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Aile grote politieke partijen 
zijn het erover eens dat het 
op afstand zetten van de 
uitvoering van overheids
beleid een belangrijk mid
del is om de slagvaardigheid 
van het openbaar bestuur te 
ve~beteren. In dit artikel 
wordt aan de hand van het 
milieubeleid betoogd dat 
een dergelijke reorganisatie 
juist een negatieve invloed 
op de efficiency kan heb-
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angst om knopen door te 
hakken'. De PvdA vindt 
het bestel 'te gesloten, 
stroperig en weinig door
tastend'. De vvo gaat nog 
verder: 'de overheid is een 
reus op Iemen voeten, een 
slokop, vaak onmachtig tot 
goede taakuitoefening'. En 
o66 spreekt over 'gesloten 
bolwerken van bureaucra
ten, belanghebbenden en 
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ben. Beleidsmakers en uit-
voerders van beleid komen nog verder van elkaar af 
te staan dan nu al het geval is. Om deze reden 
wordt gepleit voor een betere stroomlijning van de 
wijze waarop 'beleidsprodukten' van ministeries 
worden overgedragen naar de uitvoeringsorganisa
ties. Deze stroomlijning is in het huidige bestel 
reeds gewenst, maar zeker in het geval de beoogde 
verzelfstandiging doorgang zal vinden. Om lering 
te trekken uit vergelijkbare situaties in het bedrijfs
leven, wordt geschetst hoe in een multinationale 
onderneming als Philips uitvindingen via een speci
aal opgezet ontwikkelingstraject van het laboratori
um naar de produktie worden overgedragen. 

Naast effi.ciencyverbetering door 'verticale' 
stroomlijning wordt gepleit voor vergroting van de 
effectiviteit van het beleid, hetgeen aileen kan wor
den gerealiseerd door een betere 'horizon tale' 
afstemming, ofwel afstemming tussen departemen
ten. Om dit te bereiken dienen departementen zich 
minder te gaan gedragen als representanten van 
belangengroepen in de samenleving en meer als 
departementen van algemeen bestuur. 

De onaeliifde overheid 

Als we afgaan op de verkiezingsprogramma's van 
de politieke partijen deugt er niet vee] van de wijze 
waarop het openbaar bestuur functioneert 1 

• Zo 
vindt het CDA dat het de overheid aan daadkracht 
ontbreekt. Er bestaat volgens deze partij 'teveel 

betweters die de dienst uit
maken en zowel burgers en 

politici het nakijken geven'. 
Wat zou er aan de hand zijn? Hebben de politie

ke partijen eindelijk de vinger op de zere plek 
gelegd? Is ons bestuur werkelijk zo decadent 
geworden in de laatste jaren of decennia? Of is er 
eigenlijk niets nieuws onder de zon en is het 'altijd' 
zo geweest? Oat dit laatste het geval is kan worden 
opgemaakt uit Barbara Tuchmans hoek Het eerste 

saluutschot, waarin zij de achttiende-eeuwse Hol
landse politiek beschrijft 2 • 'In hun vrees voor dicta
tuur', schrijft Tuchman, 'gaven de Hollanders de 
voorkeur aan bijna bespottelijke omslachtigheid 
hoven de gevaren van een efficiente aanpak'. En 
ook de eerste Amerikaanse gezant in de Republiek, 
John Adams, die in 178o in Holland arriveerde, 
sprak van 'een gecompliceerd en verward staatsbe
stel'. 

De politieke partijen hebben dus iets ontdekt wat 
2oo jaar geleden al praktijk was. Zelfs de reden 
voor de omslachtige en weinig efficiente aanpak van 
het staatsbestuur is nagenoeg dezelfde. De 'vrees 
voor dictatuur' kan immers ook worden uitgelegd 
als de vrees dat er te veel macht terechtkomt bij een 
minderheid in de samenleving. De omslachtige en 
stroperige wijze waarop het openbaar bestuur func
tioneert, is dus een schild dat de samenleving 
beschermt tegen (machtige) minderheden, die be
sluiten zouden kunnen doordrukken . Moeten we 
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de nadelige gevolgen van de consensus-democratic 
dan maar voor lief nemen om erger te voorkomen? 
In beginsel moet het antwoord op deze vraag posi
tief lui den. De consensus-democratic is immers de 
beste (ofwel minst slechte) vorrn van openbaar 
bestuur die we kennen. 

Hier staat tegenover dat een te trage besluitvor
ming grote problemen kan opleveren. De overheid 
moet immers bij bet maken van plannen en bij haar 
besluitvorrning inspelen op een voortdurend veran
derende wereld, en anticiperen op problemen die 
mogelijk nog niet voldoende voelbaar zijn voor de 
samenleving. Met name op bet gebied van bet 
milieu moeten op korte terrnijn veel besluiten wor
den genomen en ten uitvoer worden gebracht, die 
Ned rland ecologisch verantwoord de 2 1 e eeuw 
binnen kunnen leiden, echter zonder de sociaal
economische structuur te ontwrichten. De vraag is 
derhalve hoe de totstandkoming van beleid en de 
uitvoering hiervan kan worden versneld, zonder in 
te boeten op de kwaliteit. In h t volgende zal een en 
ander nader worden uitgewerkt, waarbij bet 
milieubeleid als illustratie zal dienen. 

Reoryanisatie rif stroomlijniny 
Terug naar de verkiezingsprograrnma's. De partij
en stellen niet aileen een diagnose, maar komen 
ook met remedies tegen de geconstateerde kwaal. 
Zo b pleit de PvdA bervorrning van het bestel, 
waaronder 'een meer democratische en decentrale 
organisatie van bet openbaar bestuur'. Het CDA 

spreekt over 'bestuurlijke verzelfstandiging van de 
uitvoering' en pleit tevens voor verrnindering van 
het aantal ministeries en een structurele beperking 
van de omvang van bet ambtelijk apparaat. Ook de 
vvo is voorstander van afslanking en spreekt over 
inkrimping van de rijksdienst door privatisering en 
decentralisering van taken van de rijksoverheid. 
Verd r vindt de vvo dat de ontwikkelingen naar 
kerndepartementen, conform de aanbevelingen van 
de commissie-Wiegel, met kracht moeten worden 
voortgez t. o 66 spreekt over een kernkabinet, 
waarbij de vele uitvoerende taken van de huidige 

ministers wordt overgelaten aan onder-ministers . 
Ook spreekt de partij haar voorkeur uit voor decen
tralisatie van de overheidstaken. 

Aldus kiezen alle partijen voor de weg van de reor
ganisatie, waarbij vooral bet op afstand zetten van 
de uitvoering een centrale rol krijgt toebedeeld. De 
vraag is echter of dit het beoogde doe! - een grote
re efficiency - dichterbij brengt. Men gaat namelijk 
voorbij aan een belangrijke bedreiging die zich 
voordoet: de mogelijkheid dat de communicatie 
tussen beleidsmakers en uitvoerders nog moeilijker 
zal verlopen dan nu reeds bet geval is. 

In een recent artikel van J. Postma wordt dit 
probleem als volgt verwoord: 'Als wij beleid en uit
voering scheiden, moet er juist extra aandacht wor
den besteed aan de wisselwerking tussen beleid en 
uitvoering' .3 De auteur is dan ook van mening dat 
maatwerk moet worden geleverd: 'Pas als we goed 
in kaart hebben gebracht hoe het produkt - de te 
verrichten dienstverlening - er in de toekomst uit
ziet en welke relatie tussen beleid en uitvoering 
concreet gewenst is, met andere woorden hoe aan
sturing en terugkoppeling er uit zien, pas dan kan 
de gewenste vorm van verzelfstandiging worden 
bepaald'. 

Het is duidelijk dat bet produceren en uitvoeren 
van milieubeleid is duidelijk dat de wisselwerking 
zeer intensief moet zijn. Op dit terrein is immers 
alles nog nieuw: de uitvoering van milieubeleid is 
nog maar net begonnen, vee! kennis die nodig is 
voor het maken van beleid ontbreekt nog en er is 
nog vee] te leren van het reeds doorlopen uitvoe
ringstraject. Kortom: via terugkoppeling van uit
voerders naar beleidsmakers kan er vee! worden 
verbeterd. Naast deze beleidsinhoudelijke aspecten 
hebben uitvoerders behoefte aan antwoorden op 
zeer concrete vragen zoals: hoeveel vergunning
plichtige bedrijven brengt een nieuwe Algemene 
Maatregel van Bestuur met zich mee? Wat zijn de 
gevolgen voor bet personeelsbestand? Op welke 
wijze moeten de vergunningverleners worden bij
geschoold? Wat zijn de kosten van de operatie? 

t. Zie de verkiezingsprogramma's van 
CDA, PvdA, vvo en 066 (1993). 
2 . Barbara Tuchman, The First Salute, 
Knopf: New York, 1988. 
3· J.K.T. Postma, 'Verzelfstandiging: 
aansturing en terugkoppeling essentieel', 
in: Openbaarbestuur, 1994 (6), 2-S. 
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Welke bedrijven dienen uit milieuhygienisch oog
punt met voorrang te worden behandeld, gezien de 
beperkte middelen? Allemaal vragen die betrekking 
hebben op het managen van de uitvoering. 

'Beleid en uitvoerina' bij Philips 

Beantwoording van deze vragen vergt een aanpak, 
waarbij in nauwe samenwerking tussen alle partijen 
een ontwikkelingstraject wordt uitgestippeld, 
waarin alle uitvoeringsaspecten aan de orde komen. 
Een vergelijking met de gang van zaken rond Re
search and Development binnen grote industriele 
ondernemingen zoals Philips is erg leerzaam. 
Philips bestaat uit verschillende produktdivisies en 
een research organisatie (waaronder het Natuur
kundig Laboratorium), die aile verantwoording 
verschuldigd zijn aan de Raad van Bestuur. Als het 
Natuurkundig Laboratorium iets moois uitvindt 
en deze uitvinding wil overdragen naar de produk
tie - zal het de uitvinding moeten voorleggen aan 
een produktdivisie. Deze beslist vervolgens of de 
uitvinding in ontwikkeling zal worden genomen. 
Als dit het geval is, begint het ontwikkelingstraject, 
ofwel het stadium van kennisoverdracht, experi
menteren, herontwerp van de oorspronkelijke 
plannen, etcetera. Soms sneuvelen de plannen als
nog, bijvoorbeeld omdat de uitvinding veel moeilij
ker was te realiseren dan vooraf was ingeschat, 
maar ook komt het voor dat het ontwikkelingspro
ject niet goed was opgezet, de communicatie niet 
goed verliep, of dat de juiste mensen niet waren 
ingezet. En zelfs als de tranifer lukt blijkt de tijd tus
sen research en produktie nogal eens te lang te heb
ben geduurd, hetgeen onmiddellijk wordt afge
straft doordat de concurrent eerder op de markt is. 

Dit voorbeeld toont aan dat het raakvlak tussen 
research en produktie zeer kwetsbaar is. Het is als 
het ware een kloof die aileen overbrugd kan wor
den door een goed opgezette ontwikkelingsfase, 
waarin doel en middelen zijn vastgelegd en de juiste 
mensen bij elkaar zijn gebracht. Ook is mogelijk dat 
de uitvinder 'meeverhuist' naar de produktie-een
heid die de uitvinding in produktie brengt om in 
een later stadium al dan niet terug te keren naar de 
researchorganisatie. 

Het voorbeeld toont ook aan dat het wei dege
lijk mogelijk is om verzelfstandigde organisaties 
goed te Iaten samenwerken. Er is dus geen reden 
om af te zien van verzelfstandiging van de uitvoe
ringsorganisaties binnen de overheid. Het zou ech-

ter lichtvaardig zijn om te denken dat het 'op 
afstand zetten' van de uitvoering als zodanig de 
efficientie zou vergroten. Mogelijk wordt deze zelfs 
geringer omdat de gecreeerde afstand kan lei den tot 
een toename van het transfer-probleem. De para
doxale conclusie moet dan ook zijn, dat de wissel
werking tussen beleid en uitvoering fors gei'ntensi
veerd moet worden, juist wanneer door verzelf
standiging de uitvoering meer op afstand geplaatst 
wordt. 

Fjfectiviteit 

Naast efficientie is uiteraard ook effectiviteit nodig. 
Deze begrippen worden nogal eens met elkaar ver
ward. Het zware metalenbeleid dat door water
schappen wordt gevoerd bij bedrijfslozingen mag 
daarvoor als illustratie dienen. De waterschappen 
hebben in de afgelopen decennia op zeer efficiente 
wijze de bedrijven tot vermindering van de lozing 
van zware metalen weten te bewegen, met name 
door het opleggen van een heffing op zware meta
len. Daar staat tegenover dat de hoeveelheid zware 
metalen die via diffuse verspreiding in het opper
vlaktewater komt (denk aan zink uit dakgoten, 
koper uit waterleidingen en afstromend regenwater 
van snelwegen) in de laatste decennia aileen maar is 
toegenomen. Aldus zijn de waterschappen op het 
gebied van zware metalen weliswaar efficient bezig, 
maar niet erg effectief. 

Uiteraard kan deze ineffectieve aanpak van het zwa
re-metalenprobleem de waterschappen niet wor
den aangerekend. De waterschappen hebben im
mers geen middelen om de emissie afkomstig van 
dakgoten, waterleidingen en snelwegen tegen te 
gaan, omdat deze niet vallen onder de Wet Ver
ontreiniging Oppervlaktewater. Een effectieve aan
pak van de verspreiding van zware metalen in het 
milieu is dan ook aileen maar mogelijk door het 
voeren van een produktenbeleid, dat gericht is op 
terugdringing van emissies uit aile gebruikte mate
rialen. Dit vergt een integratie van beleid op het 
niveau van de departementen, waarbij overleg met 
bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en lagere over
heden een belangrijke rol speelt. 

Naar departementen van algemeen bestuur 

Het beschreven voorbeeld toont aan dat het op 
efficiente en effectieve ,wijze uitvoering geven aan 
beleid niet a!Jeen verticale afstemming tussen 
departementen en uitvoeringsorganisaties vereist, 
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maar ook horizontale (interdepartementale) af
stemming. Oat op bet terrein van bet milieubeleid 
nog vee! kan worden verbeterd, werd nog niet zo 
lang gel eden aangegeven door de commissie-Sint:4. 
Een belangrijke bevinding van deze commissie is 
dat 'de sectordepartementen de weg naar integratie 
van bet milieubeleid in hun sectorbeleid nog niet 
hebben afgelegd'. Met name de ministeries van 
Landbouw en Economische Zaken 'vullen hun 
milieutaken op eigen kracht nog onvoldoende in'. 
De commissie is dan ook van oordeel dat 'bet aanja
gen door o G M thans nog nuttig is met bet oog op 
verinnerlijking'. Wei is de commissie van mening 
dat irritatie hierbij kan worden vermeden of althans 
beperkt: 'oGM heeft de taak "lastig" te zijn, maar 
tevens om stimulerend te zijn. Helaas is dat niet 
altijd bet geval', aldus de commissie. 

Op zich is de opdracht duidelijk: bet Directoraat
Generaal Milieubeheer (oGM) moet de andere 
departementen niet afremmen, maar stimuleren 
om een nieuwe richting te kiezen. De vraag is aileen 
hoe bet dit voor elkaar kan krijgen. Het zal duidelijk 
zijn dat dit aileen kan via gemeenschappelijke doe
len, die samen worden nagestreefd. Teneinde deze 
do len te vinden, is vereist dat niet van tegenstellin
gen wordt uitgegaan: o G M doet milieu en E z doet 
economic. EZ zal bet milieubelang moeten verin
nerlijken, zoals de commissie zegt, maar hieraan 
kan worden toegevoegd dat o G M bet economische 
belang moet verinnerlijken. Aileen op deze wijze 
kan een synergic ontstaan, die ertoe leidt dat zowel 
milieu als economic er voordeel bij hebben. 

In feite houdt bovenstaande in dat o G M alsook de 
andere departementen zich meer en meer moeten 
opstellen als departement van algemeen bestuur, 
waarin verschillende belangen tegen elkaar worden 
afgewogcn. Uiteraard mag dit er niet toe leiden dat 
het milieu het aflegt tegen de economic of omge
kecrd. Nodig is dat via cen proces van 'creatieve 
sturing' scenario's worden bedacht, die uitvoerbaar 

zijn en tot bevredigende oplossingen kunnen lei
den. 

SlotbeschouwinB 
De door de politieke partijen gesignaleerde traag
heid van bet openbaar bestuur is een gevolg van de 
consensus-democratic, die op goede gronden bet 
Nederlands bestel is gaan kenmerken. Dit neemt 
niet weg dat de efficiency van bet bestel kan en 
moet worden verbeterd . De door de partijen voor
gestane decentralisatie van de uitvoering is echter 
als zodanig geen goed middel en wellicht erger dan 
de kwaal, omdat bet op afstand zetten van de uit
voering bet gevaar met zich meebrengt dat de 
beleidsmakers het zicht op de werkelijkheid kwijt
raken. 

Een en ander leidt tot de conclusie dat verzelfstan
diging van de uitvoeringsorganisaties aileen tot een 
grotere efficiency kan leiden als een goede wissel
werking tussen beleid en uitvoering verzekerd is. 
Op dit punt kan lering worden getrokken uit de 
manier waarop de industrie uitvindingen omzet in 
produkten, waarbij uitwisseling van informatie en 
mensen plaatsvindt. 

Om een voorgenomen beleid ook effectief te kun
nen uitvoeren is ook interdepartementale samen
werking een noodzakelijke voorwaarde. Om deze 
te kunnen verbeteren is een toenemend besef nodig 
dat er op een voldoende hoog aggregatieniveau 
geen belangentegenstellingen bestaan. Het s E R

advies over bet Brundtland rapport drukte dit als 
volgt uit: 'een doelstelling als het handhaven van 
bet evenwicht in bet ecologisch systeem is van 
boger orde en gaat uit hoven de vijf doelstellingen 
van bet sociaal-economisch beleid' 5. Aileen als de 
departementen erin slagen om te functioneren als 
'departement van algemeen bestuur', en daarmee 
uitstijgen hoven de belangen van de groeperingen 
die ze vertegenwoordigen, kan een duurzame ont
wikkeling tot stand worden gebracht. 

4· Commissie Sint, Rapport van de 
visitatiecommissie Milieu, 199 2. 
5· Sociaal-Economische Raad, Advies over 
'Our Common Future', s ER 89/ o6, 1989. 
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