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HOOFDSTUK I. INLEIDING 

Na een discussie van tientallen jaren over de voor ons binnenlands 
bestuur meest gewenste inrichting in de toekomst rijst de vraag waarom de 
eerste concrete uitvoerende stap van de bestuurlijke hervorming nog moet 
worden gezet. 

Niet een algemene twijfel aan de noodzaak van een bestuurlijke hervor-
ming ligt hieraan ten grondslag. Over het «waarom» van de bestuurlijke 
reorganisatie, de diagnose, wordt in grote lijnen, zoals uit de volgende 
paragraaf zal blijken, door de meeste betrokkenen op dezelfde wijze geoor-
deeld. Het door Thorbecke opgetrokken huis is door de sterke wijzigingen 
die zich, met name ook na de tweede wereldoorlog, in de maatschappij 
hebben voorgedaan en door de ingrijpend veranderde positie van de 
overheid binnen die maatschappij, aan een grondige renovatie toe. 

Twee hoofdproblemen worden daarbij onderscheiden: enerzijds de 
opeenhoping van macht bij de rijksoverheid met als belangrijkste gevolgen 
verminderde beleidsvrijheid voor de lagere overheden, verkokering en, last 
but not least, vermindering van het democratisch gehalte van het bestuur, 
en anderzijds de regionale problematiek, het ontbreken van een passende 
bestuurslaag op het regionale niveau waarop zich vele maatschappelijke en 
overheidsactiviteiten afspelen. 

Over de wijze waarop de bestuurlijke hervorming moet plaatsvinden 
wordt verschillend gedacht. 

Met alle nuanceverschillen en tussenvormen laten zich op dit moment 
twee richtingen onderscheiden: degenen, die de regionale problematiek 
willen trachten op te lossen vanuit de gemeenten door gemeentelijke 
herindeling en wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en 
degenen, die bij het oplossen van het vraagstuk mede een belangrijke rol 
zien weggelegd voor de provincie ten einde op die manier de vorming van 
een vierde bestuurslaag tegen te gaan. Aldus ontstaat een provincie met 
een nieuw takenpakket en een in sommige gevallen aangepaste schaal en 
begrenzing. 

Decentralisatie van rijkstaken naar lagere overheden - daar is «iedereen» 
het in abstracto over eens - is de eerst aangewezen, zo niet enige oplossing 
voor het eerstgenoemde probleem. Indien het echter om concrete voorstellen 
gaat, aarzelt de betreffende «specialist» - ook in de Staten-Generaal - of 
het «overlaten» van een zaak aan de lagere overheid wel kan. Zal die lagere 
overheid de taak wel behartigen op de manier en met de aandacht die men 
als specialist noodzakelijk acht? 

Behalve de boven aangeduide verschillen van mening met betrekking tot 
de manier waarop de bestuurlijke reorganisatie moet plaatsvinden, zijn er 
ook belangrijke punten van overeenstemming. 

Een vierde bestuurslaag wordt vrijwel algemeen afgewezen. Ontwikkelin-
gen, die, bij voorbeeld bij de toepassing van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, in die richting wijzen dienen te worden tegengegaan. 

Bij herverdeling van taken en bevoegdheden over de drie bestuurslagen 
dient, aldus zeer velen, het zwaartepunt te liggen bij de decentralisatie van 
rijkstaken. 

Voorts bestaat er, zij het vanuit een verschillende optiek, brede instemming 
met het op korte termijn afronden van de besluitvorming overeen provinciale 
(her)indeling in Zuid-Holland, Overijssel/Gelderland en de IJsselmeerpolders. 

De provincie zal naar algemeen oordeel - ook hier bestaan vele nuance-
ringen - een belangrijke rol in ons staatsbestel moeten gaan vervullen. 

De gemeenten verdienen evenzeer versterking. Zulks zal primair moeten 
geschieden door bij de decentralisatie van rijkstaken, indien enigszins 
mogelijk, taken naar dat niveau overte hevelen. Systematische gemeentelijke 
herindeling is een tweede belangrijk middel tot versterking van het gemeen-
telijke niveau. Er moet daarbij echter naar het oordeel van velen, gelet op 
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het karakter van de gemeente als lokaal bestuur, voor worden gewaakt, dat 
men te grootschalige gemeenten creëert. 

Voor wat betreft de wijze van aanpak van de bestuurlijke reorganisatie is 
men vrijwel unaniem van mening, dat een gefaseerde uitvoering gewenst is. 
Ten slotte een communis opinio: de tijd dringt, beslissingen in welke 
richting dan ook zijn nu noodzakelijk. Aan de jarenlange discussie en 
onzekerheid dient een eind te worden gemaakt. 

Is het vorenstaande voldoende verklaring voor het lange uitblijven van 
beslissingen ter zake van de reorganisatie van het binnenlands bestuur? 
Mijns inziens niet. De vermelde meningsverschillen bieden slechts een 
gedeeltelijke verklaring, zeker indien men het belang beschouwt van de 
onderwerpen waarover wel overeenstemming bestaat. Er zijn andere, 
aanvullende redenen voor het niet op gang komen van het proces van 
bestuurlijke reorganisatie. Juist omdat deze redenen in de discussies over 
bestuurlijke reorganisatie tot nu toe vrijwel onbesproken zijn gebleven, en 
zij toch een niet onaanzienlijk gewicht in de schaal leggen, lijkt het mij ter 
completering van het beeld en ter verheldering van de problematiek nuttig 
daaraan kort aandacht te schenken. 

In de eerste plaats wordt de reorganisatie van het binnenlands bestuur 
door sommigen gezien als een impliciet verwijt aan de besturen van de 
huidige gemeenten en, meer nog, de huidige provincies. Men vraagt zich 
af, wat doen we niet goed? De vraag is echter niet, of de besturen goed 
werk leveren, maar of het openbaar bestuur beter kan worden georganiseerd. 
Anders gezegd, het gaat er niet om of de betrokken besturen beter zouden 
kunnen functioneren, maar of de context waarbinnen zij opereren kan 
worden verbeterd. Kunnen hun meer mogelijkheden worden geboden? 

Daarbij ware niet primair aandacht te schenken aan de hoeveelheid 
financiële middelen noch aan technische zaken als het nodige draagvlak, 
maar in de eerste plaats aan het democratisch gehalte van het bestuur. 
Niet de inzet en geëngageerdheid van veruit de meeste bestuurders is het 
probleem, maar de mogelijkheid tot en de mate van betrokkenheid van de 
burger en de evenwichtigheid en doelmatigheid van ons binnenlands 
bestuur als geheel. 

In de tweede plaats kunnen genoemd worden de punten die bij nagenoeg 
elke reorganisatie een rol spelen. Verandering van richting kost energie. 
Een reorganisatie wijzigt vertrouwdeomstandigheden en brengtonzekerheid 
met zich. Dit geldt niet alleen voor het individu, maar evenzeer voor 
groeperingen. Politieke partijen bij voorbeeld vragen zich af: wat zijn de 
gevolgen van een reorganisatie voor mijn partij? Daaraan kan juist in dit 
verband worden toegevoegd, dat nieuwe structuren in zeer veel gevallen 
niet of nauwelijks een achterban hebben; zeker niet indien het structuren 
betreft, die op het eerste oog weinig relaties schijnen te hebben met grote 
actuele problemen. Bestuurlijke (re)organisatie is zeer dikwijls een achter-
liggend probleem. Voorop staat bij voorbeeld het al dan niet beschikbaar 
zijn van een overheidsvoorziening. 

Dit laatste brengt mij bij het belangrijkste punt: de geringe belangstelling 
voor de reorganisatie van het binnenlands bestuur buiten de kring van 
direct betrokkenen In veel geschriften over de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur wordt het belang van de burger bij die reorganisatie 
benadrukt. Ook voor mij staat dit belang buiten kijf. De vraag is echter: 
waarom staat het merendeel van de niet-direct betrokkenen onverschillig 
en, bij voorbeeld bij gemeentelijke herindeling, veelal afwijzend tegenover 
hervormingen in de bestuurlijke organisatie? 

Naar mijn oordeel is ook in de ogen van de meeste burgers de inrichting 
van het binnenlands bestuur niet het primaire vraagstuk. Voorop staat,als 
gezegd, de mate waarin de overheid aan haar behoeften, bij voorbeeld 
bepaalde voorzieningen, beantwoordt. Zijn ongenoegen richt zich derhalve 
niet direct op de bestuurlijke organisatie. Het blijkt meer indirect. Een 
aantal voorbeelden: men wendt zich dikwijls tot de lagere overheid met het 
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verzoek een bepaalde voorziening te treffen, om vervolgens - meestal eerst 
na enige tijd - tot de conclusie te komen, dat deze overheid niets concreets 
doet. Verscholen blijft, dat die lagere overheid in veel gevallen nauwelijks 
iets kon doen. Haar eigen vrij besteedbare middelen waren minimaal, of de 
gevraagde voorziening (bij voorbeeld woningbouw, een recreatiegebied) 
kon binnen haar eigen grondgebied niet worden gerealiseerd. Voorts was 
die lagere overheid op het betrokken gebied dikwijls met handen en voeten 
gebonden aan voorschriften en/of geldmiddelen van de rijksoverheid. Ter 
zake van een gevraagde voorziening is soms reeds een gemeenschappelijke 
regeling getroffen, zodat men niet meer vrij is in de besluitvorming, dan 
wel dient het beleid rekening te houden met het bestaan van soortgelijke 
voorzieningen elders. 

Een andere veel voorkomende klacht is het gevoel van het kastje naar de 
muur te worden gestuurd. Men weet niet tot wie men zich moet wenden. 
Dit gevoel heeft een reële achtergrond. Zelfs voor ingewijden is het veelal 
ondoenlijk om aan te geven door wie of door welke instantie materieel de 
finale beslissing wordt genomen. Daar komt bij, dat veel taken die een 
(semi-)overheidskarakter hebben niet, of niet alleen, of slechts in eerste 
aanleg door provincie of gemeente worden verricht. Men denke aan de 
sociale zekerheid, de gezondheidszorg, het bijzonder onderwijs, de water-
staat, het openbaar vervoer etc. Verre van de gedachte - het zij benadrukt -
al deze taken tot volledige overheidstaken te willen maken, dient te worden 
geconstateerd, dat zij het beeld voor de individuele burger compliceren. 

Mede in samenhang met het vorenstaande ontstaat bij veel burgers de 
indruk, dat alles veel langer duurt dan noodzakelijk is. Overheden, semi-
overheden en hun diensten werken langs elkaar heen of zelfs tegen elkaar 
in en verslinden onnodig veel tijd, energie en geld. Kortom, de overheid is 
noch efficiënt, noch effectief. In een tijd van afnemende groei van de 
welvaart of zelfs een daling van die welvaart dient een dergelijke indruk 
meer dan ooit te worden vermeden. De bereidheid om de overheid te 
dragen zou gevaarlijk kunnen verminderen, terwijl het gevaar voor frag-
mentatie van de maatschappij zou toenemen. 

Het hiervoor omschreven imago dat de overheid bij veel burgers heeft, 
leidt er ten slotte toe - en dat is wel het grootste bezwaar - , dat velen zich 
afwenden van de politiek, zeker waar het het gemeentelijk en provinciaal 
niveau betreft. De slimmen, de georganiseerden, wenden zich tot Den Haag, 
hetgeen de centralisatie op rijksniveau verder in de hand werkt. De overigen 
haken af. 

Ik wil zeker niet beweren, dat de in het vorenstaande geschetste problemen 
door een bestuurlijke reorganisatie als mij voor ogen staat geheel uit de 
wereld worden geholpen; wel, dat een bevredigende oplossing niet bereikt 
kan worden zonder een ingrijpende renovatie, functioneel en soms territoriaal, 
van het binnenlands bestuur. 

HOOFDSTUK II. DE RICHTING VAN DE REORGANISATIE VAN HET BIN-
NENLANDS BESTUUR 

11.1. Algemeen 

Over de noodzaak te komen tot hervormingen van ons binnenlands 
bestuur bestaat ook nu weer bij de in het eindverslag aan het woord zijnde 
fracties weinig verschil van mening. De vraag welke hervormingen noodza 
keiijk zijn wordt echter, het is reeds in de inleiding opgemerkt, verschillend 
beantwoord. 

De fractie van de P.v.d.A. acht zowel het ontbreken van een volwaardig, 
krachtig regionaal bestuursniveau als de voortdurende toeneming van 
centralisatie en bureaucratie zodanig ernstige problemen dat ingrijpende, 
structurele wijzigingen in de bestuurlijke organisatie noodzakelijk zijn. Zij 
kiest èn voor regionale provincies èn voor herverdeling van taken en 
bevoegdheden. Met betrekking tot laatstgenoemd onderwerp: decentrali-
satie van rijkstaken is voor deze fractie conditio sine qua non voor de 
bestuurlijke reorganisatie. 
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De leden van de CDA.fract ie richten zich in hun algemene beschouwing 
eveneens in hoofdzaak op beide probleemvelden. Zij onderschrijven het 
grote belang van de decentralisatie van rijkstaken, niet alleen om het 
functioneren van de rijksoverheid te verbeteren - «oververhitting» en 
«verkokering» nemen af - maar vooral ook om de bestuurskracht van de 
gemeenten te versterken en de provincies te doen uitgroeien tot een 
volwaardige bestuurslaag. 

Voor wat betreft de regionale problematiek kiest de C.D.A. fractie, anders 
dan de P.v.d.A.-fractie, niet zonder meer voor een algemeen stelsel van 
regionale provincies, althans niet als eerst aangewezen oplossing, maar 
voor een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen gepaard 
aan een systematische gemeentelijke herindeling. 

De leden van de V.V.D.-fractie menen, dat nu eerst de volle aandacht zich 
moet richten op de functionele reorganisatie, met de decentralisatie als 
uitgangspunt. Besluiten over een eventuele nieuwe provinciale herindeling 
dienen in een veel latere, zo niet de laatste fase van de bestuurlijke reorgani-
satie te worden genomen. 

De fractie van D'66 benadrukt de samenhang tussen de verschillende 
onderdelen van de bestuurlijke reorganisatie. Zo wijst zij er bij voorbeeld 
op dat de zogenaamde «insnoering», voorgesteld in het ontwerp van Wet 
gemeenschappelijke regelingen, van direct belang is voor de beoordeling 
van de rol van de provincies, met name op het regionale vlak. Zij betreurt 
het, dat de totaalconceptie inzake de reorganisatie van het binnenlands 
bestuur als zodanig niet in discussie is geweest. Zij constateert, dat er, 
gelet op de samenhang tussen schaal en taken en bevoegdheden van de 
provincies, op de functionele voorstellen een hypotheek rust van verdere 
provinciale territoriale aanpassing. Gelet op de zeer geringe bereidheid in 
het land provinciale schaalverkleining open tegemoet te treden en de 
geringe financiële mogelijkheden, acht deze fractie de kans vooralsnog 
klein dat deze hypotheek kan worden afgelost. 

De voorgestelde maatregelen ontspruiten, aldus de leden van de P.P.R.-
fractie, aan een hiërarchische denktrant, aan een piramidaal denkpatroon. 
Deze leden achten daadwerkelijke decentralisatie en territoriale reorganisatie 
veeleer gediend met een omgekeerde piramide, een trechtermodel: in 
beginsel zijn alle onderwerpen van gemeentelijk belang, en worden 
derhalve door de gemeente behartigd, tenzij zwaarwegende omstandighe-
den noodzaken tot het verleggen van uitvoering van een bepaalde taak 
naar een ander niveau. 

Samenvattend kan worden gesteld, dat alle in het eindverslag aan het 
woord zijnde fracties het belang van de functionele aspecten van de 
reorganisatie van het binnenlands bestuur benadrukken. Bovendien 
stemmen alle fracties impliciet of expliciet in met het onderscheiden van 
twee hoofdproblemen in dit opzicht, te weten een te geringe beleidsvrijheid 
voor de lagere overheden door een te grote opeenhoping van macht, 
mankracht en middelen op het rijksniveau, met alle overige gevolgen van 
dien, en de zogenaamde regionale problematiek. 

Beziet men echter de beschouwingen die - ook buiten het eindverslag -
over de te kiezen oplossingen zijn gehouden dan kan, als gezegd, worden 
geconstateerd, dat daarover de meningen uiteengaan. Zo is er met betrekking 
tot het probleem van de centralisatie en de daaruit voortvloeiende geringe 
beleidsvrijheid van de lagere overheden niet altijd overeenstemming over 
de wijze waarop en de mate waarin zich de decentralisatie moet voltrekken. 
Voorts is verschil van mening mogelijk over het niveau waar naar toe 
gedecentraliseerd dient te worden en over de gevolgen die dat voor dat 
niveau heeft. Bij voorbeeld: is decentralisatie van een bepaalde taak naar 
gemeenten aanvaardbaar als zulks, ook rekening houdend met de door 
gemeentelijke herindeling te bereiken schaalvergroting, tot gevolg heeft 
dat deze taak door de overgrote meerderheid van de gemeenten alleen met 
toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan worden 
verricht? 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 14322, nr. 35 5 



Over de aard en omvang van de regionale problemat iek en de daarvoor 
te kiezen oplossingen gaan de geesten eveneens uiteen. Beperkt de 
regionale problemat iek zich in hoofdzaak tot het vraagstuk van de gemeen-
schappeli jke regel ingen of d ienen ook andere bestuurl i jke voorzieningen 
van regionale aard in de beschouwingen te worden betrokken, bij voorbeeld 
over legstructuren die een regio als «doelgebied» hebben of het funct ioneren 
van bepaalde ri jksdiensten in de regio? 

Dienen de oplossingen pr imair te worden gezocht, zoals de C.D.A.-fractie 
benadrukt, in de r icht ing van een beter funct ionerende Wet gemeenschap-
pelijke regel ingen, gemeentel i jke herindel ing en versterking van de 
provinciale posit ie door decentral isatie of moet, zoals de P.v.d.A.-fractie 
bepleit, de invoer ing van een positieve lijst en de vo rm ing van een vol-
waard ig , krachtig regionaal bestuursniveau door het scheppen van «regio-
nale» provincies voo rop staan? 

Gelet op de relatie tussen de wijze waarop men de prob lemen beschouwt 
en de oplossingen die men voorstaat, zal ik in het navolgende mi jn analyse 
geven van de regionale problematiek (paragraaf 2) en van het vraagstuk 
van de geringe beleidsvr i jheid van de provincies en gemeenten ten 
gevolge van de opeenhop ing van de macht en middelen bij de ri jksoverheid 
(paragraaf 3). Deze analyse zal kort kunnen zi jn, immers er is reeds (te) veel 
en (te) lang over gesproken en geschreven. Tevens zal ik van deze gelegen-
heid gebruik maken o m mi jn opvat t ingen ter zake uiteen te zetten. 

In paragraaf 4 zal ik an twoorden op de hiervoor aangeduide hoofdpunten 
uit de algemene beschouwingen van het eindverslag en zal aangegeven 
worden tot welke beleidskeuzen een en ander leidt. In de navolgende 
hoofdstukken komen dan verschi l lende specifieke instrumenten voor de 
verwezenl i jk ing van dit beleid aan de orde. 

Ik meen tot slot, dat deze nota naar aanleiding van het eindverslag 
samen met de memor ie van antwoord bij het on twerp van Wet gemeen-
schappeli jke regel ingen een voldoende duidel i jk en vol ledig beeld geven 
o m over de funct ionele kant van de reorganisatie van het binnenlands 
bestuur te kunnen besl issen, alsmede over de r ichting van de provinciale 
her indel ing en de eerste fase daarvan. Een def ini t ieve beslissing kan en 
moet nu worden genomen. Na jarenlange discussie, het werd hiervoor 
reeds als commun is opin io vermeld , dr ingt de t i jd en mag een beslissing 
niet worden ont lopen, bij voorbeeld door «nieuwe» vragen, of «nieuwe» 
model len te berde te brengen. 

Iets echt «nieuws» lijkt nauwel i jks mogel i jk; het is zaak, dat het par lement 
nu tezamen met de Regering de verantwoordel i jkheid neemt voor het doen 
van polit ieke keuzen die bestuurl i jke duidel i jkheid teweeg kunnen brengen. 

11.2. De aard en omvang van de regionale problematiek 

De regionale problemat iek heeft in beginsel naar mi jn oordeel betrekking 
op alle (mede) op een regio gericht overheidshandelen door welke overheid, 
in welke vo rm dan ook. 

Deze op het eerste oog (te) ruime overschri jv ing van het probleemgebied 
word t op drie manieren ingeperkt. In de eerste plaats is er (a) de beperking 
gelegen in het begr ip regio zelf. In de tweede plaats zijn (b) niet alle 
onderdelen van de problemat iek van even groot gewicht . En (c) ten slotte 
staan structurele verschi jnselen in het kader van het zoeken naar bestuur-
l i jk-organisatorische oplossingen voorop en zijn ad hoc of t i jdeli jke bestuur-
lijke voorzieningen gericht op de regio vanui t dit gezichtspunt minder van 
belang. 

Ada 
Met de term regio word t in dit verband gedoeld op een gebied dat de 

«actieradius» van de burger ten aanzien van een aantal maatschappeli jke, 
voor de overheid relevante, activiteiten weerspiegelt . Deze activiteiten zijn 
in het ver leden, ten t i jde van de concept-structuurschets voor de bestuurl i jke 
indel ing, bij de vaststel l ing van de stedelijke verzorgingsgebieden, de regio's, 
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criterium geweest: wonen, werkgelegenheid, de grootschalige verzorging 
(sociale en culturele dienstverlening zoals geneeskundige en gezondheids-
dienst en sociale diensten in ruime zin, onderwijs, detailhandel, sport, 
cultuur, vuilverwijdering), de recreatie, de natuur en de milieuhygiëne ten 
dele, alsmede het verkeer en vervoer. De regionale problematiek laat zich 
grotendeels verklaren doordat ten aanzien van deze taakgebieden, min of 
meer gelijktijdig, èn de overheidsbemoeienis toenam èn de burger zich niet 
meer beperkte tot de eigen lokale gemeenschap maar zich ging bewegen 
op een regionale schaal. 

Naast problemen op het gebied van het vereiste draagvlak en de noodza-
kelijke schaal - problemen die ook nu nog bij bepaalde taken vooral uit een 
oogpunt van doelmatigheid van groot gewicht zijn - brengt deze ontwikkeling 
als belangrijkste bezwaar met zich de vermindering van het democratisch 
gehalte van ons binnenlands bestuur. Drie knelpunten zijn te onderscheiden: 

a.1. In de eerste plaats wordt de tendens tot centralisatie versterkt. Op 
de gevolgen daarvan, ook voor de democratie, wordt uitvoerig ingegaan in 
paragraaf II.3. 

a.2. In de tweede plaats neemt de noodzaak tot samenwerking en 
coördinatie tussen gemeenten onderling en tussen de gemeenten, de 
provincies en het Rijk toe naar de mate waarin de taken, bevoegdheden, 
financiële middelen en de omvang van de begrenzing van het grondgebied 
van de provincies en de gemeenten bij deze ontwikkeling achterblijven. 
Coördinatie en samenwerking verminderen veelal de doorzichtigheid van 
het besluitvormingsproces en staan meestal slechts indirecte democratische 
controle toe. Immers: bij coördinatie en samenwerking is bijna altijd sprake 
van een gemeenschappelijk besluit, terwijl de verantwoordingsplicht op 
elk van de deelnemende partijen afzonderlijk betrekking heeft. 

Zeer in het algemeen kan men met betrekking tot de bestuurlijke oplos-
singen, waartoe deze ontwikkelingen nopen, stellen, dat de keuze gaat 
tussen samenwerking en indirecte, zij het formeel korte verantwoordingslij-
nen enerzijds en het verplaatsen van een taak naar een hoger niveau 
gepaard gaande met directe, maar langere verantwoordingslijnen anderzijds. 

a.3. Van vermindering van het democratisch gehalte van het binnenlands 
bestuur - het derde knelpunt - is zeker ook sprake, indien in één gemeente 
beslissingen worden genomen die voor de burgers in andere gemeenten 
van minstens even groot belang zijn. Men denke in dit verband bij voorbeeld 
aan de verhouding centrumgemeenten - omliggende gemeenten. 

Bij het zoeken naar oplossingen voor de regionale problematiek zijn de 
taken van de overheid op de gebieden die bij de vaststelling van de 
stedelijke verzorgingsgebieden criterium zijn geweest in het bijzonder van 
belang. Veel van de genoemde taakgebieden krijgen bovendien bijzondere 
aandacht bij de decentralisatie van rijkstaken. 

Adb 
Als voorbeeld van een verschil in gewicht tussen de problemen, de 

tweede beperking van de omvang van het probleemgebied, kan enerzijds 
worden gewezen op het grote belang van het vraagstuk van de democrati-
sche controle op het functioneren van gedeconcentreerde rijksdiensten en 
gemeenschappelijke regelingen waar het belangrijke gebieden van over-
heidszorg betreft en anderzijds op het enkel om efficiency-redenen samen-
werken tussen gemeenten op gebieden die uit een oogpunt van controle 
door de raad minder doorslaggevend zijn, zoals een gemeenschappelijke 
administratieve bouwtechnische dienst of een gemeenschappelijk archief. 
Bij laatstgenoemd punt zij overigens aangetekend, dat een dergelijk 
onderwerp, zeker in een tijd van bezuinigingen, in bepaalde omstandigheden 
een groot politiek gewicht kan krijgen. 

Adc 
De derde beperking spreekt voor zich. Het overleg in pregewestelijk 

verband of in het kader van de uitvoering van de Perspectievennota 
Zuid-Limburg is van groter bestuurlijk-organisatorisch belang dan een ad 
hoe-overleg over een incidenteel regionaal werkgele geheidsprobleem. 
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Ondanks deze beperkingen resteert een omvangrijk probleemgebied 
waarbinnen sprake is van vele bestuursvormen en -constructies, elk met 
hun eigen schaal en begrenzing. Onoverzichtelijkheid, soms dubbel werk 
en dubbele kosten, het de facto ontstaan van nieuwe bestuurslagen, schier 
eindeloos overleg en het in elke sector nastreven van eigen optima zonder 
de noodzakelijke onderlinge afweging, zijn de meest in het oog springende 
gevolgen van deze situatie. 

Gelet op het vorenstaande ben ik dan ook van mening dat de volgende 
deelproblemen van de regionale problematiek in de beschouwing moeten 
worden betrokken: 

a. de werking van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
b. andere semi-permanente bestuurlijke platforms zoals plannen en 

overlegstructuren die zich op de regio richten; 
c. overheidstaken die op regionaal niveau dienen te worden behartigd 

endiebij ontbreken vaneen krachtig regionaal bestuur niet of onbevredigend 
tot hun recht komen; 

d. de gedeconcentreerde rijksdiensten. 
De regionale problematiek wordt door mij derhalve, het zij met nadruk 

vermeld, niet beperkttotde vraag of bepaalde taken al dan niet de gemeenten 
zijn ontgroeid en of taken door de provincies of door middel van gemeen-
schappelijke regelingen moeten worden behartigd. 

Ad a. (Werking Wet gemeenschappelijke regelingen) 

Ten einde de door mij voorgestelde benaderingen van dit deel van de 
regionale problematiek in het juiste perspectief te plaatsen geef ik eerst 
kort en puntsgewijs mijn opvattingen omtrent mogelijkheden en beperkingen 
van de gemeenschappelijke regeling weer. 

- In elk bestuursmodel met een beperkt aantal lagen zal samenwerking 
tussen de lagen noodzakelijk zijn. 

- Samenwerking tussen de onderdelen van eenzelfde bestuurslaag kan 
een mogelijkheid zijn om te voorkomen dat de taak aan de betrokken 
bestuurslaag als zodanig zou moeten worden onttrokken. 

- Samenwerking kan, ook op zeer grote schaal, plaatsvinden om 
redenen van effectiviteit en efficiency. 

- Hoezeer het ontwerp voor een nieuwe Wet gemeenschappelijke 
regelingen op het punt van democratische controle ook duidelijke verbete-
ringen beoogt, bij een gemeenschappelijke regeling blijft dit een indirecte 
controle. 

- De wirwar van gemeenschappelijke regelingen is groot en maakt de 
situatie ondoorzichtig. Verbetering van de doorzichtigheid kan geschieden 
door beduidende bundeling in samenwerkingsgebieden. Uitgaande van de 
huidige situatie waarin weinig bestaande gemeenschappelijke regelingen 
aan denkbare samenwerkingsgebieden voldoen, zal dit een zeker verlies 
aan vrijheid voor de gemeenten met zich brengen. 

Willen samenwerkingsgebieden daadwerkelijk betekenis hebben, dan 
nopen zij tot andere, veelal ruimere samenwerkingsverbanden. Wordt de 
uitzonderingsmogelijkheid ruim toegepast dan boet het samenwerkingsge-
bied sterk aan betekenis in. Er wordt gekozen voor samenwerkingsgebieden 
die daadwerkelijk de overzichtelijkheid vergroten en derhalve voor beperkte 
uitzonderingsmogelijkheden. 

- Gemeenschappelijke regelingen bergen, ondanks voorgestelde 
verbeteringen, een gevaar voor verkokering in zich. Integratie van gebun-
delde regelingen zou dit gevaar kunnen ondervangen. 

- Gevaar voor verkokering en verstoring van het evenwicht in het beleid 
van de deelnemende gemeenten wordt in de hand gewerkt doordat de 
uitgaven ten behoeve van een gemeenschappelijke regeling voor de 
gemeente verplichte uitgaven zijn. 
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Bij samenwerking tussen gemeenten op basis van de (huidige) Wet 
gemeenschappelijke regelingen is sprake van een veelvoud van vormen en 
bestaan grote verschillen in (relatief) belang. Uiteen oogpunt van bestuurlijke 
organisatie is het wenselijk de volgende categorieën te onderscheiden: 

1. in de eerste plaats zijn er de gemeenschappelijke regelingen waarin 
gemeenten om bij voorbeeld redenen van efficiency op geheel vrijwillige 
basis met elkaar samenwerken; de meeste van de samenwerkende gemeen-
ten hebben dan de daadwerkelijke keuze tussen samenwerking met andere 
gemeenten of het zelf behartigen van de betreffende taak; 

2. het merendeel van de gemeenten in Nederland is niet in staat de 
betreffende taak volwaardig te behartigen en is derhalve gedwongen tot 
samenwerking; van een vrije keuze is nauwelijks sprake. 

3. de samenwerking geschiedt verplicht op basis van een voorschrift in 
een bijzondere wet of op basis van gouden koorden (en dus - bijna - in 
geheel Nederland, zulks in tegenstelling tot bij voorbeeld de situatie bij 
oplegging van een regeling op basis van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen waar het een bepaalde taak betreft binnen een beperkt gebied); 

4. de gemeenschappelijke regeling bevat elementen die zich niet of 
nauwelijks verdragen met haar karakter van samenwerking tussen gemeen-
ten, zoals planning, coördinatie of sturing van het beleid van de gemeenten 
door een samenwerkingsverband. 

Gelet op mijn hiervoor vermelde opvattingen ten aanzien van het gebruik 
van gemeenschappelijke regelingen meen ik, dat de onder 3 en 4 bedoelde 
«samenwerkingsvormen» zoveel mogelijk dienen te worden uitgebannen. 
De onder 1 geschetste vorm van samenwerking acht ik een goede zaak, zij 
het dat de hierna ten aanzien van punt 2 te vermelden criteria in een 
concreet geval tot een ander oordeel kunnen leiden. De onder 2 geschetste 
samenwerking wijs ik in beginsel af, indien: 

- een rechtstreekse democratische controle gelet op het taakgebied van 
bijzonder belang is; 

- en/of, gelet op de verwevenheid met andere taken (eventueel van 
andere overheidslagen) aan het gevaar van verkokering een groot gewicht 
moet worden toegekend. 

Ik ben me ervan bewust, dat deze uitgangspunten niet rigide in elke 
situatie en ten aanzien van elke taak kunnen worden toegepast. Een taak 
kan in een enkel geval zo sterk in het lokale niveau verankerd zijn, dat ook 
het euvel van structurele of verplichte samenwerking op basis van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen daarvoor moet worden geaccepteerd. 

Tot slot zij voor mijn overige opvattingen over gemeenschappelijke 
regelingen en de bestaande wirwar op dit gebied verwezen naar de 
memorie van antwoord bij het ontwerp van Wet ter zake. 

Ad b. (Andere regionale bestuurlijke platforms) 

Bij deze categorie gaat het om zeer uiteenlopende vormen van bestuurlijke 
voorzieningen die echter gemeen hebben dat zij op enigerlei wijze een 
regio als taakgebied hebben. In veel gevallen zou men kunnen spreken van 
besturen van de regio «op afstand». Het geven van een volledige opsomming 
is niet of nauwelijks mogelijk. Volstaan moet worden met een aantal 
voorbeelden. 

Op rijksniveau kan gedacht worden aan onderdelen van departementen 
die zich in het bijzonder richten op hetgeen in de regio gebeurt zonder dat 
van een gedeconcentreerde rijksdienst in vorenbedoelde zin kan worden 
gesproken. Voorbeelden zijn de directie Regionale Economische Politiek 
van het Ministerie van Economische Zaken en de hoofdafdeling Brandweer 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Daarnaast verdienen vermelding de zeer vele, in meerdere of mindere 
mate, geïnstitutionaliseerde overlegvormen tussen Rijk en/of provincies 
en/of een aantal gemeenten in de regio. Dikwijls heeft dit overleg ten doel 
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te komen tot min of meer bindende afspraken (bij voorbeeld ten aanzien 
van de financiering) of het opstellen van een plan. Het overleg in het kader 
van de Perspectievennota Zuid-Limburg en het overleg over met name de 
woningbouw in de noordelijke vleugel van de Randstad kunnen in dit 
verband worden genoemd. 

Ten slotte kunnen worden genoemd provinciale activiteiten gericht op 
regio's, zoals het opstellen van streekplannen, het bevorderen van gewest-
vorming, en enkele pogingen tot het eventueel in het leven roepen van 
territoriale binnenprovinciale bestuurscommissies. 

Ad c. (Regionale overheidstaken) 

Hierna kan worden gedacht aan het op een woningmarktgebied gericht 
woningbouwbeleid, de behoefte aan een op de vervoersregio gericht 
bestuurlijk ophangpunt, aan de behartiging van regionale welzijnsvoorzie-
ningen en aan een bestuurlijke voorziening voor bij voorbeeld de gebieden 
waarbinnen de invloed van een streekziekenhuis zich uitstrekt of, meer 
algemeen, gezondheidszorg regio's. 

In het algemeen ontbreekt het aan een goed georganiseerd, regionaal 
bestuurlijk fundament voor dit soort taakbehartiging. 

Ad d. (Gedeconcentreerde rijksdiensten) 

Het bestaan van een gedeconcentreerde rijksdienst rechtvaardigt in het 
algemeen aandacht voor het betrokken taakgebied bij het zoeken naar 
mogelijkheden om te komen tot decentralisatie van rijkstaken. Uit een 
oogpunt van regionale problematiek verdienen daarenboven bijzondere 
belangstelling de gedeconcentreerde rijksdiensten werkzaam op de, 
hiervoor genoemde, bij de begrenzing van regio's als criterium gehanteerde 
taakgebieden. Indien immers tot decentralisatie op deze taakgebieden wordt 
overgegaan, zal de schaal waarop de taak dient te worden behartigd, hetzij 
door de provincie, hetzij door de (samenwerkende) gemeenten, bij voorkeur 
een regionale moeten zijn. Daarnaast dient te worden gedacht aan gedecon-
centreerde rijksdiensten met andere taken, die gelet op hun draagvlak voor 
hun goed functioneren op regionaal niveau moeten werken. Zonder uitputtend 
te willen zijn of elke dienst te willen decentraliseren (gedacht kan daarbij bij 
voorbeeld worden aan het staatstoezicht op de volksgezondheid) kunnen als 
gedeconcentreerde rijksdiensten die aan de hiervoor vermelde omschrijving 
voldoen worden genoemd: Inspectie Brandweerwezen; de regionale 
inspecties op het gebied van de volksgezondheid en de milieuhygiëne; 
Directies Volkshuisvesting; Rijkswaterstaat voor zover het een gedeelte van 
het wegenbeheer betreft; Rijksmonumentenzorg; Rijksconsulenten voor 
handel, ambachten en diensten; Rijksnijverheidsdienst; Arbeidsbureaus; 
Inspecties voor de diverse vormen van onderwijs en de Rijkspolitie. 

Het is duidelijk, dat de oplossing van dit onderdeel van de regionale 
problematiek, naast de schaal van de provincies, afhangt van de wijze 
waarop en het tempo waarin het decentralisatieproces voortgang vindt. 
Verwezen zij in dit verband naar de navolgende beschouwingen over de uit 
de gemeenschappelijke doelstellingen voortvloeiende relaties tussen de 
decentralisatie van rijkstaken en de overige onderdelen van de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur. 

11.3. Decentralisatie van rijkstaken 

Ik beperk me hier tot de samenhang tussen de decentralisatie van 
rijkstaken en de overige onderdelen van de reorganisatie van het binnenlands 
bestuur. 

In de eerste plaats is er de politieke samenhang. Blijkens de motie-Even hu is 
en het eindverslag ziet de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer 
een beduidende territoriale decentralisatie van rijkstaken als voorwaarde 
voor de voortgang van de overige onderdelen van de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur. Ik onderschrijf deze stellingname. 
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Daarnaast heeft de decentralisatie van rijkstaken - of het ontbreken 
daarvan - gevolgen voor de positie en het functioneren van de provincies 
en gemeenten. De concentratie van taken, bevoegdheden en middelen op 
rijksniveau leidt tot een geringere beleidsvrijheid bij provincies en gemeen-
ten en heeft verminderde beheersbaarheid, verkokering en «oververhitting» 
op dat niveau tot gevolg. Het democratische gehalte van het bestuur 
vermindert dientengevolge in tweeërlei opzicht: beslissingen van gekozen 
bestuurders van provincies en gemeenten worden veelal vervangen door 
beslissingen van departementsambtenaren en het vertrouwen van de 
burger in het vermogen van het eigen provinciaal of gemeentebestuur om 
zelf problemen op te lossen neemt af. 

Meer in het algemeen ben ik van mening, dat een breed, gevarieerd 
takenpakket met voldoende ruimte voor eigen invulling voorwaarde is voor 
een levend, krachtig bestuur op gemeentelijk en provinciaal niveau. Om die 
reden heb ik dan ook de voorstellen inzake de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur zelf getoetst aan de decentralisatiegedachte. 

Ter zake van de procedure van gemeentelijke herindeling ben ik voorne-
mens de taak van de provincies te accentueren door het expliciet betrekken 
van provinciale staten bij het proces. Daarnaast zouden grenswijzigingen in 
de toekomst in beginsel op het provinciale niveau kunnen worden beslist, 
waarbij zij aangetekend, dat dit niet in alle gevallen mogelijk zal zijn; bij 
voorbeeld niet indien ten gevolge van een grenswijziging nieuwe verkiezin-
gen noodzakelijk zijn. 

De procedure met betrekking tot provinciale herindeling heb ik reeds nu 
in overeenstemming willen brengen met de bestaande praktijk. Voorstellen 
daartoe zijn in de nota van wijzigingen gedaan. De rol van de provincie is 
ook hier meer expliciet gemaakt. 

In de derde plaats komt met name bij decentralisatie van rijkstaken naar 
gemeenten de vraag aan de orde of alle gemeenten de betreffende taak 
aankunnen dan wel dat een groot aantal gemeenten feitelijk gedwongen is 
de taak gezamenlijk te behartigen, al dan niet met toepassing van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. In het laatste geval moet worden overwo-
gen of de taak in beginsel niet liever door de provincies moet worden 
vervuld. Binnen mijn uitgangspunten die ik hiervoor ten aanzien van het 
gebruik maken van de Wet gemeenschappelijke regelingen heb uiteengezet, 
streef ik ernaar de decentralisatie van rijkstaken in eerste aanleg zoveel 
mogelijk te doen plaatsvinden naar het gemeentelijk niveau. Daar waar dit 
tot structurele toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
aanleiding zou geven, geef ik de voorkeur aan de provincies als eerstaan-
gewezen bestuurslichaam. 

Ik heb overwogen of in dezen een differentiatie tussen de grootste of 
grotere gemeenten enerzijds en de kleinere gemeenten anderzijds aanbe-
veling zou verdienen. In de grotere of grootste gemeenten zou de taak door 
de gemeente zelf worden behartigd, in de kleinere, meestal omliggende 
gemeenten zou de provincie de taak vervullen. Gelet op de centrale plaats 
die de stedelijke verzorgingsgebieden, de maatschappelijke samenhangen 
op regionaal niveau, in mijn conceptie innemen, heb ik gemeend van een 
dergelijk bestuurlijk loskoppelen van «stad en ommeland» te moeten 
afzien. De provincie moet naar mijn mening het integratiekader worden 
waar het zaken van regionaal niveau betreft. De provincie zal bij de uitoefe-
ning van die functie uiteraard zoveel mogelijk moeten bezien welke 
onderdelen of aspecten van een in beginsel regionale taak op het gemeen-
telijk niveau het best kunnen worden verricht. Daarbij zal in vele gevallen 
differentiatie tussen grotere en kleine gemeenten kunnen voorkomen, dat 
een taak, taakonderdeel of aspect meer dan nodig aan het gemeentelijk 
niveau wordt onttrokken. 

Ten slotte stelt de decentralisatie van rijkstaken in een aantal gevallen 
eisen aan de omvang en de begrenzing van de provincies en, het zij 
benadrukt, de gemeenten. Een versterkte provincie met een op maatschap-
pelijke samenhangen op regionaal niveau toegesneden begrenzing zal bij 
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voorbeeld beter in staat zijn sommige taken te behartigen die nu nog door 
(gedeconcentreerde) rijksdiensten worden vervuld. Voldoende grote 
gemeenten zullen ten dele de noodzaak tot samenwerking of tot decentrali-
seren van een taak naar de provincie kunnen verminderen. 

11.4. Hoofdlijnen van beleid 

De in de paragrafen 2 en 3 geschetste situatie met betrekking tot de 
regionale problematiek respectievelijk de decentralisatie van rijkstaken 
maakt duidelijk, dat voor het oplossen van een belangrijk deel van de 
bestuurlijke problemen een krachtig regionaal bestuursorgaan als coördi-
nator, bestuurlijk «ophangpunt» en katalysator onontbeerlijk is. Op het 
niveau en de schaal waar zich wellicht voor de moderne mens, voor zover 
de overheid daarmee bemoeienis heeft, het belangrijkste deel van het 
maatschappelijk leven voordoet, kan een daarop toegespitst bestuursorgaan 
moeilijk worden gemist, zowel waar het betreft een aantal te decentraliseren 
rijkstaken als waar het gaat om de oplossing van de regionale problematiek 
in ruime zin. Anders dan de C.D.A. fractie ben ik van mening dat gemeente-
lijke herindeling, een enkele extra provincie en een verbeterde Wet gemeen-
schappelijke regelingen in dat licht op den duur onvoldoende zullen blijken 
te zijn. Zij hebben, hoe belangrijk op zich ook, slechts betrekking op een 
deel van de bestuurlijke problematiek. 

Waar het om gaat is, dat zonder een krachtig regionaal bestuur het 
gehele overheidshandelen op regionale schaal, of dit nu door het Rijk of 
door de (samenwerkende) gemeenten of de provincie geschiedt, nog 
sterker zal verbrokkelen dan blijkens het voorgaande thans het geval is. Het 
betreft veelal gebieden waar de overheidsbemoeienis groeiende is, en 
waar zich de, ook in financieel opzicht, voor de burger belangrijke taken 
afspelen. Om de omvang, het gewicht en de warwinkel van dit overheids-
handelen op regionale schaal of middenniveau globaal te schetsen, het 
betreft onder meer de volgende taakvelden: 

A. huidige of toekomstige provinciale taken 
- de «natte» waterstaat 
- de «droge» waterstaat 
- milieubeheer 
- natuur- en landschapsbescherming en openluchtrecreatie 
- het toezicht op gemeenten en waterschappen 
- de indeling van de provincie in samenwerkingsgebieden 
- de goedkeuring van gemeenschappelijke regelingen, met name ook in 

verband met het «insnoeringsvoorschrift» in de voorgestelde Wet gemeen-
schappelijke regelingen 

- het opstellen van een beleidsplan 
- het geven van richtlijnen en aanwijzingen 
- het vervullen van de zorg bedoeld in de positieve lijst 
- de provinciale rol in de Kaderwet specifiek welzijn 
- het woonwagenplan 
- het plan voor de openbare bibliotheken 
- planning van bejaardenoorden 
- regionale ontwikkeling 

B. taken uitgeoefend door gemeenten, in gemeenschappelijke regelingen, 
andere organen met een overheidstaak of door het Rijk met een sterk 
regionaal karakter, althans in grote delen van het land 

- woningbouw 
- regionaal sociaal-economisch beleid 
- arbeidsvoorziening 
- sociale diensten 
- uitvoering sociale zekerheid anders dan door sociale diensten en 

gemeenten 
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- energievoorziening 
- drinkwatervoorziening 
- voortgezet, beroeps- en buitengewoon onderwijs 
- schoolbegeleidingsdiensten 
- muziekscholen 
- politie onder meer samenwerking bij opleiding en vorming 
- brandweer 
- volksgezondheid (bij voorbeeld streekziekenhuizen), gezinsverzorging 

(subsidiëring, eventueel uitvoering), ambulancevervoer, geneeskundig 
schooltoezicht en gezondheidsdiensten, schooltandverzorging 

- het openbaar personenvervoer in de regio 
- regionale welzijnsvoorzieningen (bij voorbeeld ook grote sportaccom-

modaties, schouwburgen e.d.) 
- werkvoorzieningsschappen 
- inrichting en beheer van woonwagencentra 
- recreatieschappen 
- vuilverwijdering 
- gemeenschappelijke technische diensten als bouw- en woningtoezicht, 

milieudienst enz. 

Geconstateerd dient te worden, dat de veelheid van instanties, plannen, 
overlegstructuren e.d. niet alleen ineffectief en onnodig kostbaar is, maar 
ook dat de doorzichtigheid voor de burger die een beroep op een over-
heidsdienst wil doen en de mogelijkheden voor democratische controle, 
het gehele gebied overziende, uiterst gering zijn. Van een slagvaardig, aan 
de maatschappelijke samenhangen recht doend beleid, kan bij een onver-
anderd laten van de huidige situatie niet of nauwelijks sprake zijn, terwijl 
daaraan juist in een tijd van beperkte financiële mogelijkheden des te meer 
behoefte bestaat. 

Ook zonder dat elke hiervoor vermelde taak overgaat naar een op de 
regio gericht bestuur of op de positieve lijst wordt geplaatst (te denken valt 
bij voorbeeld aan de Inspectie Volksgezondheid), zal een dergelijk bestuur 
een centrumfunctie vervullen, een middelpuntzoekende kracht zijn. De 
opsomming beoogt slechts, als gezegd, een globale indruk te geven van 
het overheidshandelen op het bestuurlijk middenniveau. 

Ik ben mening, dat een beperkte overdracht van gemeentelijke taken naar 
een meer op de regio gerichte provincie gecombineerd met een aanzienlijke 
versterking van die provincie door decentralisatie van rijkstaken, verruiming 
van haar algemeen bestuurlijk instrumentarium en vergroting van haar 
eigen belastinggebied voldoende prikkels voor bestuurlijke innovatie 
opleveren om te komen tot een zich zelf versterkend proces waarbij een 
gunstige «uitstraling» naar niet primair bij de reorganisatie betrokken 
probleemvelden te verwachten is. 

Als voorbeeld van die versterking van de provinciale rol door middel van 
decentralisatie van taken van het Rijk kan het regionaal sociaal-economisch 
beleid genoemd worden. Immers dienen de instrumenten van dit beleid te 
worden toegepast op gebieden met een duidelijke regionaal sociaal-econo-
mische samenhang. 

Deze gebieden gaan onmiskenbaar de grenzen van gemeenten te buiten. 
Er liggen tevens raakvlakken met ander beleid van de provincies. Een 
goede afweging met het ruimtelijke ordenings- en het milieuhygiënisch 
beleid wordt daardoor mogelijk, waardoor bij die twee terreinen meer met 
economische aspecten door de provincies zelf rekening zal worden gehou-
den. 

Een beleid in deze richting is door de Regering, onder andere met behulp 
van het instrument van de periodieke rapportage, de laatste jaren stelsel-
matig ingezet. Voor het regionaal sociaal-economisch beleid zal, in het licht 
van het bovenstaande, het decentralisatiezwaartepunt bij de provincies 
liggen. 
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Zoals uit het voorgaande blijkt, deel ik de opvat t ing van de leden van de 
C.D.A. fractie dat de bestuurskracht èn van de provincie èn van de gemeenten 
moet worden vergroot door een decentralisatie van ri jkstaken. Met de 
leden van deze fractie acht ik het een goede zaak dat de discussie over de 
reorganisatie van het b innenlands bestuur niet langer word t beheerst door 
e indmodel len. 

Een «open einde» en meerspor igheid mogen er echter niet toe leiden, 
dat de samenhang tussen de verschi l lende onderdelen van het proces - op 
het belang daarvan is gewezen door de fractie van D'66 - verloren gaat. 

Het gevaar voor het verbrokkelen en verzanden van het proces zou mi jns 
inziens sterk toenemen, indien de suggestie van de V.V.D.-fractie zou 
worden gevolgd de provinciale herindel ing eerst in gang te zetten, wanneer 
het resultaat van de funct ionele reorganisatie, dan wel het uitzicht daarop, 
duidel i jk is. 

Ook op een ander aspect van de thans gekozen pragmatische benadering 
wi l ik in dit verband nog wi jzen. Bij een aanpak die zoveel mogel i jk aansluit 
bij het historisch gegroeide en die slechts stapsgewijs verander ingen 
doorvoert daar waar de geesten er relatief het meest ri jp voor zi jn, loopt 
men in zekere zin de kans dat, daar waar verander ingen nog achterwege 
bl i jven, ontwikkel ingen worden bevorderd of toegelaten die in feite 
l i jnrecht in str i jd zijn met de elders gekozen u i tgangspunten. Dat kan bij 
voorbeeld het geval zijn met de al dan niet gest imuleerde groei van 
gewesten die zich op deze manier tot een bl i jvende v ierde bestuurslaag in 
Nederland zouden kunnen gaan ontwikkelen. Ik w i l niet nalaten, met name 
ook aan het adres van de C.D.A.-fractie, te wi jzen op deze mi jns inziens niet 
aanvaardbare ontwikke l ing, waarbi j ik me gesteund weet door eerdere 
parlementaire afwi jz ingen van een definit ieve gewestel i jke ontwikkel ing 
tussen provincies en gemeenten in. 

Met betrekking tot de zojuist genoemde opvat t ing van de V.V.D.-fractie 
valt voorts op te merken, dat van een afsluiten van de funct ionele reorgani-
satie op een bepaald t i jdst ip nauweli jks sprake kan zijn. Met name de 
decentralisatie van rijkstaken heeft het karakter van een langdur ig proces. 
Zeker is dit het geval waar het de toedel ing van nieuwe taken aan de lagere 
overheden betreft. Daar komt bi j , dat men bij een strikte toepassing van het 
door de V.V.D.-fractie voorgestane ui tgangspunt taken in een aantal 
gevallen zou moeten decentral iseren naar provincies en gemeenten die 
daarvoor, naar eerst later word t vastgesteld, op dat momen t eigenli jk 
minder geschikt waren omdat voor hen een her indel ing nodig werd 
geoordeeld. In dat geval zou, ten slotte, de her indel ing van de provincie of 
de gemeente worden gecompl iceerd door het inmiddels toegenomen 
takenpakket. Een dubbele overgang zou in een aantal geval len onvermi jdel i jk 
zi jn. 

De opvat t ing van de fractie van D'66 dat op de funct ionele voorstel len de 
hypotheek van de provinciale herindel ing rust, word t door mi j niet gedeeld. 
Van een zodanige nauwe relatie tussen terr i tor iale en funct ionele aspecten 
is geen sprake. Bovendien zij aangetekend, dat een provinciale her indel ing 
wel iswaar een ingewikkelde zaak is, echter niet onmogel i jk , zeker niet 
indien de funct ionele voorstel len in die r icht ing wi jzen. 

De leden van de P.P.R.-fractie zal het na het vorenstaande duidel i jk zi jn, 
dat ook ik uitga van het pr imaat van het laagste bestuursniveau. Vraag 
bli j f t , zowel voor die fractie als voor mi j , hoever men dat u i tgangspunt kan 
doorvoeren zonder andere wezenli jke belangen, bij voorbeeld het recht op 
goede voorzieningen tegen aanvaardbare kosten, te schaden. 
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HOOFDSTUK III. FUNCTIONELE ASPECTEN: ALGEMENE BESTUURSIN-
STRUMENTEN 

III.1. Beleidsplan, richtlijnen en aanwijzingen 

De meerderheid van de kamerfracties kan zich blijkens het eindverslag 
verenigen met het invoeren van het algemene bestuursinstrument beleids-
plan voor de provincies. Ook ik ben van mening, dat met een provinciaal 
beleidsplan een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan het ontwik-
kelen van een samenhangend beleid op provinciaal en regionaal niveau. Ik 
sluit me daarom aan bij de uitleg van het begrip provinciaal beleidsplan 
zoals die in de voorgaande stukken door mijn ambtsvoorgangers is 
gegeven. 

In opdracht van de ambtsvoorganger van ondergetekende, de heer 
Wiegel, is door het Instituut voor Toegepaste Sociologie in Nijmegen in 
samenwerking met de Vakgroep Planning en Beleid en de Vakgroep 
Planologie van de Rijksuniversiteit Utrecht een onderzoek verricht naar de 
wenselijkheid van en de mogelijkheden voor een algemene beleidsplanning 
op provinciaal niveau. In het eindrapport van dat onderzoek is een aantal 
aanbevelingen gegeven over de toepassing in de praktijk van een model 
voor provinciale beleidsplanning. 

De fractie van het C.D.A. vraagt naar de opvatting van de Regering over 
het resultaat van dit onderzoek. Ik kan mij in grote lijnen verenigen met de 
reactie die de opdrachtgever heeft gegeven op de aanbevelingen van de 
onderzoekers in een brief aan de colleges van gedeputeerde staten. Ter 
informatie aan de Kamer zijn zowel de aanbevelingen als de brief van de 
vorige minister in bijlage bijgevoegd. Daarbij wil ik met nadruk wijzen op 
de opmerking, dat het uiteindelijk aan de provincies zelf is om al dan niet de 
aanbevelingen en het commentaar daarop ter harte te nemen, uiteraard 
binnen de door de wet te trekken grenzen die in het wetsontwerp zeer ruim 
zijn gesteld. 

Ook wil ik de bij de tweede nota van wijzigingen ingevoegde instrumenten 
richtlijn en aanwijzing ter beschikking van de provincies stellen. De fracties 
van de P.v.d.A. en het C.D.A. kunnen zich blijkens het eindverslag in 
beginsel in dit instrumentarium vinden. Wel worden door deze en een 
aantal andere fracties vragen gesteld over de voorwaarden waaronder van 
dit instrumentarium door de provincies gebruik zou kunnen en mogen 
worden gemaakt. 

Begrip kan worden opgebracht voor de kritiek die wordt geuit op het feit 
dat onvoldoende garanties in de regeling zoals die door mijn ambtsvoor-
ganger en de toenmalige staatssecretaris is voorgesteld zijn vervat. 
Weliswaar is daarin vastgelegd, dat richtlijnen en aanwijzingen slechts aan 
gemeenten kunnen worden gegeven, wanneer voorzien moet worden in 
zaken die twee of meer gemeenten raken (artikel 87a, tweede lid) en blijven 
zaken van zuiver lokaal belang buiten de bevoegdheid van de provincie 
(artikel 88b), maar daarmee is mijns inziens onvoldoende zekergesteld, dat 
van deze zware middelen slechts gebruik zal worden gemaakt, wanneer de 
hoofdlijnen van het provinciaal beleid ernstig doorkruist dreigen te worden. 

Ik stel daarom voor, de bevoegdheid richtlijnen en aanwijzingen te geven 
in die zin te beperken, dat zij slechts gegeven kunnen worden wanneer ze 
rechtstreeks voortvloeien uit het provinciaal beleidsplan. Dat zal in de 
praktijk betekenen, dat de tekst van een richtlijn geheel of vrijwel geheel zal 
moeten steunen op een (praktisch) letterlijk citaat van de tekst van het 
beleidsplan. Een aanwijzing zal alleen kunnen worden gegeven, wanneer 
de gemeente geen gevolg geeft aan de richtlijn binnen de ruime grenzen 
die de tekst van het beleidsplan noodzakelijkerwijs moet trekken. Het 
beleidsplan immers dient zich te beperken tot de «grote lijnen» van het 
beleid (artikel 79a, eerste lid). 

Een richtlijn kan daarbij zowel op het algemeen gedeelte van het provinciaal 
beleidsplan gebaseerd zijn als op eventuele deelplannen. Aangezien 
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verwacht mag worden, dat in het algemeen gedeelte meer abstract 
geformuleerde hoofdlijnen van beleid zullen worden neergelegd, ligt het 
voor de hand dat richtlijnen eerder op meer concreet uitgewerkte deelplam 
nen gestoeld zullen zijn. Wil een gemeente die een richtlijn krijgt weten op 
welke wijze ze daaraan gevolg moet geven, dan is die grotere concreetheid 
ook wel gewenst. 

In deze constructie, waar de richtlijn bijna een citaat moet zijn van het 
beleidsplan, kan de vraag worden gesteld of voor zo'n richtlijn eigenlijk 
nog plaats is. Ik ben toch van mening, dat het zin heeft deze extra schakel 
in het proces in te bouwen, omdat het provinciaal bestuur (in casu provinciale 
staten) hiermee zich nogmaals uitdrukkelijk rekenschap moet geven van de 
vraag of een dergelijk ingrijpen in de gemeentelijke vrijheden gerechtvaar-
digd is. 

Provinciale staten kunnen bij voorbeeld tot de conclusie komen, dat een 
richtlijn toch niet nodig is, omdat de mate waarin de gemeente afwijkt van 
het beleidsplan niet zodanig groot is dat daarmee ingrijpen gerechtvaardigd 
is, omdat de afwijking een meer ondergeschikt onderdeel van het beleidsplan 
betreft, of omdat het betreffende onderdeel van het beleidsplan door de 
ontwikkelingen enigszins achterhaald is, zodat daarop geen richtlijn meer 
gebaseerd mag zijn. In dit laatste geval ligt het voor de hand, dat (wanneer 
de zaak daar belangrijk genoeg voor is) gedeputeerde staten een wijziging 
van het beleidsplan voorbereiden. In aansluiting op de regeling van 
bevoegdheden met betrekking tot richtlijnen en aanwijzingen in andere 
wetten, stel ik voor het geven van eventuele aanwijzingen aan gedeputeerde 
staten over te laten. Zij zullen daarvoor natuurlijk steeds door provinciale 
staten te interpelleren zijn. 

Voor een goed begrip van de reikwijdte van mogelijke richtlijnen en 
aanwijzingen is het van belang na te gaan wat de verhouding is tussen 
deze instrumenten en het begrippenpaar autonomie-medebewind. In het 
algemeen wil juridisch gesproken met «autonomie» niet meer gezegd zijn, 
dan dat lagere overheden (gemeente, provincie) de vrijheid hebben 
regulerend op te treden op terreinen waar dat (nog) niet door hogere 
overheden (provincie, Rijk) is gebeurd. «Medebewind» betekent dan, dat 
een hogere overheid wel regels heeft gesteld maar voor de uitvoering van 
die regels de medewerking inroept van lagere overheden. Het onderscheid 
tussen deze begrippen heeft echter voor de feitelijke beleidsvrijheid van die 
lagere overheden slechts een relatief belang, omdat het steeds meer 
voorgekomen is, dat de hogere overheid bij het inroepen van de medewer-
king van lagere overheden bij de uitvoering van haar regels aan die lagere 
overheden een ruime eigen beleidsmarge laat. 

Zo geeft de Woonruimtewet 1947 bij voorbeeld het voorschrift dat de 
gemeenteraad een woonruimteverordening moet maken, maar stelt aan de 
inhoud van die verordening slechts een beperkt aantal voorwaarden. «De 
rest» kan door de gemeenteraad zelf worden ingevuld en behoort derhalve 
tot de autonome bevoegdheid der gemeente. Daarnaast komt het veel 
voor, dat met betrekking tot een bepaald beleidsterrein door een bijzondere 
wet een aantal regels wordt gegeven en een aantal maatregelen aan lagere 
overheden verplicht wordt voorgeschreven, maar overigens de lagere 
overheden zelf regulerende bevoegdheid behouden. Deze zogenaamde 
aanvullende bevoegdheid komt de gemeente toe, tenzij ze door die 
bijzondere wet met zoveel woorden is uitgesloten of gezien de aard van het 
onderwerp en/of de daarvoor al gegeven regels, uitgesloten moet worden 
geacht. Deze aanvullende bevoegdheid kan tot het terrein van de autonomie 
gerekend worden: het staat gemeenten en provincies immers vrij al of niet 
dit gebied met eigen regels op te vullen op een door hen zelf gekozen 
wijze. 

Welnu, de bevoegdheid van de provincie om richtlijnen en aanwijzingen 
te geven aan gemeenten strekt zich uit tot het gehele terrein van de 
autonome bevoegdheid in de zo even aangeduide brede zin van het woord. 
Artikel 89a en 89d Provinciewet hebben dus dezelfde reikwijdte als artikel 
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168 Gemeentewet, vermeerderd met het terrein van artikel 151 voor zover 
het verlenen van medewerking aan de uitvoering van provinciale verorde-
ningen betreft. Ook het provinciaal beleidsplan strekt zich tot dit terrein uit: 
daarin kan immers beleid worden uitgestippeld met betrekking tot het 
eigen autonome gebied (artikel 90 Provinciewet), het aanvullende gebied 
(artikel 80 Provinciewet) en de vrije beleidsruimte die is gelaten bij het 
medebewind (artikel 94 Provinciewet). 

Voor wat betreft de verhouding provinciaal beleidsplan/plannen in 
bijzondere wetgeving onderschrijf ik het standpunt van mijn ambtsvoor-
ganger en de toenmalige staatssecretaris als vermeld in de memorie van 
antwoord (Tweede Kamerzitting 1980-1981, 14322, nr. 28, pag. 41). De 
plannen in bijzondere wetgeving verlopen volgens hun eigen procedures 
en vormen mede de basis voor het beleidsplan. Hetzelfde geldt voor 
eventueel op die plannen gebaseerde richtlijnen, aanwijzingen e.d. 

Door de hiervoor omschreven strikte koppeling tussen de richtlijn (en 
daarmee de aanwijzing) en het beleidsplan wordt mijns inziens verzekerd, 
ten eerste dat het ingrijpen van de provincie zich tot het strikt onvermijdelijke 
beperkt, en ten tweede dat een afweging heeft plaatsgevonden van het 
beleid waarvan de richtlijn en aanwijzing een uitvloeisel zijn tegen andere 
beleidsterreinen en tegen bestuurlijke en financiële prioriteiten in het 
provinciale beleid. De procedure volgens welke de richtlijn of aanwijzing tot 
stand moet komen en die ik wil handhaven, geeft ten slotte de gemeenten 
daarnaast aanvullende waarborgen, dat de belangen waarvan zij menen 
dat die voor de oordeelsvorming over de rechtsgeldigheid en opportuniteit 
van de richtlijn of aanwijzing van dienst kunnen zijn, voldoende over het 
voetlicht komen. Ook bij de vaststelling van het beleidsplan kunnen de 
gemeenten op grond van artikel 79a, tweede lid, hun belangen naar voren 
brengen, maar het heeft zin hen daartoe nogmaals ook bij het voornemen 
van gedeputeerde staten om een richtlijn voor of een aanwijzing vast te 
stellen in de gelegenheid te stellen, omdat de situatie sedert de vaststelling 
van het beleidsplan gewijzigd kan zijn en omdat het provinciaal bestuur zo 
op het ultimum-remedium-karakter van dit instrumentarium wordt gedrukt. 
De provincie zal zich uitdrukkelijk moeten afvragen of het in het beleidsplan 
vastgelegde beleid niet ook op een andere, minder indringende wijze 
geëffectueerd kan worden. Daarmee wordt, meer nog dan met het voorstel 
van mijn ambtsvoorganger, verzekerd dat de bevoegdheid richtlijnen en 
aanwijzingen te geven voor het provinciaal bestuur geen blanco cheque 
vormt. 

De bestuursinstrumenten richtlijn en aanwijzing zijn niet nieuw. In 
verschillende bijzondere, met name meer recente wetten komen ze voor, 
zoals in de Wet luchtverontreiniging (artikel 41), de Afvalstoffenwet (artikel 
8), de Woonruimtewet (artikel 7), en vooral de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (artikel 37 en 38). De richtlijn- en/of aanwijzingsbevoegdheden 
hebben echter in tegenstelling tot die in het hier aan de orde zijnde 
wetsontwerp steeds betrekking op een beperkt, scherp afgebakend terrein. 

Een ruimere bevoegdheid tot het geven van richtlijnen en aanwijzingen 
is geformuleerd in de Rijnmondwet: artikel 30 van die wet geeft de raad 
van Rijnmond met betrekking tot een limitatief opgesomd aantal onderwer-
pen de bevoegdheid aan de inliggende gemeenten richtlijnen en vervolgens 
aanwijzingen te geven. Gezien de grote overeenkomst tussen deze bevoegd-
heid en de in dit wetsontwerp neergelegde, is het interessant te bezien 
welke bezwaren zoal geconstateerd zijn tegen de Rijnmondse mogelijkheden, 
waarvan overigens slechts een spaarzaam gebruik gemaakt is. 

Ten eerste heeft de bevoegdheid van Rijnmond slechts betrekking op een 
beperkt aantal onderwerpen (artikel 30, eerste lid, at/m n). Met inachtneming 
van de beperking van de reikwijdte, zoals die boven is aangegeven, 
waardoor richtlijnen en aanwijzingen betrekking kunnen hebben op het hele 
autonome terrein van de gemeentelijke bevoegdheid, geldt deze beperking 
voor de artikelen 87a tot en met 87g Provinciewet niet. 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 14322, nr. 35 17 



Ten tweede hebben Rijnmondse richtlijnen en aanwijzingen geen 
betrekking op het beleid van provincie, Rijk of waterschappen. Voor de 
hierbedoelde bevoegdheid geldt dit nog ten opzichte van de laatste twee, 
maar de provincie heeft op basis van onder andere artikel 98 Provinciewet 
nogal wat bevoegdheden ten opzichte van waterschappen. En het feit, dat 
het beleidsplan, waarop de richtlijnen (en daarmee de aanwijzingen) 
gebaseerd moeten zijn tot stand komt na overleg met onder andere de 
betrokken rijksinstanties, maakt de kans dat ook het Rijk met de strekking 
van de opdracht van de provincie rekening zal houden groter. 

Dat voorafgaande overleg kan er onder andere toe leiden, dat regels 
afkomstig van het rijksniveau die belemmerend werken op de effectuering 
van een richtlijn gewijzigd of geschrapt worden (voor zover dat al niet 
gebeurt in het kader van de decentralisatie), waarmee ook een derde 
bezwaar tegen de beperktheid van de Rijnmondse bevoegdheden vermin-
derd wordt met de nu voorgestelde regeling. Geheel opgeheven kan deze 
beperking overigens om begrijpelijke redenen nooit worden. 

Ten vierde is bij het geven van met name een aanwijzing vaak nog niet 
precies te overzien wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeente(n) tot 
wie ze zich richt, reden waarom wellicht (nog) niet tot het geven ervan 
wordt overgegaan. Zolang echter niet een minimum aan duidelijkheid 
bestaat, is het geven van een aanwijzing ook niet op zijn plaats. Voor zover 
uit een richtlijn of aanwijzing kosten voortvloeien voor de gemeente, blijven 
deze voor rekening van die gemeente, tenzij provinciale staten bereid zijn 
ter effectuering van de opdracht zelf gelden ter beschikking te stellen 
(artikel 87a, vijfde lid, Provinciewet). Een duidelijke toezegging kan het 
uivoeren van de richtlijn of aanwijzing vanzelfsprekend vergemakkelijken. 
De provincie zal, door de vergroting van haar financiële mogelijkheden, 
waaronder de verruiming van het eigen belastinggebied (waarover meer in 
hoofdstuk V), ook eerder dan onder de huidige omstandigheden tot het ter 
beschikking stellen van financiële middelen kunnen overgaan, terwijl 
daarmee tevens voorkomen kan worden, dat de provincie de uitvoering 
van een taak waarop de opdracht betrekking heeft aan zich trekt, waardoor 
voor de gemeenten in het geheel geen beleidsvrijheid meer zou resteren. 

Controle op de naleving van een richtlijn is voor Rijnmond een moeilijke 
zaak, waardoor ook geen mechanisme bestaat om na te gaan of eventueel 
een aanwijzing gegeven zou moeten worden, aldus luidt een vijfde bezwaar. 

Met de gemeenten is overleg voorgeschreven bij de voorbereiding van 
het beleidsplan waarop de richtlijn/aanwijzing als gezegd gebaseerd moet 
zijn. Het effectueren van het beleid, ten opzichte waarvan gemeenten 
ondanks richtlijnen en/of aanwijzingen uitvoerende en beleidsvormende 
taken behouden, is een zaak van complementair bestuur. In die zin zal het 
provinciaal bestuur steeds in overleg moeten treden en blijven over de 
concrete invulling van het beleid, waarvoor gezamenlijk verantwoordelijk-
heid bestaat. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn een bepaalde gedetail-
leerde instructie te geven over wat op welke wijze gedaan moet worden 
door een gemeente, tegen de uitdrukkelijke en gemotiveerde wens van die 
gemeente in. Het blijft immers een gedeelde verantwoordelijkheid, zolang 
de provincie niet overgaat tot het volledig overnemen van het betreffende 
taakgebied. Met name in die zin blijft ook de aanwijzing begrensd wat de 
mate van gedetailleerdheid betreft. Zij kan niet zover gaan, dat daarin 
precies het door de gemeente te nemen besluit vervat is. Vergelijk in dit 
verband het Koninklijk besluit van 12 mei 1970, nr. 9 inzake de Bernisse. 
Voor dit «in de plaats treden» staan de provincie, als gezegd, andere 
middelen ter beschikking, waarbij niet langer de schijn van een eigen 
gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt opgehouden. 

Overigens bestaat er tussen gemeenten en provincie toch een duidelijker 
relatie dan tussen Rijnmond en de omliggende gemeenten. De provincie 
heeft een algemene toezichtstaak, neergelegd in de artikelen 120 en 121 
van de Provinciewet en zal een in de toekomst gemarginaliseerd toezicht 
op de gemeentelijke begroting houden. 
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Hoewel ook in het voorstel van het vorige kabinet het beleidsplan een 
externe werking zou hebben, zoals de toenmalige Minister van Binnenlandse 
Zaken in zijn brief aan de colleges van gedeputeerde staten ook uitdrukkelijk 
vermeldde, krijgt dat externe effect in mijn voorstel wat meer nadruk. 
Naast het externe effect naar andere provincies, dat een beleidsplan van-
zelfsprekend bezit, en het externe effect naar de in de provincie actieve 
rijksdiensten waarmee bij de voorbereiding overleg gevoerd moet worden, 
krijgt de coördinerende taak van de provincie ten opzichte van de inliggende 
gemeenten door de exclusieve koppeling van de richtlijn- en aanwijzings-
bevoegdheid aan het plan meer diepgang. Nu de plannende, sturende en 
coördinerende mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerkingsver-
banden door de insnoering uit het ontwerp van Wet gemeenschappelijke 
regelingen naar de provincie overgaan en de provincie ter behartiging van 
deze taak het provinciaal beleidsplan als instrument krijgt aangereikt, kan 
dit externe effect van het beleidsplan niet gemist worden. 

De koppeling nu van beleidsplan en de richtlijn- en aanwijzingsbevoegd-
heid bewerkstelligt, dat een gecoördineerd regionaal en provinciaal beleid, 
voor zover de medewerking van de gemeenten daarvoor nodig is, tot stand 
kan komen, en tevens een verder ingrijpen van de provincie op minder 
belangrijke punten of op ad hoe-basis (hetgeen de autonomie van de 
gemeenten op ongerechtvaardigde wijze zou aantasten) niet mogelijk zal 
zijn. 

Na deze algemene beschouwingen omtrent het beleidsplan en de 
voorgestelde artikelen 87a t/m 87g van de Provinciewetzal in het navolgende 
worden ingegaan op een aantal concrete vragen die omtrent deze onder-
werpen gesteld zijn. 

De fractie van de P.v.d.A. betuigt haar instemming met het verplicht 
stellen van het beleidsplan. Zij meent echter, dat het beleidsplan een 
onvoldoende met waarborgen omklede basis vormt voor het geven van 
richtlijnen en aanwijzingen. Naar haar mening behoort dit middel de 
provinciale besturen slechts op basis van bijzondere wetgeving of eventueel 
op basis van een positieve lijst toe te komen. 

Zoals ik in het voorgaande heb uiteengezet, ben ik van mening dat de 
koppeling van de bevoegdheid richtlijnen en aanwijzingen te geven aan het 
provinciale beleidsplan juist de beste waarborg tegen oneigenlijk gebruik 
van deze bevoegdheden biedt. Waarom de bevoegdheid niet kan worden 
beperkt tot zaken die op een eventueel positieve lijst staan zal in het 
navolgende, waar ik in positieve zin over een positieve lijst kom te spreken, 
uiteengezet worden. 

De fractie van het C.D.A. vragt naar de betekenis van het woordje 
«vooralsnog» bij de uiteenzetting in de memorie van antwoord over de 
reden waarom geen onderscheid wordt aangebracht tussen een ontwikke-
lingsprogramma en een beleidsplan. 

In die memorie is, naar ik meen op een adequate wijze uiteengezet 
waarom het niet zinnig lijkt een formeel onderscheid te maken tussen deze 
twee planfiguren. Wanneer ik de woorden van mijn ambtsvoorganger goed 
interpreteer, dan lijkt met het woordje «vooralsnog» niet méér bedoeld te 
zijn, dan dat de toekomst wellicht zou kunnen uitwijzen, dat een dergelijk 
onderscheid wel zinnig is. In de bijgevoegde brief aan de colleges van 
gedeputeerde staten is nog aangegeven, waarom (vooralsnog) een 
onderscheid niet wordt aangebracht. Ik kan me met die redenering verenigen. 

Dezelfde leden vroegen ook wie bepaalt, dat een concreet ingrijpen van 
de provincie door middel van een richtlijn of zelfs een aanwijzing slechts 
als uiterst middel zal worden gehanteerd en wat in dat verband het verschil 
is tussen bovengemeentelijke taken en taken met bovengemeentelijke 
aspecten. 

Of een richtlijn of aanwijzing inderdaad eerst is gegeven, wanneer alle 
andere mogelijkheden om tot overeenstemming te komen tussen de 
provincie en één of meer gemeenten zijn uitgeput, staat ter beoordeling 
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van de Kroon ingeval tegen deze richtl i jn of de aanwijzing beroep is 
aangetekend. De Kroon beoordeelt immers ook de oppor tuni te i t van de 
maatregel . In het uiterste geval kan de Kroon, wanneer niet b innen een 
maand beroep is aangetekend tegen het besluit, dat besluit nog spontaan 
verniet igen op grond van artikel 165 jo 167 van de Provinciewet. Hieraan 
moet echter wel worden toegevoegd, dat zowel bij de behandel ing in 
beroep van een richtl i jn of aanwi jz ing als bij het overwegen van spontane 
verniet ig ing de Kroon enige terughoudenheid past. Natuurl i jk, bij kroonbe-
roep evenals bij verniet ig ing staan zowel de rechtsgeldigheid als de 
oppor tun i te i t van de maatregel ter beoordel ing. Het is echter niet de 
bedoel ing dat met deze middelen de Kroon feitelijk op de stoel van het 
provinciaal bestuur gaat zitten. Met name bij toetsing van de opportuni te i t 
zal zij zich in het algemeen moeten en kunnen beperken tot het beoordelen 
van de vraag of het provinciaal bestuur, bij afweging van alle in het geding 
zijnde belangen en in het licht van het algemeen belang, in redeli jkheid tot 
het geven van de opdracht had kunnen komen. Het middel r ichtl i jn en 
sterker nog het middel aanwijzing moet (en dat staat zeker bij een beroep 
ter discussie) slechts in het uiterste geval gebruikt wo rden , maar dan ook 
effectueerbaar zijn. 

Het verschi l tussen bovengemeentel i jke taken en taken met bovengemeen-
teli jke aspecten is in het feit gelegen, dat bovengemeentel i jke taken 
wezenl i jk niet bij de gemeenten thu ishoren. Daaronder worden verstaan bij 
voorbeeld de planning, stur ing en coördinat ie, zoals die nu door interge-
meentel i jke samenwerk ingsverbanden worden verricht ten opzichte van 
het beleid van de deelnemende gemeenten. Hierop kan een richtl i jn of 
aanwi jz ing geen betrekking hebben, aangezien deze taken in de toekomst 
aan de gemeenten niet langer zullen toekomen, noch aan hun samenwer-
k ingsverbanden. 

Een aantal andere taken echter, en ik denk daarbij bij voorbeeld aan de 
buitenstedel i jke openluchtrecreat ie en het stedelijk openbaar vervoer, 
hebben naast zuiver lokale ook onmiskenbaar bovenlokale en daarmee 
bovengemeentel i jke aspecten: de bevolking van een groter gebied maakt 
van de recreat ievoorzieningen gebruik, en het stedelijk openbaar vervoer 
kan slechts goed funct ioneren, wanneer er een m in imum aan afs temming 
met het regionaal openbaar vervoer verzekerd is. 

Ook ik ben van mening, en dit in an twoord op een opmerk ing van de 
fractie van de V.V.D. ter zake, dat intergemeentel i jke samenwerk ing 
uiteindel i jk betrekking zal hebben op in wezen gemeentel i jke taken. Maar 
juist voor die aspecten aan die samenwerking die duideli jk bovengemeen-
teli jk zi jn, kan een beïnvloedingsmiddel voor het provinciaal bestuur niet 
gemist worden . In die zin lost de Wet gemeenschappeli jke regel ingen, ook 
de n ieuwe, de regionale problematiek niet geheel op. 

De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen ten slotte nog waarop de 
gedachte gebaseerd is, dat een beleidsplan daadwerkeli jk zal bi jdragen tot 
de doorzicht igheid en de samenhang van het provinciaal beleid. 

Het lijkt me betrekkelijk vanzelfsprekend dat een uitdrukkeli jke formuler ing 
van het provinciale beleid door middel van een beleidsplan dat beleid 
doorzicht iger maakt. Bij het voorbereiden van het plan zullen beleidsvelden 
waarvan het beleid niet met elkaar spoort onvermi jdel i jk met elkaar gecon-
f ronteerd worden , hetgeen geen verzekering geeft dat daardoor ook meer 
samenhang in het beleid ontstaat, maar wat het bevorderen van samenhang 
wel vergemakkeli jkt. Deze signaalfunctie voor eventuele knelpunten kan 
bevorderen, dat niet alleen via de begrot ing en de toel icht ing daarop, maar 
ook via een meer specifiek bestuurl i jk middel de eenheid van beleid tot 
stand gebracht wordt . Het beleidsplan geeft dus geen zekerheid dat meer 
samenhang in het beleid komt, maar maakt die wel waarschijnl i jker. Ik heb 
er het volste ver t rouwen in dat de provinciale besturen daartoe van dit 
middel gebruik zullen maken. 

De fractie van de V.V.D. behield haar twi j fels over de noodzaak aan de 
provincies het opstel len van een beleidsplan voor te schri jven, met name 
omdat de provincie toch een afgietsel van de ri jksoverheid zou zijn waar 
het de «verkokering» in sectoren betreft. 
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Deze mening wordt door mij niet gedeeld. Het is weliswaar juist, dat de 
vaststelling van een provinciaal plan de opdeling in meer of minder 
zelfstandige «kokers» niet kan doorbreken, omdat deze verkokering in een 
veelheid van regels en gewoonten is vastgelegd, maar ook hier kan het 
provinciaal beleidsplan een signaalfunctie vervullen, waardoor op den duur 
de verkokering kan worden bestreden. De noodzaak van deze bestrijding 
doet zich immers pas gevoelen wanneer men met de gevolgen daarvan 
direct geconfronteerd wordt, en dat gebeurt in het algemeen pas op «de 
werkvloer», welke vaak de provincie is. Decentralisatie is vervolgens een 
van de beste middelen om de verkokering echt te doorbreken. 

De leden van de fractie van D'66 meenden, dat een gemeente financieel 
in een lastig parket zou kunnen komen, wanneer via een algemene maatregel 
van bestuur een richtlijn zou zijn voorgeschreven. Via een algemene 
maatregel van bestuur kan geen richtlijn in de zin van deze wet worden 
voorgeschreven. De algemene maategel van bestuur die wordt mogelijk 
gemaakt in artikel 87b, tweede lid, heeft alleen betrekking op de wijze van 
voorbereiding van de richtlijn, op de procedure die daarbij zou moeten 
worden gevolgd om een optimum aan rechtszekerheid te waarborgen. De 
inhoudelijke bevoegdheid een richtlijn te geven is een vrije bevoegdheid 
van het provinciaal bestuur waar het Rijk niet in kan treden. 

Met betrekking tot de financiële problemen die voor een gemeente 
kunnen ontstaan wil ik wijzen op artikel 87a, derde lid, dat bepaalt dat de 
provincie bij het geven van de richtlijn met de financiële mogelijkheden 
van de betrokken gemeenten rekening moet houden. Dit «rekening houden 
met» kan ertoe leiden, dat de provincie zelf middelen ter beschikking stelt. 
Basis daarvoor is gelegd in artikel 87a, vijfde lid. Verder is in ieder geval 
voorafgaand overleg met de gemeenten voorgeschreven en kan in het 
uiterste geval de richtlijn met zijn financiële consequenties in het kader van 
het kroonberoep heroverwogen worden. 

Overigens menen de leden van deze fractie ten onrechte dat een richtlijn 
slechts aan ten minste twee gemeenten gegeven kan worden. Deze kan aan 
één gemeente gegeven worden, maar alleen wanneer het zaken betreft die 
minstens twee gemeenten raken. In eerste instantie bepaalt het provinciaal 
bestuur welke gemeenten «betrokken» zijn, al kunnen gemeenten hun 
daaromtrent afwijkende mening aan de provincie kenbaar maken. In laatste 
instantie kan de Kroon toezien, dat gemeenten niet ten onrechte als 
betrokken worden aangemerkt in een bepaalde zaak. 

Deze zelfde leden vroegen verder of artikel 79a, vijfde lid, aan de Minister 
van Binnenlandse Zaken de bevoegdheid geeft de provincie op bepaalde 
terreinen primair bevoegd te maken. Gezien de tekst van het bedoelde 
artikellid, die spreekt van voorbereiding en inrichting van het plan, kan 
daaruit niet de bedoelde bevoegdheid voor die minister worden afgeleid. 
De bedoeling van deze bepaling is om een minimum aan eenheid in opzet, 
indeling en wijze van voorbereiding (bij voorbeeld met betrekking tot de bij 
die voorbereiding te betrekken personen en instanties) te kunnen bewerk-
stelligen, wanneer deze niet door onderling interprovinciaal overleg tot 
stand zou komen. Over de mogelijkheid om via een andere weg, namelijk 
via een positieve lijst, de provinciale taakbehartiging te beïnvloeden, 
verwijs ik naar het volgende paragraaf. 

De leden van de D'66-fractie meenden ten slotte, dat met de richtlijn- en 
aanwijzingsbevoegdheid met de andere hand werd teruggenomen wat met 
de ene hand (via het schrappen van de negatieve lijst) was weggegeven. Ik 
meen toch, dat een versterking van het provinciale niveau op enigerlei 
wijze inhoud gegeven moet worden, een versterking waarmee het IPO zich 
uitdrukkelijk kan verenigen, met name om de plannende, coördinerende en 
sturende taak ten opzichte van de regio te kunnen waar maken. Daartoe 
biedt de positieve lijst zoals die in het navolgende wordt omschreven 
aangrijpingspunten, maar daarvoor kan het middel van richtlijnen en 
aanwijzingen, hoe terughoudend de provincies daarvan ook gebruik 
behoren te maken, niet gemist worden. Een provincie-nieuwe-stijl behoort 
een actievere provincie te zijn. Daarvoor is een mentaliteitsverandering op 
het provinciaal niveau nodig, maar daarvoor dienen de nieuwe provincies 
ook de formele middelen geboden te worden. 
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Met de provincies-nieuwe-stijl zal een definitief einde komen aan de 
periode van de «nachtwakersprovincie», een verandering die de laatste 
jaren al duidelijk is ingezet. 

De leden van de fractie van de P.P.R. vreesden voor een ver gaande 
ingreep in lokale zaken door de combinatie van beleidsplan en richtlijnen 
en aanwijzingen. Voorts constateerden zij het ontbreken van een regeling 
van de financiële gevolgen van verplichtingen door de provincie aan 
gemeenten opgelegd. 

Deze leden wijzen er zelf al op, dat artikel 88b Provinciewet formeel zal 
vastleggen, dat zaken van zuiver lokaal belang de provincie niet aangaan. 
Wanneer de provincie bij het geven van richtlijnen of aanwijzingen deze 
bepalingen zou overschrijden, kunnen de gemeenten er zeker van zijn, dat 
zij in een beroepsprocedure in het gelijk gesteld zullen worden. Het gaat 
er om met deze middelen het provinciaal niveau verantwoordelijk te maken 
voor het regionale gebeuren, waar tot nu toe vooral de gemeenten met 
hun samenwerkingsverbanden in voorzien hebben, hetgeen mede tot de 
bovenomschreven regionale problematiek heeft geleid. In antwoord op het 
door de P.v.dA. gestelde is al aangegeven, dat de koppeling beleidsplan-
richtlijnen en aanwijzingen de gemeenten meer zekerheid zal geven dat 
deze instrumenten allen voor hoofdlijnen gehanteerd zullen worden. 

Met betrekking tot de kosten voortvloeiende uit verplichtingen die de 
provincie een gemeente oplegt ben ik van mening, dat wel een regeling is 
getroffen, die echter nader door de betrokkenen zal moeten worden 
ingevuld. In principe immers komen deze kosten voor rekening van de 
gemeente (artikel 87a, vierde lid), tenzij de provincie bepaalt, dat (een deel 
van) de kosten voor haar rekening komt of voor die van een of meer andere 
gemeenten (vijfde lid). De provincie kan bij voorbeeld tot deze conclusie 
komen op grond van de mate waarin (de bevolking van) aangrenzende 
gemeenten profijt hebben (heeft) van de voorzieningen die tot stand 
moeten worden gebracht, of op grond van de afweging van de financiële 
situatie van de gemeenten, waarmee uitdrukkelijk rekening gehouden moet 
worden. Bij aanwijzingen geldt hetzelfde (artikel 87d, derde lid). Wanneer 
de provincie bevreesd is, dat de effectuering van het door haar voorgestane 
beleid, neergelegd in de richtlijn of de aanwijzing, zal afstuiten op 
de beperkte financiële mogelijkheden van de betroffen gemeente(n), dan is 
er reden om óf zelf geldelijke middelen ter beschikking te stellen öf het 
draagvlak van deze financiële lasten te vergroten door andere gemeenten 
mee te laten betalen; mede daartoe worden de provincies aanvullende 
financiën ter beschikking gesteld door onder meer de verruiming van het 
eigen belastinggebied (zie hoofdstuk V). 

III.2. Positieve lijst 

De fractie van de P.v.d.A. heeft in het eindverslag nogmaals de door haar 
in het voorlopig verslag naar voren gebrachte ideeën met betrekking tot 
een positieve lijst in herinnering gebracht. Daarbij houdt zij opnieuw een 
pleidooi voor dit bestuursinstrument, waarmee aan de provincies een 
duidelijke taakstelling wordt gegeven, zonder dat daarvoor een (centrale) 
ingreep in de bestaande bevoegdheidsverdeling via bijzondere wetgeving 
nodig is, en zonder dat dat moet betekenen dat de gemeenten alle be-
voegdheden met betrekking tot de opgesomde taakgebieden geheel 
verliezen, ook in de aanvullende sfeer. Dit laatste zou immers het geval zijn 
bij een negatieve lijst, zoals die in het oorspronkelijke wetsontwerp vervat 
was. 

De leden van de fractie van D'66 wezen nogmaals op criteria in bijzondere 
wetten die een flexibele toepassing van die wetten mogelijk maken. Ik 
begrijp deze vraag zo dat ook deze leden de noodzaak meer beweeglijkheid 
in te bouwen in de feitelijke verdeling van taken en bevoegdheden in 
wettelijke en buitenwettelijke regelingen onderschrijven. 
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Ook ik onderschrijf deze noodzaak en ben van mening, dat de gedachten 
van een positieve lijst aan deze noodzaak gedeeltelijk tegemoet kan komen, 
naast aanpassingen in de bijzondere wetgeving, bij voorbeeld in het kader 
van de decentralisatie. Ik neem deze gedachte dan ook over op de wijze 
zoals hierna uiteengezet. 

Zoals al in het onderdeel over het provinciale beleidsplan en de richtlijn-
en aanwijzingsbevoegdheid aangegeven, is het zaak dat de provincie actief 
gaat deelnemen in het bestuur van dit land, waar nodig ook in de uitvoerende 
sfeer. Al in de memorie van antwoord is een groot aantal taken opgesomd, 
die de provincies in de laatste jaren kregen, dan wel die op korte termijn op 
hen afkomen. Voeg daar nog bij de taken die in het kader van de decentrali-
satie van rijkstaken aan de provincie zullen worden opgedragen en het 
beeld wordt scherper van een provincie die loskomt uit haar traditionele 
opvatting omtrent afstandelijk, controlerend en arbitrerend bestuur. De 
«nachtwakersprovincie» behoort nu al tot het verleden. 

Maar tot nu toe is een handicap voor een actief ingrijpen van de provincie 
in zaken die met name de regio aangaan steeds geweest, dat in het 
algemeen niet de provincie, maar de gemeente in het «regionale gat» is 
gesprongen en belangrijke voorzieningen tot stand heeft gebracht. Oorzaken 
daarvan waren dat de gemeente doorgaans eerder met het ontstaan van 
nieuwe behoeften, waarvoor overheidsingrijpen gerechtvaardigd is, 
geconfronteerd werd, maar ook dat de taakopvatting van de provincie-oude-
stijl voor eigen optreden in de uitvoerende sfeer geen ruimte liet. Dit 
optreden van de gemeenten kan alleen maar (het zij met nadruk verklaard) 
positief worden gewaardeerd, maar de situatie doet zich wel voor, dat ook 
wanneer door technische of maatschappelijke oorzaken de schaal waarop 
de taak behartigd moet worden, dan wel de aard van de taak zodanig 
veranderd is, dat dit de schaal of de krachten van een gemeente duidelijk te 
boven gaat, overname van een dergelijke taak door het provinciaal niveau 
niet mogelijk blijkt. De provincie kan in theorie in het kader van het open 
bestel dat wij in Nederland kennen via een verordening de regeling van de 
betreffende taak aan zich trekken, maar zij kan niet de financiële middelen 
die door de gemeente(n) aan deze taak worden besteed tegelijk mee 
overnemen, terwijl ze vrijwel nooit zelf voldoende geld heeft om de 
betreffende taak in eigen beheer te nemen en te bekostigen. Dat betekent 
dat het open bestel in feite niet meer kan functioneren. Een taakverschuiving 
van de gemeente naar de provincie, toch een essentieel onderdeel van dat 
open bestel, is nog slechts via ingrijpen van de rijksoverheid met behulp 
van bijzondere wetgeving te bewerkstelligen, waarbij dan ook een herver-
deling van geld plaatsvindt. 

Dit nu heeft twee nadelen. Ten eerste kan zo, gezien de tijd die in het 
algemeen met bijzondere wetgeving op een tot dan toe tot de autonomie 
van de lagere overheden behorend terrein gemoeid is, onvoldoende snel 
op nieuwe ontwikkelingen ingespeeld worden, zeker gezien het feit dat het 
opstarten van een proces van wetgeving in het algemeen eerst plaatsvindt, 
wanneer landelijk de ontwikkelingen daar al enige tijd dringend om vragen. 
Met name wanneer slechts in een deel van het land zulke ontwikkelingen 
tot problemen (dreigen te) leiden, kan daarop vanuit de rijksoverheid 
onvoldoende snel gereageerd worden. 

Ten tweede is het met bijzondere wetgeving toch steeds het Rijk dat 
bepaalt, wat wel en niet door de twee andere bestuurslagen aan taken 
verricht mag worden. Aan deze vorm van «centralisatie» nu zou ik een eind 
willen maken en het open bestel in ere herstellen door met betrekking tot 
een beperkt aantal taakgebieden, waarvoor het open bestel met name niet 
meer functioneert bijzondere voorzieningen te treffen. Deze taakgebieden 
hebben grosso modo gemeen, dat ze nu veelal behartigd worden in wat 
hiervoor al als het «regionale gat» beschreven is, dat wil dus zeggen in 
gemeenschappelijke regelingen of regionale bestuursplatforms, dan wel 
nog steeds door individuele gemeenten worden verricht, maar boven de 
macht van deze gemeenten zijn uitgegroeid, of zo'n sterke regionale 
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uitstraling hebben, dat zeggingsmacht daarover van alléén de raad van die 
gemeente de democratie in de omliggende betrokken gemeenten geen of 
onvoldoende recht doet. 

De positieve lijst heeft dus, in combinatie met de nog te noemen uitbreiding 
van de financiële mogelijkheden, het voordeel dat daarmee het open bestel 
in ere kan worden hersteld. Ze heeft daarnaast nog een ander voordeel: 
namelijk, dat hiermee door de provincies zelf, in nauw overleg met de 
gemeenten, ingespeeld kan worden op de specifieke kenmerken van iedere 
provincie en regio. Anders gezegd, dat meer pluriformiteit kan worden 
aangebracht in onze bestuurlijke constellatie, daar waar dat nodig en 
gewenst is. 

De mogelijkheid is aanwezig, dat door een verschillend gebruik dat de 
diverse provincies van het middel positieve lijst maken (en de manieren 
waarop dat kan, worden hierna uiteengezet), een zekere blijvende differen-
tiatie zal optreden in het feitelijke takenpakket van iedere provincie, en 
daarmee van de daarin gelegen gemeenten. Op de verschillende aspecten 
die aan deze en andere vormen van differentiatie vastzitten, wordt in 
paragraaf VI.1 naderingegaan. 

De positieve lijst zoals die nu bij vierde nota van wijzigingen bij het 
ontwerp van Wet reorganisatie binnenlands bestuur is opgenomen bevat 
een aantal onderwerpen, die «van voortdurende provinciale zorg» zullen 
zijn. Dat wil zeggen, dat de lijst geen direct effect heeft op de verdeling van 
bevoegdheden over de drie bestuurslagen, maar dat het genoemd zijn van 
een onderwerp op de lijst betekent dat de wetgever erkent dat de provincie 
op dat gebied een bijzondere verantwoordelijkheid behoort te hebben. 

Het essentiële verschil tussen taakopdracht bij positieve lijst en bij 
bijzondere wetgeving is, dat het bij de positieve lijst aan de provincies zelf 
is om uit te maken op welke wijze zij de inhoud geven aan de taakopdracht 
en daarbij ook de mogelijkheid hebben de taak geheel aan de gemeente te 
laten. De wetgever wil met het vermelden van een taakgebied op de 
positieve lijst aangeven dat er naar zijn oordeel een verantwoordelijkheid 
voor de provincie op dat taakgebied is gelegen, maar deze verantwoorde-
lijkheid niet zo eenduidig steeds door de provincies zelf op een bepaalde 
manier ter hand moet worden genomen, dat dit in een bijzondere wet moet 
worden vastgelegd. 

Er zij dan ook verschillende manieren waarop de provincies deze verant-
woordelijkheid kunnen invullen. Allereerst zoals al vermeld door de 
behartiging van het betreffende taakgebied geheel aan de al dan niet 
samenwerkende gemeenten te laten. Een provincie kan tot deze conclusie 
komen, omdat binnen haar gebied de ontwikkelingen met betrekking tot dit 
taakgebied niet hebben geleid tot de noodzaak zelf regelend op te treden. 
Het enige wat de provincie in dit geval doet is afwegen wat haar verant-
woordelijkheid op dit terrein is, zonder daar de conclusies uit te trekken dat 
provinciaal optreden gewenst is. 

Een tweede mogelijkheid is het behartigen van de taak weliswaar aan de 
gemeente over te laten, maar ze met behulp van de opleggingsregeling uit 
de Wet gemeenschappelijke regelingen te verplichten dit gezamelijk te 
doen. De provinciale betrokkenheid beperkt zich dan tot het goedkeuren 
van de voorgelegde regeling of zo nodig het zelf vaststellen van de regeling. 
Dit middel kan bij voorbeeld geschikt zijn in situaties dat een project dat 
voor meerdere gemeenten van belang is tot dan toe door één of enkele 
daarvan beheerd werd. De belangen van de gemeenten zijn in dit geval 
beschermd, doordat beroep op de Kroon open staat, zowel tegen de 
verplichting een regeling te sluiten als tegen de opgelegde regeling. 

Hierbij dient nog wel te worden opgemerkt, dat op deze invulmogelijkheid 
de beperkingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing 
zijn. Bij de oplegging kan geen plannende, sturende of coördinerende taak 
ten opzichte van het beleid van de gemeenten worden voorgeschreven. 
Evenmin is het de bedoeling, dat gemeenten op deze manier een bepaalde 
taak vrijwel steeds in gemeenschappelijk verband zullen moeten behartigen. 
Over deze structurele samenwerking is in hoofdstuk III al het nodige 
gezegd. 
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Een derde mogelijkheid is, dat een provincie tot de slotsom komt, dat zij 
enige regels moet stellen met betrekking tot een onderwerp van de lijst, 
zonder zelf in de uitvoerende sfeer te treden. Dit kan bij provinciale veror-
dening, of wel op basis van artikel 90 Provinciewet (autonome verordenin-
gen) voor zover (nog) geen wet op het betreffende onderwerp vantoepassing 
is, of op basis van artikel 80 Provinciewet (aanvullende bevoegdheid) voor 
zover zo'n wet wel bestaat. Deze regels kunnen zowel in territoriale als in 
functionele zin gedifferentieerd worden. Dat wil zeggen, dat ze op het hele 
grondgebied van de provincie van toepassing kunnen zijn of op een deel 
daarvan (territoriale differentiatie), en dat ze op het hele onderwerp, zoals 
dat op de positieve lijst vermeld is betrekking kunnen hebben of op een 
onderdeel daarvan (functionele differentiatie). Van het laatste zou een 
voorbeeld kunnen zijn, dat een provincie op het brede terrein van de 
buitenstedelijke openluchtrecreatie alleen regels stelt met betrekking tot 
fietspaden. De positie van de gemeenten is in deze situatie beschermd 
door artikel 85, tweede lid (nieuw), Provinciewet (opgenomen in het 
wetsontwerp) en door een nieuw vijfde lid van artikel 151 gemeentewet, 
waarin ook voorafgaand overleg wordt vereist indien gemeenten in 
medebewind worden geroepen bij provinciale verordening. 

Vierde mogelijkheid is, dat een provincie een beleid ontwikkelt met 
betrekking tot een onderwerp van de positieve lijst in het kader van het 
provinciaal beleidsplan. Een dergelijk beleid zal zich tot de hoofdlijnen 
moeten beperken (artikel 79a, eerste lid, Provinciewet). Wil de provincie 
details regelen dan zal ze van een verordening (ex artikel 90 of 80 Provin-
ciewet) gebruik moeten maken. Over het beleidsplan is overleg met de 
gemeenten verplicht (artikel 79a, tweede lid). 

Uitvloeisel van het in het plan ontwikkelde beleid kan het geven van 
richtlijnen en eventueel aanwijzingen zijn aan gemeenten. Ook hierbij is in 
een uitvoerige procedure voorzien ter bescherming van de gemeentelijke 
belangen. Daarvoor zij verwezen naar de vorige paragraaf. 

De vijfde mogelijkheid is het sluiten van een gemeenschappelijke 
regeling tussen de provincie en één of meer gemeenten met betrekking tot 
een bepaald taakgebied of een bepaald project. Op een dergelijke regeling 
zal vanzelfsprekend de (nieuwe) Wet gemeenschappelijke regelingen van 
toepassing zijn. Dat betekent, dat het belang van de gemeenten niet alleen 
gewaarborgd is, doordat een regeling slechts kan worden aangegaan met 
gemeenten die dat willen; ook door de bepalingen omtrent het aanhalen 
van de bestuursbanden en van de financiële banden tussen het samenwer-
kingsverband en de deelnemers, zoals die in het nieuwe wetsontwerp 
vervat zijn, zullen ze ook na het sluiten van de regeling beter beveiligd zijn. 
Het is wel zaak deze vorm van behartigen van taken slechts bij uiterste 
noodzaak te hanteren, bij voorbeeld ingeval verantwoordelijkheid van 
beide bestuurslagen blijvend in het geding is en de taakaspecten zozeer 
met elkaar samenhangen, dat een organisatorische scheiding te zeer 
afbreuk zou doen aan de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger. 
Uitgangspunt, ook bij complementair bestuur, moet immers zoveel 
mogelijk blijven dat iedere bestuurslaag zelfstandig verantwoordelijk is 
voor zijn taken. 

Een zesde invulmogelijkheid van de provinciale verantwoordelijkheid 
met betrekking tot de onderwerpen van de positieve lijst is overname tout 
court. Het spreekt vanzelf dat dit (in tegenstelling tot bij de eerste, de 
tweede en de vijfde mogelijkheid) alleen mogelijk is bij (aspecten van) 
onderwerpen die (nog) niet bij bijzondere wet geregeld zijn, op basis van 
artikel 90 of 80 van de Provinciewet dus. Taakvelden derhalve, die tot de 
autonomie in de brede zin van het woord behoren, zoals in de vorige 
paragraaf uiteengezet. De overname kan geheel of gedeeltelijk gebeuren. Zo 
is het bij voorbeeld voorstelbaar, dat de provincie alleen de grootschalige 
projecten van (meestal samenwerkende) gemeenten overneemt, of 
bepaalde taakonderdelen. Ook bij deze wijze van gebruikmaking van de 
positieve lijst is het geboden de gemeenten verweermiddelen te geven. 
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Daarom is in de nota van wi jz ig ingen geregeld, dat wanneer de provincie 
met betrekking tot een onderwerp van de posit ieve lijst zelf van de gemeenten 
een aantal u i tvoerende taken wi l overnemen, de provincie h ieromtrent 
overleg zal moeten voeren met die gemeenten die tot dan toe zelf iets aan 
het betreffende taakveld hebben gedaan. Een aanvul l ing in deze zin is aan 
artikel 80 en 90 Provinciewet toegevoegd. Er zij met nadruk op gewezen, 
dat het geheel of gedeeltel i jk overnemen van de ui tvoer ing van een 
autonome taak een zeer diep ingr i jpend middel is. Er is dan ook alle reden 
zeer omzicht ig met dit midde l o m te gaan en alleen dan tot overname over 
te gaan wanneer de andere mogel i jkheden onvo ldoende garanties zouden 
bieden voor een adequate en democrat ische taakvervul l ing in het belang 
van de burger. 

Via het stellen van algemene regels bij provinciale verordeningen, dan 
wel via het geven van r icht l i jnen, desnoods gevo lgd door aanwijz ingen kan 
al een grote invloed op het gemeentel i jk beleid worden ui tgeoefend. Deze 
kan echter niet zo ver gaan dat de gemeente tot louter ui tvoeringsloket van 
provinciaal beleid op het betreffende taakgebied word t gemaakt. Met deze 
middelen bli jft het pr incipe van gedeelde verantwoordel i jkhe id overeind en 
dat zal dan ook bele idsmat ig erkend moeten w o r d e n . Al leen wanneer een 
provincie tot de s lotsom moet komen dat ook de ui tvoer ing van de taak een 
provinciale verantwoordel i jkheid behoort te zi jn, kan aan overname 
gedacht worden. Een signaal hiervoor kan zijn, dat de provincie bij het 
opstel len van een aanwi jz ing tot de conclusie komt dat deze alleen effectief 
zou zijn, wanneer deze het door de gemeente(n) te voeren beleid precies 
zou uitst ippelen. In de vor ige paragraaf hebben we gezien, dat de inhoud 
van een aanwijzing zo ver niet kan gaan. In die v o r m kan de aanwijzing dan 
dus niet gegeven worden en moet naar andere middelen worden omgezien. 

Niet alleen uit een oogpunt van belangenbescherming van de gemeente 
(die immers niet «uitgekleed» behoort te worden) , maar evenzeer uit een 
oogpunt van een u i tgewogen provinciaal beleid is te rughoudendhe id 
geboden. De provincie zal immers zelf de kosten moeten dragen die aan de 
overgenomen taak(aspecten) verbonden zijn. Mede daartoe kri jgen de 
provincies een ui tbreid ing van hun f inanciële mogel i jkheden, maar deze 
extra f inanciële armslag is niet zo ruim bemeten, dat een provincie lukraak 
zou kunnen overgaan tot het tot zich trekken van voorheen gemeentel i jke 
taken. 

Voor de vol ledigheid zij nog op een zevende mogel i jkheid gewezen, 
nameli jk, dat een of meer al dan niet samenwerkende gemeenten het 
provinciaal bestuur kunnen verzoeken een bepaalde gemeentel i jke taak of 
een bepaald taakaspect te wi l len overnemen. Tot dit verzoek kunnen die 
gemeenten bij voorbeeld komen, wanneer zij zich (om redenen van schaal 
of draagvlak) gedwongen zien dat taakveld in zijn geheel over te dragen 
aan een intergemeentel i jk samenwerk ingsverband, maar eigenlijk van 
mening zijn dat de schaal waarop die taak behart igd moet worden of het 
draagvlak dat daarvoor eigenli jk vereist is, tot een taakui toefening op hoger 
niveau noopt. Met andere woorden , dat het taakveld of taakaspect hunzelf, 
ook in samenwerk ing, ontgroeid is. Gaat de provincie positief op dit 
verzoek in, dan is verder hetgeen bij de zesde mogel i jkheid genoemd werd 
van toepassing. 

Zoals ik al in paragraaf 11.3 van deze nota aangaf, ben ik van mening dat 
geen onderscheid moet worden gemaakt tussen grote en kleinere gemeen-
ten, waar het verdel ing van taken en bevoegdheden betreft die een duideli jk 
regionale werk ing hebben. Op die plaats is er echter evenzeer op gewezen, 
dat de provincie de taak heeft te bezien welke onderdelen van een in 
beginsel regionale taak eventueel door gemeenten kunnen worden vervuld. 
Daarbij kan differentiat ie tussen grote en kleinere gemeenten ertoe leiden, 
dat niet meer dan nodig is aan het gemeentel i jk niveau onttrokken wordt . 
Deze differentiatie nu kan met name worden toegepast bij de invul l ing van 
de posit ieve lijst. De meeste van de hierboven aangegeven invulmogel i jk-
heden van die lijst kunnen ten behoeve van deze differentiat ie benut 
worden. Met name is het denkbaar aan de grootste gemeenten meer taken 
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in de uitvoerende sfeer over te laten of op te dragen, die immers meestal 
gezien de omvang van hun apparaat redelijk in staat te achten zijn deze 
uitvoering op zich te nemen. 

Ten slotte (het zij nogmaals herhaald) heeft de positieve lijst geen directe 
rechtsgevolgen. Alle hiervoor genoemde zeven gebruiksmogelijkheden 
bestaan ook buiten de onderwerpen van de positieve lijst. Het vermeld zijn 
van een taakgebied op de positieve lijst is alleen een indicatie dat er voor 
de provincie eerder dan op andere gebieden reden kan zijn gebruik te 
maken van de meer ingrijpende mogelijkheden zoals die hiervoor zijn 
geschetst. Het vormt een uitdrukkelijke legitimatie voor het provinciaal 
bestuur in de gemeentelijke autonomie in te grijpen, wanneer dat uit een 
oogpunt van het voeren van een effectief regionaalbeleid gewenst wordt 
geacht. 

Het gegeven, dat een bepaald taakgebied niet op de positieve lijst 
vermeld staat wil overigens ook niet zeggen, dat de provincie geen be-
voegdheden (meer) zou hebben. De algemene formulering van artikel 90 
Provinciewet, op basis waarvan het de provincie zelf is die bepaalt wat tot 
haar taak behoort, wordt met de lijst niet aangetast. De positieve lijst is 
uitdrukkelijk niet als limitatief voor het provinciale takenpakket bedoeld. 

Mede met behulp van de suggesties die de fractie van de P.v.d.A. heeft 
gedaan in het voorlopig verslag met betrekking tot onderwerpen die op 
een positieve lijst thuishoren alsmede aan de hand van de concept-positieve 
lijst die de provincie Zuid-HoMand en het Openbaar Lichaam Rijnmond in 
het kader van de voorbereiding van het wetsontwerp tot splitsing van de 
provincie Zuid-Holland gezamenlijk hebben voorgesteld, meent de Regering 
dat de volgende taakgebieden voor het tot uitdrukking brengen van een 
expliciete provinciale verantwoordelijkheid in aanmerking komen: 

1. havens en bijbehorende bedrijfsterreinen; 
2. overige bedrijfsterreinen van regionaal belang; 
3. sociaal-economische ontwikkeling, in het bijzonder de stimulering van 

de werkgelegenheid; 
4. energievoorziening, met name in de distributieve sfeer; 
5. volkshuisvesting, in het bijzonder de contingentering van de woning-

bouw en de woonruimteverdeling; 
6. regionale aspecten van de stads- en dorpsvernieuwing; 
7. verkeer en vervoer, in het bijzonder het openbaar personenvervoer; 
8. landinrichting; 
9. organisatie van de drinkwatervoorziening en het kwantitatief grond-

waterbeheer; 
10. voorzieningen van buitenstedelijke openluchtrecreatie; 
11. natuurbehoud en landschapsbeheer; 
12. openbare gezondheidszorg en ambulancevervoer; 
13. politie; 
14. brandweer; 
15. voorzieningen op sociaal-cultureel gebied, in het bijzonder op het 

gebied van de (semi-)residentiële jeugdhulpverlening; 
16. voorzieningen op cultureel gebied, in het bijzonder de zorg voor 

sociale en territoriale spreiding; 
17. minderhedenbeleid; 
18. emancipatie; 
19. de zorg voor achterstandgroepen. 

Ook wanneer bij deze onderwerpen niet uitdrukkelijk het woord «regio-
naai» is ingevoegd, behoort het provinciale beleid zich met betrekking tot 
deze onderwerpen tot de regionale aspecten te beperken. Dat zal bij 
onderwerpen als landinrichting en energievoorziening in de distributieve 
sfeer eerder en meer het geval zijn dan bij bij voorbeeld stadsvernieuwing 
en de ontwikkeling van bedrijfsterreinen. Zo is ook het welzijn niet als 
zodanig opgenomen, omdat ik van mening ben, dat het beleid met betrekking 
tot welzijn in de eerste plaats een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, en 
dat moet blijven. 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 14322, nr. 35 71 



Evenmin zijn de ruimtelijke ordening en de milieuhygiëne opgenomen. 
Met betrekking tot deze twee taakgebieden zijn de regionale aspecten bij de 
verdeling van taken in bijzondere wetten al zonder enige dubbelzinnigheid 
aan de provincie opgedragen in de vorm van streekplannen enerzijds en 
vergunningverlening met betrekking tot inrichtingen met bovenlokale 
effecten anderzijds. De lijst vormt dus, en dat blijkt eens te meer uit het niet 
opnemen van deze twee voor het provinciale takenpakket zo belangrijke 
gebieden, geen limitatieve opsomming van het provinciale activiteitenge-
bied. 

Met betrekking tot de punten 13 en 14 van de positieve lijst, zij nog het 
volgende aangetekend. De politie en brandweer zijn taken met een deels 
regionaal karakter. Daarenboven behoren zij tot de kernfuncties van het 
openbaar bestuur. Voor alle bestuurslagen is van het grootste belang hoe 
deze functies worden vervuld. Ik ben van mening dat de algemene traditio-
nele rol die de provincie in de praktijk vervult als coördinator, als bestuurlijk 
middelpunt - men denke met name ook in dit verband aan de positie van 
de Commissaris der Koningin - vastlegging daarvan in de wet door middel 
van opneming op de positieve lijst gewenst maakt. Dit laat uiteraard, als 
gezegd, de bevoegdhedenverdeling zoals die is of wordt neergelegd in 
bijzondere wetten onverlet. 

De Regering wil met het opnemen van de positieve lijst in de Provinciewet 
het belang aangeven dat ze hecht aan een adequate invulling van het 
regionale gat op deze taakgebieden door het provinciaal bestuur. Met 
name déze taakgebieden zijn opgenomen, omdat deze vooral in dat 
regionale gat «zweven». Dat het echter juist deze taakgebieden zijn is een 
historisch gegroeide situatie, die in principe betrekkelijk snel aan wijziging 
onderhevig kan zijn. Daarom moet een middel worden gevonden om, 
zonder het beginsel van een wettelijke lijst los te laten, binnen een redelijke 
termijn aanpassingen te kunnen plegen. Daartoe is gekozen voor de 
mogelijkheid te verklaren dat andere taken in het bijzondertot hetzorggebied 
van het provinciaal bestuur behoren. Dit is uitgewerkt in een tweede en 
derde lid van artikel 88c Provinciewet. 

De fractie van de P.v.d.A. had eerder gesuggereerd de bevoegdheid voor 
de provincie richtlijnen en aanwijzingen aan gemeenten te geven te 
koppelen aan de positieve lijst. Gezien de hiervoor genoemde lijst lijkt me 
dat niet goed mogelijk. De bovenvermelde onderwerpen immers zijn vrij 
globaal omschreven. Daaromtrent is in de lijst zelf ook niets concreets 
aangegeven. Door een koppeling van richtlijnen en aanwijzingen aan het 
beleidsplan kan worden verzekerd, dat het beleid dat aan het gebruik van 
deze beleidsinstrumenten ten grondslag behoort te liggen, weloverwogen 
en uitdrukkelijk geformuleerd is. Gemeenten zullen dan niet zo snel door 
een richtlijn verrast zijn, aangezien ze van het provinciaal beleid en de 
provinciale wensen op de hoogte zijn, daarop ook vooraf invloed hebben 
kunnen uitoefenen (via het vooroverleg over het beleidsplan). Het risico 
wordt daarmee ook vermeden dat te snel en op ad hoe-basis van de 
bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, hetgeen tot een ongewenste stroom 
van beroepen bij de Kroon zou leiden. De onvermijdelijk weinig precieze 
afgrenzing van de onderwerpen van de positieve lijst zou bovendien tot 
onenigheid kunnen leiden over de vraag of een richtlijn nu wel of niet een 
onderwerp van de lijst betreft. 

III.3. Complementair bestuur 

De reorganisatie van het binnenlands bestuur richt zich, het zal inmiddels 
duidelijk zijn, behalve op de territoriale indeling met name op een herver-
deling van taken en bevoegdheden tussen de verschillende bestuurslagen. 
Deze herverdeling heeft tweeërlei strekking. Zij strekt ertoe een meer 
evenwichtige spreiding van taken over de bestuurslagen te bewerkstelligen 
en daarbij met name de positie van de lagere overheden te versterken 
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Bovendien strekt zij ertoe meer duidelijkheid te scheppen over het vraagstuk: 
waar moet de verantwoordelijkheid liggen voor bepaalde beleidsbeslissin-
gen? Duidelijkheid op dit punt is van belang uit een oogpunt van democra-
tische controle, maar ook voor burgers en instellingen die met de overheid 
te maken hebben. Ligt het accent dus bij herverdeling van taken en be-
voegdheden, de complexiteit van de hedendaagse samenleving maakt het 
niet altijd mogelijk volkomen van elkaar te scheiden «kringen» van bevoegd-
heden voor de verschillende overheidslagen aan te duiden. 

Met name ten aanzien van meer complexe projecten zijn de wettelijke 
bevoegdheidsomschrijvingen en de beschikbare budgetten doorgaans niet 
toereikend om een zaak van het begin tot het eind door één overheid te 
doen afwikkelen. De onderlinge afhankelijkheid van overheden van verschil-
lende bestuursniveaus is dan ook sterk toegenomen. In gevallen waarin 
overheden elkaar nodig hebben voor het bereiken van bepaalde doelen 
ontstaat de behoefte aan vormen van complementair bestuur. Hierbij kan 
worden gedacht aan «lichte» vormen, zoals overleg, en aan «zware» 
vormen, zoals bestuursafspraken met zekere rechtsgevolgen. 

In mei 1981 heeft het toenmalige kabinet een voorlopig regeringsstandpunt 
vastgesteld met betrekking tot het rapport van de Werkgroep complementair 
bestuur. De Regering onderschrijft daarin de wenselijkheid om meer dan 
tot nu toe het complementair bestuur te bevorderen, maar spreekt tevens 
uit dat met name de «zware» vormen van complementair bestuur (bij 
voorbeeld wettelijke verplichtingen tot overleg met regeling van de 
rechtsgevolgen daarvan) selectief moeten worden toegepast, dat wil 
zeggen alleen in die situaties en die beleidssectoren, waarin dat dringend 
geboden is. Immers een te veelvuldig gebruik van vormen van comple-
mentair bestuur brengt het gevaar met zich mee dat onduidelijkheid 
ontstaat over de vraag waar de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 
bepaalde beslissingen ligt. Het gebruik van complementair bestuur in 
onvoldoende gedecentraliseerde structuren kan bovendien centraliserend 
werken. Complementair bestuur vergt decentralisatie, het vergt een zekere 
gelijkwaardigheid van de verschillende erbij betrokken overheden. Het 
dient derhalve gezien te worden als een aanvullende voorziening ten 
opzichte van de reorganisatie van het binnenlands bestuur en de decentra-
lisatievoorstellen. Herverdeling van bevoegdheden door middel van 
vormen van complementair bestuur moet derhalve worden afgewezen. 

Een vorm van complementair bestuur is, zoals gezegd, het overleg. 
Indien de wetgever zich bedient van het begrip «overleg» bedoeld hij 
daarmee een vorm van communicatie die verder gaat dan bij voorbeeld het 
horen. Het begrip «overleg» veronderstelt een zekere wederkerigheid. De 
wederpartij zal tijdens het overleg op de ingebrachte argumenten moeten 
ingaan en enig inzicht moeten geven in haar eigen beweegredenen. De 
Regering heeft in het eerdergenoemde regeringsstandpunt inzake comple-
mentair bestuur toegezegd, dat, indien in een wettelijke regeling een 
overlegplicht wordt geïntroduceerd, tenminste in de memorie van toelichting 
een nadere aanduiding zal worden gegeven van wat onder overleg dient te 
worden verstaan. Daarnaast zullen, waar mogelijk, door procedurevoor-
schriften in de betreffende wettelijke regelingen nadere waarborgen 
worden gegeven opdat het overleg aan zekere minimumeisen voldoet (bij 
voorbeeld bepalingen met betrekking tot verslaglegging, termijnen, enz.). 
Ten aanzien van beginselen van behoorlijk overleg is de Regering van 
oordeel dat deze in het voetspoor van de beginselen van behoorlijk bestuur 
in de jurisprudentie nader tot ontwikkeling moeten komen, voordat tot een 
meer nauwkeurige formulering daarvan kan worden overgegaan. 

De Regering streeft ernaar in gevallen waarin dat aangewezen is, in de 
wet een overlegplicht vast te leggen. In het door de toenmalige Minister 
van Binnenlandse Zaken aan diverse instanties om advies gezonden 
ontwerp van een herziene gemeentewet en de daarbij gevoegde advies-
aanvrage is een aantal overlegvoorschriften opgenomen. Het betreft met 
name verplichtingen tot overleg voorafgaande aan de uitoefening van 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 14322, nr. 35 29 



toezicht en voorafgaande aan vordering tot medebewind, alsmede een 
algemene bepaling die het gemeentebestuur het recht geeft om aan een 
hogere overheid overleg te vragen over aangelegenheden die voor de 
gemeente van belang zijn. 

Hierbij zij aangetekend, dat de algemene bepalingen betreffende toezicht 
in het ontwerp van de nieuwe gemeentewet, voor zover daarvan niet 
uitdrukkelijk is afgeweken, ook gelden voor de uitoefening van preventief 
toezicht ingevolge bijzondere wetten. Dit geldt derhalve ook voor de 
bepaling die overleg voorschrijft voorafgaand aan de toepassing van 
preventief toezicht. Overigens zal de Regering bij de bestudering van 
bijzondere wetten, die in de Decentralisatienota zijn aangekondigd, mede 
bezien in welke gevallen er aanleiding is verplichtingen tot overleg wettelijk 
vast te leggen. 

In aansluiting op het hierboven gestelde met betrekking tot preventief 
toezicht, kan daarbij bij voorbeeld gedacht worden aan de verplichting tot 
overleg voordat een richtlijn tot aanwijzing wordt uitgevaardigd. Zoals in 
het regeringsstandpunt over complementair bestuur reeds is medegedeeld, 
zal ook worden bezien of niet in bepaalde gevallen een vorm van toezicht 
of een ander beïnvloedingsinstrument van de hogere overheid kan worden 
vervangen door een enkele verplichting tot overleg met die hogere overheid. 

De hier genoemde voorstellen, die op een breed terrein toepassing zullen 
gaan vinden, strekken ertoe, met behoud van een duidelijke en evenwichtige 
bevoegdhedenverdeling, de mogelijkheid tot onderlinge beïnvloeding en 
afstemming van de besluitvorming te vergroten. Gelijkwaardigheid van de 
verschillende bestuursniveaus staat daarbij voorop. Afzonderlijke aandacht 
verdienen de «zware» vormen van complementair bestuur, te weten de 
afspraken met zekere rechtsgevolgen tussen overheden over de uitoefening 
van hun bevoegdheden. In het voorlopig regeringsstandpunt wordt daarbij 
gedacht aan wettelijke bepalingen betreffende de figuur van de bestuurs-
overeenkomst. Deze bepalingen zouden dan met name betrekking moeten 
hebben op de volgende punten: 

a. er dient een procedure te komen voor de beslechting van geschillen 
over de nakoming van de bestuursovereenkomst, die recht doet aan de 
bijzondere positie van de overheid; 

b. voorgeschreven dient te worden dat partijen in de bestuursovereen-
komst een regeling treffen voor het geval een van hen op grond van 
onvoorziene omstandigheden van de nakoming van de overeenkomst 
moet afzien. Met name de financiële gevolgen van niet-nakoming dienen 
daarbij te worden geregeld; 

c. de betrokkenheid van het vertegenwoordigend orgaan bij het aangaan 
van de bestuursovereenkomst dient te worden gegarandeerd; 

d. de mogelijkheid moet worden gecreëerd om de bestuursovereenkomst 
voor te leggen aan hogere overheden die met enige vorm van toezicht zijn 
belast ten aanzien van beslissingen welke onderwerp vormen van de 
bestuursovereenkomst. Aldus zou voorkomen moeten worden, dat de 
uitvoering van de bestuursovereenkomst door de toezichthoudende 
overheid kan worden gefrustreerd; 

e. er dienen waarborgen te worden geschapen, opdat de rechtsbescher-
ming van derden en de inspraak met betrekking tot besluiten die onderwerp 
zijn van de bestuursovereenkomst door die overeenkomst niet illusoir 
worden. 

Op het voorlopig regeringsstandpunt zijn door verschillende adviesorga-
nen uitvoerige en waardevolle commentaren uitgebracht. Voor wat betreft 
de algemene beschouwingen over complementair bestuur en de voorstellen 
die betrekking hadden op de «lichte» vormen van complementair bestuur 
waren de commentaren overwegend positief. Daarentegen worden tegen 
de voorstellen betreffende wettelijke regeling van de bestuursovereenkorrv 
sten nogal wat bezwaren ingebracht. Die bezwaren houden met name in 
dat de voorstellen van de Regering onvoldoende tegemoetkomen aan de in 
de praktijk gebleken behoeften. Volgens de meeste commentaren bestaat 
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in de praktijk wel iswaar behoefte aan regeling van de rechtsgevolgen van 
bestuursafspraken; deze zouden echter een minder dw ingend karakter 
moeten hebben dan de rechtsgevolgen verbonden aan een (burgerrechte-
lijke) overeenkomst. Daarbij zou meer dan in het overeenkomstenrecht 
mogeli jk is met de bi jzondere positie van de overheid en met name met de 
behoefte aan f lexibi l i tei t bi j het bestuur rekening moeten worden gehouden. 
Naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen onderzoekt de Regering 
thans of en in hoeverre met de zojuist genoemde bezwaren rekening kan 
worden gehouden in een wettel i jke regeling van de rechtsgevolgen van 
bestuursafspraken. 

De tots tandkoming van een wettel i jke regel ing voor bestuursafspraken 
met zekere rechtsgevolgen zou overigens niet moeten betekenen dat 
daarvan te pas en te onpas gebruik word t gemaakt. Ik zie met name een 
plaats voor deze bestuursafspraken in geval len waar in overheden behoefte 
hebben aan bepaalde zekerheden in daarvoor aangewezen situaties, zoals 
ingewikkelde, langdurige en kostbare projecten met meerdere partners. Uit 
de adviezen blijkt dat de behoefte aan zware vo rmen van complementa i r 
bestuur van beleidssector tot beleidssector sterk verschil t . Met name op 
terreinen als won ingbouw, groeikernenbeleid, landinr icht ing, natuur- en 
landschapsbehoud, aanleg van infrastructurele voorz ieningen en de 
ver lening van vergunningen ingevolge de mi l ieuwetgev ing en andere 
wetten kan complementa i r bestuur in bepaalde geval len geboden zijn. 

De wettel i jke regeling die word t overwogen, zal een algemeen karakter 
dragen. In de bijzondere wetgev ing kunnen, indien daartoe in de betreffende 
beleidssector aanleiding is, aanvullende of afwi jkende regelingen worden 
getroffen. 

Overigens ben ik van oordeel dat slechts in zeer bi jzondere gevallen 
dient te worden gedacht aan het bij de wet vast leggen van de verpl icht ing 
bestuursafspraken met zekere rechtsgevolgen aan te gaan. 

HOOFDSTUK IV TERRITORIALE ASPECTEN 

IV.1 Provinciale herindeling 

1.1. Algemeen 

In het voorgaande, met name ook in Hoofdstuk II, paragraaf 4, heb ik als 
mijn mening ui tgesproken, dat voor het oplossen van een belangri jk deel 
van de bestuurl i jke prob lemen een krachtig regionaal bestuursorgaan 
onontbeerl i jk is. Uitgaande van een model van drie bestuurslagen en een 
gemeentel i jke schaal die moet bl i jven aansluiten bij het lokale niveau kan 
deze functie in principe alleen door het bestuurl i jk m idden, de provincie, 
worden verricht. De provincies zullen derhalve, ik onderschri j f in dezen het 
standpunt van de P.v.d.A.-fractie, voor die taak geschikt moeten worden 
gemaakt. In de eerste plaats, het zij nogmaals benadrukt, door haar taken, 
bevoegdheden en (financiële) middelen op die taak af te s temmen. Daarmee 
behoeft bij een aantal provincies echter niet te worden volstaan. Ook 
schaal en begrenzing kunnen aan de taak worden aangepast. Te denken 
ware daarbij aan provincies waar sprake is van een sterke concentratie van 
maatschappeli jke activi teiten en problemen en die in dat opzicht te groot-
schalig zijn. Daarnaast kunnen bestuurl i jke omstand igheden, wensen 
binnen een bepaald gebied, gegroeide situaties en dergeli jke een belangri jke 
rol spelen. 

De discussie over provinciale herindel ing is tot nu toe dikwi j ls beheerst 
door drie vragen. Hoeveel provincies komen er, waar en wanneer? In het 
navolgende gaan wi j op deze punten in. Daarbij komen tevens de door de 
fracties van de P.v.d.A. en het C D A . gemaakte opmerk ingen ter zake aan 
de orde. 
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1.2. Het aantal provincies? 

Te lang is de reorganisatie van het binnenlands bestuur beheerst door 
discussies over het aantal nieuwe provincies. Het precieze aantal in de 
toekomst in Nederland bestaande provincies is naar mijn mening niet het 
meest relevante. Waar het om gaat is, dat die provincies een bepaalde taak 
moeten kunnen verrichten, namelijk de regionale, waardoor tevens het 
gevaar voor het ontstaan van een vierde bestuurslaag wordt verminderd. 
Mijns inziens is dit het geval als een provincie naar de eisen van de huidige 
tijd wordt begrensd en, indien het zware stedelijke verzorgingsgebieden 
betreft, in het algemeen niet meer dan twee a drie van dergelijke gebieden 
omvat. 

Is er sprake van lichte stedelijke verzorgingsgebieden, bij voorbeeld in 
landelijke gebieden, dan is een iets hoger aantal verzorgingsgebieden 
verantwoord. Ik deel derhalve de opvatting van de C.D.A.-fractie dat het 
toekomstige aantal provincies vooralsnog een open vraag is, maar het zal 
duidelijk zijn, dat toepassing van mijn hiervoor vermelde uitgangspunten 
in bepaalde gevallen zou kunnen leiden tot een toename van het aantal 
provincies. De in de volgende paragraaf genoemde voorstellen ter zake 
kunnen, het is aan volgende kabinetten daarover te oordelen, een eerste 
fase vormen van een langer durend en voortgaand proces. 

1.3. Waar provinciale herindeling en op welk tijdstip? 

Als gezegd, ben ik met de C.D.A.-fractie van mening, dat de discussie 
over de reorganisatie van het binnenlands bestuur niet langer beheerst moet 
worden door eindmodellen. Ik geef er de voorkeur aan, zoals in het voor-
gaande is uiteengezet, de uitgangspunten en de richting van de bestuurlijke 
reorganisatie aan te geven, wetende, dat bij een zo langdurig en veel 
omvattend proces, dat moet plaatsvinden in de context van een gecompli-
ceerde maatschappij, ruimte voor, soms forse, bijstellingen aanwezig moet 
blijven. Ik bepaal me op dit moment, mede gezien het interim-karakter van 
dit kabinet, tot deze fase van de provinciale herindeling. 

De eerste fase van een eventuele provinciale herindeling beperkt zich, 
conform de wensen verwoord in de motie-Evenhuis van 20 januari 1981, 
tot het grondgebied van de provincie Zuid-Holland, de provincie Overijssel 
en aangrenzend Gelders grondgebied en de IJsselmeerpolders. De memorie 
van antwoord bij het ontwerp van wet splitsing Zuid-Holland is in voorbe-
reiding. 

Over een ontwerp van wet splitsing Overijssel heeft de Regering, gezien 
de verstrekkendheid van een dergelijk voorstel in het licht van het karakter 
van dit kabinet, nog geen beslissing genomen. 

Een wetsontwerp tot instelling van een provincie voor het gebied van de 
Flevopolders en de gemeenten Urk en Noordoostpolder is, gezien de 
samenhang met een eventuele splitsing van Overijssel, eveneens aange-
houden. 

Tot slot zij herhaald, dat ik voorstel artikel 2 van de Provinciewet, in het 
kader van toetsing van de voorstellen inzake de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur aan het decentralisatiestreven, aan te passen aan de 
reeds bestaande praktijk en daarbij tevens de bepalingen voor zover 
mogelijk in overeenstemming te brengen met de procedureregels bij 
gemeentelijke herindeling. 

IV.2. Gemeentelijke herindeling 

De leden van de C.D.A.-fractie merken op, dat in de decentralisatie van 
rijkstaken naar het lokale vlak een belangrijke rechtvaardiging van het 
herindelen van gemeenten ligt. Zij zouden gaarne een concretisering van 
die taken zien. 
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De opvatting dat decentralisatie van rijkstaken naar het lokale vlak mede 
een belangrijke reden vormt om te komen tot het herindelen van gemeenten, 
kan ik delen. Bij decentralisatie van rijkstaken staat decentralisatie naar de 
gemeenten, indien mogelijk, voorop. Indien zulks echter bij voorbeeld 
alleen mogelijk zou zijn door op grote schaal toepassing te geven aan de 
Wet gemeenschappelijke regelingen, hetzij door de gemeenten zelf, hetzij 
opgelegd bij bijzondere wet, dan wijs ik zulks in het algemeen af. Indien 
men derhalve een dergelijke toepassing van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen rekent tot het «lokale vlak» dan staat voor mij decentralisatie 
van rijkstaken naar dat vlak niet altijd centraal. Dat wil niet zeggen, dat in 
een dergelijke situatie toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelin-
gen altijd vermeden zou moeten worden door taakoverheveling naar een 
hoger niveau en niet naar andere oplossingen gezocht zou moeten worden, 
bij voorbeeld door de taak in taakdelen of taakaspecten te splitsen. 

In dit verband zij, voor een goed begrip, voorts aangetekend, dat de 
belangrijkste reden voor systematische gemeentelijke herindeling is gelegen 
in het verbeteren van het functioneren van deze bestuurslaag op zich. Ik 
deel de opvatting van de C.D.A.-fractie, dat het een illusie zou zijn te 
menen, dat gemeentelijke herindeling de intergemeentelijke samenwerking 
geheel overbodig zou maken. De meest «kwade kanten» van intergemeen-
telijke samenwerking en de regionale problematiek dienen, zulks tevens in 
antwoord op een desbetreffende vraag van de D'66-fractie, naar mijn 
mening niet primair te worden opgelost door gemeentelijke herindeling 
noch door een verbeterd, maar in dezelfde mate of zelfs meer gebruik 
maken van de Wet gemeenschappelijke regelingen, maar door een funda-
mentele wijziging van de rol van de provincie. 

IV.3. Samenwerkingsgebieden 

Tot slot van dit territoriale hoofdstuk volledigheidshalve een enkele 
opmerking over de samenwerkingsgebieden als voorgesteld in het ontwerp 
van Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Deze gebieden kunnen, nu een aantal provincies ook na provinciale 
herindeling zal blijven bestaan uit meer dan één stedelijk verzorgingsgebied, 
niet alleen een instrument zijn voor de ordening van gemeenschappelijke 
regelingen maar eveneens een hulpmiddel bij het voeren van een regio-
naal-provinciaal beleid. Voor het overige zij verwezen naar de memorie van 
antwoord bij het ontwerp van Wet gemeenschappelijke regelingen. 

HOOFDSTUK V FINANCIËLE ASPECTEN 

V 1 Belastingbepalingen 

In de vierde nota van wijzigingen zijn ingrijpende veranderingen aange-
bracht in de bepalingen die met betrekking tot de gemeentelijke en provin-
ciale belastingen in het wetsontwerp zijn opgenomen. In de eerste plaats is 
dit het gevolg van het feit dat ik op grond van de in het eindverslag 
aangevoerde bezwaren de belastingbepalingen heb heroverwogen. 

In de tweede plaats heeft de Commissie tot herziening van het belasting-
gebied van provincies en gemeenten, onder voorzitterschap van prof. dr. J. 
H. Christiaanse, op verzoek van de toenmalige Staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken, mevrouw drs. S. J. Stuiveling, vervroegd rapport uitgebracht 
over het provinciaal belastinggebied. Het advies van deze commissie, dat 
door ondergetekende van groot belang wordt geacht, is als bijlage hierbij 
gevoegd. 

In de thans voorgestelde tekst wordt het gemeentelijk belastinggebied, 
behoudens een enkele technische wijziging van ondergeschikte aard, 
ongewijzigd gelaten. Eventuele voorstellen tot het aanbrengen van verdere 
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wijzigingen met betrekking tot de gemeentelijke belastingen zullen niet 
worden gedaan alvorens de voornoemde commissie daaromtrent advies 
heeft uitgebracht. In dit verband verwijs ik overigens wel naarde hieromtrent 
op verschillende plaatsen in het - hierna nader aan de orde komende -
Heroverwegingsrapport Binnenlands Bestuur aangeduide mogelijkheden 
tot verruiming daarvan aan welke mogelijkheden de Regering in het kader 
van de decentralisatie en de sanering van specifieke uitkeringen moeilijk 
kan en ook in principe niet wil voorbijgaan. 

De gedachte aan provinciale onroerend-goedbelastingen is thans geheel 
verlaten. Zowel door de leden van de fracties van de P.v.d.A. en van C.D.A. 
als door de commissie-Christiaanse zijn daartegen bezwaren geuit. Deze 
bezwaren, die zich met name richten op het feit dat de gemeenten en de 
waterschappen ook reeds het onroerend goed als belangrijkste belasting-
object kennen en voorts de relatie tussen het individuele onroerend goed 
en het takenpakket van de provincies niet erg nauw is, meen ik te moeten 
honoreren. Ook de gedachte om de provincies opcenten op onroerend-goed-
belastingen te laten heffen, waarnaar de leden van de C.D.A.-fractie hebben 
gevraagd, past niet in de opvatting dat, nu gemeenten en waterschappen 
op ruime schaal belastingen ter zake van onroerend goed heffen, voor de 
provincies niet wederom naar het onroerend goed als belastingobject moet 
worden gegrepen. 

Zowel de leden van de P.v.d.A.- als die van de C.D.A.-fractie vroegen zich 
af of niet beter aansluiting kon worden gezocht bij de motorrijtuigenbe!as-
ting. Ik neem deze suggestie, die ook door de commissie-Christiaanse is 
gedaan, over. Het belangrijkste motief daarvoor is dat zoveel mogelijk 
aansluiting moet worden gezocht bij het takenpakket van de provincies. 
Een van de belangrijkste taken van de provincies is het wegenbeheer. De 
keuze voor de opcenten op de motorrijtuigenbelasting sluit daar het beste 
bij aan. Voorts wordt voorkomen dat de provincies ten behoeve van de 
heffing van de onroerend-goedbelastingen een geheel nieuw (en kostbaar) 
apparaat zullen moeten opbouwen. 

Mijn ambtsvoorganger en de toenmalige staatssecretaris hebben in de 
memorie van antwoord een uitbreiding van het provinciale belastinggebied 
op deze wijze afgewezen (stuk nr. 28, blz. 52). Als argumenten daarvoor 
werden genoemd dat het uit oogpunt van energiepolitiek wenselijker is 
eerder de variabele dan de vaste lasten van het autobezit te verhogen, 
alsmede het gevaar van «belastingvlucht». Beide argumenten zijn naar 
mijn mening voldoende weerlegd, althans gerelativeerd, in het interim-ad-
vies van de commissie-Christiaanse. In afwachting van de resultaten van 
een studie naar eventuele verschuiving van vaste naar variabele lasten van 
het autobezit acht ik de voormelde wijze van uitbreiding van het provinciale 
belastinggebied vooralsnog de meest wenselijke. De opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting kunnen voor de provincies een belastinggebied 
van voldoende omvang vormen. Ook zullen de opcenten qua opbrengst in 
een reële verhouding staan tot de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. 
De provincies zullen daarnaast leges kunnen heffen en rechten wegens het 
gebruik van provinciale eigendommen en door de provincie verleende 
diensten. Ook in de huidige situatie hebben de provincies daartoe de 
bevoegdheid. 

De opcenten op de motorrijtuigenbelasting hebben belangrijke voordelen 
ten opzichte van andere belastingen. De heffing en invordering kan 
betrekkelijk eenvoudig en goedkoop geschieden. Voorts is het van belang 
dat de motorrijtuigenbelasting in beginsel wordt geheven en ingevorderd 
voor de aanvang van het belastingtijdvak. Daardoor is de geldstroom naar 
de provincies een regelmatige. 

Ook zou kunnen worden gedacht aan opcenten op andere rijksbelastingen. 
Dit stuit echter steeds weer op het bezwaar dat de heffing tamelijk conjunc-
tuurgevoelig is dan wel dat de desbetreffende rijksbelasting een belangrijke 
rol speelt als inkomensverdelingsinstrument. Deze aspecten pleiten met 
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name tegen provinciale opcenten op loon- en inkomstenbelasting, vennoot-
schapsbelasting en overdrachtsbelasting. Ik acht het onjuist indien lagere 
overheden belastingen zouden heffen naar inkomen of vermogen. Dit dient 
voorbehouden te blijven aan het Rijk. 

In het wetsontwerp zijn tevens vervallen de provinciale baat- en bouw-
grondbelasting. Deze belastingen zouden kunnen worden geheven ter zake 
van voorzieningen die tot stand zijn gebracht door of met medewerking 
van het provinciaal bestuur onderscheidenlijk van dergelijke voorzieningen 
van openbaar nut waardoor een onroerend goed geschikt of beter geschikt 
wordt voor bebouwing of in een voordeliger positie komt te verkeren. Deze 
belastingen zijn derhalve gericht op het profiteren van voorzieningen. Bij 
gemeenten is daarvan veelal duidelijk sprake. De taken van de provincie 
zijn echter niet zo zeer gericht op het creëren van voorzieningen ter zake 
waarvan baat- of bouwgrondbelasting zou kunnen worden geheven. Dat 
takenpakket berust vrijwel geheel bij de gemeenten. In de praktijk zouden 
dergelijke belastingen dientengevolge slechts een uiterst marginale 
betekenis kunnen hebben voor de provincies. De fiscaal-juridische compli-
caties bij deze belastingen zijn vaak erg groot. Het opnemen in de wet van 
de bevoegdheid tot het heffen van deze belastingen is daarom niet gewenst. 

Omtrent de invoering van een eventuele provinciale pleziervaartuigenbe-
lasting wacht ik het rapport van een ambtelijke werkgroep af. Verwacht 
wordt dat binnen korte tijd rapport zal worden uitgebracht. Invoering van 
een pleziervaartuigenbelasting op korte termijn moet uitgesloten worden 
geacht in verband met de technische problematiek van een dergelijke 
belasting, onder meer wat betreft de registratie van vaartuigen en de 
verdeling van de opbrengst. 

V 2. Bekostiging versterking provinciale rol 

In de memorie van antwoord (stuk nr. 28, blz. 49 e.v.) is er al op gewezen 
dat versterking van de provinciale rol in bestuurlijke zin alleen dan effectief 
kan worden als ze gepaard gaat met een verruiming van de financiële 
mogelijkheden. Op welke wijze die verruiming dient plaats te vinden is 
mede afhankelijk van de aard van de versterking in bestuurlijke zin. Ook dat 
is in de memorie van antwoord aan de orde geweest. Voor de loop van het 
betoog is het echter noodzakelijk voor een deel in herhalingen te vervallen. 

In het algemeen geldt ten aanzien van de bekostigingswijze van overheids-
taken dat in eerste instantie dient te worden bezien of bekostiging direct 
door de gebruikers mogelijk en wenselijk is. Indien dat niet het geval is 
komt bekostiging uit belastingmiddelen aan de orde. Voor de lagere 
overheden geldt bovendien dat na afwijzing van de bekostigingswijze van 
het eigen belastinggebied nog bekostiging via (een toevoeging aan) de 
algemene uitkering uit Provinciefonds of Gemeentefonds en als dat niet 
mogelijk is via een specifieke uitkering van het Rijk in aanmerking komt. 

Ik ben van mening dat bij oplegging van taken aan de provincies (nieuwe 
overheidstaken dan wel van het Rijk of van de gemeenten naar de provincies 
overgaande taken), dus bij het in medebewind geven van taken, bekostiging 
uit het eigen belastinggebied minder voor de hand ligt. De instantie die 
bepaalt dat de provincie de desbetreffende taak uitvoert, het Rijk c.q. de 
wetgever, is ook verantwoordelijk voor de wijze waarop de noodzakelijke 
financiële middelen kunnen worden verkregen. Zo dat toch uit het eigen 
belastinggebied dient te geschieden, dient dit daartoe te worden uitgebreid. 
Per geval zal dit worden bezien. 

Naast opgelegde taakuitbreiding met name in het kader van de decentra-
lisatie bestaat de versterking van de provinciale rol uit het meer accentueren 
van de plannende, coördinerende en sturende taak alsmede het vergroten 
van de mogelijkheden om waar nodig in regionaal belang uitvoering 
(mede) ter hand te kunnen nemen. Centraal staat daarbij het (verplichte) 
provinciale beleidsplan. Instrumenten zijn de bevoegdheid tot het geven van 
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richtlijnen en aanwijzingen, de positieve lijst en (in de voorstellen ten 
aanzien van de Wet gemeenschappelijke regelingen) de bevoegdheid tot 
het opleggen aan gemeenten van samenwerking, alsmede de bevoegdheid 
de provincie in te delen in samenwerkingsgebieden. 

Het wordt de provincies vrij gelaten van deze bevoegdheden meer of 
minder gebruik te maken. Duidelijk is dat ze er alleen gebruik van kunnen 
maken als er mogelijkheden zijn de ermee gepaard gaande kosten te 
dekken. Gebrek aan financiële middelen is er waarschijnlijk mede de 
oorzaak van dat de provincies van hun huidige bevoegdheden ter zake 
onvolledig gebruik maken. 

Terecht hebben mijn ambtsvoorganger en de toenmalige staatssecretaris 
in de memorie van antwoord dan ook gesteld dat versterking van de 
financiële positie van de provincies op zich zelf al beschouwd kan worden 
als een bestuurlijk instrument. De bekostiging daarvan geschiedt langs drie 
wegen. 

A. Vrijkomende middelen 

Een deel ter grootte van ca. 10 min. van de middelen die vrijkomen door 
de afbouw van de rijksbijdrageregeling pregewesten wordt aangewend 
voor de kosten van het provinciale beleidsplan. Het andere deel van de 
vrijkomende middelen is bestemd voor de bekostiging van een startbijdrage 
bij gemeentelijke herindeling. 

B. Verruiming belastinggebied 

Omdat het bij de hiervoor bedoelde taken in het algemeen gaat om 
autonomie en juist hier niet valt te voorzien in hoeverre de provincies van 
hun bevoegdheden gebruik zullen maken, ligt het minder voor de hand de 
provincies een bepaald bedrag ter beschikking te stellen via het Provincie-
fonds maar ze de financiële mogelijkheden te geven door middel van een 
verruiming van het belastinggebied. 

Decommissie-Christiaanse heeftin haar deelrapport inzake het provinciale 
belastinggebied voorgesteld dat belastinggebied minimaal te verdubbelen. 
De provinciale belastingen maken thans 11 a 12% uit van de algemene 
middelen van de provincies. Volgens de commissie zou dit percentage 
ongeveer 25 kunnen bedragen. In geld uitgedrukt zou dat in 1982 een 
stijging van de capaciteit van het provinciale belastinggebied van rond de 
f220 miljoen tot tegen de f500 min. betekenen. De eigen bestedings- en 
beslissingsvrijheid van de provincies wordt hiermee bevorderd. 

Het paste in de opdracht van de commissie om voor deze uitbreiding 
elders een compensatie te zoeken, omdat zij moest uitgaan van een 
maximaal gelijkblijvende macro-belastingdruk. De commissie is van 
mening dat de Rijksbelastingen, evenals de voeding van en de uitkeringen 
uit het Provinciefonds, moeten worden verlaagd met een bedrag gelijk aan 
de te verwachten reële stijging van de provinciale belastingen. Zulks 
resulteert in een extra middelencapaciteit voor de provincies, die de 
mogelijkheden om tot een eigen afweging van baten en lasten te komen 
vergroot. 

Het advies van de commissie-Christiaanse zal ik in essentie volgen. 
Ik ben van mening dat tegenover een compensatie door verlaging van de 

uitkering uit het Provinciefonds (die ik op een bedrag, gelijk aan de huidige 
belastingcapaciteit, dus f220 miljoen, wil stellen) een grotere uitbreiding 
van het provinciale belastinggebied gesteld kan worden, omdat niet 
verwacht mag worden dat het potentiële belastinggebied ook daadwerkelijk 
geheel zal worden benut. Integendeel, ik verwacht dat provinciale besturen 
taken, die thans uit de uitkering uit het Provinciefonds worden bekostigd, 
opnieuw gaan afwegen nu ze direct de burger voor de dekking van de 
kosten moeten aanspreken. Deze afweging zal macro gezien, leiden tot een 
lagere benutting van het belastinggebied dan het vorenbedoelde compen-
satiebedrag van f220 miljoen. 
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Een dergeli jke verminder ing van taakuitoefening behoeft echter niet voor 
alle indiv iduele provincies te gelden. Om voor die provincies toch de 
ru imte te creëren om hun coördinerende, sturende en regionale ui tvoerings-
taak te kunnen behart igen, meen ik dat een ruimer extra belast inggebied 
moet worden gegeven dan overeenkomt met het bedrag dat gekort wordt 
op het Provinciefonds. Voorgesteld zij f270 mi l joen. De verwacht ing is, dat 
de belast ingdruk in dat geval per saldo niet word t verzwaard. 

Ik ben van mening dat de compenserende ver laging van de Rijksbelastin-
gen zal moeten worden gevonden in hetzelfde belast inggebied. Dit voorkomt 
herverdel ingseffecten ten aanzien van individuele burgers. Tevens wordt 
niet in de discussie getreden over de wensel i jkheid de vaste lasten van het 
autobezit te verminderen. 

C. Verruiming financiële middelen provincies 

Een provincie fungerend als h iervoor omschreven brengt voornamel i jk 
voor het Rijk en de gemeenten f inanciële voordelen met zich. Immers, 
regionale taakonderdelen en taakaspecten die de provincie ter hand neemt, 
behoeven niet meer of niet langer in dezelfde mate door het Rijk en de 
gemeenten - al dan niet samenwerkend op basis van de Wet gemeenschap-
pelijke regelingen - t e worden behart igd. Ik meen dan ook, dat een bijdrage 
van het Rijk en de gemeenten in de kosten van het funct ioneren van deze 
provincies gerechtvaardigd is. Dit is gebaseerd op de voordelen vermeld in 
het deelrapport 2 van de Heroverweging collectieve uitgaven (eerste ronde), 
betreffende het binnenlands bestuur (Tweede Kamer, 1980-1981, 16625, nr. 
7, blzz. 39 e.v., zie in het bijzonder de blzz. 51 en 52). 

De totale voordelen van wi jz ig ing van de provinciale funct ie in het model , 
dat de meeste overeenkomsten ver toont met de door mi j gewenste bestuur-
lijke organisat ie, worden in dat rapport geraamd op een bedrag in de orde 
van grootte van f700 mi l joen. Daarbij is uitgegaan van een bestuurl i jke 
indel ing van Nederland in ± 20 provincies. Ik ga vooralsnog uit van de 
provinciale herindel ing eerste fase, waar in voor een aantal van de huidige 
provincies de discussie over een eventuele deling nog open blijft. Deze 
provincies bl i jven provincies-oude-st i j l (zie ook hoofdstuk VI van deze nota). 

De bedoelde besparingen zullen daar nog niet optreden. De overige 
provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Utrecht, Midden-Hol land, Zuid-Hol-
land, Zeeland en well icht Salland en Twente) worden provincies-nieuwe-st i j l . 
De besparingen zullen daar wel optreden. Vooralsnog kan alleen in deze 
provincies-nieuwe-st i j l een vergrot ing van de f inanciële ru imte worden 
geëffectueerd uit besparingen in de rijks- en gemeentel i jke sfeer. 

Aangezien de provincies-nieuwe-st i j l ongeveer de helft van de oppervlakte 
en het inwonerta l van het gehele land ui tmaken, zijn de in de eerste fase op 
den d u u r t e behalen heroverwegingsbespar ingen geraamd op circa f350 
mi l joen. Deze besparingen bestaan uit de volgende onderdelen (voor nadere 
toel icht ing zie deelrapport 2, blz. 5 1 ; bedragen gehalveerd ten opzichte van 
bedragen in heroverwegingsrapport , omdat ze vooralsnog alleen in de 
«nieuwe-sti j l -gebieden» optreden): 

I. In de rijkssfeer: 
1. verminder ing gedeconcentreerde rijksdiensten f 75 min. 
2. andere besparingen i.v.m. verminder ing gedeconcen-

treerde ri jksdiensten (minder over lapping, toezicht e.d.; Rijk, 
provincies en gemeenten ieder 1/3 van het geraamde bespa-
ringsbedrag) f 12,5 min. 

3. eff iciencyverbetering taakbehart iging met regionaal 
accent f100 min. 

4. besparing overhead bij bl i jvende gedeconcentreerde 
ri jksdiensten f 8 min. 
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II. In de gemeentelijke sfeer: 
1. opheffing deel pregewestelijke apparaten (gemeentelijk 

aandeel in de kosten daarvan) f 25 min. 
2. besparingen binnen het gemeentelijk apparaat op 

grond van opheffing deel pregewestelijke apparaten f 25 min. 
3. besparingen in verband met vermindering gedeconcen-

treerde rijksdiensten (zie I.2) f 12,5 min. 
4. efficiencyverbetering taakbehartiging met regionaal 

accent f 75 min. 
5. efficiencyverbetering bij uitvoerende taken pregewesten 

en overige gemeenschappelijke regelingen na bundeling 
en integratie f 5 min. 

Een verruiming van de financiële ruimte voor de voornoemde provincies-
nieuwe-stijl van f 100 miljoen acht ik vooralsnog voldoende. De toedeling 
van deze extra ruimte zal via het Provinciefonds kunnen plaatsvinden en 
qua verdeling geplaatst worden tegenover het effect van de korting op het 
Provinciefonds als gevolg van de verruiming van het belastinggebied. Het 
is onvermijdbaar om in de periode, waarin nog niet alle provincies-oude-stijl 
zijn omgevormd tot provincies-oude-stijl zijn omgevormd tot provincies-
nieuwe-stijl, met een tweesporig uitkeringssysteem van het Provinciefonds 
te werken. De compensatie voor de extra financiële ruimte voor de provin-
cies-nieuwe-stijl wordt gevonden op de rijksbegroting en in het Gemeente-
fonds in de verhouding van de heroverwegingsbesparingen bij Rijk 
respectievelijk gemeenten, die het gevolg zijn van de provinciale herindeling, 
dat is f60 miljoen respectievelijk f40 miljoen. 

De besparingen in de rijkssfeer zullen zoals gezegd worden gerealiseerd 
door geleidelijk oplopende bijdragen van de begrotingshoofdstukken van 
de desbetreffende departementen. De Regering zal ervoor zorgdragen dat 
ten tijde van de mondelinge behandeling van het ontwerp van Wet reorga-
nisatie binnenlands bestuur door de Kamer de exacte invulling en verdeling 
van deze besparingen bekend zal zijn. De besparingen bij de gemeenten 
worden gerealiseerd via een korting op het Gemeentefonds, maar zullen 
alleen die gemeenten treffen die gelegen zijn in provincies-nieuwe-stijl. 

De Regering acht in beginsel besparingen tot een hoogte van in totaal 
f100 miljoen op korte termijn mogelijk op de hiervoor genoemde posten 11, 
12, 111, II2 en II3. De overige besparingen zullen pas op wat langere termijn 
worden gerealiseerd. 

De hiervoor genoemde bedragen van f60 min. en f40 min. moeten als 
een voorlopige indicatie worden beschouwd. Nader onderzoek zal worden 
verricht over de exacte hoogte en (zoals hiervoor genoemd) de precieze 
verdeling over de diverse begrotingshoofdstukken voor zover het rijksaan-
deel betreft. Gezien het interimkarakter van het kabinet is dit nog niet 
precies ingevuld. 

Het is mede in verband met het relatieve gewicht van de besparingen, 
uitdrukkelijk ons voornemen, de besparingen bij de gemeenten niet eerder 
te realiseren dan de besparingen bij het Rijk. 

De onder A, B en C genoemde versterking van de financiële positie van 
de provincies kan als volgt worden samengevat (niveau 1982 x min.) 

1. Begroting Provinciefonds 

Ad A. Bekostiging provinciaal beleidsplan 
Ad B. Compensatie verruiming belastingcapaciteit 
Ad C. Verruiming financiële middelen van provincies-nieuwe-

stijl uit besparingen bij Rijk en gemeenten 

2. Belastingcapaciteit 1982 

Ad B. Verruiming belastingcapaciteit 

3. 1 + 2 vóór de wijzigingen 
1 + 2 na de wijzigingen 

ca. 950 min. 

+ ca. 10 min. 

7. ca. 220 min. 

t ca. 100 min. 

ca. 840 min. 

ca. 220 min. 

+ ca. 270 min. 

ca. 490 min. 

ca. 1170 min. 
ca. 1330 min. 
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V. 3. Beantwoording gestelde vragen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stellen vragen over de verru iming 
van de f inanciële mogel i jkheden. Uit het voorgaande blijkt al dat ik die als 
volgt zie: 

- Herverdel ing van de taken over de bestuurslagen (met name decentra-
lisatie rijkstaken) dient gepaard te gaan met herverdel ing van f inanciële 
middelen. Per geval dient te worden bezien op welke wijze dit plaatsvindt 
(zie hiervoor). 

- Het opdragen van geheel nieuwe overheidstaken aan de provincies 
dient gepaard te gaan met ver ru iming van hun f inanciële mogel i jkheden. 
Ook hier dient per geval te worden bezien op welke wijze. In de huidige 
economische situatie van ons land, waar in een verhoging van (macro-)be-
lastingdruk niet wensel i jk is, dient tevens voor compensat ie te worden 
gezorgd door inkr imping van andere overheidstaken. 

- Zoals hiervoor al is gesteld kies ik voor ver ru im ing van het eigen 
belast inggebied waar het erom gaat de provincies meer f inanciële moge-
li jkheden te geven om hun nieuwe taak te vervul len. 

Deze leden vragen vervolgens of de Regering voornemens is een model 
te ontwerpen waar langs de f inanciële vergoeding voor over te dragen 
taken (decentralisatie) kan worden bepaald. 

Ik meen dat het niet mogel i jk is een model te ontwerpen waarui t zonder 
meer een objectieve f inanciële regeling rolt voor elke taakoverdracht. Naar 
mi jn mening dient dit bij elke taakoverdracht of combinat ie van taakover-
drachten afzonderli jk te worden bezien. Wel zullen daarbi j een aantal 
u i tgangspunten worden gehanteerd, zoals: 

- De voorkeursvolgorde van de bekost igingswijze is tar ieven, eigen 
belast inggebied, a lgemene uitkering en specifieke uitkering. De keuze zal 
worden gemot iveerd. 

- Voor zover de over te dragen taken in medebewind worden ui tgevoerd 
komt bekost iging via het eigen belastinggebied niet in aanmerking. 

- In de huidige economische situatie is het noodzakeli jk te stellen dat de 
kosten in elk geval niet hoger mogen zijn dan bij u i tvoer ing op ri jksniveau. 
In sommige gevallen kan dat betekenen dat de eisen, aan de taakuitvoering 
te stellen, moeten worden ver laagd. 

- De aan de indiv iduele provincie ter beschikking komende f inanciële 
middelen dienen zo goed mogel i jk bij de kosten van de individuele provincie 
aan te sluiten. 

Voor zover bekost iging plaatsvindt door overhevel ing van r i jksmiddelen 
naar het Provinciefonds vo lg t uit dat laatste dat het verdeelmechanisme 
van dat fonds vo ldoende f lexibel moet zijn om de nieuwe middelen op een 
juiste manier te verdelen. Na de wi jz iging regeling Provinciefonds zoals 
voorgesteld in wetson twerp 16 975 is dat zeker het geval. Indien de verdel ing 
van de te decentral iseren middelen vereist dat er een nieuwe verdeelmaatstaf 
word t toegevoegd zal een wetswi jz ig ing noodzakeli jk zijn. Een wi jz iging in 
de verdel ing bij de bestaande verdeelmaatstaven kan echter bij ministerieel 
besluit plaatsvinden. 

Aangezien deze wi jz ig ing gemot iveerd zal worden in de toel icht ing bij de 
begrot ings(wetswi jz ig ing) van het fonds (in het algemeen zal er immers 
een verhoging van de uitkering plaatsvinden) is er voor de medewetgever 
alle kans daarover met de verantwoordel i jke bewindspersonen in debat te 
treden. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. maken ook opmerk ingen en 
stellen vragen over het provinciale belast inggebied. Verwezen wordt naar 
hetgeen daarover is gesteld in paragraaf V .1 . 

Deze leden stellen voor ts een tweetal vragen over de kostenberekening 
voor de bestuurl i jke reorganisatie. Voor de beantwoord ing verwi js ik naar 
bijlage 1. Tijdeli jke kosten ( invoering, wachtgelden, verhuiskosten e.d.) 
worden gedurende enkele jaren gemaakt tot een maximaal bedrag van ca. 
f20 mi l joen in enig jaar. Gezocht wordt nog naar mogel i jkheden o m hierop 
te bezuinigen. 
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Ten slotte vragen deze leden naar de redenen en de praktische betekenis 
van het opnemen van de bestuurlijke reorganisatie in de lijst van onder-
werpen die opnieuw doorgelicht moeten worden op bezuinigingsmogelijk-
heden. Het gaat hier om de eerste zogenaamde heroverwegingsronde. Er 
zij op gewezen dat de desbetreffende studie niet zozeer gericht was op de 
reorganisatievoorstellen van het binnenlands bestuur maar juist op de 
huidige organisatie van dat bestuur. Daarbij is tevens bezien tot welke 
besparingen de bestuurlijke reorganisatie uiteindelijk zou kunnen leiden. 
Overigens verwijs ik naar de rapportage over de heroverweging collectieve 
uitgaven, deelrapport 2 (16625, nr. 7). 

De leden van de fractie van het C.D.A. uiten hun bezwaren tegen de 
oorspronkelijke voorstellen met betrekking tot het provinciale belastingge-
bied. Voor de, voor zover nog noodzakelijke, beantwoording van de in dat 
licht gestelde vragen wordt verwezen naar paragraaf V.1. 

Ten aanzien van de vraag van de leden van de fractie van de V.V.D. over 
decentralisatie en herschikking van financiële middelen verwijs ik naar het 
hiervoor daaromtrent gestelde. 

De leden van de fractie van D'66 vragen een nadere toelichting op het 
besluit om de huidige systematiek van de financiële-verhoudingsregelingen 
niet te herzien. Naar mijn mening is er nauwelijks iets toe te voegen aan de 
in de memorie van antwoord gegeven argumenten om van een dergelijke 
herziening in dit kader af te zien. Overigens zij opgemerkt dat buiten het 
kader van de bestuurlijke reorganisatie er wel degelijk beweging is in de 
financiële verhoudingen. Zo is in het wetsontwerp wijziging regeling 
Provinciefonds zowel de verdeelsleutel als de verdeelsystematiek van dat 
fonds aan de orde. De wijziging van de verdeelsleutel is gebaseerd op een 
wetenschappelijk onderzoek naar de provinciale uitgaven. Voor de verdeel-
systematiek wordt een voorstel tot wijziging gedaan ten einde een grotere 
flexibiliteit van het fonds te verkrijgen. Dat is met name noodzakelijk ten 
behoeve van overheveling van middelen naar het fonds in het kader van 
de (financiële) decentralisatie. Het Gemeentefonds heeft thans al een 
voldoende flexibele systematiek, al zijn in de marge verbeteringen mogelijk. 
Binnenkort zal de Kamer het ontwerp van de Financiële-Verhoudingswet 
1984 bereiken met onder meer voorstellen daartoe, alsmede tot aanpassing 
van de verdeelsleutel. Ook op het gebied van de specifieke uitkeringen van 
het Rijk aan de lagere overheden is er beweging. Zie daarvoor ook de 
toelichting op het juist genoemde ontwerp. 

Ook de leden van de fractie van P.P.R. maken opmerkingen over de 
relatie van de territoriale en functionele reorganisatie en de financiële 
verhoudingen. Zoals hiervoor uiteengezet vindt een bezinning op die 
relaties wel degelijk plaats, echter voornamelijk parallel aan de voorstellen 
tot reorganisatie van het binnenlands bestuur en slechts gedeeltelijk deze 
overlappend. 

Overigens wordt ten aanzien van de door deze leden en die van de fractie 
van D'66 aangesneden problematiek nog verwezen naar Hoofdstuk VI van 
deze nota (differentiatie en fasering). 

HOOFDSTUK VI. DIFFERENTIATIE EN INVOERING 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn uitvoerig blijven stilstaan bij de 
problematiek van de overgangsprocedure, die te meer op de voorgrond 
treedt nu gekozen is voor een territoriaal gefaseerde invoering van de 
reorganisatie van het binnenlands bestuur. 

Ik ben van mening, zoals reeds in hoofdstuk IV uiteengezet, dat er 
verband bestaat tussen de schaal van een provincie en haar taken- en 
bevoegdhedenpakket. Bij de in het kader van de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur voorgestelde verdeling van taken en bevoegdheden 
staat duidelijk de gedachte aan een meer op de regio gerichte provincie 
voorop. Nieuwe taken, bevoegdheden en (financiële) mogelijkheden zullen 
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derhalve in beginsel slechts toekomen aan die provinciale gebieden die 
een daarbij passende territoriale omvang hebben. In dit verband valt in 
ieder geval te denken aan die provincies die gesplitst zullen zijn (Midden 
Holland en Zuid-Holland) of wellicht zullen worden (Salland en Twente), aan 
die welke waarschijnlijk niet gesplitst zullen worden (Zeeland, Friesland, 
Groningen, Drenthe, Utrecht, alsmede wellicht Limburg) en aan de eventuele 
«echt nieuwe» polderprovincie. 

Een dergelijke, gedifferentieerde, overdracht van taken en bevoegdheden 
aan provincies heeft ook een aantal andere voordelen: 

- met de praktische consequenties van de nieuwe situatie kan eerst in 
bepaalde delen van het land ervaring worden opgedaan. Zo wordt het 
mogelijk om de personele veranderingen geleidelijker in te voeren: bij 
voorbeeld de decentralisatie van rijkstaken kan het afbouwen van de 
apparaten van het Rijk, het opbouwen van een provinciaal apparaat en het 
aanpassen van een rijkstoezichtapparaat (voor zover nog voorzien) parallel 
verlopen. Ook de overheveling van financiële middelen kan geleidelijker 
plaatsvinden; daarbij kan wellicht met behulp van tijdelijke specifieke 
uitkeringen ervaring worden opgedaan ten behoeve van het uiteindelijk 
naar het provinciefonds over te hevelen bedrag. Bij overdracht ineens is 
dat bedrag moeilijker te bepalen; 

- omdat op deze manier eerst in een aantal delen van het land in de 
praktijk gewerkt kan worden met de nieuwe taken- en bevoegdhedenverde-
Iing, zal het mogelijk worden om bij verdere operaties de positieve ervaringen 
zoveel mogelijk te versterken en de negatieve ervaringen zoveel mogelijk te 
vermijden. Daardoor zal ook eerder rekening gehouden kunnen worden 
met eventuele bezwaren van bij het reorganisatieproces betrokken organi-
saties, zowel op gemeentelijk, provinciaal als op rijksniveau. Het verkrijgen 
van de zo noodzakelijke medewerking en ondersteuning wordt op deze 
wijze vergemakkelijkt. 

Op deze manier kan differentiatie in het taken- en bevoegdhedenpakket 
van provincies-oude-stijl en provincies-nieuwe-stijl een belangrijk instru-
ment zijn om een zo soepel mogelijke invoering van de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur te bewerkstellingen. Het mes snijdt daarbij aan 
twee kanten: differentiatie maakt het mogelijk de - met elke verandering 
gepaard gaande - aanpassingsproblemen te verzachten en bovendien kan 
het een aantal potentiële weerstanden tegen die verandering verminderen. 
Differentiatie in deze zin, als invoeringsstrategie, is overigens niet meer 
dan een logische consequentie van de keuze voor een gefaseerde invoering 
van de reorganisatie van het binnenlands bestuur. 

In het voorafgaande is differentiatie in de verdeling van taken en 
bevoegdheden over de diverse onderdelen van een bestuurslaag beschouwd 
als een overgangsmaatregel, nadrukkelijk met een tijdelijk karakter. Het is 
echter ook mogelijk differentiatie te zien als een meer blijvend verschijnsel, 
als een permanent onderdeel van de beginselen die de verhouding tussen 
de bestuurslagen reguleren. Differentiatie is dan niet meer een overgangs-
maatregel maar een uitgangspunt. 

De belangrijkste redenen om differentiatie in de taken- en bevoegdhe-
denverdeling tussen de verschillende bestuurslagen tot een van de uitga ngs-
punten van de organisatie van het Nederlandse bestuur te maken, zijn de 
volgende: 

- de verschillen naar tijd en plaats in aard en intensiteit van allerlei 
maatschappelijke ontwikkelingen; 

- de noodzaak om (ook) met de organisatie van het openbaar bestuur, 
i.c. de verdeling van taken en bevoegdheden over de verschillende bstuurs-
lagen, zo adequaat mogelijk op deze maatschappelijke ontwikkelingen te 
kunnen inspelen; dit vereist een flexibele verdeling van taken en bevoegd-
heden; 

- het vermijden dat een taak of bevoegdheid onnodig alom aan een 
hogere bestuurslaag moet worden toegekend omdat deze op sommige 
plaatsen aan het lagere niveau is ontgroeid. 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 14 322, nr. 35 41 



Maatschappelijke ontwikkelingen en (als reactie daarop) politieke 
ontwikkelingen zijn betrekkelijk onbestemde processen, dat wil zeggen 
moeilijk voorspel- en beheersbaar. Voorspelbaar is slechts het bestaan van 
deze permanente ontwikkelingen en het feit dat ze snelle en ingrijpende 
veranderingen met zich meebrengen. Er is dan ook een grote maatschap-
pelijke en politieke dynamiek: de problemen van gisteren waren heel 
anders dan die van vandaag, en die van vandaag zijn weer heel anders 
dan die van morgen. Bovendien verschillen de ontwikkelingen en problemen 
niet alleen naar tijd, maar ook naar plaats. Zelfs in een klein land als het 
onze laten zich grote verschillen tussen de te onderscheiden gebieden 
constateren. Wanneer we bij voorbeeld de situatie in de Randstad bezien 
tegenover die in het noorden van het land, dan valt moeilijk te ontkennen 
dat hier sprake is van ontwikkelingen en problemen van een andere aard 
en met een geheel andere intensiteit. Hetzelfde geldt voor een vergelijking 
in de tijd, bij voorbeeld tussen de problematiek in de jaren zestig en die in 
de jaren tachtig. 

Het is deze combinatie van snelle en ongelijke maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen die tot een voortdurende verandering van de 
organisatie van het openbaar bestuur noodzaakt, zonder dat daarvoor 
telkenmale een ingrijpende en langdurige herziening van de wetgeving 
vereist is. Daartoe zal die organisatie, als gezegd, gekenmerkt moeten 
worden door een grote mate van flexibiliteit, dat wil zeggen door een groot 
reorganiserend vermogen, door het op soepele wijze kunnen veranderen 
van zijn toestand. Voor de onderhavige problematiek betekent dit dat de 
verdeling van taken en bevoegdheden over de bestuurslagen niet voor een 
(in intentie) langdurige periode op een voor het gehele land identieke wijze 
zal moeten worden vastgelegd, maar daarentegen juist gekenmerkt wordt 
door het vermogen om steeds weer te kunnen inspelen op de specifieke 
ontwikkelingen in een bepaald gebied en de voortdurende veranderingen 
daarin. 

Ook in het verleden is de noodzaak tot wijziging van taken- en bevoegd-
hedenverdeling wel steeds aanwezig geweest, maar deze heeft, mede als 
gevolg van de geringe mogelijkheden tot differentiatie en flexibiliteit, 
vooral geleid tot allerlei onnodige en ongewenste vormen van centralisatie. 
Immers, omdat het niet goed mogelijk of minstens niet erg gebruikelijk was 
om te differentiëren in de taken- en bevoegdhedenverdeling, werd een taak 
of bevoegdheid doorgaans maar voor het gehele land aan een hogere 
overheid (in de meeste gevallen de rijksoverheid) toegekend. Het introdu-
ceren van, dan wel het intensiever gebruik maken van al bestaande 
mogelijkheden tot differentiatie in verdeling van taken en bevoegdheden 
zal daarom een belangrijk middel kunnen zijn om vorm te geven aan de 
alom aanwezige en ook door mij sterk ondersteunde roep tot decentralisatie, 
en - in het verlengde daarvan - aan het inbouwen in de bestuursstructuur 
van immanente weerstanden tegen mogelijk in de toekomst weer de kop 
opstekende tendensen tot centralisatie. 

Hoe nu een dergelijke gedifferentieerde en flexibele taken- en bevoegd-
hedenstructuur te bereiken? 

Binnen het kader van de reorganisatie van het binnenlands bestuur is 
hiertoe allereerst de «positieve lijst» van belang. Op deze lijst, waarop 
elders in deze nota al uitvoerig is ingegaan, worden een aantal onderwerpen 
vermeld die van «voortdurende provinciale zorg» zijn. Daarmee wordt 
erkend dat de provincie ten aanzien van deze onderwerpen een bijzondere 
eigen verantwoordelijkheid heeft. Tegelijkertijd wordt het aan het eigen 
inzicht van de provincie overgelaten of een daadwerkelijk optreden ook 
noodzakelijk is. Afhankelijk van de specifieke problematiek in een provincie, 
of delen daarvan, kan een provincie daar al dan niet toe besluiten. Daarbij 
staan haar, zoals bij de behandeling van de positieve lijst geschetst, een 
aantal mogelijkheden ter beschikking, zodat niet alleen het wel of niet 
gebruik maken van de bevoegdheid tot optreden, maar ook de zwaarte van 
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dit optreden afhankeli jk gemaakt kan worden van de specifieke omstand ig 
heden zoals die zich in (delen van) een provincie voordoen. De vraag hoe, 
wanneer en waar een provincie van haar bevoegdheden conform de 
posit ieve lijst gebruik zal maken is daarmee tevens een zaak van «vrij 
verkeer» tussen gemeenten en provincie. Dit «vrije verkeer» is daarom zo 
belangri jk, omdat juist h ierdoor een gedif ferent ieerde en f lexibele aanpas-
sing aan ui teenlopende en veranderende ontwikkel ingen mogel i jk word t . 

Deze f lexibi l i teit zou in belangri jke mate verminderen als, zoals nu veelal 
de praktijk is, een taken- en bevoegdhedenverschuiv ing tussen gemeenten 
en prov inc iess lechtsmogel i j kzou zijn dooreen ingr i jpen van de r i jksoverheid 
via het instrument van de bi jzondere wetgeving. Immers, doorgaans is het 
proces van bijzondere wetgev ing een t i jdrovende aangelegenheid, en 
bovendien op zich zelf al een reactie op reeds geru ime t i jd aan de gang 
zijnde, als het ware uitgekristal l iseerde, ontwikkel ingen. Verder bestaat bij 
bi jzondere wetgev ing licht de neiging uni formite i t in de regeling te laten 
prevaleren en derhalve de als eerste in aanmerking komende gemeenschap-
pelijke, en dus hogere, noemer te kiezen, met als gevolg dat bijzondere 
wetgev ing vaak leidt tot onnod ige vo rmen van central isatie en we in ig 
mogel i jkheden biedt, althans we in ig gebruikt word t , voor een soepele en 
f lexibele verf i jn ing naar de specifieke ontwikkel ingen in een bepaald 
gebied of bepaalde t i jd . 

Dit alles neemt over igens niet weg dat het zeer wensel i jk zou zijn dat 
bi jzondere wetgev ing een wat meer slagvaardig en ver f i jnd karakter zou 
kri jgen. De mogel i jkheden daartoe zijn in principe aanwezig: het is bij 
voorbeeld mogeli jk in een wet artikelen op te nemen die de bevoegdheid 
tot «door-decentral iseren» kennen afhankelijk van de behoefte naar t i jd en 
plaats (voorbeelden zijn te v inden in de Wet openbaar l ichaam Ri jnmond 
en de Wet agglomerat ie Eindhoven, alsmede in artikel 6 van de Wet 
verontre in ig ing opperv laktewateren); het is ook mogel i jk om, veel meer 
dan nu, al van te voren een beperkende termi jn te stellen aan een bijzondere 
wet, zodat al meteen duidel i jk is wanneer een wet opn ieuw op haar merites 
beoordeeld moet worden (op dit moment kennen vaak alleen de inter im-
wet ten een dergeli jke verva ldatum); en ook laat zich de mogel i jkheid 
bedenken om de daadwerkel i jke geldingskracht van een wet afhankelijk te 
stel len van het zich voordoen van bepaalde, te voren omschreven, omstan-
digheden, zoals nu alleen gebruikel i jk is in het geval zich calamitei ten 
voordoen. Wanneer op deze en soortgeli jke manieren gebruik gemaakt zou 
worden van de mogel i jkheden om binnen het huid ige kader van de 
bi jzondere wetgeving te di f ferent iëren, zou ook dit bestuurs instrument 
beter geschikt zijn o m te reageren op ui teenlopende en veranderende 
ontwikkel ingen. Daarmee zou dan zowel op het terrein van de autonomie 
als op dat van het medebewind een afdoende potentieel aan differentiatie-
mogel i jkheden bestaan. Het spreekt daarom voor zich dat door mij een 
gedifferentieerd gebruik van het instrument der bi jzondere wetgev ing 
gest imuleerd zal worden . 

Tegen de hier voorgestelde vormen van differentiatie zullen wel l icht een 
aantal bezwaren aangevoerd kunnen worden. Een eerste bezwaar zal 
betrekking hebben op het veronderstelde verlies aan helderheid en door-
zichtigheid der bestuursopbouw. Het is immers niet meer bij voorbaat 
duideli jk «wie wat doet»; het is niet zonder meer uit de wet af te lezen 
welke bestuurslaag precies over welke taak of bevoegdheid beschikt. 

Daar kan echter tegenover gesteld worden dat het hier gaat om een 
abstract soort helderheid: het is de helderheid van de persoon die als het 
ware van buiten tegen het bestuurl i jke bouwwerk aankijkt, en onmiddel l i jk 
in staat is de structuren ervan bloot te leggen. Dit soort helderheid hoeft 
niet noodzakeli jkerwijs overeen te komen met een helderheid vanuit het 
standpunt van degenen die in de praktijk met of in zo'n bestuur moeten 
opereren (de bestuurders), en van degenen die afhankeli jk zijn van of 
beïnvloed worden door de resultaten, de output, van het bestuur (de 
bestuurden). Met andere woorden , hier gaat het om de helderheid van 
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degenen die in een «concrete» situatie iets met het openbaar bestuur te 
maken hebben. Voor hen is bij voorbeeld niet zozeer belangrijk de vraag 
naar de mate waarin de provincies in het algemeen overeenstemmen of 
verschillen, maar de vraag naar wat hun provincie al dan niet kan doen om 
bepaalde (regionale) problemen op te lossen. Zij zijn het meest gediend 
met een bestuursinstrumentarium dat een zo adequaat mogelijke aanpak 
van de specifieke problemen, waarmee men in zijn directe leefomgeving 
geconfronteerd wordt, mogelijk maakt. 

In sommige situaties is daartoe een louter gemeentelijk optreden 
voldoende, in andere situaties is een (aanvullend) provinciaal optreden 
gewenst. Differentiatie en flexibiliteit maken het mogelijk met de taken en 
bevoegdhedenverdeling tussen provincies en gemeenten steeds opnieuw 
op de probleemstructuur van een bepaald gebied in een bepaalde tijd in te 
spelen. Dat werkt in twee richtingen positief uit: enerzijds kan de bestuurlijke 
structuur zo optimaal mogelijk op specifieke probleemsituaties toegesneden 
worden, anderzijds kunnen zoveel mogelijk taken en bevoegdheden 
uitgeoefend blijven worden op het bestuursniveau dat het dichtst bij de 
burger staat: de gemeente. Voorop blijft overigens staan dat taken en 
bevoegdheden met een regionaal karakter in eerste aanleg tot de verant-
woordelijkheid van de provincie behoren. Deze heeft echter de taak steeds 
te bezien welke onderdelen van een regionale taak eventueel door gemeen-
ten kunnen worden vervuld. Een differentiatie tussen grote en kleine 
gemeenten bij voorbeeld, kan dan helpen om niet meer dan nodig is aan 
het gemeentelijke niveau te onttrekken. 

Een tweede bezwaar tegen een gedifferentieerde en flexibele bestuurs-
opbouw zou kunnen zijn dat in de door mij voorgestelde constructie de 
gemeenten het voorwerp van provinciale willekeur worden. Enerzijds 
wordt de positie van de gemeenten weliswaar versterkt - vooral in het 
kader van de decentralisatie - , maar anderzijds staat deze versterkte 
gemeente bloot aan een permanente dreiging van mogelijk provinciaal 
ingrijpen. 

Nog even afgezien van het positieve effect dat de aanwezigheid van deze 
permanente dreiging mogelijkerwijs zou kunnen hebben - het is immers 
niet ondenkbaar dat gemeenten uit zich zelf rekening houden met bovenge-
meentelijke belangen om daarmee een provinciaal ingrijpen te voorkomen 
-, lijkt de positie van de gemeenten met voldoende waarborgen omkleed 
om te voorkomen dat ze een voorwerp van provinciale willekeur kunnen 
worden. Ik kan hier volstaan met te verwijzen naar hetgeen gesteld is bij 
het gedeelte over de positieve lijst en de richtlijnen en aanwijzingen, en 
meer in het bijzonder de koppeling van de richtlijn- en aanwijzingsbevoegd-
heid aan het beleidsplan en de mogelijkheid van gemeenten om tegen een 
richtlijn of aanwijzing bij de Kroon beroep aan te tekenen. En daarnaast wil 
ik hier met nadruk wijzen op de door mij voorziene sterke terugdringing 
van het provinciale toezicht op de gemeenten. Dit houdt niet in dat de 
gemeenten zich aan elk provinciaal ingrijpen kunnen onttrekken; dat is 
immers onmogelijk en ongewenst wanneer uitgegaan wordt van op 
regionale schaal opererende provincies. Wel wordt ermee voorkomen dat 
dit provinciaal ingrijpen elementen van willekeur in zich zou kunnen 
dragen. 

Een derde bezwaar, ten slotte, zou kunnen worden gevormd door het 
gecompliceerder worden van een algemeen werkende financiële verhou-
ding. Immers: differentiatie in extremis doorgevoerd zou een dergelijke 
financiële verhouding onmogelijk maken en leiden tot een apart financieel 
statuut voor elke afzonderlijke bestuurlijk-organisatorische eenheid. Een 
bestuurlijke organisatie als mij voor ogen staat is echter niet zodanig 
gedifferentieerd, dat ontwikkelingen in deze richting te duchten zijn. 
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HOOFDSTUK VII. ARTIKELEN 

Artikel 7 Provinciewet 

Omdat de hier voorgestelde wi jz ig ing duidel i jk verband houdt met de 
voorgestane ui tbreid ing van het aantal provincies, vroegen de leden van de 
V.V.D.-fractie zich af, of het niet verstandiger zou zijn, pas te zijner t i jd , 
zodra er meer klaarheid is over het uiteindel i jke aantal provincies, artikel 7 
eventueel aan te passen. Aantekenend, dat ik de intentie van de voorgestelde 
wi jz ig ing onderschri j f , meen ik op dit momen t geen behoefte aan deze 
wi jz ig ing te hebben, daar zij voora lsnog als enig gevolg zou hebben, dat 
het aantal leden van provinciale staten in Noord-Hol land en Noord-Brabant 
zou verminderen, nl. van 79 naar 71 en dat van een eventuele polderprovincie 
zou vermeerderen van 39 naar 45. 

Artikel 10 Provinciewet 

Anders dan de leden van de C.D.A.-fractie en van de V.V.D.-fractie acht ik, 
evenals mi jn ambtsvoorganger, de principiële bezwaren die kunnen 
worden aangevoerd tegen het schrappen van de ui tbreiding van de 
comptabi l i te i ten niet opwegen tegen het praktische bezwaar dat bij zo'n 
u i tbreid ing veel bestuurl i jk inzicht en ervar ing ver loren gaan. Te meer niet, 
omdat in de praktijk zich geen grote prob lemen op dit punt hebben voorge-
daan. 

Artikel 79a Provinciewet 

Het toepassen van het vi j fde lid van dit artikel kan, zulks in an twoord op 
een vraag van de C.D.A.-fractie, een beperking met zich brengen voor de 
vr i jheid van de provinciale besturen ter zake. Dit nadeel zal moeten worden 
afgewogen tegenover het voordeel , dat door een grotere eenheid de 
doorzicht igheid en vergel i jkbaarheid toenemen of de belangen van derden 
beter worden gewaarborgd. Gelet op het belang, dat ik hecht aan een 
decentrale bestuursopbouw zal van de in lid 5 genoemde bevoegdheid met 
grote terughoudendheid gebruik worden gemaakt. 

Artikel 87a t/m 87g Provinciewet 

Wat de relatie betreft van de onderhavige artikelen tot artikel 158 van de 
Grondwet zij verwezen naar hoofdstuk III waarui t blijkt dat ik geen stri jd zie 
tussen dit artikel en de door mi j voorgestelde maatregelen. In dat hoofdstuk 
is tevens toegelicht dat, en waarom, ik de suggestie van onder meer de 
C.D.A.-fractie vo lg , dat r ichtl i jnen en aanwi jz ingen hun basis dienen te 
v inden in het provinciale beleidsplan. 

Artikel 147a Provinciewet en 273 Gemeentewet 

Na de wi jz ig ing van het provinciaal belast inggebied als voorgesteld in 
hoofdstuk V hoeft de door de V.V.D.-fractie aangesneden problematiek in 
dit kader niet meer aan de orde te komen (zie ook de volgende paragraaf). 

Artikel 228 Gemeentewet 

Dit artikel is verval len, omdat ik meen dat deze materie beter in samenhang 
met de herziening van de gemeentewet kan worden behandeld. 

Belastingbepalingen 

Artikel I, onderdeel O 

Ten opzichte van het gewijz igde ontwerp van wet zijn de volgende 
mutaties aangebracht: 
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Artikel 146 is zodanig gewijzigd dat het gelijkluidend aan de thans 
geldende bepaling is. Daarmee zijn de provinciale onroerend-goedbelastin-
gen, bouwgrondbelastingen en baatbelastingen komen te vervallen. 

In artikel 147 is het aantal opcenten verhoogd tot maximaal 55. Dit 
resulteert in een belastingcapaciteit van ± f490 min. op basis van de 
periode 1 april 1982 tot 31 maart 1983. 

In artikel 148, onder b, ten 3", is een taalkundige correctie aangebracht. 
Vanaf artikel 151 heeft ten opzichte van het gewijzigde ontwerp vernum-

mering plaatsgevonden, waardoor zoveel mogelijk aansluiting bij de thans 
geldende tekst van de Provinciewet is verkregen. 

Artikel 154 is aangepast in verband met het vervallen van de provinciale 
onroerend-goedbelastingen. Dit geldt eveneens voor artikel 157g. 

Artikel II, onderdeel I 

Deze wijziging is vervallen, waardoor de huidige tekst van de gemeentewet 
is gehandhaafd. Deze wijziging ten opzichte van het gewijzigde ontwerp 
van wet is het gevolg van het vervallen van de provinciale onroerend-goed-
belastingen. 

Artikel II 

Wanneer ook voor de provinciale belastingen de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen en de Invorderingswet van toepassing zullen zijn, geldt 
voor alle belastingen van de lagere overheden in beginsel hetzelfde 
rechtsregime. Eventuele nieuwe uitzonderingen daarop voor de gemeente-
lijke belastingen zullen bezien worden na de rapportage daarvan door de 
Commissie tot herziening van het belastinggebied van provincies en 
gemeenten. Slechts op een enkel punt, waar de praktijk van de belasting-
heffing daaraan direct behoefte had, is hiervan afgeweken. Tevens is een 
wijziging aangebracht in verband met het vervallen van de provinciale 
onroerend-goedbelastingen. 

Artikel VIII 

Toegevoegd is een nieuw artikel VIII, waarmede de tijdelijkheid van de 
heffing van opcenten op de motorrijtuigenbelasting wordt opgeheven. 

De Ministervan Binnenlandse Zaken, 
M. G.Rood 
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