
niet met de inhoud mag bemoeien. Of open plan
procedures, waar het ook vooral zou moeten gaan 
om het proces van beleidsvorming en nauwelijks 
om de inhoud van het beleid.'' Dat zijn echter geen 
oplossingen voor de geconstateerde kwaal. In
spraak moet serieus worden genomen. En dat staat 
of valt met de integriteit van de bestuurder. Als die 
een houding heeft van 'laat ze maar zeiken op die 
inspraakavonden, het is om half elf toch afgelopen' 
dan wordt het nooit wat. De integriteit van de 
bestuurders is een zaak van levensbelang voor het 

aanzien en de representativiteit van de democratie 
en de politiek. Maar het gaat wel om gescheiden 
verantwoordelijkheden en die moeten niet worden 
verdoezeld. 

Burgers, maatschappelijke organisaties en be
langengroepen moeten bij het beleid betrokken 
blijven. Daarvoor dienen de inspraak-procedures 
en ook open plan-procedures kunnen daarbij hel 
pen. Beiden zijn misschien voor verbetering en 
voor controle op die verbetering vatbaar. Daarbij 
geldt, en nu citeer ik een passage uit een wel heel 
ander rapport van een werkgroep onder voorzitter
schap van Van Kemenade: 'Democratische politiek 
lijdt schade als ze alleen op participatie van burgers 
drijft en een politieke elite mist die over specifieke 
bestuurlijke vaardigheden beschikt en de kunst van 
''het mogeHjke" publiekelijk beoefent en verdedigt. 
Maar democratische politiek lijdt evenzeer schade, 
als ze de exclusieve bezigheid wordt van beroeps
politici, die de participatie van burgers niet nodig 
denken te hebben, en hen hooguit als objecten van 
beleid waarnemen. Het gaat om een evenwicht tus
sen beiden.'' 2 

Verteaenwoordiaende democratie en 'mission

statement' 

Maar verder gaan we ook niet wat betreft deze 
zogenaamde participatieve democratie. Want de 
PvdA, die trouwens net als de ARP is voortgeko
men uit een buitenparlementaire beweging, is sinds 
haar oprichting een overtuigd aanhanger van de 
parlementaire, vertegenwoordigende, democratie. 
Dat is ze op grond van haar opvatting over wat 
democratische politiek is en over de rol en beteke
nis van politieke partijen daarbij. De PvdA is meer 
dan een kiesvereniging die mensen selecteert voor 
politieke functies. De PvdA heeft haar eigen soci
aal -democratische opvattingen over het algemeen 
belang en de inrichting van de samenleving. Zowel 
het benoemen van maatschappelijke problemen als 
de oplossing daarvan is daarom niet waardevrij, niet 
neutraal, zoals in het audit-rapport wordt gesugge
reerd maar juist zeer politiek geladen. De staten 
zijn geen eenheid, de staten kennen terecht geen 
wij-gevoel; alle pogingen daartoe helpen de demo
cratie om zeep en ontkennen dat in de politieke 
organen verschillende zienswijzen over wat wense-

1 1 • Zie onder andere P .1-1. A. Frissen, De 
virtuele staat: politiek, bestuur, technologie: 
een post-modern verhaal Schoonhoven 

Verhalen over co-produktie De praktijk van 
politieke en bestuurlijke vernieuwing in 
Brabantse gemeenten 1 996. 

12. Commissie Van Kemenade, Een 
partij om te kiezen Pariijvernieuwing en 
PvdA juli 1 99 1 . 

1996 en Tops, Depla, Manders (red), 
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lijk of noodzakelijk is met elkaar concurreren. Een 
beleidsstrategie kan daarom ook nooit politiek neu
traal zijn. Een beleidsstrategie kan en mag geen 
'missie' zijn, zoals het bedrijfsleven dat kent. 
Want, voor de zoveelste keer, de provinciale over
heid is geen particulier bedrijf. Een beleidsstrategie 
kan en mag niet dienen om bij alle Statenleden en 
ambtenaren het geloof in die missie en een gedeeld 
waardepatroon, een wij -gevoel, aan te wakkeren. 
Dat staat haaks op de wezenskenmerken van poli
tiek en democratie. Want onze beleidsstrategie is 
het collegeprogramma, dat voor deze collegeperio
de geldt en dat tot stand is gekomen op basis van 
openbare programmatische onderhandelingen tus
sen de politieke partijen. Het concretiseren van het 
collegeprogramma is de taak van de politiek. Niet 
die van het I Po of van de Commissarissen van de 
Koningin. 

De volksverteaenwoordiaer 
In het I Po audit-rapport wordt statenled en aange
raden de nota's de nota's te laten en de vergaderin
gen, de vergaderingen en in plaats daarvan als 
'echte' volksvertegenwoordigers het oor te luiste
ren te leggen bij de bevolking. Want alles tegelijk 
kan helaas niet, zo wordt in het rapport enigszins 
meewarig geconstateerd, Statenleden zijn maar 
vrijetijdspolitici. Ook op die uitspraken werd forse 
kritiek geuit. Ten eerste omdat controle-functie in 
een vertegenwoordigende democratie van het 
allergrootste belang is. In Groningen stond daarom 
in het profiel voor kandidaat-statenleden onder 
andere ook: 

- 'met plezier, gedrevenheid en initiatief de 
oriënterende en controlerende functie van de 
politiek kunnen benadrukken tegenover de 
macht van de bureaucratische specialismen; 
- in staat zijn om het "saaie" handwerk (het 
voorbereiden van commissievergaderingen, het 
uitpluizen van wettelijke details etcetera) goed 
uit te voeren met het oog op rechtsbescherming 
en bewaking van de kwaliteit van het beleid 
vanuit het perspectief van de burger'. 1 3 

En ten tweede is het gebrek aan tijd geen nadeel 
maar een voorrecht. Het behoedt de lokale en pro
vinciale politici voor de Haagse kaasstolp, waar de 
beroepspolitici zich juist met man en macht van 
proberen los te maken. Vrijetijdspolitici kunnen 
juist vanuit een normaal maatschappelijk functione
ren politiek bedrijven; zij brengen op die manier 
hun eigen netwerken mee en hebben niet alleen de 
provinciale politiek als referentiekader. Wanneer 
zij er geen normale loopbaan en privé-leven op na 
kunnen houden, wordt de kloof tussen politiek en 
burger alleen maar groter. Bovendien wordt de 
neiging om in details te verdrinken, tijd te verspil
len en de hoofdlijnen van de politiek uit het oog te 
verliezen alleen maar aangewakkerd wanneer er 
meer tijd beschikbaar is. Ook om die reden is in 
Groningen in 1994 invoering van secundaire 
rechtspositionele voorzieningen voor Statenleden, 
afgewezen. 14 

De nieuwe taakopvattinB van de provincie: 
Schaphalsterzijl 

Het hoort allemaal zo mooi op papier: de regie
functie, initiatief, integratie, legitimering, medebe
stuur etcetera. Maar het zou aardig zijn om een con
crete gevallen op die criteria te toetsen en te zien 
waar de goede bedoelingen stranden op de harde 
werkelijkheid. Een mooi voorbeeld zijn in 
Groningen de verwikkelingen rondom het oude, 
historische sluizencomplex Schaphalsterzijl in het 
Reitdiepgebied 1 5. Alle ingrediënten die in de func
tie-typologie van het I Pa-rapport worden ge
noemd, komen daar terug. De spelers: een 
gemeente en een waterschap, die de oude uitwate
ringssluizen wilden afbreken om er een nieuw 
gemaal te bouwen, dat noodzakelijk is bodemdaling 
door gaswinning, een belangengroep op ideële 
grondslag die Schaphalsterzijl wil behouden en 
daarom een stichting heeft opgericht die andere 
lokaties voor de nieuwbouw voorstelt, maatschap
pelijke organisaties als de Koninklijke Nederlandse 
Watersportbond en de kanovereniging Winsum, en 
een provincie op afstand. Het thema: een patstel
ling door verschil in opvattingen over de waarde 

1 3. Voor dat profiel is gebruik gemaakt 
van het vernieuwingsrapport van de 
PvdA, Een partij om te kiezen zie noot 9· 
14. Onder de verantwoordelijkheid van 
de toenmalige minister Dales werd de 
mogelijkheid geboden voor secundaire 
rechtspositionele voorlieningen voor 
raads-en staten leden. Het ging daarbij ' 

om onder andere wachtgeld, opbouw 
ouderdomspensioen, voorziening bij 
invaliditeit, voorziening bij overlijden, 
tegemoetkoming in ziektekostenpremie, 
in scholingskosten, in kinderopvangko -
ten. De kosten voor dergelijke voorzie
ningen moeten binnen de eigen begro
ting worden opgevangen . Het 1 Po heeft 

naar aanleiding daarvan een model 
verordening ~emaakt. 
1 5. Voor een beschrijving, zie: Jan 
Delvigne en Koos de Jong, Twee eeuw
en sluizen van Schaphalsterlij l, in Stad 
en Lande Cultuur-historisch tijdschrift voor 
Groninaen Jaargang 5, 1996/ 1 . 

van eer. 
de pro' 
devol i! 

Hiel 
regiero 
tiatief : 
leven g 
werder 
deidei 
burger: 
En de 1 

als geve 
Want 
mogeli 
gemaal 
lokatie 
bij pa< 
Colleg 
het afg 
grond 
ben n• 
groep , 
gehad 
ookm 
forme• 

De h< 
functie 
dat ve1 
op w• 
bestUt 
voor< 
kentd 
en? VI 



~el 
·o
de 
·an 
en 
IC

ier 
de 
:er 
na 
en 
de 
,iJ_ 
te 
er 
in 

ire 

ie
)e

m
.en 
·de 
in 

le, 
1et 
1C

re
~ 

!CO 

te-
JW 

ng 
ële 
en 
!re 
tp
ise 
en 
el
·de 

N -

Ir 

van een oud monument in een landschap dat door 
de provinciale politiek als cultuur-historisch waar
devol is aangemerkt. 

Hier kan de provincie initiatief nemen en een 
regierol vervullen. Dat is ook gebeurd; er is op ini
tiatief van de provincie een overleggroep in het 
leven geroepen. Maar niet alle genoemde spelers 
werden daarin opgesteld, er was geen plaats voor 
de ideële belangengroep ondanks het feit dat die 
burgers zich zeer bij het beleid betrokken voelen. 
En de probleemstelling van de overleggroep dekt, 
als gevolg daarvan, niet het thema en het probleem. 
Want ze hebben zich alleen gebogen over een 
mogelijke combinatie van de bouw van een nieuw 
gemaal bij de oude sluis, zonder andere mogelijke 
lokaties in overweging te willen nemen. Als puntje 
bij paaltje komt, heeft te zijner tijd alleen het 
College van Gedeputeerde Staten te beslissen over 
het afgeven van een verklaring van geen bezwaar op 
grond van een artikel 1 9-procedure. De staten heb
ben noch met de samenstelling van de overleg
groep, noch met de probleemstelling iets te maken 
gehad en zijn daarover ook niet geraadpleegd. En 
ook met de uiteindelijke beslissing hebben de staten 
formeel niets te maken. 

De hamvraag voor een wezenlijk democratisch 
functioneren van de provincie is daarom: willen we 
dat veranderen, kunnen we dat veranderen en zo ja, 
op welke manier? Wie vormen het provinciaal 
bestuur? Wat betekent het monisme in de praktijk 
voor de verhoudingen tussen GS en PS? Wat bete
kent dat voor college-partijen en niet-collegepartij
en? Wat vereist de regie-functie; op de voorgrond 

treden of behoedzaamheid en diplomatie? Dat zijn 
de vragen waarover het zou moeten gaan bij ver
nieuwing van de provinciale politiek in plaats van te 
praten over statenled en die te volgzaam zouden zijn 
of over ambtenaren die meer mandaat zouden moe
ten krijgen, zoals in het audit-rapport van Van 
Kemenade gebeurt. 

Externe serichtheid als toverwoord 
Onlangs is een mooie typologie gemaakt van de 
verschillende stijlen van wethouders: 

a. politiek leider (zet belangrijkste lijnen uit); 
b. super-ambtenaar (altijd op zoek naar ratione
le oplossingen, voorbereid door het ambtelijk 
apparaat) 
c . monist (gericht op compromissen en het ver
mijden van risico's) 
d. ambassadeur (is gefascineerd door het eigen 
spiegelbeeld en valt graag op bij de buiten
wacht) 
e. meelifter (waait met alle winden mee). 1 6 

Een soortgelijke typologie is zonder moeite te ont
wikkelen voor gedeputeerden èn statenleden. Het 
gevaar bestaat dat onder invloed van ideeën zoals ze 
ook in het auditrapport naar voren komen, politie
ke partijen vooral het ambassadeurstype selecteren 
voor politieke functies. Dàn komt de provincie in 
de belangstelling, dàn weten de mensen wie de pro
vincie is. Dàt is extern gericht. Maar dat is een 
externe gerichtheid, waarvan het nut in twijfel kan 
worden getrokken en die op de langere duur een 
tegengesteld effect zal hebben, ook in de kiezers
gunst. 

16. A.G. Schouw, Bestuursstijlen van 
wethouders. Functioneren in de praktijk 
V N G·Uitgeverij I 996. 
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