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OPENINGSWOORD door Prof. Mr. H. Wessel
Op deze studied~g van de Stichting Wetenschappelijk Bureau van D'66 heet ik U
van harte welkom. Dit ~10ord van welkom geldt dan in het bijzonder onze sprekers,
de heer De Wit, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, de heer Ruiter,
hoogleraar bestuursrecht aan de TH Twenthe, en de heer Van Ketwich Verschuur,
burgemeester van Breukelen. Ik hoop hen straks bij U nog nader te introduceren,
evenals de heer Brinkhorst, ons lid van de Tweede Kamer. Een speciaal woord van
welkom richt ik ook tot al degenen die hier vandaag op speciale uitnodiging aanwezig zijn. Helaas hebben een aantal van hen de uitnodiging niet kunnen aanvaarden: de over i ge Commi sari ss en van de Kon i gin en het bes tuur van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. Ik hoop ondertussen dat de aanwezigen zich hier thuis
zullen voelen en dat ze niet zullen schromen om, zo de tijd het toelaat, zich ook
in de gedachtenwisseling te mengen. Ze hebben daar vanmiddag ruimschoots de tijd
voor, maar ik heb wel begrepen, dat er enige alternatieve voorstellen op tafel
liggen en ik zou dan ook willen vragen of diegenen die wat uitvoeriger spreektijd willen, zich melden in de pauze, zodat ~1e een volgorde kunnen bepalen.
Dezer dagen stond in één van de Noordhollandse kranten boven het verslag van een
Staten-vergadering, waarin Ina Klaassen, één van onze twee vrouwelijke Noordhollandse Statenleden, enige principes van ons ruimtelijk beleid verwoordde:
"D'66 is terug van weggeweest".
Dat is ook zo. Dat we echt terug zijn, dat bewijst de grote belangstelling voor
de activiteiten van onze wetenschappelijke stichting, die overigens eerst onder
Piet van Baarsel en nu onder Ruud Stam continu is blijven functioneren. Dat er
naast emancipatie- en innovatie-congressen nu ook een studiedag bestuurlijke
reorganisatie wordt gehouden en dat nog wel in dezelfde week, waarin Laurens
Jan Brinkhorst in de T•1eede Kamer een bijzonder boeiend betoog over hoofdstuk 7
van de Grondwet heeft gehouden, waarin hij krachtig decentralisatie heeft bepleit,
dat is een bewijs dat we ook in staatsrechtelijk opzicht weer springlevend zijn.
Er zijn echter wel een paar verschillen met de situatie van 1966. Toen hadden we
sterk de indruk, dat, als je maar staatkundige structuren veranderde, dat dan
alles ook beter zou functioneren. We hadden een vrij simpel beeld van de maatschappelijke werkelijkheid en ook van de wijzigingen die nodig zouden zijn om
tot verbetering te komen: gekozen minister-president, gekozen burgemeester,
districtenstelsel en nog iets aan bestuurlijke reorganisatie ter verhoging van
efficiency.
~laar nu weten we dat staatsrechtelijke structuren maar een onderdeel zijn van
een veel groter geheel, waarin ook de distributie van taken en bevoegdheden en
de afperking zowel in territoriaal als in temporeel opzicht, van beslissingsbevoegdheden een plaats innemen. Een sterk maatschappelijk verwachtingspatroon,
gericht op de vorming van bovengemeentelijke samenwerkingsorganen: ik ben nog
eens gedoken in het eerste programma van D'66, van 1966, dat onder punt 10 het
volgende vermeldde: "Waar decentralisatie mogelijk is, is zij gewenst. Voorwaarde voor decentralisatie is, dat de plaatselijke besturen over voldoende bestuurskracht beschikken. Vorming van bovengemeentelijke organen moet worden gestimuleerd. Hierbij mogen provinciale grenzen geen hinderpaal zijn, wanneer de
doeltreffendheid de overschrijding van de grenzen zou vragen. Hervorming van
de bestuursstructuur van gemeenten en provincies dient te worden bestudeerd".
U weet hoe het verder gelopen is. Ook andere partijen hadden soortgelijke verlangens en na een aarzelende aanzet in de nota bestuurlijke organisatie van
Minister Beernink kwamen voorstellen tot uitbouw van de Wet Gemeenschappelijke
regelingen, de invoering van een Gewest-wet, later gevolgd door een plan voor
een structuurschets voor 44 gewesten. Nog vóór dit plan door de Kamer besproken
kon worden, dook het p1an op om te komen tot mini -provincies, waarbij eerst het
26 en later dat van 24 een rol speelde. Binnenlandse Zaken bracht dat echter
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niet erg overtuigend, althans wat voorlichting betreft. Er k1~am een krantje,
getiteld: "24 provincies", met als ondertitel: "moet dat nou zo nodig?" Dat is
de vraag die wij ons nu ook nog stellen. Ondertussen heeft Wiegel echter een
plan ingediend voor 17 éénheden en tot op heden heeft slechts Zuid-Holland overigens tegen het voorstel van de D'66-Statenfractie, om voorlopig niets te
wijzigen in - besloten tot een tweedeling. De bestuurlijke reorganisatie verkeert dus in een impasse.
Een derde punt van verschil met toen is, dat er toen nog een oude staatsrechtelijke traditie bestond, die zeer veel kennis nam van wat in handboeken als van
Van der Pot aan dogmatische principes geschreven stond en die zich erg weinig
bekommerde om de praktische toepasselijkheid daarvan in een tot verandering geneigde samenleving. In de afgelopen jaren heeft zich op dit punt een belangrijke
verandering voltrokken. N aast het staatsrecht is het bestuursrecht tot ontwikkeling gekomen en ook tal van andere bestuurswetenschappen hebben zich bezig
gehouden met de theoretische achtergronden van organisatiestructuren en beleidsprocessen en hun onderlinge samenhang. Te denken valt aan de studie van het
Instituut voor Bestuurswetenschappen en ook aan verschillende proefschriften,
waaronder dat van één van onze inleiders, professor Ruiter over Gewest en
territoriale decentralisatie.
Staan we dus enerzijds wat meer met beide benen op de grond, anderzijds zijn we
ook beter toegerust voor het nastreven van oplossingen. Van belang daarbij is
het, om in de gaten te houden, dat het bij zulke zaken als de bestuurlijke reorganisatie, niet alleen gaat om een deugdelijk onderzoek naar de feitelijke
gang van zaken of om een theoretische conceptie van mogelijke andere organisatievormen, maar ook om politieke wensen en uitgangspunten en een schatting omtrent
hetgene dat op dat punt haalbaar en betaalbaar zal zijn. Nu we hier bijeen zijn
gaat het vooral om een bezinning op onze uitgangspunten en politieke wensen.
We moeten die echter plaatsen tegen de achtergrond van hetgeen de verschillende
sprekers naar voren zullen brengen.
In de eerste plaats zal spreken professor Ruiter van de TH Twenthe, voorheen
o.a. werkzaam bij de Hoofddirectie van de Waterstaat en bij Binnenlandse Zaken
en bij het Gewest Gooi- en Vechtstreek, iemand die blijkens zijn proefschrift
bijzonder deskundig is op dit terrein ~n die een inleiding zal houden onder de
titel: "Wat veranderen,waarom en hoe?" Dat is dus de wetenschappelijke inbreng
in optima forma.
Daarna zal de heer De Wit, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, die
daarvóór zich onder meer als wethouder van Amsterdam, als burgemeester van Alkmaar en ook nog als lid van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening bijzonder voor deze zaak heeft ingespannen, spreken over "Inéénschui ven van provincies en gewesten: een doodlopend spoor". Dat is dan de provinciale inbreng.
Vervolgens zal de heer Van Ketwich Verschuur, burgemeester van Breukelen, voordien o.m. werkzaam bij opperrechter Donner in Luxemburg, in Amsterdam en in
Enschede, vanuit een voornamelijk gemeentelijke invalshoek enige gedachten over
de bestuurlijke reorganisatie verwoorden.
In de pauze kan men vragen bij mij indienen, die we in de tweede ronde gaan be
handelen.
Ter afsluiting zal de heer Brinkhorst, lid van de T11eede Kamer voor D'66, voordien o.a. hoogleraar in Groningen en Staatssecretaris in het kabinet Den Uyl I,
een samenvattende slottoespraak houden. Dat is de politieke inbreng en om vijf
uur volgt dan de afsluiting. Ik hoop dat U allen een boeiende dag tegemoet gaat
en ik geef graag het woord aan de eerste spreker, professor Ruiter.
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WAT VERANDEREN, WAAROM EN HOE ? door Prof. Mr. D.W.P. Ruiter
Het lijkt mij zinvol deze inleiding te beginnen met een nadere bepaling van het
gespreksonderwerp. Het object van deze studiedag is de bestuurlijke reorganisatie.
Dat wil zeggen de hervorming van het binnenlands bestuur: ons systeem van rijk,
provincies en gemeenten. Op dit ogenblik zijn vooral van belang de meest recente
voorstellen van minister Wiegel die zijn neergelegd in zijn brief van 22 mei 1978
aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken uit de Tweede
Kamer, aan(jevuld met enige summiere teksten en politieke uitspraken van na die
datum. Een en ander heeft nog geen al te duidelijk beeld van "s ministers voornemens opgeleverd. Ik zal daarom allereerst met behulp van enige interpreterende
inspanning de hoofdlijnen van zijn reorganisatievoornemens ten tonele moeten
voeren.
Deze hoofdlijnen zijn:
a. handhaving van de bestaande drie betuurslagen: rijk, provincies en gemeenten;
b. uitbreiding van het aantal provincies tot maximaal 17, maar wellicht minder;
c. terugdringing van het aantal gemeenten van ongeveer 800 tot waarschijnlijk
ongeveer 400 door opheffing van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners;
d. overdracht van rijkstaken naar provincies en gemeenten;
e. overdracht van sommige lokale taken naar provincies;
f. het toestaan van sommige hulpstructuren op basis van gemeentelijke samenwerking;:
g. de voorspelling dat de lokale taak niet geringer zal worden, omdat de regering
tal van nieuwe taken voor de gemeenten voorziet.
De wijze van behandeling van dit model, die ik mij voorstel, hangt samen met mijn
opvatting daarover. Ik meen namelijk dat er in de geschetste opzet geen enkel
verband meer bestaat tussen reorganisatievraagstukken e~ -oplossingen. De grondfout van het model is dat het een "samenklontering" van oploss1ngen van verschillende orde en strekking vormt die een zelfstandig bestaan, los van de problemen, is gaan leiden.
Ik wil trachten aan te geven hoe het zover kon komen. Mijn doel daarbij is vooral,
uit een beoorde 1i ng van eventuee 1 gemaak te fouten een aanzet tot een ni eu~1e
strategie af te leiden.
Ik zal overigens vermijden zelf nieuwe oplossingen aan te dragen. Een gevolg daar
van zal zijn dat Uw problemen alleen maar worden vergroot. Dat is ook een juiste
rolverdeling. Een politieke partij moet haar eigen problemen oplossen. Dat is
niet de taak van inleiders die te gast zijn.
De inhoud van het geschetste model, dat ik gemakshalve als het "17-provinciên-plan" 1
aanduid, is sterk bepaald door de fase in de reorganisatiediscussie waarin wij
nu verkeren. Het gaat hier namelijk om het laatste alternatief in de huidige
ronde van die discussie. Alle andere hoofdoplossingen zijn al eens aan de orde
geweest en vervolgens verworpen. De mogelijkheden tot oplossing van de reorganisatieproblematiek in haar huidige omschrijving zijn uitgeput. Immers, wij hebben
géén regionale gemeenten gewild, géén gewestelijke samenwerkingslichamen, géén
regionale provincies. Wij hebben géén landsdelen gewild. WlJ wi I len waarschijnliJk géén al te grootschalige gemeenteliJke laag, ook niet indien daarin binnengemeentelijke decentral1sat1e plaatsv1ndt. WlJ willen echter ook géén uitholling
van het lokale taken- en bevoegdheden pakket. Wij achten gemeentelijke samenwerking lïëëlëiïkelijk en complementair bestuur verdacht.
Wat blijft er dan over voor een m1n1ster van Binnenlandse Zaken?
Hij moet immers oplossingen aangeven met inachtneming van wat wij niet willen.
En hij moet daarbfj blijven betogen dat zijn oplossingen toch bestaande knelpunten zullen opheffen. Het resultaat daarvan kan slechts zijn een model dat niet
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bedreigend afwijkt van de huidige toestand, maar dat zoveel verschillen daarmee
vertoont dat het als "anders", als "beter" door hem kan worden aangeprezen"
Is dit resultaat minister Wiegel persoonlijk kwalijk te nemen? Ik vermoed dat
vrijwel elke minister van Binnenlandse Zaken zich in deze fase van de discussie
tot zoiets gedwongen zou hebben gevoeld. De opvatting van de minister is als
het ware positioneel bepaald. En wij kunnen minister Wiegel dan nageven dat
hij geen enkele poging meer heeft gedaan om zijn voorstellen theoretisch te onderbouwen. Het model is glashelder in theoretische schamelheid en getuigt daarmee
van politieke eerlijkheid.
Hoe zijn wij met zijn allen in deze impasse geraakt? Is het politieke onwil?
Is zij bewerkt door het eigenbelang van gevestigde posities? Heeft blind conservatisme de vernieuwingsdrang wederom gebreideld? Ongetwijfeld ook, maar ik acht
dergelijke verklaringen te simplistisch om alléén voldoende te zijn.
Ik geloof dat veel samenhangt met het niet-onderkennen van dè eigenààrdigheden
van processen tot reorganisatie van belangrijke onderdelen van ons staatsbestel
als het binnenlands bestuur" Bestuurlijke reorganisatie is niet slechts herordening van een aantal overheidsorganisaties en hun onderlinge relaties. Bestuurlijke reorganisatie raakt de grondvormen van de staatkundige omgang die wij
met elkaar wensen te onderhouden. Zij is daarmee van constitutionele betekenis.
Zij wordt daarmee ook een vorm van reorganisatie die met geen andere is te vergelijken. Daarop wil ik nader ingaan. Ik zal daartoe een naïef-rationeel reorganisatiemodel toetsen aan het door de genoemde extra-factoren gecompliceerde
vraagstuk van de bestuurlijke reorganisatie.
Daarbij zal ik het accent leggen op:
- het proces van probleemomschrijving en de fonnulering van oplossingsstrategieën;
- de reikwijdte van reorganisatiemiddelen.
Hoe kan in het algemeen het ontstaan van een reorganisatiestreven worden beschreven? Met andere woorden, hoe wordt bepaald dat veranderingen in de structuur
van een organisatie gewenst zijn?
Dat is m.i. kort weer te geven in het volgende naïef- rationele model. t1ensen of
groepen mensen vinden dat het goed functioneren van de organisatie in kwestie
wordt belemmerd door de bestaande organisatiestructuur. Dit vooronderstelt dat zij
-uitdrukkelijk of stilzwijgend- maatstaven voor de kwaliteit van dat functioneren hanteren. Het vooronderstelt ook dat er bij hen een idee bestaat over een
oorzaak-gevolg-relatie tussen de structuur en het functioneren, inzoverre structuurgebreken volgens hen bewerkstelligen dat het functioneren beneden de maat
blijft. Die oorzaak-gevolg-relatie wordt vervolgens vertaald in een middeldoelrelatie, in die zin dat door opheffing van de structurele gebreken verbetering van
het functioneren wordt nagestreefd.
Laat ons deze gedachte eens toepassen op de bestuurlijke organisaties. Dat levert
vier vragen op, namelijk:
a. naar de betrokken mensen of groepen mensen;
b. naar de kwaliteitsmaatstaven voor het functioneren van het binnenlands bestuur;
c. naar de oorzaak-gevolg-relaties tussen de structuur en het functioneren van het
binnenlands bestuur;
d. naar verbeteringen in de structuur die middelen kunnen zijn om het functioneren
van het binnenlands bestuur op een hoger plan te brengen.
Hoe zou het naïef-rationalistische antwoord op deze vragen kunnen luiden?
a. In wezen is ons hele volk,vertegenwoordigd in representatieve lichamen op diverse niveau's en misschien rechtstreeks door inspraak en andere directe bei nvl oecH ngs technieken, bij deze zaak betrokken.
b. Het functioneren van het binnenlands bestuur blijft beneden de maat inzoverre:
de lokale taakvervulling te kleinschalig is, de provinciale taakvervulling te
grootschalig en de rijkstaakvervulling te overheersend.
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c. Dit komt omdat de provincies te omvangrijk, de gemeenten te klein en het rijk
te machtig zijn.
d. Verbeteringen in de structuur, die het functioneren verbeteren, zijn:
een geringer aantal grotere gemeenten, een groter aantal kleinere provincies
en decentralisatie van rijkstaken en -bevoegdheden.
U ziet, in iets meer dan een minuut hebben wij ons reorganisatieplan geschreven.
Het is niet eens veel minder verfijnd dan het "17-provinciên-plan", vind ik.
Ik ga voorbij aan de vraag of deze analyse met de werke 1ijkhei d overeens temt. t1i j
interesseren nu meer vragen van de gehanteerde methode van denken. Ik zal mij
daarbij beperken tot twee kanttekeningen over verzuimen in dergelijke analyses.
Ver~uimen die bij processen van bestuurlijke reorgan1satie onverbiddelijk worden
afgestraft.
Mijn eerste kanttekening heeft betrekking op het gegeven dat bestuurlijke reorganisatie zich niet beperkt tot veranderingen in de structuur van de overheidsorganisatie. Bestuurlijke reorganisatie betreft altijd en misschien wel allereerst:
veranderingen in de tot dan toe aanvaarde geleding van onze samenleving.
Een voorbeeld kan dit wellicht verduidelijken. Gemeentelijke her1ndel1ng is geen
eenvoudige administratieve herordening van lokale bestuurseenheden met het oog
op een goede taakvervulling van het lokaal bestuur. Gemeentelijke herindeling is
in de eerste plaats het sleutelen aan de ordening van onze samenleving in haar lokále dililensie.De gemeente is principieel een organisatie waarin een reëel samenlevlngssegment wordt gepersonifieerd. Eerst komt de lokale samenleving en daaruit
vloeit de gemeente als een tot ons staatsbestel behorend openbaar lichaam voort.
Dat betekent dat de lokale structuur niet alleen naar maatstaven voor het functioneren wordt beoordeeld. Veranderingen moeten vooral worden bezien op de betekenis
van die structuur zfilf voor de bevolking. De structuur is beslist niet alleen een
middel tot goed functioneren. Het is zelfs mogelijk dat de gemeentelijke structuur
op zichzelf zó wordt gewaardeerd dat de vraag naar haar functioneren betrekkelijk
irrelevant wordt geacht.
Ik heb dit voorbeel gehaald uit de lokale sfeer, omdat daar een en ander m.i. het
scherpst speelt. Maar mijn betoog is in beginsel ook voor provincies vol te houden.
Vraag het de Friezen en Limbergers maar. Aan de liefde voor de structuur wordt
het oordeel over het functioneren desnoods aangepast.
Ons naïef-rationalistisch schema is daarmee reeds goeddeels ontkracht, maar wij
gaan verder met de tweede kanttekening.
Ik begin dan met de vraag: wie bepalen de richting van de reorganisatie? Eerder
zei ik: de bevolking langs de beschikbare democratische wegen op alle niveau's.
Er rijst dan een beeld op van een harmonische discussie met een, op langere of kortere termijn, eenduidige uitkomst. Dit beeld isalleen vol te houden door het gekozen niveau van abstractie. Achter die abstractie schuilt echtel' in wezen een
ieder die met het reorganisatievraagstuk in aanraking komt. Een ieder met z'ijn
door persoon en functie bepaalde waarde- oordelen. Dat geldt ook voor de betrokken
representatieve lichamen: de veelkopp1ge hydra van het rijksniveau, 11 provinciale
staten, meer dan 800 gemeenteraden en niet te vergeten, ongeveer 50 pre-gewestraden. Dan vergeet ik nog maar even: de waterschappen, de Kamers van Koophandel
en andere organisaties die een rol kunnen spelen.
Al die waarde-oordelen zijn in het geding in steeds andere vermommingen. Bestuurlijke reorganisatie is namelijk niet in de eerste plaats een spel van doelen en
middelen. Bestuurlijke reorganisatie is allereerst een spel van conflicterende
waarde-oordelen. Waarde-oordelen die zich overigens niet erg aan de partijpolitieke
stratificatie houden en daarom ook politiek zo moeilijk organiseerbaar blijken.
Met deze constatering heb ik een tweede gat in het na'ïef-rationele reorganisatiemodel geschoten. Er is namelijk niet meer één "set" van functioneringsmaatstaven
die wordt herleid tot één optelsom van structuurgebreken. Er zijn diverse "sets"
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van maatstaven, afgeleid van conflicterende waarde-oordelen. Bovendien hebben die
waarde-oordelen, naar wij zagen, niet alleen betrekking op het functioneren maar
ook rechtstreeks op de structuur van het binnenlands bestuur en van de onderdelen
ervan. Dat maatk de zaak nog ingewikkelder. Het aardige is nu dat in onze democratie al die waarde-oordelen óók nog mogen!
Een en ander betekent dat er bij wijze van spreken evenveel oplossingsstrategieën
zijn als waarde-oordelen. De gedachte van ft!n coherent bestuursmodel, op nationaal i
niveau bepaald, wordt bij zoveel verschillen in opvatting over zovëél variabelen,
wel erg onvruchtbaar. Een schijn van unanimiteit is dan alleen nog houdbaar door
toepassing van het middel der vaagheid. Overeenstemming over adagia als: "Het
lokaal bestuur dient versterkt" en "Decentraisatie van rijkstaken is gewenst",
bestaat dan ook bij de gratie der dubbezinnigheid van deze toverspreuken. Zodra
zij moeten worden geconcretiseerd, komen de waardenconflicten weer ter tafel.
Ik ga nu over van de probleemomschrijving en oplossingsstrategieën naar het punt
der reorganisatiemiddelen. Daarbij bepaal ik mij totde mogelijkheden en beperkingen van één hoofdmiddel dat nu vooral aan de orde is. Dat is het middel waardoor
bestaande waarde-oordelen in de laatste fase van de politieke besluitvorming veelal worden ingedikt tot één besluitencomplex: wetgeving. In ons staatsrecht is
vooral de formele wetgever belast met de bepaling van de structuur van ons staatsbestel. Voor bepaalde zeer belangrijke punten is dit zelfs de verantwoordelijkheid
van de Grondwetgever. De formele wetgever beslist bijvoorbeeld over de provinciale
en gemeentelijke herindelingen. Voor de eventuele invoering van een "vierde"
bestuurslaag zou de Grondwetgever er aan te pas moeten komen. Wat daarvan ook zij,
komen de wetsvoorstellen van minister Wiegel straks werkelijk in de volksvertegenwoordiging, dan wordt de gezellige kout die tot nu toe is gehouden plotseling
bloedige ernst. De waardendiscussie gaat dan over in een besluitvormingsproces
dat aan de helft plus één het recht geeft knopen door te hakken. Op zichzelf genomen is dat al een zware verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid wordt m.i.
echter nog zwaarder als men zich ervan bewust is wat wetgeving wél en wat ij niet
vermag.
Reorganisatiewetgeving kan geen volledige reorganisatiestrategie vastleggen. Zij
kan ten hoogste aanzetten tot zo'n strategie bevatten, alsmede een stuk vertrouwen
dat het verder wel goedkomt. Met wetgeving worden namelijk nooit rechtstreeks
doelstellingen gerealiseerd. Wetgeving bevat- vooral in de taal van rechten en
plichten met werking binnen en buiten de overheid - prikkels tot bepaalde gedragingen. Nagestreefde gedragingen worden daarmee missch1en waarschijnlijker dan
zonder die wetgeving, maar meer dan een verhoogde graad van waarschijnlijkheid is
niet gewaarborgd. Wetgeving vormt dus een politiek middel met beperkte mogelijkheden. Bovendien vormt die wetgeving de uitkomst van een politiek proces dat zo
zijn eigen beperkingen kent. Een dergelijk politiek proces wordt immers gedragen
door mensen in hun onderlinge relaties. Mensen bezitten een beperkt vermogen om de
hen omringende werkelijkheid in al haar complexiteit te begrijpen en vervolgens
doelbewust te veranderen. Een politiek proces kan zich daardoor slechts succesvol
met een probleem bezighouden, indien een gering aantal factoren tegelijkertijd
in het spel wordt gebracht. Wij hebben echter gezien dat in de discussie over de
bestuurlijke reorganisatie een omvangrijk en zich nog steeds uitbreidend bestand '
van factoren aan de orde wordt gesteld. De complexiteit van het discussie-object
is daarmee zo groot geworden, dat zij het beva tti ngs vermogen van het wetgevend
politiek systeem te boven gaat. Dientengevolge is ook de capaciteit om te dien
aanzien veranderingsbeslissingen te nemen met voorspelbare gevolgen, overschreden.
Combieren wij de beperkingen van het politiek systeem dat tot wetgeving terzake
wordt geroepen met de beperkingen die aan het mi dde 1 wetgeving ze 1f k1even, dan
volgt daaruit een verontrustende conclusie. Als het reorganisatieproces werkelijk
zo complex is geworden dat het bevattingsvermogen van het politiek systeem is
overschreden •
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Als nà de uitspraken van de wetgever de kans toch nog zo groot is dat diverse
tegenstrijdige waarde-oordelen in een situatie van blijvende complexiteit alle
ruimte behouden ••• Als dat zo is, wat zijn dan voor een reorganisatiewetgever die
alles tegelijkertijd wil, de garanties dat zijn goede vertrouwen ook wordt gehonoreerd? De wetgever kan provinciale en gemeentelijke bestuurslagen reorganiseren; de wetgever kan bevoegdheidsovergangen bewerkstellingen; de wetgever kan
1
nieuwe openbare lichamen scheppen. Wat echter het verschil zal zijn tussen de
daarmee beoogde en de bereikte effecten is echter door de wetgever niet te bevroeden noch in de hand te houden.
Ik wil nu mijn betoog afronden met een aantal conclusies; conclusies over de weg
die m.i. bij het streven naar bestuurlijke reorganisatie moet worden gekozen. Ik
laat daarbij in beginsel mijn eigen ideeën over knelpunten in de huidige bestuurlijke organisatie buiten beschou1~ing. Voor alle duidelijkheid wil ik slechts aangeven dat volgens mij het grootste knelpunt nog steeds is het vinden van een oplossing voor de regionale problematiek in alle gedaanten die deze in de afgelopen
jaren heeft aangenomen. Maar dat doet nu niet verder terzake. Het gaat mij om de
filosofie van de aanpak. Dan luidt mijn opvatting allereerst dat de wetgever moet
afzien van een landelijke herindeling van de provinciale en gemeentelijke bestuurslagen. Met een dergelijke integrale aanpak is niets te bereiken. Evenmin zou ik
b.v. een integrale invoering van een vierdebestuurslaag van de ene op de andere
dag voors taan, hoewe 1 ik een vierde bestuurs 1aag op 1angere termijn onontkoombaar
acht. Geen integrale landelijke aanpak dus, omdat wij niet kunnen overzien wat
wij precies aanrichten. Daarbij moeten wij ook bedenken dat een dergelijke integrale aanpak vooor de huidige generatie waarschijnlijk een eenmalig gebeUt·en zou
zijn. Wanneer een dergelijk proces beëindigd is en de resultaten zouden tegenvallen,
dan is onze generatie ondertussen de moed wel in de schoenen gezonken.
De kosten van een dergelijke reorganisatie zijn in psychologisch opzicht dus bijzonder hoog, want daarna gebeurt er niets meer. Of wij moeten naast de "permanente
educatie" ook de "permanente reorganisatie" in ons hart gilan sluiten.
Ik pleit voor een meer incidentele aanpak, maar dan wel mét volledige steun van
het Rijk.Wij moeten niet opnieuw het slop creëren waarin de pre-gewesten mede door
toedoen van het Rijk zijn geraakt. Daarnaast moeten wij trachten de reorganisatieproblemen in een andere taal te gaan behandelen. De vermoeiende woordenreeks:
schaal, draagvlak, bestuurskracht, effectiviteit en ga zo maar verder, is dooren doodgeëxerceerd. Bij déze begrippen zijn de stellingen ingegraven. Een herformulering van problemen in een andere taal is geboden. In die nieuwe taal moeten
belangrijke politieke gezichtspunten beter op tafel korten en niet meer worden verdoezeld. Bijvoorbeeld moet duidelijker worden dat taakverdeling een ander woord
is voor machtsverdeling. In het verlengde daarvan moet bijvoorbeeld ook duidelijker:
~lorden däfC!ediscussie over centralisatie of decentralisatie iets anders is dan
i
de keuze tussen de 1 i efl i jke "grass roots "-democratie en ei sen van effect i vi te i t
en efficiency. Hier is óók aan de orde de keiharde vraag naar de vertikale "balance'
of powers" in ons staatsbestel. Bijvoorbeeld moet ook worden aangegeven dat oordelen over de omvang van gebiedscorporaties te maken hebben met oordelen over de
waarde die men aan verschillende aspecten van het democratisch functioneren van
burgers toekent. Taal kan versluieren. De huidige reorganisatietaal heeft aanvankelijk verhelderd, maar heeft uiteindelijk geen oplossingen bewerkstelligd en is
nu opgebruikt. Laat ons tenslotte met elkaar afspreken dat geen oplossing alle
voordelen aandraagt in vergelijking met alle nadelen van andere oplossingen.Taat
ons beseffen dat e 1k voors te 1 sommige waarden voor sommigen offert ten behoeve
van andere waarrelen voor anderen.
1
Betekent mijn opvatting nu een pleidooi voor een pas op de plaats? Niet zonder meerJ
Zij behelst een pleidooi voor een minder integrale en meer incidentele aanpak. En l
zij bevat een pleidooi voor een periode van bezinning op de vraag hoe de nieuwe
I
aanpak er uit moet zien. Zij houdt een oproep in om tijd te geven voor een hernieuwde probleemformulering. Zij leidt tot het geven van een nieuwe kans op uiteenrafeling van alle vraagstukken die nu in de sfeer van de oplossingen als het
ware zijn geagglutineerd. Tenslotte impliceert zij dat wij pas weer zinvol kunnen
praten indien de dreiging van de huidige wetsvoorstellen is opgeheven.

t
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INEENSCHUIVEN VAN PROVINCIES EN GEl·IESTEN: EEN DOODLOPEND SPOOR.
door drs. R.J. de Wit, Commissaris der Koninginvoor de prov. Noord-Holland
tlijnheer de Voorzitter: Er heeft weinig vooroverleg tussen de sprekers plaatsgevonden. Daar was geen tijd voor beschikbaar en het was m.i. ook niet noodzakelijk.
Dat maak ik op uit de mij eerder toegezonden conceptstellingen waaruit een duidelijke taak - c.q. onderwerpenverdeling bleek. Deze vooronderstelling werd mij
zojuist bevestigd bij het beluisteren van de toespraak van Prof. Ruiter.
Als wetenschapper benadert Prof. Ruiter de problematiek op relativerende wijze,
waarbij partijdigheid wordt uitgesloten. Zijn schets van de veranderingsstrategie
kan ik vollediq onderschrijven.Ik zal proberen oplossingen·aan te bieden die passen bij de denkbeelden van D'66.
Wanneer ik mijn politieke 0'66 vrienden in de Provinciale Staten goed begrijp
dan houdt het begrip pragmatisch in de onderhavige kwestie van de bestuurlijke
reorganisatie aan te doen sluiten bij wat gegroeid is, m.a.w. de maatschappelijke
response op de actuele vraagstukken.
Dit is een vrij practische benadering die mij zeeraanspreekt. Daarom ben ik van
mening dat deze benadering het uitgangspunt van de discussie moet zijn. Die discussie is gericht op de oplossing van het vraagstuk over.ue vele bestuurstaken
binnen de gemeentegrenzen in een gecomp 1i ceerde maatschappij.
Hiermee introduceer ik twee probleemstellingen:
1. De gecompliceerde maatschappij creëert meer en ruimere taken voor de overheid
dan men bij de totstandkoming van de gemeentewet in 1851 ooit durfde vennoeden;
2. Nederland telt een bijzonder groot aantal kleine gemeenten die gesteld worden
voor de grote hoeveelheid van bestuurlijke overheidstaken t.g.v. de gecompliceerde
maatschappij.
De geschiedenis toont dat bij het invoeren van de gemeentewet men zich dit groeiprobleem al heeft gerealiseerd. Tijdens het bewind van Cort van der Linden zijn
tevergeefs pogingen ondernomen tot structurering van de bestuurstaken. Men dacht
daarbij aan samenwerking van gemeenten.
In de twintiger jaren, wanneer de gemeentewetwordt herzien, laait deze discussie
wederom op. De staatscommissie Oppenheim draagt enigszins bij aan de integrale
herziening van de gemeentewet in 1931. De maatschappelijke ontwikkeling die zich
manifesteert in een werkelijk probleem beïnvloedt ons denken over de bestuurlijke
reorganisatie in belangrijker mate. Ik denk aan de intensieve ontwikkeling van de
bebouwde kommen, vooral bij die van de grote steden in de Randstad. Die ontwikkeling reikt over de gemeentegrenzen van de grote gemeenten.
Ik heb zelf altijd een grote voorliefde gekoesterd voor deROen zijn geschiedenis.
Dit zal een aantal bestuurders onder U ongetwijfeld bekend zijn. Het is interessant nog even stil te staan bij het gegeven dat de samenwerkende stedebouwkundigen
met de juristen in de twintiger jaren dit bestuurlijke probleem voor het eerst
geformuleerd hebben.
In 1929 vindt er in Amsterdam een belangwekkend internationaal stedebouwkundig
congres plaats. Nederlandse stedebouwkundigen voeren het begrip gewestelijk plan in.
Bij de wijziging van de woningwet in 1937, en bij de totstandkom1ng van de wet
RO in 1950, evolueert het gewestelijk plan in het streekplan.
Het ligt voor de hand dat de bestuursjuristen dan poneren dat het streekplan als
richtlijn dient te gelden voor het bestuurlijke fundament. Op dat moment begint
het denken over een vorm die het gewest zal kunnen gaan heten. Publicaties in
deze tonen dat de wetenschap alti~ruitloopt op de bestuurlijke vorm- en wetgeving. Prof. Ruiter zal dit wel beamen.Desondanks heeft dit tot voor WO II
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niet veel nieuwe instrumenten opgeleverd. Na WO II installeert de regering de
staatscommissie Koelma. Koelma is hoogleraar in Rotterdam en burgemeester van
Alkmaar. In 1947 rapporteert de commissie KoelnJa een <·vantgardistisch onhaalbaar
idee namelijk het instellen van districten door de Kroon. De reactie op het
rapport van de commissie Koelma resulteert in de totstandkoming van de wet gemeenschappelijke regelingen in 1950. Sindsdien zijn er ontzaglijk veel gemeenscha
pellJke regelingen ontstaan. Zij voorzien duidelijkineen grote behoefte.
Uit de parlementaire discussie blijkt dat men met de wet gemeenschappelijke regelingen één bepaald bestuursbelang c.q. -taak wenst te regelen. Zo regelt men in
deze wet de gasvoorziening, recreatieschappen, schooltandverzorging, schooltandarts en -diensten en diverse andere zaken op het gebied van de gezondheidszorg.
De 1aatste jaren oppert men steeds meer bezwaren tegen de wet gemeenschappe 1i jke
regelingen. Daarvan distantieer ik mij. Het fet dat er ruim 1500 zijn gerealiseerd geeft de noodzaak voldoende aan. Hetisaltijd onverstandig het kind met het
badwater weg te gooien. De bezwaren zijn evident:het grote aantal gemeenschappelijke regelingen doet een extra bestuut·slaag vrezen.
Vervolgens werden de gem. regelingen vaak als ondemocratisch gekwalificeerd. Ik
vind dat overdreven. Niets in de wet gem. regelingen is strijdig met een doorzichtige structuur. Ik doel op het vergaderen van het bestuur in het openbaar en
het publiceren van alle bestuursstukken. Er zijn tegenwoordig een aantal recreati
schappen die als zodanig functioneren. Ik heb het bezwaar van ondemocratisch nooi
zwaar laten wegen.
Het eerste aspect van de extra bestuurslaag acht ik een reël probleem dat oplosbaar is met de toepassing van diezelfde wet. In de zestiger en zeventiger jaren
is op basis van de wet gem. regelingen door een extensieve interpretatie, jurisprudentie mogelijk gemaakt. Daarbij worden meerdere belangen in de regeling verschoven naar regionale organen die wij gewesten of pregewesten zijn gaan noemen.
Dit is m.i. een bijzonder goede zaak die verder uitgebouwd moet worden. De nota
bestuurlijke organisatie van Beernink, 1969, die met de nota van de VNG in de
bekende blauwe reeks is gepubliceerd, zit op dat spoor. Aanvankelijk zijn Beernin
en Van Veen, de staatssecretaris, van plan die belangenspreiding te realiseren
door de wet gem. reg. te herzien. In 1970 is er een discussie voorontwerp die
beoogt een en ander in een andere context te plaatsen. Vlak voor het aftreden van
het kabinet De Jong wordt in april 1971 het ontwerp van de gewest wet door de
regering ingediend. De Kamer reageert in 1972 met een kritisch voorlopig verslag.
In de literatuur stelt men dat het voorlopig verslag een onhanteerbaar stuk is.
Men oordeelt zo vernietigend dat er niets anders dan intrekking van de wet op kan
volgen. Zowel op gemaatelijk als op provinciaal niveau heb ik met kennis van zakE
deelgenomen aan de discussie. Uit het voorlopig verslag kan ik alleen concluderen
dat een ruime meerderheid van de Kamer het ontwerp wil wijzigen. Ik ben het daar
volkomen mee eens. Men streeft namelijk de Rijksverantwoordelijkheid gericht op
gewesten met eigen bestuurstaken na. Dit duidelijke streven is wars van de sterke
vrijblijvendheid van Beernink en Van Veen. Een voordeel van het ontwerp gewestwet
is dat na toepassing een regionale differentiatie mogelijk blijft. Naar mijn meni
is het geen nastrevenswaardig ideaal een bestuursorganisatie als één grijze brei
in ons land in te richten. Nederland is weliswaar klein maar kent grote regionalE
verschillen. Gelukkig zijn die verschillen groot. Differentiatie is een groot
goed dat m.i. in de bestuurlijke reorganisatie thuishoort. Daar moet men niet zo
schichtig over doen.
In het begin van de jaren zeventig gaat men ook in op een suggestie van de Raad
van Advies voor de RO. De heer Wessel refereert in zijn openingswoord hier al aan
De suggestie houdt in het ontwerpen van een structuurschets voor de bestuurlijke
herindeling van ons land. Dit staat ook reeds vermeld in het ontwerp van de
gewestwet.
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De minister van Binnenlande Zaken in het kabinet Biesheuvel, de heer Geertsema,
heeft daartoe een goede aanzet gegeven. In een circulaire draagt hij alle provinciale besturen op hun taken en verantwoordelijkheden te inventariseren. Ik heb
daar vanuit mijn Noordhollandse en gemeentelijke ervaring heel goede herinneringen
aan. De totaliteit van taken en bevoegdheden wordt zichtbaarder. Men bestudeert
de maatschappelijk samenhangende regionale taakstellingen en streekplannen. Op
basis van die studie komt men tot een normstelling. Met provinciale deelname ontwikkelt men de structuurschets.
De vele politieke wisselingen in het begin van de zeventiger jaren hebben naar mijn
mening de gehele gang van zaken van de bestuurlijke reorganisatie danig verstoord
en vertraagd. Ik beweer niet dat ik de val van het kabinet Biesheuvel en de installatie van het kabinet Den Uyl betreurd heb. Mijn politieke kleur is U nagenoeg
bekend. Wel heb ik betreurd voor de conttnuiteit in het denken over bestuurlijke
reorganisatie dat Geertsema niet de kans heeft gekregen om zijn werk aan het
ontwerp van de gewestwet voort te zetten. In 1974 gebeurt er n.l. iets heel vreemds
wanneer het dun De Gaay Fot·tman - Gruyters de structuurschets publiceren die 44
bestuursrayons aangeeft. Het duidelijke voorwoord van de beide ministers houdt in
dat een grotere noch een kleinere schaal geschikt is om tegemoet te komen aan de
regionale problematiek. Deze enig gepresenteerde schaal van 44 bestuursrayons
leent zich tot werkelijke decentralisatie van rijkstaken. Ik vind het nog steeds
uiterst bevreemdend dat men vervolgens de gewesten als een nieuwe organisatie
laat verdwijnen en laat opgaan in de provincies. In dit verband wordt in de zomer
van 1975 het mes gezet in de provincies. Dan verschijnt het memorandum waar een
uiterst krappe inspraaktermijn van 2 maanden door de regering is gesteld. Ik vind
dat een schande, want er wordt voorgesteld om het halve Nederlandse staatsrecht
overhoop te halen. De korte inspraaktermijn overlapt bovendien nog de zomermaanden,
terwijl aanwijsbare talrijke gemeenten toch het een en ander hebben op te merken.
Ten eerste over de verregaande conceptie van 44 bestuursrayons die een geweldige
caesuur in de historische ontwikkeling betekent. Dat kan op zichzelf best gemotiveerd zijn, maar als ervaren bestuurder hecht ik meer waarde aan continuïteit dan
aan discontinuïteit in het denken over bestuurlijke reorganisatie. Revolutionaire
oplossingen zijn m.i.alleen van toepassing .op revolutionaire situaties. Die zijn ..
in de Bataafse Republiek aanwezig en men kan dat ook beweren van 1848. Maar in
bestuurlijk opzicht kan men dat niet waarmaken voor de navolgende decennia.
De practische consequenties van de 44 bestuursrayons heeft men onderschat. Wanneer
men over ervaring beschikt in grote gemeentelijke samenvoegingen zoals wij in
Noor-Holland inzake Zaanstad, dan beseft men dat het om een gigantische onderneming
gaat. In Noord-Holland worden wij voor een Zaanstad-operatie in het kwadraat gesteld waarbij men voorbijgaat aan de financiële en de personele consequenties.
Dat vind ik uiterst zwak. Je vraagt je af waar je het allemaal voor doet en of je
wel slaagt in die herverdeling van taken in die nieuwe schaal. Dan spreekt men
van 26 en eind '76 weer van 24 bestuursrayons.
En zo keer ik weer terug bij het begin van mijn verhaal over de verouderde taken.
Dit wordt in delen van ons land verschillend beoordeeld. En het valt niet te ontkennen dat persoonlijke bestuurservaring het denken beïnvloedt. Mijn ervaring
komt voort uit de tweede provincie, in grootte, van ons 1and. Dit ge~even di ent
ook in de beschouwing betrokken te 1\'0rden. Van daaruit gezien beoordeel ik het
model De Gaay Fortman als volstrekt inadequaat, vooral in het opzicht van de
Noordhollandse herverdeling van regionale taken. In de kop van Noord Holland zal
een nieuwe provincie Noord Holland-Noord komen met Alkmaar als hoofdstad. Daar
worden drie bestuursrayons van de structuurschets bij elkaar gevoegd n.l. West
Friesland Oost, het gebied rond Den Helder en Schagen en het gebied rondom Alkmaar.
Alle drie gebieden zijn bezig hun eigen regionale taken op te zetten m.b.t. brandweer, ambulancecervoer, gezondheidszorg, ruimtelijke ordening. Dit alles op basis
van de huidige wetgeving. In dat stadium kunnen wij reeds vaststellen dat die
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provincieschaal te groot is. m.a.w. zowel in het model De Gaay Fortman als op
grote schaal dienen de zgn. hulpstructuren, een zeer hulpbehoevend woord, bijvoorbeeld bij de geregionaliseerde brandweer, gehandhaafd te worden. Bovendien
kunnen wij vaststellen dat opsplitsing van een provincie als Noord Hollandvan geen
enkele dienst is. Ik denk hierbij aan relevante sociaal maatschappelijke samenhangen die in onze provinciegrootte redelijk behartigd kunnen worden en aan het
gehele beleid t.a.v. de RO Amsterdam dat in dit verband en i.v.m. de woningbouw
een geweldig uitstralend element is dat ik altijd een soort overkomende melkkoker
noem. De economische impuls van Amsterdam en de binnenstad, Schiphol en haven
is bijzonder groot.
Met de Noordhollandse mogelijkheden kunnen wij dit opvangeno Men zal eerder concluderen dat die provincies vergroot moeten worden met delen van de IJsselmeerpolders. Daar vindt veel woningbouw plaats. De verkleining van de provincies beteken1
een extra laag voor de coördinatievraagstukken en wellicht nie~~e gemeenschappelijke regelingen. En dat brengt mij op een zeer essentieel punt. Het stuk dat
zojuist verspreid is (Terug naar af en opnieuw beginnen van de sub-regio Drechtsteden) spreekt hier ook over. In het onderhavige rapport wordt gesteld dat provincies onnodig zijn.
Ik wil in deze kring pleiten voor de provincie in de huidige opzet die in staatsrechtelijke betekenis de functie van een intermediair bestuur vervult. Ik geef dal
altijd aan met het kwartet van functies: planning, coördinatie, toezicht en administratief bestuur. En iedere gedachte waarin de provincie verdwijnt of geïntegreerd wordt in gewesten en waarin gemeentelijke taken naar de provincie nieuwe
stijl overgeheveld worden, maken de gemeentelijke taken van planning, coördinatie
en in het bijzonder van toezicht en administratief bestuur onuitvoerbaar. Dit zal
U zonder meer duidelijk zijn omdat het anders zou gaan betekenen dat de provincie
rechten in eigen zaak speelt. En dat kan niet de bedoeling zijn. Een en ander
betekent dat de liggende voorstellen, ook onder verantwoordelijkheid van Wiegel,
een overheveling van gemeenschappelijke taken naar de provincies nieuwe stijl inhouden. De typische intermediaire bestuursfunctiesvan de provincie gaan per definitie dan over naar het Rijk;dus de gemeentelijke take:1 naar de provincie en de
provinciale taken naar het Rijk. Dat is centralisatie varend onder de vlag van
decentralisatie. De zuiverheid van de probleemstelling is alleen daarom al te bestrijden. Bij de uitvoering van decentralisatie in de politieke milieus \'lordt
spijtig geconstateerd dat het nog niet zo ver is.
Mag ik daarbij opmerken dat elke politieke partij zich dat mag aantrekken, D'66
echter nog het minst. Omdat D'66 altijd de decentralisatie beklemtoond heeft. De
grote partijen daarentegen houden altijd grote verhalen over decentralisatie bij
de begrotingsbehandeling. En de week daarna bij de begrotingsbehandeling van volk!
huisvesting pleiten fractiegenoten voor een gelijk voorzieningenniveau in het
hele land. Zo is men natuurlijk helemaal niet bezig met decentralisatie maar met
centralisatie.
De tendenzen naar centralisatie bevinden zich niet alleen in het omvangrijke rijk!
apparaat, maar ook in de politieke partijen,. met name in de grote.
D'66 is een groeiende partij die zich bewust dient te zijn van deze interne problematiek. Wanneer men spreekt over een bibliotheekwet dan is be~ natuurlijk nutt
zich te realiseren dat men niet tegelijkertijd voor decentralisatie en voor een
nationaal gelijk voorzieningenniveau kan pleiten. Decentralisatie geeft lokale
gemeenschappen het recht fouten te maken. In de verkiezingsstrijd van de politiek1
partijen mag hij zich toespitsen op die fouten. Het moet niet zo zijn wanneer men
op provinciaal niveau fouten bij gemeente signaleert en direct Staten- of Kamervragen volgen. Men moet dan op het lokale niveau het gevecht aangaan en zodoende
de meerderheid voor zich winneno Dat is pas echte decentralisatie, wat in politie!
partijen maar al te vaak wordt vergeten.
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In het rapport "Terug naar af" gaan de schrijvers m.i. niet echt terug naar af.
Ik doe dat wel. Het gaat om het opvangen van de problematiek van en het vormgeven
aan de adequate vervulling van gemeentelijke bestuurstaken. Daarbij zijn twee
duidelijke alternatieven:
1. Op gemeentelijk niveau. Dat betekent een zeer drastische gemeentelijke herindeTing die nog veel verder voert dan Wiegel's voorstellen. De gemeentelijke herindeling is noodzakelijk voor het opvangen van de regionale problematiek op gemeentelijk niveau. Dan zijn totaal nieuwe gemeenten met een inwonertal van 50 tot 70
duizend inwoners nodig. Die getallen worden in de wetenschappelijke literatuur
nader verklaard. Het rapport van het instituut voor bestuurswetenschappen, dàt
alle mogelijke modellen heeft geïnventariseerd, wijdt beschouwingen over de gemeentelijke taken in dit verband. Dit is een duidelijk alternatief, dat ik niet
erg aan te bevelen vindt. Want een dergelijke drastische gemeentelijke herindeling
,tast anno di g de i den ti teit van kleine gemeeftschappen in kleinere gemeenten aan.
Z,Het andere alternatief bevat een duidelijke ·taakomschrijving van met name de
gem. grensoverschrijdende taken die op regionaal samenwerkingsniveau uitgevoerd
moeten worden. Dit betekent terug naar af. Terug n11ar ons werk dat ten tijde van
het ka bi net Den Uyl zo nodig stop gezet moet worden ten gunste van het merkwaardige voorstel om gewesten en provincies ineen te schuiven. Terug naar af betekent
handhaving van de provincie in de hoedanigheid van intermediair bestuur. Als men
in Zuid Holland graag een provincie Rijnmond wenst, dan mag dat van mij. Dat
heeft wel een nieuwe deling van Zuid en Midden Holland tot gevolg. In 1840 wordt
Holland in Noord Holland en Zuid Holland gedeeld. Na 140 jaar mag er best nog eens
gedeeld worden. Maar dan moet Rijnmond wel een provincie met intermediair bestuur
worden en niet een gewest. Daarbij wil ik wel de kans grijpen tot verbetering van
de wet gemeenschappelijke regelingen of alsnog ontwikkeling van een gewestwet met
een krachtiger structuur dan die van Beernink en Van Veen. Op die voor de hand
liggende manier is er een adequate oplossing te vinden voor de gemeenschappelijke
grensoverschrijdende taken. And last but nat least: ik geloof in de decentralisatie
van Rijkstaken. De discussie over decentralisatie is geen ~vecht om ambtenaren
maar een worsteling in de eigen politieke milieus van tegengestelde noties van
enerzijds de behoefte aan een nationaal gelijk voorzieningenniveau en anderzijds
de decentralisatie beginselen. Dit moet niet alleen in departementen maar ook in
kamerfracties uitgevochten worden.
Mijn theorie is dat de ons bekende provincies op het gebied van planning, coördinatie en toetsing heel goede milieus zijn voor de decentralisatie. Dit geldt met
name voor volkshuisvesting en stadsvernieuwing waar gedecentraliseerde rijksdiensten heel goed bij de provincies aansluiten en waar het beleid door de gemeenten
wordt uitgevoerd.
Ik wijs volstrekt alle science fiction voorstellen tot het onder provinciaal beheer brengen van bouw- en woningtoezicht af.
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ENIGE GEDACHTEN OVER BESTUURLIJKE REORGANISATIE
door mr. J.D. van Ketwich Verschuur, burgemeester van Breukelen.
Dames en heren, ik hoop dat er niet te veel juristen in de zaal zitten. Alles en
iedereen probeert aan mij op te dringen dat reorganisatie van het binnenlands bestuur een aangelegenheid van juristen is. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken
gooit er een hele juridische afdeling tegenaan: de Raad voor de Territoriale Decentralisatie bestaat voor het overgrote deel uit meesters in de rechten. Gelukkig
zit hier ook een bioloog achter de tafel. Nu heb ik niets tegen juristen, maar ik
ben er wel van overtuigd dat er weinig onderwerpen zijn die zo belangrijk zijn en
waar iedereen zich mee moet bemoeien als de (re)organisatie van het binnenlands
bestuur. Laat heel Nederland er maar over praten, laat de wetenschappers hun visie
geven. En als er dan een communis opinio is, dan mogen de juristen die gemeenschappelijke mening in juridische formuleringen neerleggen. Het is opvallend hoe weinig
er in Nederland fundamenteel is gedacht en geschreven over binnenlandse bestuur,
over de posities van provincies en gemeenten en vooral over de wijze waarop het
individu in de lokale gemeenschappen tot zijn recht kan komen. De verdeling van
overheidstaken over Rijk, provincies en gemeenten is niet alleen een kwestie van
doelmatigheid, zoals meestal wordt gesteld, het is ook, en voor mij bovenal, een
kwestie van het ideaalbeeld dat je van de maatschappij hebt. Solsjenitzin heeft
gezegd: "De mensheid kan alleen gered worden als iedereen zich met alles bemoeit."
Wel, laten we het bestuur zo innichten dat iedereen zich met alles kan bemoeien,
en laten wij ons allemaal vooral bemoeien met het inrichten van ons bestuur.
Na deze ontboezeming kom ik tot de taak die mij hier vandaag is toegedacht: het
maken van enkele opmerkingen zoals die bij een bestuurder van een kleine gemeente
opkomen (wel gelukkig over de tienduizend inwoners anders zou ik me zorgen moeten
maken) als er over reorganisatie van het binnenlands bestuur wordt gesproken. Het
is een onderwerp dat in de laatste maanden veel aandacht krijgt; in discussies in
het parlement, in wetsontwerpen b.v. de Kaderwet Specifiek Welzijn, in de begroting. Voor gemeenten en provincies zijn vooral van belang de volgende stukken:
1. het wetsontwerp Reorganisatie Binnenlands Bestuur
2. het wetsontwerp tot wijziging van de Provinciale Indeling
3. de brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 16 oktober 1978, over de
herindeling van gemeenten (een brief overigens die nooit aan de gemeenten is
toegestuurd.
Van groot belang zou ongetwijfeld ook zijn geweest de adviezen van de Raad voor
de Territoriale Decentralisatie over de rijkstaken die gedecentraliseerd zouden
kunnen worden. In 1975 zijn om die adviezen gevraagd. In oktober 1978 is als eerste
rapport van de RTD verschenen (ik citeer nu de titel): "Het plan van aanpak voor
de advisering over concrete decent ra 1i sa ti emogel i jkheden". Het werk kan dus nu gaan
beginnen, denk ik. Over een plan van aanpak gesproken, logisch denkend zou men het
volgende plan voor aanpak kunnen opstellen voor de reorganisatie van binnenlands
bestuur: eerst probeert men een theorie op te bouwen over de vorm die aan het bestuur van het gemeenschapsleven moet worden gegeven. Dan vult men, uitgaande van
die theorie, de taken in die op de verschillende niveaus behartigd moeten worden.
En dan pas wordt, uitgaande van de theorie en het takenpakket, een gebiedsindeling
voor de lagere overheden vastgesteld. In werkelijkheid gebeurt precies het omgekeerde.l-let wetsontwerp van de provinciale herindeling loopt voorop. De provinciebesturen moeten nog deze maand (maart 1979) hun standpunt bepalen. De minister
van Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd dat hij nog dit jaar met definitieve
voors tellen wi 1 komen. De gemeenten hebben i nges praak gehad over de raprorten die
op provinciaal niveau zijn gepubliceerd. De heer de Wit noemt een korte termijn
van tv1ee maanden. Ik weet niet hoe het in Uw provincie is geweest.In mijn provincie hebben de gemeenten twee weken gekregen om hun mening te geven over het rapport
van de provinciale werkgroep. Dezelfde minister heeft op 18 oktober 1978 een brief
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herindeling met kracht ter hand te nemen. Hij noemt een aantal uitgangspunten
waarvan het criterium van minimaal tienduizend inwoners per gemeente, de meeste
stof heeft doen opwaaien. Als U nu van de standpunten kennis neemt, ook van politici, dan krijg ik wel eens de indruk dat uit het hele pakket waaruit de herindeling
van het binnenlands bestuur bestaat, alleen de gemeentelijke herindeling met
kracht ter hand zal worden genomen. Overigens hoeft U in mij geen kompaan te
zien van het blijven voortbestaan van die vele Nederlandse gemeenten. Ik heb de
indruk dat er zeker 200 à 250 gemeenten te veel zijn. Vaak wordt als argument om
zelfstandig te blijven, aangevoerd de identiteit van de gemeente. Dat kan een argument zijn. Maar aan de andere kant kan je niet ontkennen dat in het merendeel
van de gevallen van samenvoeging van kleine gemeenten de bevolking na enkele jaren
heel tevreden blijkt te zijn met de nieuwe situatie. Gemeentebestuurders hebben
de neiging- ze zijn er ook voor ingehuurd- te vuur en te zwaard de eigen zelfstandigheid te verdedigen. Of het de inwoner altijd even sterk aanspree~t is voor
mij een vraag. Ik denk dan graag aan het mooie verhaal van een burgemeester van
een kleine Zeeuwse gemeente, ik dacht dat het Souburgh was, die 's -ochtends bij
het nieuws van acht uur hoorde dat de Tweede Kamer straks bij amendement zijn gemeente gaat opheffen en bij Vlissingen voegt. Hij rent naar buiten en vertelt dit
verschrikkelijke feit aan een meisje uit het dorp dat net op het punt staat om
naar haar werk te fietsen.Haar reactie op de mededeling dat Souburgh bij Vlissingen
wordt gevoegd is alleen maar: "Gelukkig, dan hoef ik niet meer zo ver te fietsen".
Wat mag nu Pen burger verwachten van zijn gemeentebestuur? Ik ga er van uit dat hij .
altijd het meest nabijstaande bestuur,in casu de gemeente, zal aanspreken over die
overheidsbemoeienis waar hij het meest mee heeft te maken. Hij zal daarbij niet
alleen naar een bepaalde ambtenaar willen stappen, maar ook naar een bepaalde bes tuurdet· die hij zonodi g in de gemeenteraad ter verantwoording kan roepen. Ik
noem U een paar voorbeelden van taken waarmee de burger rechtstreeks te maken heeft
en waar hij zich ook mee bemoeien wil. Veel onderdelen van zorg, educatie en recreatie, sociale zaken, werkgelegenheid, bouw- en woningtoezicht, woningverdeling,
politie, brandweer, onderhoud en aanleg van wegen plantsoenen en dergelijke, bestemmingsplannen, ophalen en afvoeren van huisvuil. In het wetsontwerp reorganisatie binnen 1ands bes tuur worden verschi 11 ende van deze taken aan provincies toegedacht. Voor een deel is dat te verklaren- de heer de Wit heeft dat ook uitgelegd- in het eerste deel van het wetsontwerp wijziging provinciale indeleing van
minister de Gaay Fortman waarin wordt uitgegaan van 44 gewesten. Om de een of
andere onduidelijke reden is dit idee van de Gaay en Gruyters verlaten en is er via
een ontwerp van 24 provincies nu sprake van 17 provincies. B innenlandse Zaken is
dus binnen enkele jaren geheel van ·inzicht veranderd; men heeft daarbij de fout
gemaakt de gegevens en theorieën over de taakverdeling niet aan de verandering van
inzicht aan te passen. De argumenten die er wellicht zijn voor een gewestelijke
brandweer, politie en een gewestelijke bouw- en woningtoezicht, zijn er niet of in
veel mindere mate voor een provi nci a1e brandweer of een provi nc·i a a1 bouwtoezicht.
Ik wil wat nader op deze voorbeelden ingaan.
Eerst het bouwtoezicht. Het verlenen van bouwvergunningen gebeurt nu door de gemeente. Grote bouwplannen, fabrieken maar het allermeest de kleinigheden, dakkapellen, tuinhekken, schuurtjes, serres -futiliteiten zult U zeggen, maar wel van
groot belang voor degene die wil bouwen, en ook bijvoorbeeld voor degene die er
naast woont. Op geen gebied zijn er zoveel AROB-zaken als juist bij bouwvergunningen. In kleinere gemeenten kijken ambtenaren, burgers en bestuurders elkaar zo op
de vingers, dat er vooral een beleid wordt gevoerd waarin het individu misschien
niet altijd gelijk krijgt, maar waarin hij wel altijd de mogelijkheid krijgt om
zijn inbreng te leveren. Waarom zou de provincie die taak moeten overnemen? Ik zie
voor mij grote ambtelijke afdelinqen en een gedeputeerde die de tijd niet kàn
hebben om zich met individuele gevallen te bemoeien en een beleid waarin de gelijkheid misschien groter is dan in de gemeente, maar waarin de persoon van de aanvrager en klager wordt vermangeld.
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Dan de politie. Natuurlijk lijkt het efficiënt om de politie in grotere eenheden
te orgamseren. ~1aar als je nu ergens moet oppassen voor de vergroting van de afstand tussen burgers en bestuur, dan is het de politie. Er is ook bij de politie
veel aan het veranderen. Uit de politie zelf komen geluiden -zie b.v. het rapport
"Politie in Verandering"- die wijzen op de rol van niet alleen de handhaver van het 1
recht en de openbare orde, maar ook op de rol van begeleider en zelfs wegbereider ·
van veranderingen in de maatschappij. Op zichzelf heel goed. Maar het dwingt wel
tot intensief contact tussen po 1iti e en de eerste vertegenwoordigers van de m11a tschappij, de Gemeenteraad en B &W. In de gemeente kan dat; de burgemeester besteedt per week minstens enige uren aan contact met de politie. Gemeenteraden gaan
er steeds vaker toe over zich met het poli tiebeleid van de burgerneester te bemoeien; speciale raadscommissies in te stellen, regelmatig met politiemensen contact te hebben. In de provincie Utrecht zijn bijna vijftig gemeenten. Het is onmogelijk dat één Commissaris van de Koningin en enkele dozijnen Statenleden ook maar
één fractie van de tijd in de politie kan investeren die nu in die 50 gemeenten
wordt geïnvesteerd. En de politie heeft dat nodig. Bovendien missen zij de voeding
die een raadslid of een burgemeester uit de plaatselijke bevolking krijgt. Maar
wat misschien nog mijn groots te bezwaar tegen een provi nci a1e po 1iti e is: waarom
moet er voor een hele provincie één openbaar ordebeleid komen? Is de openbare orde
in het overwegend streng-christelijke Bunschoten niet geheel anders dan in het
forensendorp Bunnik? En hoe kan een statenlid uit Rhenen en i ge weet hebben van of
zich een mening vormen over het politie-optreden in Abcoude? Opnieuw: de gelijkheid, de eenvonnigheid wordt versterkt, maar het eigene, de betrokkenheid, de persoonlijke bemoeiing, vallen weg. Naar mijn mening is de politietaak bij uitstek
een gemeentelijke taak. En ik denk dan niet alleen aan de openbare orde, maar ook
aan de parkeer-autopolitie en de inbreng van de burgemeester op dat deel van de
politietaak waar hij eigenlijk niets te zeggen heeft: de opsporing en vervolging
van strafbare feiten. Het ook door de minister van Justitie gepropageerde driehoeksoverleg tussen officier van Justitie, plaatselijke politiechef en burgemeester
komt hier en daar ook in kleinere gemeenten, aarzelend van de grond. Het is overigens een vee 1 voorkomend mis verstand dat de po 1i tietaak voor het overgrote dee 1
uit justitiële taken bestaat. In tegendeel, hulpverlening en openbare orde overwegen.
En dan de brandweer. In bijna alle Nederlandse gemeenten zijn de vrijwillige brandweermannen de spi I waar alles om draait. Zij zetten zich in voor hun gemeenschap,
de gemeenteraad honoreert dat door goed materieel, soms te goed, soms te veel, soms ,
te duur, maar mag dat ook eens. En dus: subsidies aan de brandweer als gezelligheidsvereniging. De brandweer vervult een rol bij veel meer gebeurtenissen dan
alleen bij brand. De burgemeester en de brandweermannen kennen elkaar. Ze weten wat
ze aan elkaar hebben, zodat -als er echt iets gebeurt- men in een vertrouwensrelatie ten opzichte van elkaar kan optreden. Als de brandweer naar de provincie zou
worden overgeheveld is die vertrouwensrelatie weg en is hoogstwaarschijnlijk ook
de animo van de vrijwilligers weg. Er blijft over een burgemeester die, als zielige figuur, het opperbevel bij brand houdt, mits en indien het branden betreft die
de provincie hem toewijst. De burgemeester blijft hoofd van de brandweer maar in
99 van de 100 gevallen zal hij het niet in zijn hoofd halen om zich als hoofd van
de brandweer op te stellen. Hij weet er immers geen fluit van. Er is een levensgroot verschil tussen een provinciale brandweer en een regionale brandweer. Bij
een regionale brandweer brengen een aantal gemeenten een deel van hun brandweertaak, bijvoorbeeld de opleidingen en de centrale melding, gezamenlijk in en behartigen die gezamenlijk. Bij een provinciale brandweer ligt alles in de handen van
de provincie.
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Er ZlJn verschillende uitgangspunten voor het scheppen van een goed binnenlands
bestuur. Ik noem U de volgende drie voorbeelden:
- iedere bestuurstaak moet op een zo laag mogelijk niveau worden behartigd;
- het grondgebied van een bestuurseenheid moet zo klein mogelijk zijn;
- de autonomie van lagere overheden moet worden gewaarborgd.
Het punt van de autonomie speelt een rol in de discussie die deze week in de
Tweede Kamer is gevoerd over de herziening van de grondwet. In de toelichting
op het nieuwe bevoegdheidsartikel in de grondwet staat letterlijk het volgende:
"Dat provincies en gemeenten autonomie bezitten houdt letterlijk in, dat zij vrij
zijn de behartiging van elk openbaar belang ter hand te nemen zolang die behartiging niet door hogere regelingen aan hun bemoeienis is onttrokken".
Een dergelijkebenadering lijkt mij fundamenteel onjuist. Even zwart-wit, maar
misschien juister, is mijn stelling: "Iedere overheidstaak is een gemeentetaak,
tenzij het parlement aantoont en vaststelt dat een taak per se op een ander niveau
moet worden behartigd". Een aanvulling daarop zou kunnen zijn de ook afgelopen
week uitgesproken wens grondwettelijk bepaalde garanties te geven voor gemeentelijke autonomie.
U zult zich langzamerhand afvragen of ik nog wel een toekomst voor de provincies
zie. Jazeker. Naar mijn mening moeten de taken van de provincie met .name 1i ggen
op het gebied van:
- toezicht
- administratief beroep
- planning en coördinatie
- stimulering
Uitvoerende taken horen in principe op provi nci aa1 niveau niet thuis. Ui tzonderi ngen daargelaten, zoals bijvoorbeeld de provinciale nutsbedrijVen, provinciale
1~a ters taa t. Wij 1even in Utrecht met een provi nci aa 1 bes tuur (of met een provi nciaal ambtelijk apparaat) dat bij het toezicht op de gemeenten niet pietluttig is.
Maar ze hebben het volste recht om dat wel te doen. De ontvoogding van de gemeenten zou best wat uitgebreid kunnen worden. Waamm kunnen ook kleinere gemeenten
niet het recht krijgen bepaalde kleinere uitgaven te doen zonder dat de provincie
er zich mee bemoeit? Maar ook in Utrecht is het toezicht van GS soms veel te bemoeierig. Nieuwe woningen mogen alleen worden gebouwd in de kleinere gemeenten
als de gemeente kan aantonen dat de woning is bestemd voor een economisch gebondene of voor een andere op grond van speciale criteria in aanmerking komende inwoner. Per huis moet een overtuigende kandidaat worden genoemd. Dat is betutteling. Er zijn verschillende provinciale taken, die best naar de gemeentelijke
kunnen worden overgeheveld. In géén van de officiële stukken wordt daar aandacht
aan besteed. Waarom moet bijvoorbeeld Gedeputeerde Staten over een verkeersbord
buiten de bebouwde kom beslissen? Kan de Gemeenteraad dat niet? En waarom ligt
de zorg voor het landschapsschoon en de woonschepen bij de provincie? Vertrouwt
men dat de gemeenten niet toe? Het wordt tijd, dat provinciebesturen aan dit on- _,
derwerp ook eens een studie wijden.
Voor één ontwikkeling moet worden gewaarschuwd. Het komt steeds meer voor, dat
een provincie een van oudsher gemeentelijke taak tot een provincietaak verklaart.
een verordening uitvaardigt, en dan het laten naleven van minder populaire retributies aan de gemeenten opdraagt. Een voorbeeld: de provincie Utrecht heeft
het afvoeren en verbranden van ingezameld huisvuil tot een provinciale taak gemaakt. De kosten ervoor worden niet in b.v. de provinciale milieuheffing verwerkt; nee, de kosten worden rechtstreeks bij de gemeenten in rekening gebracht.
Naast axioma: "wie betaalt, bepaalt" voel ik voor: "wie bepaalt, voert uit, controleert en int."
In het begin van mijn betoog noemde ik de uitgesproken wens van het Kabinet om
te decentraliseren. Maar de ~tenselijkheid leert anders. De memories van toelichting bij de begrotingen van de verschillende departementen spreken nauwelijks
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over decentralisatie. Met uitzondering van CRM en Volkshuisvesting, VRO, is er
zelfs eerder sprake van centralisatie. Wat bijvoorbeeld te denken van de politieen brandweerplannen van Binnenlandse Zaken? Nederland is een gedecentraliseerde
eenheidsstaat, leerden wij. t1aar is dat zo? Door wetgeving, subsidieregels,
A.M.v.B's, circulaires wordt de vrijheid van gemeenten steeds verder beperkt.
Een dienstencentrum vo~r bejaarden moet voldoen aan een boekwerk vol voorwaarden:
biljartruimte zoveel m , pedicure zoveel m2. Als aan één voorwaarde niet wordt
voldaan komt er geen subsidie. In mijn gemeente is een muziekschool. Die heeft
geen rijkssubsidie - één van de voorwaarden, waaraan niet wordt voldaan is het
in dienst hebben van een concierge. Niemand heeft behoefte aan een concierge,
maar zonder concierge geen subsidie. Vernieuwende gedachten krijgen geen kans,
want met die gedachten is in de circulaires en de subsidieregelingen nog geen
rekening gehouden. Ieder departement kraait koning op eigen terrein; de coordinatie tussen departementen is vaak ver te zoeken. U moet eens proberen multifunctionele gebouwen gebouwd te krijgen, waarin verschillende departementen hun
inbreng moeten hebben. Een openbare school, die ook als dorpshuis kan worden gebruikt, is alleen al op subsidietechnische gronden niet aan te raden. Soms zijn
actieve gemeentebestuurders medeschuldig aan centralisatie. Het is duidelijk dat
vaak departementen meer geld beschikbaar hebben dan er in de gemeentebegroting
.
voor nieuwe taken is te vinden;hup naar Den Haag, praten met de minister, nieuwe '
subsidieregeling en v1eer is er gecentraliseerd. Soms nemen gemeenten wel initiatieven voor nieuw beleid, zoals de eerste schoolbegeleidingsdiensten. Het Rijk
neemt het initiatief over, komt met een centrale regeling schoolbegeleidingsdiensten en centraliseert dus weer.
En toch is de spil waar naar mijn mening alles om draait de decentralisatie. Er
kan geen reorganisatie van het binnenlands bestuur zijn zonder decentralisatie.
Reorganisatie van het bestuur is een kw.estie van herverdeling van de macht. Niemand geeft graag macht uit handen. Ook ·een minister niet, zeker zijn ambtenaren
niet, ·maar waarom de Tweede Kamer zo aarzelt is mij een raadsel. Wantrouwt men
de plaatselijke gemeenschappen, vertrouwt men hen de grotere vrijheid niet toe?
Bij de centralisten ligt de nadruk op de gelijkheid, bij de decentralisten op
de vrijheid. Ik weet wel wiens kant ik kies.
Prof. Ruiter zegt: Geen integrale aanpak. Dat ben ik met hem eens. Begin ergens
en dan bij de decentralisatie. En ook bij decentralisatie geldt: geen integrale
aanpak en geen integrale studie vooraf. Er is jarenlang gecentraliseerd zonder
studie en zonder integrale aanpak, dan moet het met de centralisatie ook lukken.
Prof. Ruiter heeft ook gezged: Tot nu toe zijn er veel oplossingen geboden,
maar we hebben niets gewild. Maar hoe komt dat? Ik moest denken aan de uitspraak
van Buchwald: Poltici bedoelen het niet zo kwaad, meestal bedoelen ze niets.
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DISCUSSIES
I. Phlip Pieters:

Hij wijst erop dat het rapport een snelle neerslag van een uitgebreide discussie
is en is van mening dat de bestuurlijke reorganisatie te zeer benaderd wordt
vanuit bestaande structuren.
Volgens hem bestaat de huidige structuur uit 5 in plaats van 3 bestuurslagen. De
kern van zijn betoog en het rapport houdt in dat de burger centraal moet staan
in de bestuursstructuur van 3 bestuurslagen. Twee moeten er verdwijnen: "de
ongP.looflijke wildgroei van gemeenschappelijke regelingen is een doolhof voor de
burger" en de bestaansreden van de provincies ontgaat hem. Het a dm i nis tra ti ef
beroep kan zijns inziens bij de Raad van State ondergebracht en districtsgewijs
georganiseerd worden.
Martin van Kleef, ex-wethouder van Papendrecht:
De ervaring leert hem dat bestuurlijke reorganisatie bij de· gemeenten moet beginnen. De talrijke gemeenschappelijke regelingen ontlasten reeds het sterk uitgebreide gemeentelijke takenpakket. Als noodoplossing ziet hij een taakgerichte
samenwerking van provincies en gemeenten. "Een ware democraat wil een direct gekozen bestuur, ook met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen, die nu
een volstrekt eigen leven zijn gaan leiden."
De afgevaardigden van Drechtsteden zijn van mening dat de problemen via de gem.
regelingen niet goed worden aangepakt. De scheiding tussen zachte en harde gemeenschappelijke taken is onvermijdelijk en democratisering vinden zij dringend
gewenst: de basis wordt gevormd door in de praktijk gegroeide situaties van de
gem. regelingen. En Drechtsteden wenst een taakgerichte regionale samenwerking
in een nieuw, controleerbaar en direct gekozen bestuursapparaat. De gemeenten
leggen zich dan meer toe op de oplossing van de sociaal maatschappelijke en
-culturele, kleinschalige problemen.
Het rapport stelt voor de verdeling van provincietaken in de regionale besturen
en het Rijk. De burger houdt toezicht op het regio-orgaan.
van Ketwi eh Verschuur:
De gemeenteraad kan z.i. inderdaad niet elk gemeentelijk belang behartigen.
Maar wanneer die naar een gewest overgeheveld wordt is dat volgens de heer v.K. 1
geen pleidooi tegen de gemeentelijke autonomie, alleen voor een takenoverhevelil
naar een ander niveau. Tevens bepleit het centralisatie in plaats van decentral·
satie. Vervolgens is het voot· hem zeer de vraag of in gewestelijk verband wel a
die gemeentelijke taken uitgevoerd kunnen worden. Gemeenschappelijke regelingen
zijn z.i. ondemocr atisch, maar doen geen afbreuk aan de waarde van de autonomi(
de Wit:
De gemeentelijke autonomie is naar zijn mening geen doel maar een essentieel in·
strument. Wanneer deelgemeenten zoals bij Rotterdam, bij de beschouwing betrok·
ken worden dan zijn er z.i. 5 bestuurslagen te signaleren. Volgens de heer de
Wit gaat het helemaal niet om het aantal bestuurslagen, maar om de bevoegdheden
en de bestuurlijke processen. Hij stelt dat een goede inrichting van het openbaar bestuur toont, dat het verstandig is een middenniveau het kwartet van de
provinciale functies te laten verzorgen. Wanneer het administratief beroep onde
gebracht wordt bij het Rijk i.c.de Raad van StatP,is dat een centralistisch mod
Over streekplannen wordt dan niet in de streek, maar in Den Haag beslist. Het
administratief beroep verschuift naar de Kroon en daarmee onder verantwoordelij
heid van het ministeriële departement. Een beroep op de Kroon betekent een bero
op het departement, m.a.w. een beroep op de Kroon betekent verambtelijking en
politisering.
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Rui ter:
Prof. Ruiter lijkt het dwaas over oplossingen te praten, terwijl er nog geen eenduidige
probleemstelling bestaat. Bij de onoverzichtelijkheid van gem. regelingen onderscheidt
hij die van de overheidsfuncties met die van de vormen waarin de overheid die functies
inhoud geeft. Gemeenschappelijke regelingen dragen volgens Prof. Ruiter niet aan de
doorzichtigheid bij. Het moet z.i. bekend worden in hoeverrre de gem. regelingen aan de
aandacht van burgers, raadsleden en anderen ontsnappen. Burgemeesters dienen zeker naar
zijn mening bij de discussie betrokken
I. DISCUSSIES (Samenvatting)
Vanuit de zaal wordt uiteengezet hoe het wetsontwerp met betrekking tot de bestuurlijke
reorganisatie tot stand is gekomen: tijdens het kabinet Den Uyl heeft een interdepartementale comnissie het wetsvoorstel voorbereid. t~en dacht indertijd aan 28 gewesten, die
in de plaats moesten komen van de provincies. Later is deze opzet weer gewijzigd. Samenvattend wordt gesteld dat extra bestuurslagen waar mogelijk vermeden dienden te worden
(er ontstaan er al genoeg vanzelf: wijkraden, supra-nationale organisaties) en dat men
zou moeten komen tot eenheden met een optimale eigen verantwoordelijkheid.
Reactie van de heer De Wit, Commissaris van de Koningin van Noord Holland:
Indertijd is de discussie te veel gefixeerd geweest op de aantallen provincies of gewesten. Ook nu wordt deze fout weer gemaakt. Het moet z.i. gaan om de inrichting van het
openbaar bestuur, de ver de 1i ng van bevoegdheden tussen de verschillende bestuursorganen.
Daar moet de territoriale indeling uit voortvloeien. De regering had met een nota van
vraagpunten moeten komen, waar een brede maatschappelijke discussie over uitgelokt had
moeten worden en daarna een goede parlementaire discussie. Hierbij zou ook aandacht besteed moeten worden aan de handhaving van de provincie als orgaan van intermediair
bestuur.
De heer Smit, namens de D'66-Statenfractie in Zuid-Holland:
Gezien het gebrek aan gegevens t.a.v. de specifieke taken en bevoegdheden die van het
Rijk naar de provincie zouden gaan en de financiële gevolgen daarvan, staat de Statenfractie van D'66 afwijzend tegenover het voorstel van Wiegel m.b.t. de herindeling van ZuidHolland. Het valt hem verder op, dat de herziening van de wet op de gemeenschappelijke
regelingen geen rol speelt in de huidige discussie over de reorganisatie van het binnenlands bestuur.
De heer Bestman, namens de D'66-Statenfractie in Utrecht:
De werkgroep die door de minister ingesteld is, heeft in Utrecht als voorwaarde bij het
vervullen van haar taak gesteld, dat ook de functionele aspecten van de territoriale indeling belicht zouden worden. Een goede zaak, hoe men verder ook over deze werkgroepen
denkt. Grote zorg heeft de Utrechtse Statenfractie over de doorzetting van de bestuurlijke schaalvergroting. De burger zàl zich hierdoor vervreemd gaan voelen van het openbaar bestuur en zal er geen daadwerkelijke greep meer op hebben.
Hij pleit verder voor differentiatie in het taken- en bevoegdhedenpakket van de verschillende bestuurslagen. Het aantal bestuurslagen is niet zo belangrijk, wezenlijker is, dat
de politieke beleidsbeslissingen leunen op vaste kaders en dat de uitvooring plaatsvindt
op een niveau zo dicht mogelijk bij de burger. Grote mogelijkheden ziet hij in dit verband ook voor de deconcentratie van bestuursorganen.
Reactie van de heer Van Ketwi eh Verschuur, burgemeester van Breuke 1en, thans Wageningen:
Hij is het eens met Bestman, dat het aantal bestuurslagen niet van wezenlijk belang is.
Hij heeft nog geen afgewogen oordee 1 over de decaneentra tie van bestuursambten, maar
ziet al wel als nadeel, dat de verantwoordelijkheid toch centraal blijft liggen. Veel
gedeconcentreerde rijksdiensten zouden ook provinciale- of gemeentediensten kunnen zijn.
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Reactie van de heer De Wit:
Men moet goed zien, dat de besluitvorming plaats moet vinden bij de voor het probleem
adequate bestuurlijke organen. Het adagium "alle besluiten zo dicht mogelijk bij de burger" lijkt democratisch, maar is ontoereikend, wanneer het gaat om besluiten die daar
in feite niet goed tot hun recht komen. Ook een vrij grootschalig orgaan als de provi nci1
kan uit een oogpunt van contact met de burgers heel bevredigend functioneren, via goed
gestructureerde inspraakprocedures, e.d. De discussie over het aantal bestuurslagen is
z.i. niet essentieel. Het gaat om een doorzichtig besluitvormingsproces. In tegenstellin
tot minister Wiegel acht hij daarbij een vierde bestuurslaag niet bij voorbaat uitgeslo·
ten.
Reactie van de heer Ruiter:
Theoretisch weten we in Nederland nog niet goed weg met het verschijnsel deconcentratie,
Hij heeft echter twijfels t.a.v. dit model. Beleid maken en beleid uitvoeren kan men nif
precies in stukjes verdelen. Beleid wordt de hele dag gemaakt en kan niet van de uitvo~
ring gescheiden worden. We staan nog maar aan het begin van een gedachtenontwikkeling
hierover. Het is echter gevaarlijk om dit soort grove analytische onderscheidingen te g;
bruiken als normatief model om het bestuur mee in te richten.
Reactie van de heer Brinkhorst, TK lid, ex-staatssecretaris Binnenlandse Zaken:
Het feit dat er grensvlakken bestaan tussen beleidsvorming en -uitvoering betekent niet
dat men het principe van de deconcentratie overboord moet gooien. Het gedeconcentreerde
bestuur kan democrilti sch gecontroleerd worden ( functionele democratie). Dit geeft weer
een politieke toetsing of er grensoverschrijding plaatvindt.
Antwoord van de heer Ruiter:
Hij twijfelt er aan of een algemene democratische structuur en een functionele democra·
tische structuur elkaar wel zullen aanvullen en in de praktijk niet eerder elkaar voor
voeten zullen lopen.
Reactie van de heer Dingemans, raadslid te Doetinchem:
Een voorbeeld hiervan vormen de waterschappen, waar de functionele democratie en de al!
mene democratie elkaar vrijwel overal voor de voeten lopen. De provincie en de waterschappen luisteren slecht naar elkaar. Wellicht zouden waterschappen ook kunnen functi(
neren als gedeconcentreerd provinciaal bestuur.
Reactie van de heer Ruiter:
Om hierover te oordelen moet men van tevoren afspreken hoe men aankijkt tegen de proble
men, of men b.v. waarde hecht aan noties als de grondslag van belang, vertaald in zegge
schap. Daarna kan men pas de oplossingen eruit distilleren.
De heer Jager, namens D'66 wethouder voor de progressieve combinatie in Heemstede:
In de Raad van Heemstede is men van mening, dat het wetsontwerp van De Gaay, versterkt
door Wiegel, in feite een centraliserend wetsontwerp is. Iedere oplossing die leidt to;
kleinere provinciale eenheden, rechtstreeks onder de rijksoverheid, leidt ertoe, dat
coördinatie en planning van beleid tussen die eenheden plaats gaat vinden op rijksnive
Bovendien vindt deze coördinatie en planning dan ook nog plaats op ambtelijk niveau, v
deeldover 14 departementen, want de ministeriële verantwoordelijkheid is ook op dit
punt een fictie. Dit is een veel groter gevaar voor de democratie dan het eventueel in
het leven roepen van een vierde bestuurslaag.
Een tweede punt: de provincies di enen gehandhaafd en zelfs groter gemaakt te worden. D
ook n.a.v. het punt van de splitsing van beleidsbeslissing en -uitvoering, waarin een
groot gevaar schuilt. Er dient een politiek aansprakelijke figuur te zijn, in gemeente
of provincie, voor de wijze van uitvoering van beslissingen.
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Een voorbeeld van deze splitsing is ook de ontwikkeling van een provinciale politie.
De burgemeesters met gemeentepolitie zouden hierbij de beheersbevoegdheid kwijtraken
aan de Commissaris der Koningin. Men zou echter toe moeten naar een gewestelijke politie,
waarvan de beheersbevoegdheid 1i gt bij de burgemeesters, die ter verantwoording kunnen
worden geroepen in de Gemeenteraden.
Reactie van de heer Van Ketwi eh Verschuur:
Het groter maken van de provincies is een heel belangrijk punt. Men komt dan tot vier of
vijf landsdelen, daaronder een aantal gewesten en daaronder de gemeenten. Extra voordeel
is daarbij, dat de landsdelen verder van de gemeenten afstaan en deze wat meer vrijheid
zullen gunnen,
SCHAALVERGROTING, HERINDELING VAN GEMEENTEN.
De heer Pieters, namens de samenstellers van het rapport "Terug naar af" van de Drechts e en:
Hij begrijpt op dit punt de kritiek op hun rapport niet. Het pleit juist voor kleinschaligheid. Méér gemeenten zelfs in plaats van minder. Op rijksniveau moeten er wetten komen voor takenscheiding en financiering van lagere overheden. Verder zou er een staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, belast met decentralisatie, moeten zijn, die ter verantwoording kan worden geroepen in de Kamer. Bij een gewest moeten alle regionale taken
berusten die bovengemeentelijk goedkoop en doeltreffender geregeld kunnen worden.
Reactie van de heer Ruiter:
In een poging om enige systematiek aan te brengen in de gedachten over kleinschaligheid
versus grootschaligheid en de gevolgen ervan en om te voorkómen dat al te simplistisch
hierover gedacht wordt, verwijst hij naar het boek "Size in Democracy" van de politicologen Dahl en Tuft (1974). Zij hanteren de volgende criteria:
1. "Ci ti zen effecti vene ss", burgerinvloed, waarbij twee aspecten een rol spel en:
a) "Casts in part1c1pation", moeite (psychische moeite en geld b.v.) die het de burger
kost om invloed uit te oefenen. Deze kosten nemen toe met de omvang van het politiek systeem.
-b) "Casts of dissent", de kosten van het zinvol hebben en doorzetten in het besluitvormingsproces van een afwijkende opvatting. Deze kosten nemen af met de omvang
van het politiek systeem.
2. "System capacity", de mogelijkheid van een politiek systeem om de collectieve behoeften van de burgers te bevredigen. Voor sommige taken is het systeem te klein, voor
andere te groot.
Voor beide criteria geldt: bij een keuze van de omvang van een bepaald politiek systeem
dient men zich er bewust van te zijn dat men aan het afwegen is.
Wat betreft de schaalvergroting, moet men onderscheid maken tussen enerzijds technische
en economische schaalvergroting, meer en beter personeel ,meer en betere middelen, en
aan de andere kant maatschappelijke schaalvergroting. Bij de laatste is behoefte aan een
zekere unifonne besluitvorming met een meeromvattende belangenafweging. Sommige taken
met een wat technisch karakter kunnen als intergemeentelijke verzorgingstaken beschouwd
11orden, maar dan blijft de twijfel of het niet op het meest onven1achte moment politieke
zaken worden.
Reactie van de heer De Wit:
Hij is het niet eens met de opstellers van het Drechtsteden-rapport inzake het wegschrappen van de provincies. Ook het IBW, het Instituut voor Bestuurswetenschappelijk Onderzoek, waaraan zij refereren, handhaaft in zijn studie landsdelen, een soort samengetrokken provincies, als intermediair bestuursorgaan. Dit vindt hij bespreekbaar" Hij 11aarschuwt echter voor het denken in modellen, over eindbeelden. Hij is een voorstander van
reformistisch bestuurlijk denken, ~1aarbij stap voor stap veranderingen doorgevoerd worden.
Eerst moet de regionale bestuurstaak opgepakt en de taak van de provincie versterktworden
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Autonomie van de gemeente houdt voor hem in dat er bepaalde taken ZlJn, die door een
gemeente moeten worden uitgevoerd en niet, dat men niet aan de taken of de grenzen van
de gemeente zou mogen komen. Hij is het niet geheel eens met de heer De Wit, ziet wèl
mogelijkheden voor de uitwerking van revolutionaire ideeën. Er gebeurt veel te weinig.
Hij meent verder ook, dat niet in eindbeelden gedacht moet worden. Landsdelen verschijnen
misschien als sluitstuk van de discussie. Men moet echter beginnen met decentralisatie
en daarnaast toch ook met herindeling van de gemeenten. Dit laatste echter niet à la
Wiegel, maar bijvoorbeeld zoals het in Gelderland toegepast is.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN, PREGEWESTEN.
De heer Tenge, raadslid te Nieuwegein:
Problemen overlappe vaak delen van verschillende provincies, gewesten of gemeenten. Hoe
is het bestuurlijk vacuüm dat daar ontstaat, op te lossen?
Reactie van de heer De Wit:
Hij ziet deze overlapping nooit uitgebannen worden. Men zal steeds weer voor ad-hoc-problemen staan, waar, in de regio, door de gemeentebesturen ad-hoc-oplossingen voor gevonden moeten worden.
STANDPUNTBEPALING VAN DE PROVINCIES; TWENTE.
De heer Schuyer, Statenlid in Overijssel:
De gedachten van minister Wiegel, vervat in zijn brieven, vragen om een standpuntbepaling
van de provincies. G.S. van Overijssel zijn het niet eens met de minister, dat dit een
procedure ex art. 2 van de Provinciewet zou zijn en nemen hier geen genoegen mee. In
Overijssel speelt het probleem: moet Twente een aparte provincie worden en wat gebeurt
er dan met de rest van Overijssel? Zijns inziens kan men hier niet over oordelen, voordat het takenpakket van de toekomstige provincies bekend is.
Reactie van de heer Ruiter:
Het is de volksvertegenwoordiging die, als medewetgever, moet stellen of hier wèl aan de
vereisten van art. 2 Provinciewet is voldaan of niet. Persoonlijk is hij van mening dat
hier geen sprake is van raadpleging ex art. 2 Provinciewet. Of er een provincie Twente
moet komen hangt inderdaad van zoveel onzekere factoren af, zoals de functies van de
toekomstige provincies, dat hierop nu geen antwoord te geven is. Z.i. doen de provincies
er dan ook goed aan niet met l~iegel mee te denken en geen genoegen te nemen met zijn
ideeën over inspraak ex art. 2 Provinciewet. Het laatste woord is echter aan de Kamer.
Reactie van de heer De Wit:
Hij verzekert dat de provinciale besturen het de minister niet mogelijk zullen maken om
dit te zien als een procedure ex art. 2, Provinciewet. De provincies moeten eerst duidelijkheid vragen over het wetsontwerp reorganisatie binnenlands bestuur en daar moet de
territoriale indeling uit voortvloeien.
Reactie van de heer Van Ketwich Verschuur:
Hij meent dat het probleem van de consultatie ex art. 2 alleen speelt in de provincies
Overijssel, Gelderland, Noord- en Zuid-Holland en Brabant. De andere p1~vincies houden
ongeveer dezelfde grenzen in Wiegels ideeën en zijn derhalve niet verontrust.
DIFFERENTIATIE IN DECENTRALISATIE.
De heer Ten Have, raadslid te Amsterdam:
Wiegel gaat meer uit van de problematiek van de kleine gemeenten dan van de grote.
Hij is het eens met De Wit, dat men vanuit de praktijk verbeteringen moet aanbrengen.
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In Amsterdam zou men dan toegroeien naar een agglomeratie Amsterdam, verdeeld in stadsdelen. Dit betekent opheffing van de huidige gemeente als bestuurslaag. Omdat veel zaken
niet in de hele gemeente spelen, maar b.v. in een wijk, brengt dit de burger dichter bij
het bestuur. De provincie zou z.i. haar coördinerende, controlerende en beroepsfunctie
moeten behouden.
De heer Ortmans, raadslid in Zaanstad:
In Zaanstad bestaan al wijkraden, ten dele ZlJn dit stadsdelen, ten dele dorpen. Moet
differentiatie vertaald worden in termen van andere bevoegdheden of verschil in bevoegdhedenpakket voor de verschillende soorten wijkraden? Moet men van tevoren al een bepaalde verscheidenheid aanbrengen of bij decentralisatie vanmacht iedereen een gelijke portie
geven?
Reactie van de heer Ruiter:
Nederland heeft een lange traditie op het gebied van uniforme regelingen. In andere landen, zoals Duitsland en Oostenrijk, vindt men in elke deelstaat een andere structuur. Ook
in Nederland is differentiatie goed denkbaar en in bepaalde opzichten wellicht doelmatiger. Uniformiteit geeft wèl meer rechtsgelijkheid, dus men zal weer moeten gaan afwegen.
Reactie van de heer De Wit:
In 1963 had hij al, in een motie in de Staten van Noord-Holland, gepleit voor een agglomeratie-bestuur voor Amsterdam. In 1967 was er consensus over in de regio, maar Binnenlandse Zaken heeft het geunstigste moment toen voorbij laten gaan en in de huidige situatie kan het veel minder gemakkelijk. Ook hierbij moet men nu niet in eindbeelden denken
echter, maar in de gemeenteraad, het huidige bestuursorgaan, de problemen van morgen
aanpakken.
Reactie van de heer Van Ketwich Verschuur:
Differentiatie vindt z.i. al enigszins plaats bij de gemeenten (b.v. in het onderscheid
tussen gemeenten metrijks-en met gemeente-politie), maar er zouden meer initiatieven
in die richting genomen kunnen worden.
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SAMENVATTENDE SLOTTOESPRAAK door Mr. L.J. Brinkhorst
Voor m1 J; UN vertegemmordi,o,-er in de Tweede Kamer-fractie, is
dit een hele vreur;devolle da[';: zoHel datgene Nat ik hiP-r van
het forum heb p;ehoord '"Lls Hat er in de zaal is gezeF,d, correspondeert in grote lijnen met Hat ik aarzelend P.n heel voorzichtig en tastend de afgelopen twee jaren bij de verschillende begrotingen aan de orde heb p;esteld. Die terup;houdendheid heb ik
opzettelijk betracht, omelat wij de afgelopen jaren als partij
buitengewo0n slecht vertegenwoordigd waren op de VP.rschillende
gemeentelijke en rer;ionale niveaus en juist een partij als de
onze vanuit die basis het denken over bestuurlijke reorganisatie
opnieuH aan de orde moet stellen.
Het is verheugend, nu te merken d'<t in onze krinr;en daar toch
in vele opzichten gelijkluidend over gedacht wordt en ook verrassend dat er van'<chter de tafel verhalen zijn gehouden die in
elkaars verlenr;de liggen. Zowel van de heer Ruiter die de problematiek Vftn de ~letenschitppelijke kant bezag als van de tNee meer
in de praktijk r;evormde bnstuurderen kwamen verrassend gelijlegerichte signalen en ik geloof dat dit ook op ?lichzelf van ,o:root
belang is.
Het is vandaag ook een bijzondere dag geweest omdat we van de
heer Gruyters het verhaal uit de doeken hebben gekregen over de
Hi.jze wactrop de ornBlag in het denken over de reorgA.nisatie heeft
plaats gevonden. Ik had de gelegenheid om voordat de heer Gruyters
wegginf,', nog even aan hern te vraeen, of hij er nu nor; precies zo
over ?lou denken als toen. Hij zeil "Ik zie best in, dat er Nel
wat problemen zijn geweest en dat mag ons als partij toch ook
Meer een aanmoediging zijn om niet persé die lijn zo definitief
te vervolr;en". Rén ding is in ieder ge~al heel duidelijk: in onze
krin{'; is de discussie over de reorganisatie van het binnenlctnds
bestuur weer sprin~levend.
Een paar maanden geleden sprak ik de heer Ruiter over hnt onderwerp. Hij zei toen: "Ik ben er langzamerhand op uitp;Pkeken: hoe
meer ik erover 7.ep;, hoe minder er gebeurt". Ik hoop dat hij nu
een stukje nieuwe inspiratie geput heeft uit datgene Nat in onze
kring is besproken en dat dit hem weer mag aanmo~dip;en zich vooral
met de materie te hlijven bezighonden.
Tenslotte is het voor mij een vreu,o;devolle dag, wanneer ik denk
aan een andere opmerkine; van de heer Ruiter: "de Hetr;ever kan niet
alles re~;elen". D:lt betekent dat, n~1 wi,j in de Kamer ma:1.r zeer
p;ebrekkiP; en zeer onvolledig kunnenfunctioneren en hoop;uit een
enkele prikkel p;even, kennelijk toch blijkt dat vanuit de basis
no,o,- een aantal vraaGtekens opkomen.
Deze studiedctp; is op een ,o:oed tijdstip gepland: deze week hebben wij in de Kamer een vrij uitvoerig begin gemaakt met de discussie over de r;rondwetsherziening. Omdat D'66 een bepa.1.lde tra~
ditie heeft m.b.t. het denken over grondwet en vernieuwing, heb
ik de p;elegenheid aan,o:egrepen om daar een aantal opmerkinr;en te
maken van meer algemene aard. Hiervan wil ik slechts in herinnerin,o; roepen, dat eir;enlijk de discussie over p;rond>retsherziening
volstrekt uit de publiciteit is verdNenen. Dit geeft aan dat Ne
zowel te laat alr, te vroer; zijn met de problematiek van deze ~Y,rond
wetsherzienine,-. •re laat, omdat bij ontzettend veel mensen in dit
land een geweldig stuk teleurstellin,o,- is s;egroeid in de af.o,-elopen
jaren, over het feit dat de democratiseringsbet<er;ingen van de
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geweest om de vele creatieve idee&n - heus niet alleen de ideeln
~an D'66 - te realiseren en daarmee een aanzet te geven tot de vernieuwingen die in dit land nop; steeds zo nodig ?.i .in.
De discussie komt te vrOef!;, heb ik gezer;d, omdat juist nu de hele
vraag van de reorganisatie van het binnenlands bestuur weer opnieuw bezien wordt en het verankeren, nu, in de r,rondwet van een
aantal betrekkelijk technisch-juridische veranderinp;en op zichzelf
weer bevrie7.end kan werken op het hele proces van veranderinr: en
vernieuwing van dat binnenlands bestuur, Ik heh de heer Wiegel
voorgehouden, d'lt, wanneer hij in zijn Memorie van Toelichting en
van Antwoord zegt, d'lt zijn plannen best in de Grondwet passen,
dat hij dan de zaak op zijn kop zet. Immers, we moeten juist eerst
kijken en vragen wat voor soort reorganisatie ~re willen en op >~elke
manier, voordat He dat f:aan verankeren in een Grond>~et. Dit betekent
dat Hij vanuit D'66 ook een deconstitutionalisering moeten bepleiten.
Een afschuwelijk woord: ontg-rondwettelijking-: d.i. zoveel mop;e lijk
de remmen die op dit Of:enblik binnen de Grondwet besta'ln, uit die
Grondwet halen om de nieuwe inzichten viil het w..tp;evinp;spi'oces
gestalte te f:even.
Immers, nog steeds is de staatsstructuur in on7.e huidi,o:e Gron<hret
gebaseerd op de liberale nachtwakersstaat van de 19e eeuw. Da·1rin
past ook de positie van de Gommissaris van de Koningin, ?.o~ls die in
het midden van de jaren 50 van de vorige eeuw in de GJ'ond,ret is p;ekomen: de Commissaris werd p;ezien als hoeder tegen de te sterke
decentralisatie p;edurende 2~ eeuw Republiek. Vandaar ook de noodzaak die indeJ'tijd gevoeld werd van door de Kroon benoemde bnrp;emeesters. Zij allen moesten er voor zorgen dat de samenstellende
delen van het rijk, de p;eHesten en de provincies, cnn de kettinp;
gelegd werden.
Als we dat proces van drang om de decentralisatie tep;en te gaan
nu vergelijken met het plaatje anno 1919, dan is het een tota,>.l ander
plaatje. Dan zien we - en dat is in vele toonaarden ook vand'lap;
weer bezong-en - een voortp;aand proces V'ln centr'lliontie, ook als
r;evolp; van de overheidsbemoeienis die een totaal :tndere di.mensie
heeft p;ekregen dan in die nachtwakerssta.,.t in het midden V'ln dl'!
vorig-e eeuw. Nop; steeds zitten we echter met in feite de7.elfrle
constructies van de Grond~1et. n· . arom p;eloof ik, dat het Ar,o: he lanp;rijk is, dat wi.i ornienw P.ens p;aan ki.iken of op r1-. He.-,gscn:•al cle
machtsverhoudinffen tussen centraal en decnntrn.lisBr~n~ ~ 0 ~··r nop in
ev<>n,·ri.r.ht. 7i jn r.n of het niet noodz:tkelijk is, om h"o">lilro rre•.-richt.e11,
7.oal"' die in de Gron,h•Pt verankerrl zijn, te verpl>.atscn.
Het was, meen ik, de heer Ruiter, die zei: "l,'lten we ons niPt vergissen: dP. discussie over rrlOrp;ani",atie van IH>t binnenland,-; bestuur
is ook een discussie over machten P.n machtsverdelinp; en over de
vraap; wiP. ~IP.lke macht onder welke omstandip;heden uitoefP.nt".
Indien wij nu een pleidooi willen houdP.n voor decentralisatie - en
ik hP.h dat vandnag in vele toonnarden p;ehoord - dan moeten ~'" ook
het machtsvraap;stuk als •odanip; annp;rijren en hP.t, voor?.oveJ' rnop;elijk,
in de Grondwet veranileren en verankeren.
Ik heb de7.e week bij de behandelinp; van de p;ronrlwetsher7.ienin,n; een
amfmrlemrmt inp;ediend. De komende weP.k horP.n ue ook d~èlJ'OVC'J' n.•.der
in de Kamer te spreken. In dit amendemAnt p;a ik ei' vanuit, dat rle
decentr~lis'l.tie van t<'lken en bevoep;dheden uitp,-'lnp;spunt is VOOJ' de
inrichtin,o; van hPt openba'l.r bestuur. Het zou p-oed ?.i,jn, een rlPJ'r:eli,ike instructie-norm als "toPtsinr;smomrmt" in de r.rondwP.t te verankP.ren voor alle gevallen >raar in de wetr:ever o ptrcedt, \<'tel.r hot
openbaar bestuur TJI'Obecrt, v:tnuit de top zaken ann zich te ti'ekken.
De diAcussie hierover ia nop; niet afgerond. In elk gevRl ia dit een
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pogin~ mijnerzijds ~eweest - helaas
vooruitlopend op de~e
bi .i eenkomst - om het element decentralisatie, vanuit on~e visie
belicht, in de GrondHet vast te leg-~en.
Rr is een sugg-estie p;edaan om op een centraler niveau de kl;estie
van de decentralisatie aan de orde te stellen : hijvoorbeeld door
aanstellinp; van een "staatssecretaris van decentralisatie". In het
al,o;emeen moet men 11el oppassen met het aanstellen van steeds weer
nieuwe bewindslieden, die hun tRak toch vaak niet aankunnen. Een
p;oed voorbeeld is de staatssecretaris van emancipatie, van wie ik
niet het gevoel heb dat de emancipatie in dit land door ha<tr aanstellinp: sterk bevorderd is. De gedachte echter aan een aanspreekbare fieuur, bij wie het vraagstuk van rle decentralisatie aan de
orde .o:esteld kan \-lOrden, vind ik op zichzelf niet slecht. We
moeten ons wel p;oerl realiseren dat er een enorm spanningsveld liV,t
op dit terrein: Binnenlandse Zaken mag op bepaalde punten misschien
kunnen decentr<tliseren, maar de machten daaromheen, in het kabinet,
zullen dat vaak verhinderen. Het is echter ?:eker de moeite w<tard,
bij een volp;ende kabinetsformatie na te denken over de aanstelling
van een dergel i .ike staatssecretaris.
\'/at betreft de deconcentratie, f:eloof ik, dat we het eip;enlijk
met elkaar erover eens zijn, dat dit zeker niet een alternatief
is voor de decentralisatie. De gedachte echter aan deconcentratie
- w<tarbi,j het dan vooral gaat om deconcentratie van rijksdiensten
die niet zo direkt op het provinciale of gemeentelijke vlak werkzaam zijn - leeft zeker in onze kring en zou verder moeten VlOrden
uite;ewerkt. Hierbij kunnen ook de kanttekeningen van professor
Rui ter van nut zi ,jn, met name die over de afstemmimo; van beleidsvorming en beleidsuitvoerinp:. Naast de decentralisatie is tenslotte
toch het hele vraag-stuk van de befaamde vierde macht en de doorzichtigheid van het bestuur van alle overheden, maar vooral van de
rijksoverheid, voor ons juist een onderwerp van enorme betekenis,
dat in de komende ti,jd alle aandacht verdient. Pas als we de invloed
en de doorzichtig-heid (of het gebrek daaraan) van de vierde macht
bij de kop nemen, zijn we aanr;eland bij een wezenlijk element van
het niet functioneren van het openbaar bestuur. Dit gaat echter
een beet.ie bui ten de l!,renzen van het onderwerp van vandaag.
Veel overeenstemming heb ik vandaag geconstateerd. over het feit,
dat we af moeten van een stuk doe;matiek.
Door alle sprekers is vanachter de tafel op verschillende wij~e
gesteld, dat we de dogma's moeten loslaten, zoals die van
"er mogen maar 3 bestuurslagen zijn" of "we moeten met een x aantal
provincies werken", een benadering die nog gecombineerd wordt met
een niet-inter:rale aanpak van alle problemen.
De heer Ruiter sprak over het "samenklonteren" van alle processen,
waardoor het zo moeilijk is om überhaupt één van de samenp;eklonterde
processen bij de kop te pakken. Deze benadering moeten we verlaten
en dat betekent in ieder e;eval dat wij moeten kijken nae<r de ~aken
die het meest urgent zijn. Op dit ogenblik - nu spreek ik puur
politiek - lijkt me het meest urgent, dat het plan van de heer
\1ier;el wordt verworpen. In de fractie zal ik dit ook beplei. ten.
Ik meende reeds vààr deze vere;aderinp:, dat dit een buitenp,-PHOon
belangrijk uitgane;spunt zou zijn en door alle arp;umenten die wmdaag tijdens de vere;adering aan de orde zijn geweest ben ik in die
meninl': {!,esterkt. In feite is tenslotte de reorp:anisatie binnenlands
bestuur het paard achter de wagen spannen. De territoriale indelinr;
kan toch 'llleen mctar het sluitstuk zi,in V'ln de vraae wat voor functies
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en rijk. Hierover zijn al jaren l';eleden adviezen p;ep;even, maar een
concrete uitwerkinp; ervan ontbreekt nop: steeds. Dctar zullen we in de
nu komende tijd alle aandacht aan moeten ,o:even. Jnist een pe1rtij als
de on?.e moet zich met deze zaak uitvoeri,o; be?.ip;houden, niet alleen
op landelijk niveRu: juist vRnuit provincie en p;emeente moeten ideeën
aane;edragen worden. Ik ~lil ook nop; p;rRRg herinnernn aan de opmerking
van Wesnel, dat de Herkr:roep Dinnenlands bestuur b<'lpactld nog wel
mensen met constructieve ideeën kan gebruiken.
Iets Rnders dat duidelijk naar voren komt en ook in direkt V<'lrband staRt met de opmerkinp; over "het paRrel achter de Ha~en sp'tnnen",
is de relativering van de vraag: moeten er 3 of 4 bestuurGlaF,en
komen? Aan de ene kant bestaRt er overeenstemming OVPr het feit, dRt
het aantal bestuurslap;en Haarmee de burp:er te ma.kPn heeft, 7.0 klein
mo~T,elijk moet zijn. Niemand heeft hier e;ezep;d: "Laten He noF, maar
een paar lagen integraal door het hele land toevoer:en, Hant d'tn
HOrdt het zoveel overoüchtelijker".
Aan de andere kant is er niet p;epleit voor handhavinp; van 3 bestuurslagen, met één uitzondering: de werkgroep Drechtsteden heeft toch
enit;szins - ik hoop dat ik het redelijk p;enuRnceerd weergeef - voor
de vergaderinp; een wat scherper pleidooi p;ehouden voor een maximum
van 3 bestuurslagen. Ik geloof dat over het geheel p;enomen vanu.it
de vergadering en vanachter de tafel vandaal':· toch een wat meer r:enuanceerde benadering te horen viel: n.l. de voorkeur voor een streven
naar zo min mo,o:elijk bestuurslagen. Dit houdt geen afwijzin.o; in van
natuurlijke processen vctn samenwerking die al hestel'tn. 1Je7.P. behoeven
niet afgebroken te wordAn alleen omdat ze niet in het pl<Vlt,je v.<.n de
3 bestuurslagen zouden passen.
Een grote mate van overeenstemminp; meende ik ook te constctteren
over de betekenis van het meso-nive<lu, waar de heer Ruiter over r;pr<lk.
De vier elementen die hij noemde zijn ook letterlijk, zo heb ik
gehoord, door de heer Van Ketwich Verschuur naar voren gebracht.
Overeensternmin& bestond ook in de verp;adering over het f<>it, 'l.1.t er
behoefte bestctat aan het meso-nivectu, ni<>t voor de uitvoArin.o; van
taken, maar voor de planninp; en de coBrdin<ltie, nls tusnen.schnkel
naar het rijksniveau. !~et deze bennderinp; V<'ln de provincie kunnen
wij Haarschijnlijk redelijk I!,Oed uit de voeten. Hierhij wordt
uitdrukkelijk de vrR<lf; van de omv<'lnp; niet vastgeler,-d. De heer
Van KetNich Verschuur hce ft hA el duideli,jk p;A7.ep;rl rl<lt de omv·mp; c>_l s
sluitstuk ·beh.>ndeld moet Horden. Het is voorstelba<lr, d'lt, indifm
men niet vanuit een vetststaand model maar meer procesmatig het probleem
bestudeert, al!'l sluitstuk de le1ndsclelen gaan ontstaan. Het is echter
niet het meest urp;ente vraagstuk. Indien men nu dit idee als h<ot ware
weer zou P:"-"n vastleg{,en, worden allerlei wèl urgente processen
bevroren. Dit zou ik ctls een soort consenRus van d~7.e bijeenkomst
Hillen meenemen.
No& enkele korte opmerkine-en over de concrete Rpreidinp; vctn taken.
Door de heer D•1 Wit, martr vooral rloo.r de heer Van KP.hlich Verschuur
is hierover gesprokP.n. Zij zetten vraagtekens bij o.a. de provincialiserinr; van de poli tie en de brandl·leP.r efl van hAt Douw en \'/oningtoezicht. Ik wil er geen al te concrP.tP. uitspraken over rloen, omdétt
ik niet HP.et hoe F:rwin Nypels, die 7.ich in de fractie "PflCi'lctl mP.t
huisvestinp;s7.aken b<'7.ighourlt, hier ovAr denkt. I! At 7.0U mi .i ech !;er
verba?Oen, indien hij, die juist <'Lltijd het laa,o:ste nive'lU ;lil beklemtonen, het in de7.en on<'ens 7.0U zijn met rle hAer Van Ketwich VP.rsclmur.
lle heer De \ü t mankt A een interesse1nte opmP.rkinl':: hAvoep;d.hr.dP.n moeten
zoveel mor;elijk bij elkaar blijven, d.H.7.. ac·vef~chillPnrl.e bestuurslagen moeten ni<'t mf'!t verschillende onderdelen van één h<ep.<.alde taak
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belast worden. Anders weet noch het hor,ere, noch het l~gere niveau
Hie Ha~r mee be?:il; is. Deze a~npak lijkt mij uiterst zinvol, ,juist
ook voor provinci<üe en gemeentelijke besturen.
De heer Bestman bracht uitdrukkelijk de ma;"tsoh~ppelijke processen
naar voren. Hij meende dat de reorganisatie uiteindelijk niet alleen
een rationeel proceo is, maar ook een proces met gevoelsm'l.tige,
emotionele elementen, zoals de verbondenheid met bepaalde gebieden.
Voor een partij als de onze, die door buitensta'l-nders en soms zelfs
door onszelf wordt ge7.ien als een te rationele partij, die uitsluitend
rationele oplossingen nastreeft, is het misschien wel p:oed, deze
andere dimensie, die buiten het denken in categorieën en schema's
ligt, te betrekken bij de reorganisatie van het binnenlands bestuur.
Zo kan men contact krijgen met diegenen die bij het reorganisatieproces betrokken zijn.
Evident blijft ook, dat binnen de reorganisatie centraal moet
staan de vraag van de verantwoordelijkheid, van het terugspelen van
de veranti<Oordelijkheid en het niet doorschuiven van de taken. De heer
Gruyters heeft terecht opgemerkt, dat de kwestie v'l.n de finél.noiële
verantwoordelijkheid daarbij betrokken moet worden. Niets is gevaarlijker en frustrerender dan het afschuiven van bepa'l.lde verantwoordelijkheden en bevoegdheden zonder de bijbehorende financiële instrumenten. Dat leidt tot een invalide gedecentraliseerd bestuur zonder
levenskracht.
Enige discussie is ontstaan over de vraag of we moeten aanknopen
bij besta~nde situ~ties of revolutionair moeten ?.ijn. Het is leuk,
te merken dat D'66 duidelijk ook een wat revolutionaire p~rtij is.
Zo is onze geschiedenis : wij hebben bepaalde ideeën gel~nceerd. Ik
moet hier wel aan toevoegen dat in onze partij nu meer dan in het
begin het geval was, de geneigdheid bestaat om ook ~an te sluiten
bij bepa:llde realiteiten. Nog steeds ?.ijn wij er echter van overtuigd,
dat de werkelijke veranderinp:en gestold zijn, doordat we te veel
aansluiten bij de realiteiten en als het ware vastzitten in de
maohtskamer. !let is duidelijk dat het structureel él.él.n de orde stellen
van bepél.<llde verniem1ende punten niet alleen traditie is binnen onze
partij, maar juist in de huidige vastgelopen situatie misschien
zeer wenselijk.
Hiermee kom ik toch ook terecht bij de Jco,;estie van de functie en de
plaats van de burg-emeester en de oommissaris van de Koning-in, als
ri,iks- of provinciaal orgaan. lüj hebben er hier slechts kort over
e;esproken. Ik wil hierbij nog memoreren dat ik in de Kamer bij de
discussie over de Grondwetsherziening, nog 2 amendementen heb ingediend naast het hiervoor vermelde: het eerste om de verwijzing naar
de Commissaris der Koningin als uitvoerder van rijkstaken uit de
Grond1·1et te halen. Ik heb aan de heer De Wit al ge?:egd d~t ik niet
vind dat de Commissaris niet betrokken is bij de ui tvoerin,-s van
bepaalde rijkstaken, maar dat ik toch minder wil benadrukken dat
hij een Rijksfig-uur is, wat heel sterk het gevA.l geweest is in het
midden van de vorig-e eeuw. Nu wordt hij echter geleideli,jk aan een
provinciaal orgaan, zoals dat ook in de wijziging van de Provinciewet tot uitine is gekomen in 1962.
Het tweede amendement behelsde de deconstitutionalisering van de
gekozen of benoemde burgemeester. We hebben daarover deze week in
de Kamer een heel fel interruptiedebat p:ehfl.d. Dit soort zaken komt
weinig in de pers, omdat men vooral gelet heeft op het kiesrecht
voor buitenlanders. Ik g-eloof echter dat onvermijdelijk de discussie
over de gekozen bure;emeester opnieuw e;eopend wordt wanneer over het
proces van democratisering van het lagere bestuur verder doorgedacht
gaat worden. Het past ook in het plaat,je van de decentralisatie en
het verzHaren. van de taken van
gemern;tten • .
Ik heb een ander soort amendement !ngen1end h1erover dan Staffelen
van cle Pv/dA. Hij wilde de hele passage schrappen uit de Grondwet.
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schoolstrijd van maken, hoewel het ook wel nuttig is, d~t die
discussie opnieuw komt. D'66 kan echter dit vraagstuk niet losmaken
van de rest van de binnenlands bestuur-problematiek. Ik zie niets
in een geïsoleerd pleidooi voor de geko?.en burgemeester. Ik zou
alleen willen ?.eggen tegen de felle tegenstanders, uit het CDA en
de VVD, die deze week in de Kamer weer hebben gesproken: Gij ma'lkt
er een schoolstrijd van door het denken over die ?.aken persé te
blokkeren: deze zaak moet niet los vnn, ma~r uitsluitend in relatie
tot de rest van het binnenlands bestuur beschom~d worden. lli~rbij
horen dus ook d.e nieuwe takenpakketten voor de gemeenten.
Nop; een pa~r k~nttekeningen. Ik wil grn".p; de heer SchuYer p;erust
stellen. Voor zover dat ligt binnen het vermop;~n vn.n nn7.e fracti,.,,
?'Ullen wij proberen- en ik hoop alle Commi8sarise<f!n v;Jn dP. Knninr:in
d"n ~nn mijn zijde te hebben - de vlOorden van art. 2, Provi.ncie•,ret
nog eens uitdrukkelijk uit de mond van de heer Wiegel te trekkfm.
Ik denk dat dit ook zal lukken, zeker indien er een frontale ""nval
komt op de plannen, zoals hij die op het ogenblik op tafel h0.eft
gelegd. Ik heb de indruk, dat na een aanvankeli.ik wat bezadi,c;de
reactie vanuit de Kamer, nu toch ook in anrlere fracties een steeds
sterker gevoel van onbehagen begint te ontstaan, dus i.k f':P.loof dat
de heer· Schuyer er misschien het beste aan rloet, nop; eflnn aan rle
woorden van de heer Ruiter te denken.
Tenslotte zou ik nog graag willen vragen aan al der:enen die
vandaag aanwezig zijn geweest, om ook in eip;en kring, in de gemeenten en de provincies, dit onderwerp
verdei utt te diepen.
Het karai<ter van ueze bijeenkomst is tweeërlei geVJeest. Hrt leek
wat op een hoorzitting: ik vind het ontzettend fascinerend om veel
te horen vanuit Utrecht, Noord-Trolland en Overijssel, uit àe verschillende Statenfracties en gemeenteraadsfracties. Hnt is ver~er
geen besluitvormende bijeenkomst geweest, maar wel één, w:ovtr althans
de Tweede Kamerfractie, door mij op dit op;enblik vertegem10ordip;d,
veel aan heeft gehad. Ik denk en hoop, dat ook aan llw kant fwt
gevoel bestaat dat de reorganisatie binnenlands bestuur niet alleen
een zaak is voor technocraten, maar juist voor democraten.
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