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College gegeven op 13 juni 1996ter gelegenheid van
zijn afscheid als hoogleraar in het agrarisch recht van
de westerse gebieden, hieronder begrepen het milieurecht enhet recht betreffende de ruimtelijke ordening,
aan de Landbouwuniversiteit Wageningen

Ontwikkelingen in regelgeving en bestuur voor het
landelijk gebied
Meneer de vice-voorzitter van het College van
Bestuur,
meneer de voorzitter van de Universiteitsraad,
damesen heren,
Mijn relatie met regelgeving en bestuur begon veertig
jaar geleden, op 1augustus 1956, toen ik - in de rang
van Schrijver A- in dienst trad van degemeente
Wassenaar. Mijn bemoeienis met regelgeving en
bestuur bleef daar aanvankelijk beperkt tot het bijhouden van deverzamelingen wetgeving enjurisprudentie, die ook toen al door een gestage stroom van wijzigingen enuitspraken voortdurend bijgewerkt moesten
worden. Later werd ik belast met het uitschrijven van
ontheffingen van het sluitingsuur voor Wassenaarse
café's, wegens bruiloften enpartijen, en nog later
mocht ik eenvoudige Hinderwetvergunningenbehandelen; maar toen was ik inmiddels alopgeklommen tot
de rang van Klerk.
Het is niet mijn bedoeling omop deze wijze het rangenstelsel bij deoverheid met udoor tenemen, maar
ik vermeld mijn Wassenaarse periode omdat dezein
tweeopzichten belangrijk was voor de rest van mijn
loopbaan. Inde eerste plaats maakte ikdaar kennis
met en raakte ik geïnteresseerd in dewerking vanhet
openbaar bestuur (in dit geval de gemeentelijke overheid), en indetweede plaats werd ik daar tot het
besluit gebracht omalsnog rechten te gaan studeren.
Ik namontslag en ging naar Leiden.
Namijn studie kwam ik, in 1965,terecht bij de Rijksplanologische Dienst; een zeer boeiende werkplek
door deverweving van beleid en wetenschap die bij
die dienst aanwezig is. Vanaf dat moment ben ikvan

nabij getuige geweest van enheb ik meegewerkt aan
een aantal interessante ontwikkelingen in wetgeving en
bestuur. Toen ik naar Wageningen kwam, eerst bij de
vakgroep Planologie, later bij devakgroep Agrarisch
recht, bleef die betrokkenheid bij het openbaar bestuur
uiteraard bestaan, in mijn onderwijs enonderzoek, en
via de verschillende adviescolleges waarvan ik lid
was.
Nu ik op het punt staom mijn loopbaan af te ronden,
wil ik indezeafscheidsrede eenterugblik werpen op
de afgelopen periodevan dertigjaar. Deontwikkelingendie zich in dieperiode hebben voorgedaan ophet
gebied van wetgeving en bestuur wil ik bespreken aan
dehand van een aantal algemene thema's. Diethema's zijn: regulering enderegulering, centralisatie en
decentralisatie, planning vanbeleid, bestuurlijke organisatie en reorganisatie, entenslotte democratische
besluitvorming, met inhet bijzonder de rol vande
burger daarin. Daarbij zal ik mijn voorbeelden zoveel
mogelijk ontlenen aandeontwikkelingen inhet landelijk gebied. Ik zal af en toe niet kunnen nalaten om
een enkele kanttekening teplaatsen of een stokpaardje
te berijden.

Regulering en deregulering
Dehoeveelheid regelgeving die ons land kent iszodanig uitgegroeid dat er al lang geen mens meer isdie
het geheel kan overzien. Dat isvooral tedankenaan
deopkomst van het administratief of bestuursrecht.
Sindsongeveer het begin vandezeeeuw is deoverheid (de administratie) zich met steeds meer zaken
gaan bezig houden enzich steeds meer met deburger
gaan bemoeien, ter bescherming van bepaalde algemene belangen. Vooral deperiode nadetweede wereldoorlog laat een explosieve groei vandebestuursrechtelijke regelgeving zien. Omdat het hier vooral ging

omnationale wetgeving, werden daarmee tegelijkertijd
steeds meer terreinen enonderwerpen taboe voorde
lagere overheden enhad dit proces dus tevenseen
sterk centraliserend effect.
Het bestuursrecht isophet ogenblik ongetwijfeld het
meest omvangrijke rechtsgebied, en het groeit nog
dagelijks. Hoe snel deontwikkelingen kunnen gaan
laat bijv. het milieurecht zien, dat in zo'n twintigjaar
uitgroeide van de simpele hinderwetvergunning tot een
omvangrijk complex van zeer gedetailleerde regelgeving.
Het gebied dat het bestuursrecht beslaat isniet alleen
omvangrijk, het isook het meest chaotische. Dit tot
genoegen van een toenemend aantaljuristen, die daar
op allerlei manieren hunbrood door verdienen. Die
wanorde isontstaan doordat deverschillende bestuursrechtelijk wettenenregelingen tot stand kwamenop
allerlei verschillende Haagse departementen. Daarbij
deed zich het verschijnsel voor dat door Van Poelje is
aangeduid als "deveertien wetsfamilies"; het verschijnsel namelijk dat ieder departement eeneigen
wetgevingscultuur had met eigen constructies eneigen
procedures.1 Dit veroorzaakte enerzijds veel versnippering en anderzijds, door deverschillen tussen de
wetsfamilies, veel onduidelijkheid. Dat dit verschijnsel
zich op andere rechtsgebieden, zoalshet civiel recht
enhet strafrecht, niet voordeed lag vooral daaraan dat
dewetgeving opdie gebieden altijd al onder deverantwoordelijkheid van één departement viel, namelijk
het departement vanJustitie.
Deongeordende groei van het bestuursrecht leiddeop
verschillende manieren tot reacties. Indeeerste plaats
werden er inde administratieve rechtspraak nonnen
voor rechtsbescherming vandeburger ontwikkeld,
waaraan dehandelingen vanhet bestuur getoetst konden worden. Deze "algemene beginselen van behoorlijk bestuur" kregen, doordat zij voortdurend inrechterlijke uitspraken terugkeerden, ook een normerend

effect ophet gedrag vanhet bestuur. Tegelijkertijd
ontstonden er, eerst opdeelterreinen, pogingen omin
debestaandechaosenige ordening aan tebrengen,
door het formuleren van gemeenschappelijke uitgangspunten enprocedures. Voorbeelden hiervan liggen op
het terrein vanhet onroerend-goedrecht2 enhetmilieurecht. Wat het milieurecht betreft kwamen metde
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne uniforme
procedures eneenuniforme regeling vanderechtsbescherming op dit terrein tot stand. Nadat bij de grondwetswijziging van 1983een opdracht tot vaststelling
van algemene regels voor het bestuursrecht was geformuleerd, kwamonder leiding van het departement van
Justitie de ordening ophet hele veld vanhetbestuursrecht op gang, dieuiteindelijk leidde tot de invoering
van deeerste entweedetranchevan de Algemenewet
bestuursrecht in 1994. Daarbij werden dealgemene
beginselen van behoorlijk bestuur gecodificeerd. Met
deze regeling van de algemene aspecten vanhetbestuursrecht werd een zeer belangrijke stap naarordening van dit rechtsgebied gezet. Dezeoperatie zalin
dekomendejaren door verdereuitbouw van deAlgemenewet bestuursrecht worden voortgezet.
Een tweede reactie opdeomvang vanhetbestuursrecht wasde roep omvermindering van regelgeving.
Toen het kabinet in 1983deregulering als beleidsdoel
formuleerde werd dit echter primair ingegeven door
de overweging dat dezaken voor het bedrijfsleven
eenvoudiger moesten worden. Als wenuachteraf
terugkijken wat er van het dereguleringsstreven is
terecht gekomen, isdeoogst nogal mager. Ingeen
enkel geval heeft dederegulering ertoe geleid dateen
geldende wet in zijn geheel werd afgeschaft. Wel is in
een aantal gevallen bij nog niet in werking getreden
wetgeving alsnog afgezien van invoering of werdeen
lopend wetgevingsproces stop gezet. Het meestspectaculaire voorbeeld opdit punt isdeKaderwet speci-

fiek welzijn. Dezewet, die eenplanstelsel voorde
welzijnssector moest introduceren, had het Staatsblad
al bereikt, maar isnooit in werking getreden en inmiddels ingetrokken. Ookde Wet agrarisch grondverkeer is wat betreft zijn hoofdbestanddeel (namelijk
regulering vanhet agrarisch grondverkeer) nooit in
werking getreden, maardaarbij hebben ongetwijfeld
ook andere dan dereguleringsmotieven een rol gespeeld. Voorhet overigeheeft de dereguleringsoperatie vooral geleid tot herregulering, dat wil zeggendat
bestaande regelingen werden aangepast enbij de tijd
gebracht. Zo'n aanpassing leidde overigens meestal
niet tot minder, maar wel tot meer regels. Daarnaast
is, in reactie op maatschappelijke ontwikkelingen, ook
nieuwe regelgeving ontstaan. Het was met namede
zorg omde steedsverdergaande aantasting vanhet
milieu diedeoverheid tot ingrijpen dwong. Het gedetailleerd en ingewikkeld stelsel van mestregels, dat
vanaf 1984 gegroeid is, illustreert dit. En tenslotte
vloeien ook uit het Nederlands lidmaatschap vande
Europese Unie in toenemende mateverplichtingen tot
(aanpassing van) wetgeving voort, zoals bijvoorbeeld
het geval isbij de Vogel-richtlijn endeHabitatrichtlijn.
Het voorgaande overziende moet geconstateerd worden dat eigenlijk alleen de invoering vande Algemene
wet bestuursrecht een substantiële vermindering van
(vooral procesrechtelijke) bepalingen in allerlei wetten
heeft veroorzaakt. Voor het overige isde omvang van
de bestuursrechtelijke regelgeving sinds de invoering
van het dereguleringsstreven eerder toe-dan afgenomen. Zo ziet deburger zich thans -zeker inhet landelijk gebied -over het algemeen met meer verplichtingen en verbodsbepalingen geconfronteerd dan
voorheen. Enomdat deburger steeds minder gehoorzaam enwel steeds inventiever is geworden, worden
dejuridische constructies steeds ingewikkelder en

gedetailleerder; dehele mestregelgeving, maarook
bijvoorbeeld recente wijzigingen vandeJachtwet en
de Vogelwet illustreren dit. Het voorgaande wil overigens niet zeggen dat bedrijfsleven en burger ingeen
enkel opzicht geprofiteerd hebben van dedereguleringsoperatie. Opeen enkel punt werd, met meer
regels, wel degelijk vereenvoudiging bereikt: zo zijn
bijvoorbeeeld op het bouwvergunningsvereiste een
aantal niet onbelangrijke uitzonderingen geïntroduceerd.
De groei van debestuursrechtelijke wetgeving op
rijksniveau leidde nog tot een andere reactie: devraag
namelijk of al dieregels wel ophet nationaal niveau
thuishoorden, en of zij niet (geheel of ten dele)naar
een lager bestuursniveau overgeheveld dienden te
worden; decentralisatie dus. Die vraag heeft oprijksniveau tientallenjaren lang geleid tot veel discussieen
nauwelijks resultaat, tot het moment dat de rijksoverheid door denoodzaak van bezuinigingen belang
kreeg bij overdracht van bevoegdheden aanlagere
overheden.

Centralisatie en decentralisatie
Inde laatstejaren zijn uiteindelijk een aantaldecentraliserende besluiten genomen, die ophet ogenblik
worden geëffectueerd. Daarbij gaat het nooit omde
overdracht naar een lagere overheid vanhet totale
bevoegdhedenpakket op eenbepaald beleidsterrein. Op
alle voor het landelijk gebied relevante beleidsterreinen is de situatie namelijk zodat debevoegdheden
verdeeld zijn over meerdere bestuurslagen. Opeen
enkel beleidsterrein, de ruimtelijke ordening, ligt
binnen diegedeelde bevoegdheden vanouds aleen
sterk accent opdelagere (gemeentelijke) overheid,

maar op de meeste terreinen ligt het zwaartepunt van
debeslissingsmacht geheel of grotendeels ophet
rijksniveau of isverdeeld tussen rijk enprovincie. In
die situatie betekent decentralisatie dat er een andere
verdeling vanbevoegdheden tot stand wordt gebracht,
waarbij aan een lagere overheid (doorgaans deprovincie) beslissingsbevoegdheden worden toegekend die
voorheen op het rijksniveau berustten. Tegelijkertijd
blijft derijksoverheidbevoegdheden houden, meestal
betrekking hebbend op deuitstippeling van de hoofdlijnen van het beleid.
Inhet landelijk gebied doen zichophet ogenblik bij
de natuurbescherming ende landinrichting interessante
vormen van decentralisatie voor. Inhet ontwerp voor
een nieuwe Natuurbeschermingswet was aanvankelijk
voorzien dat de aanwijzing van vrijwel allebeschermde natuurmonumenten alsmede alle uitvoeringsmaatregelen aan deprovincies zouden worden overgedragen,
maar op diegedachte is men inmiddels teruggekomen.
Inde laatste versie3 blijft het rijk verantwoordelijk
voor de aanwijzing en gaande uitvoeringsmaatregelen
naar deprovincies. Vooruitlopend opdenieuwewet
heeft de minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij inmiddels, in het kader vande Decentralisatie
Impuls, deprovinciale besturen gemachtigd namens
hemdebeslissingen over vergunningen, beheersplannen en schadevergoedingen tenemen4. Voorzover mij
bekend iseen dergelijke constructie, waarbij
rijksbevoegdheden naar een andere bestuurslaag worden gemandateerd, in ons land nog niet eerder voorgekomen.
Is er bij denatuurbescherming dus voor gekozenom
alleen de uitvoering vanop rijksniveau genomen
beslissingen aandeprovincies over tedragen, ophet
terrein van delandinrichting dreigt op het ogenblik
een gecompliceerder situatie teontstaan. Daar hebben,

sinds de inwerkingtreding van de Landinrichtingswet,
deprovinciale besturen reeds belangrijke bevoegdheden ophet gebied vande vaststelling van landinrichtingsplannen, binnendoor derijksoverheid vastgesteldehoofdlijnen van beleid, terwijl deuitvoering vande
projecten inhoofdzaak in rijkshand is. Ophet ogenblik wordt, vooruitlopend op een wijziging vande
Landinrichtingswet, toegewerkt naar een situatie
waarin debeleidsvorming ophet gebied van landinrichting als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van rijk en provincies wordt gezien. Dit interessante experiment draagt zekere risico's in zich. Er
dreigt dan namelijk een situatie met dertien bazen te
ontstaan, waarbij niet duidelijk iswie uiteindelijk
beslist. Overleg en gedeelde verantwoordelijkheid zijn
bedoeld als instrumenten omtussen debetrokkenen tot
overeenstemming tegeraken, maarhet isuiteraard
mogelijk dat die overeenstemming - bijvoorbeeld
tussen deonderscheidene provincies -niet bereikt kan
worden. Daarom dient een dergelijke constructie altijd
gekoppeld te zijn aan een duidelijke regeling hoe
uiteindelijk beslist wordt: bij unanimiteit, bij gewone
of gekwalificeerde meerderheid, of (een andereconstructie) door een ander orgaan, bijvoorbeeld deminister. Het experiment dat ophet terrein van delandinrichting binnenkort van start gaat biedt in ieder
geval mogelijkheden om ervaring opte doen hoedit
soort punten ineengewijzigde Landinrichtingswet het
beste geregeld kunnen worden.
Alsde rijksoverheid op het ogenblik de serieuze
intentie heeft omopbepaaldeterreinen eigenbevoegdheden naar lagere overheden te decentraliseren,
moet zij ook accepteren dat die lagere overheden
wellicht aan diebevoegdheden een andere invulling
geven en andere prioriteiten stellen danhetrijkgedaan zou hebben, en misschien zelfs af en toe fouten
maken. Wiedie consequentie niet wil aanvaarden

moet niet decentraliseren. Toch ishet goed tevoren de
vraag onder ogen tezien wat er moet gebeuren alsde
lagere overheden beslissingen nemendie wezenlijk
afwijken van het rijksbeleid, of waardoor tussende
verschillende provincies ongerechtvaardigde verschillen gaanontstaan. Dezevraag is met name relevant
als in de verdeling van bevoegdheden de rijksoverheid
verantwoordelijk blijft voor het uitstippelen vanhet te
voeren beleid. Dieverantwoordelijkheid kan meebrengen dat de rijksoverheid behoefte heeft aan eenmogelijkheid om incidenteel eenbeslissing vaneen provinciaal bestuur tekunnen aanpassen, indien zulks uit een
oogpunt van nationaal beleid noodzakelijk is5.Tegelijkertijd geeft de introductie van eendergelijke bevoegdheid welblijk vaneen zekere mate van argwaan
jegens deprovinciale besturen. Daarom zal ineen
situatie waar debeleidsformulering eengedeelde
verantwoordelijkheid van rijk enprovincies is zo'n
constructie minder voor dehand liggen.
Opmerkelijk isdat, parallel met dehiervoor geschetste tendens tot decentralisatie, derijksoverheidook
bezig isop een aantal punten deeigen belangen veilig
te stellen door versterking van bevoegdheden, met
namedaar waar het rijk een speciale verantwoordelijkheid meent tehebben. Detweebelangrijkste voorbeelden zijn hier de tracering van rijkswegen (inde
Tracéwet) en debijzondere procedure voor grote
projecten vannationaalbelang (indeWet opdeRuimtelijke Ordening).
Planning vanbeleid
Deafgelopen dertigjaren zijn ook deperiodevande
ontwikkeling vanplanstelsels geweest. In 1965kwam
met deWet op deRuimtelijke Ordening eenmodern
planningstelsel ophet gebied vande ruimtelijke orde-

ning beschikbaar. Kenmerkend voor dit stelsel wasen
isdat het gericht isophet formuleren van beleid voor
delange termijn, zorgvuldig voorbereid door middel
van onderzoek enoverleg, en vastgesteld viaeen
procedure dieeen ieder de mogelijkheid geeft zijn mening naar voren tebrengen en diede uiteindelijke
beslissing inhanden legt vandegekozenvolksvertegenwoordiging. Omdat het beleidsterrein vande ruimtelijke ordening nogal wat raakvlakken enoverlap
heeft met andere beleidsterreinen, waarvoor opdat
moment (nog) geenplanstelsel beschikbaar was,werd
het ruimtelijk plan al snel het voertuig waarmeeook
stukken (ruimtelijk relevant) economisch beleid en
later ook milieubeleid geformuleerd werden. Ditwas
met namehet geval opprovinciaal niveau, waarhet
streekplan zich steeds meerontwikkelde als ruimtelijkintegraal plan, bedoeld omrichtingtegeven aan
beslissingen ophet gebied van woningbouw enindustrie-ontwikkeling, inrichting van landelijke gebieden
en infrastructuur, natuurbescherming en milieukwaliteit. Als eindjaren zeventig enbeginjaren tachtig de
Landinrichtingswet tot stand komt, wordt ook daarin
de richtinggevende rol vanderuimtelijke ordening ten
opzichte van landinrichtingsprojecten vastgelegd.
Inmiddels staat het ruimtelijk plan-stelsel niet meer
alleen. Inde loop van dejaren tachtig werd, viade
Wet op dewaterhuishouding, vorm gegeven aaneen
planningssysteem tenbehoeve van integraal waterbeheer, en inhet begin van dejaren negentig kwam, in
deWet milieubeheer, een stelsel vanmilieubeleidsplanning tot stand. Daarmee werd formeel eenscheiding tussen debeleidsterreinen van ruimte, wateren
milieu tot stand gebracht, waardoor nu op deverschillende bestuursniveaus voor elk van de drie beleidsterreinen afzonderlijke planfiguren beschikbaar zijn.
Maar met de formele splitsing isuiteraard de sterke
verwevenheid tussen dedrie beleidsterreinen niet
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ongedaan gemaakt. Delaatstejaren isdaardoor het
vraagstuk van de afstemming russen de verschillende
plannen ophetzelfde bestuursniveau steedsbelangrijker geworden. Voordedoorgaans voorkomende
situatie dat deverschillende plannen op verschillende
tijdstippen tot stand komenheeft zich in depraktijk de
constructie vanhet zogenaamde "haasje-over springen" ontwikkeld (een later vastgesteld plan ophet éne
beleidsterrein kan impliciet wijzigingen op deandere
beleidsterreinen meebrengen). Als groot bezwaarvan
dezeconstructie wordt echter ervaren dat zij tot grote
onduidelijkheid over de inhoud van het beleid kan
leiden. Daarom slaan opprovinciaal niveau deprovincale besturen steeds meer deweg naarcoördinatie en
integratie van dedrieplannen in. Ineen aantal provincies vindt deplanvoorbereiding opdedrieterreinen
gelijktijdig plaats en streeft mennaar gelijktijdige
vaststelling, ineenenkeleprovincie wordt zelfs gewerkt naar één integraal "omgevingsplan".6
Een dergelijke ontwikkeling naar plancoördinatie of integratie isbinnen het systeem vandedrie afzonderlijke wetten op provinciaal niveau goed realiseerbaar,
omdat daar deprocedures van deonderscheiden plannen praktisch gelijk zijn ende verantwoordelijkheid
voor deplanvaststelling steedsbij hetzelfde orgaan
ligt, namelijk provinciale staten. Opnationaal niveau
ligt de situatieechter veel gecompliceerder. Daar zijn
indeeerste plaats twee verschillende ministers verantwoordelijk voor het beleid ophet gebied vanruimtelijke ordening en milieu enerzijds en waterhuishouding
anderzijds. Veel belangrijker isechter dat voorde
onderscheidene nationale plannen dewettelijk geregeldeprocedures nogal uiteenlopen. Met namedeprocedure voor planologische kernbeslissingen wijkt sterk
af van deprocedures vandebeide andere plannen (de
Notawaterhuishouding enhet Nationaal Milieubeleidsplan). Dit komt doordat depkb-procedure, die
van oudere datum is, stamt uit een ander tijdperk en
11

een andere gedachtenwereld. Het wil mij voorkomen
dat er op het ogenblik aanleiding isdieprocedure te
heroverwegen. Ik komdaar straks opterug.
Ook planning iseen instrument tot ordening van
besluitvorming. Ineenplan legt een overheid, naeen
zorgvuldige afweging van alle relevante factoren, het
beleid vast dat zij in de komende periode wil voeren.
Het plan geeft aan welkebeslissingen inbepaalde
omstandigheden vanhet bestuur verwacht mogen
worden, bijvoorbeeld welkeprojecten uitgevoerd zullen worden of in welke gevallen vergunning zal worden verleend. Daarmeebeoogt het plan eennormerend effect tehebben optoekomstige besluiten van
bestuurders. Eenplanbeschermt debestuurders tegen
dewaan vandedag en geeft burgers zekerheid. Een
wettelijke regeling voor een plan legt doorgaans dete
volgen procedure vast, geeft het plan eenzekere
(juridische of bestuurlijke) status en legt derechtsgevolgen vast. Naarmate die rechtsgevolgen ingrijpender
zijn zal dewet hogere eisen stellen aan detotstandkoming van het plan, zoalsbijvoorbeeld bij het bestemmingsplan het geval is.
Alsplannen enplanning ophet ogenblik minder populariteit genieten dan indejaren zestig enzeventighet
geval was, ligt dat niet aan het instrument plan, maar
aan tehoog gespannen verwachtingen. Telkens blijkt
weer dat de toekomst zich niet laat voorspellen endat
zichna devaststelling vaneenplan situaties kunnen
voordoen die niet inhet plan voorzien zijn. Naarmate
er meer tijd verstreken is sinds de vaststelling vanhet
plan is dekansdaarop groter. Tot op zekere hoogte
kaneen plan opdie situatie voorbereid zijn door
regels tebevatten inwelke matehet plan gewijzigd
kan worden en in hoeverre er van afgeweken mag
worden. Maar zo'n constructie heeft uiteraard grenzen. Een plan iseen samenstel van groteen kleine
beslissingen enbeleidslijnen, en indat bouwwerk
12

hebben niet alle beslissingen enbeleidslijnen een
zelfde gewicht. Bij sommige daarvan zal het niet
bezwaarlijk zijn als uiteindelijk iets anders wordt
beslist, maar er zijn in ieder plan natuurlijk ookbeslissingen en beleidslijnen dievoor het hele bouwwerk
zówezenlijk zijn datdaaraan tornen het helebouwwerk zou doen wankelen of instorten. In verband
daarmee is bij ruimtelijke plannen het verschijnsel
"essentiële beslissingen" ontwikkeld. Degedachte
daarbij is dat diebeslissingen (die in het plan als
zodanig moeten worden aangeduid) voor het totaal van
het plan zówezenlijk zijn dat bij afwijking daarvan
het plan als geheel heroverwogen behoort teworden
en er dus een nieuw plan inprocedure gebracht moet
worden.
Het opmerkelijke isdat, ondanks al deze voorzieningen, bestuurders er toch regelmatig behoefte aan
blijken tehebben omhet plan terzijde teschuivenen
naar bevind van zaken tehandelen. Ten aanzienvan
de essentiële beslissingen bestaat bij bestuurders enerzijds de neiging het aantal van diebeslissingen per
plan zo gering mogelijk tehouden, en blijken zij
anderzijds ook diebesluiten niet van afwijking te
willen uitsluiten. Het isduidelijk dat naarmate er meer
afgeweken wordt van eenplan (zeker van dealswezenlijk ervaren beslissingen), het plan alsrichtinggevend en zekerheid biedend instrument steeds meeraan
betekenis verliest.
Bestuurlijke organisatie en reorganisatie
Mijn betoog tot nu toe zou de indruk kunnen wekken
dat temidden van al dezeontwikkelingen de organisatie van het binnenlands bestuur een vaststaand gegeven
is, maar dat isniet in overeenstemming met dewerkelijkheid. Gedurende mijn gehele ambtelijke carrière
ben ik getuige geweest vaneendiscussie over een
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gewenste reorganisatie van het binnenlands bestuur in
Nederland, en iedere keer eindigde die discussie erin
dat allesbij het oudebleef. Hoofdelement vandie
discussie was steedsde inrichting vanhet bestuurlijk
middenniveau, het gebied dus tussen het rijksniveau
enerzijds endat van de gemeenten en waterschappen
anderzijds. Degedachtenvorming op dit punt begon
bij 44 gewesten, en liep vande26 (en later 24)provincies van minister DeGaay Fortman via de17
provincies van minister Wiegel naar de instelling van
Flevoland als twaalfde provincie, deenige beslissing
die op dit gebied wel genomen engerealiseerd is. Als
alles bij het oudebleef berustte dat overigens niet op
een afgewogen conclusie dat debestaande bestuurlijke
organisatie toch verreweg de beste was, maarwaren
het geheel andere factoren die dedoorslag gaven.
Men zag op tegen debestuurlijke en organisatorische
ingreep, de daaraan verbondenkosten warenprohibitief, dediscussie liep vast in belangentegenstellingen
of de voorstellen werden in een volksraadpleging
afgewezen.
Tot nu toe ging dediscussie dus steeds over méér
provincies en niet over minder. Toch isvoor eenland
met een omvang als het onzeeen verdeling intwaalf
bestuurseenheden rijkelijk veel, zeker binnen de Europese schaal. Het betekent dat inoverlegsituaties er
steeds minstens twaalf gesprekspartners aan tafel
zitten, met veelal uiteenlopende belangen en opvattingen.
Devraag hoeveel provincies ons land nodig heeft staat
natuurlijk niet op zichzelf, maar is nauw verweven
met (en in feite een afgeleide van) devraag welke
taken en bevoegdheden ophet provinciaal niveau'
behartigd behoren teworden. Endie vraag vande
provinciale taken en bevoegdheden heeft natuurlijk
weer veel te maken met de maatregelen die inhet
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kader van de decentralisatie genomen worden. De
praktijk laat echter zien dat beide discussies grotendeels langs gescheiden kanalen worden gevoerd. Wat
het rijk nu, in deverschillende beleidssectoren, wil
decentraliseren wordt sterkbepaald door de schaalvan
dehuidige twaalf provincies en het vertrouwen dat
men heeft inbestuurscolleges opdie schaal.
Opvallend isook dat het rijk voor de reorganisatie van
het eigen gedeconcentreerde apparaat weer eengeheel
andere koers aan het varen is. Naast de traditionele
situatie waarbij deonderscheidene departementen en
departementsonderdelen hun gedeconcentreerde ambtenaren per provincie georganiseerd hebben, isook een
patroon ontstaan waarbij het land invier tot zes
regio's verdeeld is, metper regio één rijksvertegenwoordiger van dat departement of departementsonderdeel), die zijn werk dus in meerdereprovincies doet.
Complicatie daarbij isdat de regio-indeling vande
verschillende departementen uiteen loopt. Eendergelijke verschuiving van twaalf naar ongeveer vijf rijksvertegenwoordigers bedoelt vaak ook de teruglopende
bemoeienis van het rijk met deprovincies opdat
beleidsterrein tot uitdrukking tebrengen, en vindt dan
ook veelal incombinatie met decentralisatieplaats.
Naar mijn mening wordt met dezeverschuiving naar
vijf regio's eenbetere aanzet gegeven naar nieuwe
bestuurlijke verhoudingen dantot nu toe in dediscussie over bestuurlijke vernieuwing het gevalwas.
Binnen de Europese schaal moet ons land het toch
kunnen doen meteenstukof vijf landsdelen ofprovincies, met niet alleen uitvoerende maar vooral ook
plannende en coördinerende taken. Binnen een dergelijke constellatie zal er ook minder aanleiding zijn
omdegrote steden de status van stadsprovincie te
geven, al ishet wel denkbaar dat aan deze steden door
denieuwe provincies een aantal taken gemandateerd
wordt.
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Deinvloed van de bevolking bij besluitvorming
Indejaren zestig en zeventig begon men steedsmeer
gewicht toe te kennen aanhet meedenken vande
bevolking overbelangrijke beslissingen. Deze behoefte was een reactie op detoen levende overtuiging
dat er tussen bestuurders enbestuurden een kloof
gegroeid was. Diekloof dacht men te dichten via
inspraak. Het ideeleefde met name in linkse kringen,
enhet toen net opgerichte D66 speelde in degedachteontwikkeling eenbelangrijke rol.
Deinspraakgedachte heeft met nameophet terrein
van de ruimtelijke ordening een grote vluchtgenomen, endat iseigenlijk niet verbazingwekkend. Mensen zijn altijd al sterk geïnteresseerd geweest inde
vormgeving vanhun eigen leef- enwoonomgeving, en
bovendien bestondjuist ophet gebied van deruimtelijke ordening al een zekere traditie van democratische
besluitvorming. In deWet op de Ruimtelijke Ordening
van 1965 werd diebesluitvorming formeel geregeld,
enwel hoofdzakelijk voor ruimtelijk plannen opgemeentelijk enprovinciaal niveau. Dekwestie ShellChemie Moerdijk (1968) maakteduidelijk dat er voor
ingrijpende ruimtelijke beslissingen op nationale
schaal eigenlijk geenbehoorlijke procedure bestond.
Dit leidde uiteindelijk tot de introductie van deprocedurevoor planologische kernbeslissingen. Daarin
stond het meedenken vandebevolking overbelangrijke ruimtelijke beslissingen centraal, en aandie
gedachte werd in debeginjaren overdadig invulling
gegeven. Gestimuleerd door en op kosten vande
rijksoverheid werd dediscussie over de inrichting van
ons land -via schriftelijke bezwaren-rondes, hoorzittingen endiscussiegroepen -uitbundig gevoerd. Deze
gang van zaken kostte zeer veel energie en mankracht,
leidde tot meters papier envaak ook tot grote vertra16

ging in debesluitvorming. Hoe langer deperiode
tussen het beleidsvoornemen waarop inspraak werd
gegeven en de regeringsbeslissing, hoe groter dekans
was dat in de tussentijd deuitgangspunten enprognoses alweer gewijzigd waren, zodat menopnieuw
moest beginnen. Zo kon bijv. het Structuurschema
Electriciteitsvoorziening er achtjaar over doen omtot
definitieve vaststelling te geraken. Wat deomvang van
de inspraak betreft besloeg bijv. bij deVerstedelijkingsnota de gebundelde inspraak twaalf telefoonboeken; dezewerden gecomprimeerd tot twee telefoonboeken met puntsgewijze samenvattingen, envervolgensverder teruggebracht tot een trendrapport van
negen pagina's.
Bij een dergelijke werkwijze kon menzich afvragen
hoegroot nu eigenlijk de invloed is van deverschillende individuele meningen op de inhoud vanhet
uiteindelijke besluit. Een reactie op dezegangvan
zaken kon dan ook niet uitblijven, mede gestimuleerd
door denoodzaak tot bezuinigingen die toen een rol
begon te spelen. Binnen debestaande wettelijke regeling is inmiddels een veel soberder inspraakpraktijk
ontstaan. Tegelijk echter zijn deopvattingen overhet
meedenken van burgers met bestuurders gaan verschuiven, zeker bij debestuurders. Hoe snel en rigoureusdeze verschuiving gegaan is laat de regeling op
het aangrenzende terrein vande milieubeleidsplanning
zien. Toenhet kabinet in 1989een wetsontwerp opdit
punt indiende bleek het de algemene bevolkingsinspraak bij het Nationaal Milieubeleidsplan niet nodig
te achten met de simpele motivering dat detoegevoegde waarde ervan te gering wasomde daarmeegemoeide tijd enkosten te kunnen rechtvaardigen7.
Isdus aan deenekant teconstateren dat bestuurders
minder gebrand zijn ophet geven van inspraak, aan
de andere kant zijn ook deburgers -op grond van
hun ervaringen -er minder in geïnteressseerd geraakt
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om inte spreken. Deze situatie hangt samen meteen
aantal misverstanden die inherent zijn aan inspraak. In
deeerste plaats wordt inspraak doorgaans opengesteld
op een voorstel vanhet bestuur. Aandat voorstel ligt
alshet goed is al een zorgvuldige belangenafweging
binnen het bestuur ten grondslag. Iedere zichzelf
respecterende bestuurder zal de inspraak dus ingaan
met deovertuiging dat het gepresenteerde voorstel (of
degepresenteerde alternatieven) het best denkbare is.
Daartegenover leeft ook bij de insprekers het misverstand dat wie inspreekt gelijk heeft. Iedere zichzelf
respecterende inspreker zal immers overtuigd zijn van
dejuistheid van zijn eigen argumenten en zal het dus
nooit kunnen begrijpen alshet bestuur zijn ideeënniet
volgt en uiteindelijk anders besluit. Hij zal zekerook
niet overtuigd worden alshet bestuur daarvoorde
gebruikelijke motivering volgt dat het, alle relevante
factoren afwegend, beter ishet oorspronkelijk voorstel
(al dan niet met kleine aanpassingen) tevolgen. Een
dergelijke gang van zaken moet aan de kant vande
insprekers wel tot teleurstelling en frustaties leiden.
Het is interessant dat de vraag over het meedenken
van debevolking bij belangrijke beslissingen ophet
ogenblik weer actueel isdoor dediscussie overhet
referendum. Bijhet referendum iser echter opéén
punt een fundamenteel verschil met de inspraak: krijgt
bij inspraak deburger degelegenheid zijn zienswijze
over eenbestuursvoorstel te geven maar ishet uiteindelijk het bestuur dat uitmaakt wat het met diezienswijze doet, bij een referendum ishet deburgerzelf
die, bij meerderheid, over dat bestuursvoorstel beslist.
Zo'n situatie is zeer geschikt ombestuurders zenuwachtig te maken. Een referendum isvoor eenbestuurder vooral aantrekkelijk alshet een instrument isdat
zijn eigen mening bevestigt. Maar een referendum kan
er ook toe leiden (recente voorbeelden in Amsterdam
en Rotterdam illustreren het) dat een bestuursvoorstel
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wordt verworpen (soms opnogal emotionele gronden)
zonder dat debestuurder daar iets tegen kandoen.
Voor dieconsequentie schrikken veel bestuurders
terug. Dat heeft natuurlijk ietste maken methet
verliezen van macht, maar het iste simpel omhet
daarbij te laten. Wedienen ons te realiseren dat erop
het ogenblik in ons land een aantal belangrijke enzeer
ingrijpende beslissingen genomen moeten worden die,
zeker op de korte termijn, niet zonder meer inhet
belang van dedirect betrokkenen zijn, maar dieopde
lange termijn in het algemeen landsbelang worden
geacht. Als voorbeelden kan mendan denken aande
beslissingen over een aantal projecten die (delen van)
het landelijk gebied ingrijpend zullen beïnvloeden,
namelijk de Betuwelijn endehoge snelheidslijn, maar
bijvoorbeeld ook deherziening vanhet stelsel van
sociale zekerheid zou passen in dezegroep beslissingen. Hetbestuurlijk dilemmawaarvoor menbij dit
soort beslissingen komt te staan isdat het enerzijds in
onzebestuurscultuur ondenkbaar iseen dergelijke
beslissing te nemen zonder gewicht toete kennen aan
de mening van dedirect betrokkenen in het gebied,
terwijl men anderzijds onmogelijk kan verwachten dat
die betrokkenen methet voorstel zullen instemmen.
Een referendum isuiteraard vooral interessant alshet
gaat overbelangrijke beslissingen, zoals planologische
kernbeslissingen. Juist bij PKB's isechter discussie
ontstaan overdevraag of zij niet uitgezonderd moeten
worden vanhet referendum. Dievraag is begrijpelijk,
want een PKBvolgt eenprocedure die inzwaarte
vergelijkbaar is met deprocedure vaneenwet. De
vraag isdan ook terecht of het zinvol iseenbeslissing
die met zoveel inspanning tot stand is gekomen daarna
ook nog eens aaneen referendum te onderwerpen,
met hetrisicodat het genomen besluit alsnog verworpen wordt. Toch ben ik van mening dat, als inons
land deprincipiële stapnaar invoering vanhet refe19

rendura gezet wordt, zo'n referendum betrekking moet
hebben op voor deburger belangrijke besluiten, en
dus zeker ook op PKB's. Hetprobleem vandedubbelebesluitvorming dat zichdan bij PKB's zou voordoen zou ik geneigd zijn eerder van deanderekant
aantepakken door dan de PKB-procedure tevereenvoudigen. Met namedegoedkeurende rol vande
Tweede ende Eerste Kamer bij PKB's zou indie
situatie heroverwogen kunnen worden en wellicht
vervangen door een gewone nota-behandeling. Daarmeezou dan tegelijkertijd debesluitvorming opnationaal niveau over ruimte, water en milieu dichter bij
elkaar gebracht worden.

Slotopmerkingen
Inhet voorgaande heb ik een aantal ontwikkelingslijnen geschetst zoalsdie zich naar mijn beleving inde
afgelopen dertigjaar hebben voorgedaan. Wat mij,het
geheel overziende, opvalt isdat de ontwikkelingen op
deverschillende thema's een nogal zelfstandig verloop
hebben en dat slechts inbeperkte mate relatiesmet
ontwikkelingen indeandere lijnen bestaan.
Waar bijvoorbeeld gedecentraliseerd wordt gebeurt dat
op dewijze die indie sector het meest geschikt lijkt,
en zo ontstaan tussen deonderscheidene sectoren
verschillen in dewijze van decentralisatie. Gedecentraliseerd wordt naar dehuidige twaalf provincies,
zonder dat er zicht op ishoedeprovincies vande
toekomst er uit zullen zien. Dat hangt voor dit ogenblik nauw samen met deprioriteit diedoor het huidige
kabinet wordt gegeven aandestedelijke problematiek.
Daardoor is in debestuurlijke vernieuwing nu alle
aandacht gericht ophet opwaarderen van degrotesteden tot stadsprovincies, eenvoornemen dat vooralsnog
isvastgelopen inde volksraadpleging. Het zounaar
mijn mening verstandig zijn de lijn nu weeropte
20

pakken bij devraag wat voor provincies ons land in
devolgende eeuw binnen het Europese kader nodig
heeft. Mijn ruwe suggestie isdan: een stuk of vijf
provincies, met vooral sturende, plannende encoördinerende taken, binnen door de rijksoverheid vastgestelde hoofdlijnen van beleid, enuitvoerende takenop
het gemeentelijk bestuursniveau laten.
Ondertussen zien deburgers, en zeker deboerenen
buitenlui, zich geconfronteerd met steeds meer regels
en verboden, endie regels worden steeds ingewikkelder. Tegelijkertijd neemt derol van deburger als
meedenker met het bestuur snel inbetekenis af. Bestuurders lijken ook minder geïnteresseerd te zijn in
de mening van hunburgers. Er iseen nieuw typebestuurder aanhet ontstaan, vanhet no-nonsense soort,
gericht op efficiënte en snellebesluiten, zonderonnodigoponthoud. Bij eendergelijke besluitvorming iser
ook minder ruimte beschikbaar voor het uitvoerig
consulteren van deburger. Met de toename vanhet
aantal controversiële besluiten zal het bovendien
steeds lastiger worden deburger tevreden te stellen.
Het landelijk gebied wordt wel aangeduid als deachtertuin van de stedeling. Dat isnog steedszo, maar
het iswel een tuin waarop steeds meer claimskomen
te liggen. Het zal duidelijk zijn dat het opordehouden van dezetuin geeneenvoudige opgave is. Gelukkig leiden wij aan de Landbouwuniversiteit mensenop
die op vrijwel alle aspecten vanhet landelijk gebied
een gedegen kennis van zaken hebben. Aan dieopleiding heb ik, samen met mijn vakgroep, in de afgelopen zeventienjaar eenbijdrage mogen leveren, enik
heb dat metbijzonder veel genoegen gedaan.
Maar ikben ook blij dat ikdezeperiode aan de Landbouwuniversiteit nu kan afronden. Ongeveer eenjaar
geleden kwamer eennogal abrupt einde aan mijn
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werkzaamheden, omdat ik opeens opgebrand was. Ik
heb toen na lang wikken enwegen er voor gekozen
omgebruik te maken van de VUT-regeling. Die
beslissing heeft mij enige moeite gekost, maar ikweet
nu zeker dat het een goedebeslissing was. Inhet
afgelopen jaar heb ik namelijk gemerkt dat erheel
goed leven mogelijk is zonder werk, iets waar ik
voordien grote twijfel over had.
Ik ben al degenen die mij in het afgelopen jaarbehulpzaam zijn geweest, professioneel of als liefdevol
amateur, dankbaar voor al hun aandacht enzorg. Dat
geldt natuurlijk het sterkste voor Tineke.
Voor mijn collega's inde vakgroep heb ik grotebewondering. Zij hebben het gat dat ik zoplotseling liet
vallen zonder (hoorbaar) morren opgevuld, en ikweet
dat dat bij een kleine bezetting als bij onzevakgroep
een heel probleem is. Inmiddels wordt gewerkt aan
mijn opvolging. Terecht hebben het College vanBestuur en de Universiteitsraad vastgesteld dat een leerstoel inhet westers recht eenonmisbaar facet aanhet
spectrum van de Landbouwuniversiteit is, endus
gecontinueerd moet worden. Ik benhen voor die
beslissing erkentelijk.
In de afgelopen zeventienjaar heb ik, met zeerveel
genoegen, samengewerkt met tal van collega's uit de
grote variëteit aan disciplines, die onze universiteit
rijk is. Het kenmerkende van een hoogleraar inhet
recht aan de Landbouwuniversiteit is, dat hij zijn vak
steeds op het grensvlak met andere disciplines uitoefent. Ikhebdat altijd eenboeiende uitdaging gevonden, en wil iedereen vandaag graag vanhartebedanken voor die samenwerking.
En tenslotte ben ik erg vereerd met dit symposium,
alsomlijsting van mijn afscheid. Het is bijzonder ver22

wärmend voor mij dat mijn vakgroep dit heeft willen
organiseren, endat goede vrienden hebben willen
spreken.
I amespecially grateful to you, Peggy, that youcame
over from the USAto speak at this symposium, and
to renew our special friendship. Thankyou!
Ik ben Thijs Drupsteen, Peter van Wijmenen Franz
von Benda-Beckmann dankbaar voor hunbijdrage aan
dit symposium en voor alle inspanningen die zij zich
daarvoor hebben willen getroosten.
En tenslotte ben ik u allen in dezaal zeer erkentelijk
dat u allemaal hebt willen komen omnaar hen ennaar
mij te luisteren.
Ik dank u voor uw aandacht.
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