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algemeen mens- en wereldbeeld. Met andere 
woorden, er zijn gemeenschappelijke uitgangs-
punten. Met een analyse van deze gedeelde vraag-
stukken en gemeenschappelijke uitgangspunten 
wil deze Idee bijdragen aan de verdieping van het 
‘grote’ sociaal-liberale verhaal op ‘klein’ en lokaal 
niveau. 

Wij hopen dat deze eerste kennismaking smaakt 
naar meer en horen ook graag van u welke thema’s 
u in de volgende nummers van Idee aan de orde 
zou willen zien komen.

Annet Aris

Voorzitter redactieraad Idee

Voor velen van u zal dit de eerste keer zijn dat u  
de Idee in handen houdt. Dit speciale nummer van 
Idee gaat niet alleen naar onze trouwe lezersgroep, 
maar naar alle lokale D66-afdelingen die zich op 
dit moment bezighouden met het opstellen van 
hun verkiezingsprogramma’s. De Idee is het twee-
maandelijks tijdschrift van de Mr. Hans van Mier-
lo Stichting. Haar doel is om, weg van de waan 
van de dag, te reflecteren op maatschappelijke 
trends en de consequenties die deze hebben voor 
onze samenleving. Ze probeert het soms wel erg 
abstracte etiket ‘sociaal-liberaal’ te vertalen naar 
onze dagelijkse denkwereld en zo een context  
te scheppen voor concrete politieke besluiten. 
Niet altijd makkelijke leeskost, maar wel span-
nend. Niet altijd hapklare antwoorden, wel een 
stimulans tot nadenken. Een enthousiaste redac-
tie zoekt prikkelende experts (soms sociaal-libe-
raal, soms wat minder) en belicht het thema van 
vele kanten door middel van beschouwingen, 
interviews, essays en columns. 

Dit nummer gaat over de lokale politiek.  
In Amsterdam maken burgers zich zorgen over 
onder meer De Wallen, in Leiden over de verlen-
ging van de A44, in Enschede gaan veel politieke 
discussies over het regionale vliegveld, en in Vught 
staat de bereikbaarheid van de gemeente centraal. 
Elke gemeente in Nederland heeft zijn eigen 
zorgen, uitdagingen en behoeften. En elke partij, 
en daarbinnen de lokale afdeling, heeft zijn eigen 
oplossingen en toekomstplannen. Deze diversiteit 
wordt gereflecteerd in de vele verschillende ver-
kiezingsprogramma’s die worden opgesteld in 
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 
2014. Lokale politiek is per definitie heel divers, 
en gaat om de ‘kleine’ verhalen dichtbij. Toch? 

Wat is het ‘grote’ verhaal dat de lokale politiek 
bindt? Deze Idee onderzoekt welke sociaal-liberale 
dilemma’s, over- en afwegingen van belang zijn 
voor het lokale niveau, waar dan ook in Neder-
land. Aan de ene kant zijn er de gedeelde pro-
blemen en vraagstukken waarmee lokale politici 
te maken krijgen. Armoede, mobiliteit, machts-
misbruik. Aan de andere kant delen lokale beleids-
makers, politici en leden van dezelfde partij een 

— —

 Voorwoord
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Verder in dit nummer >

27  Liberale denkers  
door de eeuwen heen 

  Tussen het werkelijke  
en het ideale 
Liberale denkers hebben vaak  
moeite met het incorporeren van  
‘de moraal’ in hun gedachtegoed.  
Zo niet Lord Acton 
Door Daniël Boomsma  

61  Nieuw eigenaarschap
 Bewoners en ondernemers ontwikkelen  
zelf hun buurt en stad
Door Judith Lekkerkerker

 Boekrecensie

66   Denk groot, maar houd het klein   
 — of is het andersom?  

 In zijn veelbesproken boek Nederland als   
 vervlogen droom pleit D66-er en historicus   
 Thijs Kleinpaste voor ‘een radicale vorm   
 van lokalisme’. Hoe past dit bij iemand die   
 behoort tot de (netwerk)generatie die niet   
 voor niets grenzeloos wordt genoemd?  
 Door Mirjam Noorduijn  

37  Feiten & cijfers

65  Kleinpaste

69  Welleman

72  Derks

6  Grote vragen in het klein
Sociaal-liberalen hechten traditioneel 
minder aan gedachtegoed en ideologie, zeker 
op lokaal niveau. Toch is het zinnig om na te 
denken over wat het betekent sociaal-liberaal 
te zijn en wat dit gedachtegoed zegt over  
de lokale situatie
Door Frank van Mil

11  Dichtbij en toch ver weg?
De paradox van lokaal bestuur
Door Ivo Thonon

14  No representation without taxation
De Rijksoverheid legt steeds meer  
taken bij gemeenten neer. Bij meer 
verantwoordelijkheid hoort meer  
financiële onafhankelijkheid
Door Kirsten Veldhuijzen

  Interview

18   Interview met Johan Varkevisser   

  De kunst van het loslaten 
 Moeten we ons steeds schaarser   
 wordende belastinggeld besteden   
 aan natuur, cultuur of sport? Vraag het   
 de burgers zelf, zo dacht men in Zeist  
 Door Ivo Thonon en Marijn Bosman  

Inhoud 22  Wie heeft de macht op lokaal niveau?
Zijn het in de praktijk de gekozen raadsleden 
die de macht hebben in de gemeente? Daar 
lijkt het niet op
Door Klaartje Peters

 Reportage

31    Schoolstraat   

 Om het aanzien van hedendaags   
 Nederland te documenteren is   
 Herman Wouters door het land   
 gereisd op zoek naar de Schoolstraat  
 Door Herman Wouters  

46  De D66-richtingwijzers lokaal
De richtingwijzers van D66 mogen  
dan geen pasklaar antwoord zijn op  
de problemen, ze helpen lokale politici  
wel om de juiste vragen te stellen
Door Nadia Arsieni en Paul de Rook

50  Een wereld te winnen…
Lokale duurzaamheid
Door Marijn Bosman

54  Zorg in de buurt
Door Gemma Kwantes en Michiel Verkoulen

58  De sociaal-liberale straatlantaarn
Een lantaarnpaal is niet gewoon een 
lantaarnpaal. Er gaat een hele wereld  
achter schuil. Een wereld vol afwegingen  
die een politicus dwingt zich af te vragen  
wat hij echt belangrijk vindt
Door Joost Sneller
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Mensen komen op lokaal niveau, juist op dit 
lokale niveau, vaak in aanraking met de concrete 
gevolgen van veel van de grote kwesties van  
onze tijd. Of het nu gaat om de houdbaarheid  
van onze welvaartsstaat, ecologische problemen 
of kwesties rond de multiculturele samenleving, 
lokaal worden mensen er direct mee geconfron-
teerd. De antwoorden die politici op deze vraag-
stukken geven zijn afhankelijk van hun mens-  
en maatschappijbeeld. Kortom, van hun eigen  
en gedeelde gedachtegoed. 

Bewustzijn van dit gedachtegoed biedt tal  
van voordelen. Ik licht er in dit artikel drie uit. 
Ten eerste maakt gedachtegoed lokale politici 
bewust van hun rol als politicus: een politicus 
behoort het politieke debat over wenselijkheid 
aan te gaan, en niet technocratisch op voorvallen 
te reageren. Daarnaast kunnen politici door in-
zicht in hun eigen overtuigingen boven de stof  
en de details uitstijgen. En tot slot helpt kennis 
van de eigen uitgangspunten bij het maken van 
keuzes in het werk als lokaal politicus of lokaal 
geëngageerd burger.

Rolbewustzijn
Lokale politiek wordt door veel mensen niet 
gezien als de plek waar de ‘Grote Vragen’ van  

onze tijd worden behandeld. Een veelgehoorde 
uitspraak is dat het in de gemeenteraad enkel  
om losliggende stoeptegels zou gaan, en dat 
lokale politiek voor de grootsdenkende politicus 
geen uitdaging biedt. Het is mijn overtuiging dat 
juist in de lokale politiek het verband gelegd kan 
worden tussen de grote kwesties enerzijds en de 
concrete uitwerking ervan anderzijds. Dit leidt 
vooral tot een belangrijke opgave voor lokale 
politici, waarbij een gedeeld gedachtegoed be-
hulpzaam kan zijn. 

Een essentieel vertrekpunt voor dit soort be-
spiegelingen is de constatering dat politiek iets 
wezenlijk anders is, en moet zijn, dan het bestuur 
of de overheid. De politiek is in beginsel een zaak 
van burgers die zich verenigen rond een gedeeld 
mens- en wereldbeeld. Vanuit dit gedeelde ge-
dachtegoed bekijkt men de omgeving en probeert 
men op basis daarvan het openbaar bestuur te 
beïnvloeden. Het is vervolgens aan het bestuur 
om via de overheid uitvoering te geven aan deze 
wensen, en weer aan de politiek om deze uitvoe-
ring te controleren. Kortom, de politicus discus-
sieert over de wenselijkheid van bepaalde maat- 
regelen; het bestuur over de uitvoering ervan. 

eigen kracht zou het sociaal-liberaler zijn om  
het winkelpubliek zelf het orakel te laten zijn.  
Wij noemen dat ‘begInspraak’. Een ‘Stadshart 
publiekspanel’ praat mee over de inrichting van 
het Stadshart. Het is een afspiegeling van het 
publiek dat het Stadshart bezoekt; met een opa 
en een oma, een moeder en vader, een scholier, 
een ‘workaholic’, bezoekers doordeweeks en 
diegenen die vooral vrijdagavond, zaterdag en 
zondag in het Stadshart komen. De gemeente 
vervult hierbij een regierol en kan bijvoorbeeld 
projectontwikkelaars uitnodigen met plannen  
te komen. Maar het Stadshart publiekspanel mag 
die plannen beoordelen en aangeven waar zij echt 
behoefte aan heeft. Bij sociaal-liberalen staan de 
mensen zelf centraal. 

Theo van der Pols is voorzitter programmacommissie  

van D66 Zoetermeer.

Gedeelde taal 2:  
Mensen onderling in Best 

Achterpaden, u kent ze wel: die donkere paadjes 
achter huizen naar de achtertuinen. In Best heb-
ben we deze ook. Goede verlichting helpt om  
het gevoel van sociale onveiligheid te verminderen 
en inbraken te voorkomen. Inwoners die een lamp 
monteerden om hun achterpad te verlichten, en 
daarmee vaak ook het achterpad van een aantal 
buren, kregen lamp en armatuur van de gemeen-
te. Ook ontvingen ze een vergoeding voor de 
elektriciteitskosten. Als de lamp stuk ging dan 
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Gedeelde taal 1:  
Vertrouwen op de eigen kracht  
van mensen in Zoetermeer

Het Stadshart van Zoetermeer is mooi en slim 
opgezet, maar heeft toch wel enkele gebreken. 
De verbinding met de oude Dorpsstraat bijvoor-
beeld, daterend uit de tijd dat Zoetermeer nog 
een boterdorp was, is destijds niet gemaakt. Ook 
zijn er nog enkele lege plekken in de binnenstad. 
En de goed lopende hoofdroute wordt gecom-
plementeerd met slecht lopende zijstraten en een 
dito parallelstraat. Wat moeten we hieraan doen? 
Moeten er woningen komen of winkels? En als  
er winkels komen, is kleine detailhandel beter  
of een groot Factory Outlet Center? 

Ambtenaren en vastgoedbeleggers beantwoorden 
deze fundamentele vragen nu nog. Het is misschien 
oneerbieding hun rol te vergelijken met die van 
de drie auteurs uit De Familie Knots, maar de ver- 
gelijking is wel treffend. Bijzonder aan deze serie 
uit de jaren ’80 was dat vrijwel alle personages 
door slechts drie acteurs werden gespeeld. Dus:  
de vastgoedsector als samenballing van de func-
ties van plannenmaker, als financier en als het 
orakel dat weet wat het winkelend publiek wil. 
‘Een kloddertje roze hierrrr… een kloddertje  
roze daarrrrrr…’

De richtingwijzer Vertrouw op de eigen kracht  
van mensen stelt dat mensen zelf vaak prima in 
staat zijn om oplossingen te bedenken voor de 
problemen om hen heen. Vertrouwend op deze 

Sociaal-liberalen hechten traditioneel minder aan gedachtegoed  
en ideologie, zeker op het lokale vlak. Toch is het voor een sociaal-
liberaal zinnig om zich te verdiepen in het sociaal-liberalisme en 
zich te buigen over het nut ervan voor de lokale politiek. Gedeelde 
gedachtevorming over de grote vraagstukken van deze tijd kan 
onder meer helpen om orde te scheppen in de enorme pakken 
papier die een raadslid moet lezen, zo betoogt Frank van Mil, 
wetenschappelijk directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting. 
Door Frank van Mil

  Grote vragen in  
het klein
  Sociaal-liberalisme in de lokale politiek
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Sociaal-liberale keuzes
Dit brengt mij op het laatste punt: gedeeld  
gedachtegoed kan helpen om gefundeerde en 
consistente keuzes te maken. Over deze keuzes 
die wij als sociaal-liberaal zouden moeten maken 
bestaan nogal wat misverstanden. Regelmatig, 
ook lokaal, wordt nog de gedachtegang gehan-
teerd dat een sociaal-liberaal tegen overheids-
ingrijpen moet zijn, ‘want dat is niet liberaal’.  
In Ordening op orde wordt in herinnering geroepen 
dat een liberaal meer is dan alleen een marktden-
ker. Het liberalisme, en zeker de sociaal-liberale 
variant, is geen antistaatsleer. Het liberalisme 
heeft juist de staat uitgevonden om het individu 
te beschermen tegen oncontroleerbare macht  
van de kerk, de werkgever of de familie van het 
individu. En het waren sociaal-liberalen die aan 
de basis stonden van welvaartsstaatarrangemen-
ten, met hun voorkeur voor positieve vrijheid:  
de gedachte dat mensen alleen vrij kunnen  
zijn wanneer aan een aantal basisvoorwaarden  
is voldaan, bijvoorbeeld goed en toegankelijk 
onderwijs en gezondheidszorg. 

Een ander centraal element in het sociaal-liberale 
gedachtegoed is de aandacht voor het domein van 
‘mensen onderling’. Voor een sociaal-liberaal is  

hoog aggregatieniveau. Het gaat niet over wat  
er precies moet gebeuren met de snelweg tussen 
bepaalde steden, of met de sportclub in een be-
paalde wijk. Maar het gedachtegoed kan wel 
helpen om zicht te krijgen op de belangrijke 
afwegingen. Neem bijvoorbeeld het essay Orde-
ning op orde dat de Van Mierlo Stichting in het 
voorjaar van 2011 publiceerde. Dit essay biedt  
een sociaal-liberaal afwegingskader voor de vraag 
of we iets aan de markt kunnen overlaten, of de 
overheid iets moet doen, of dat mensen zelf een 
oplossing kunnen bedenken. Ondanks het ab-
stracte karakter van de tekst is ook voor de lokale 
politiek bedrevenheid met de materie zinnig.  
In grote steden, bijvoorbeeld Den Haag, waar 
gesproken wordt over mogelijke privatisering  
van de htm. Maar ook in kleinere gemeentes 
spelen ordeningskwesties met mogelijk grote 
gevolgen. Denk aan het verzelfstandigen van 
horeca in culturele instellingen, of aan de ver-
koop van natuurgebied. Het gepresenteerde 
denkraam en bijbehorend stroomschema kan  
een lokaal politicus helpen bij het stellen van  
de relevante vragen, op basis waarvan hij of  
zij keuzes kan maken. 

van Best hun eigen oplossingen kunnen creëren. 
Dan blijkt opeens hoeveel kennis, kracht en crea-
tiviteit bij hen aanwezig is.

Jan Willem Slijper is fractievoorzitter van D66 Best.

Gedeelde taal 3:  
Streef naar een duurzame en  
harmonieuze samenleving in Utrecht

Wij Nederlanders staan vaak en veel in de file.  
De economische schade die dit met zich mee-
brengt wordt berekend met zogenaamde ‘voer-
tuigenverliesuren’. Als een auto een uur in de file 
staat, is de bestuurder niet productief. Door een 
prijs toe te kennen aan de economische schade 

kunnen de maatschappelijke kosten van ver- 
traging worden berekend. Deze systematiek 
wordt gebruikt voor auto’s, treinen en bussen, 
maar… niet voor de fiets. Toch wel vreemd  
in Nederland fietsland. 

De fiets wordt flink ondergewaardeerd in het 
Nederlandse mobiliteitsbeleid. En dit terwijl de 
fiets, naast het OV, een belangrijke manier is om 
vorm te geven aan een duurzame samenleving. 
Vanuit de D66-richtingwijzer Streef naar een 
duurzame en harmonieuze samenleving zou je 
kunnen zeggen dat het Rijk dus niet alleen moet 
streven naar het verminderen van bus-, auto- en 
treinverliesuren, maar ook van fietsverliesuren. 
Dan pas krijg je een harmonieuze en duurzame 
afweging met een eerlijke kans voor de fiets.
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en wereldbeeld, is in zo’n geval vaak een luxe  
waar men niet aan toekomt, of misschien het nut 
niet direct van inziet. Dit geldt helemaal voor de 
lokale politiek, waar nog meer dan landelijk zeer 
veel valt of staat met vrijwilligers en parttimers. 
Reflecties over ideologie moeten daarom voor 
leden van een politieke partij nooit ‘um sonst’  
zijn – het moet een doel dienen. Dit is vooral van 
belang voor sociaal-liberalen als D66-ers met hun 
pragmatische inborst. Alhoewel we pragmatisch 
zijn als het gaat om onze ingenomen standpun-
ten, kunnen we dat niet zijn over onze uitgangs-
punten. Het is zinnig om zo nu en dan na te 
denken over wat het betekent sociaal-liberaal  
te zijn. Wat zegt dit gedachtegoed over de lokale 
situatie en hoe begeef je je daarin? Dit soort vra-
gen kan de lokale politicus helpen om richting  
te geven aan de brij van informatie die op hem  
of haar afkomt. 

Het gedachtegoed geeft overigens geen pasklare 
antwoorden. De Van Mierlo Stichting, het weten-
schappelijk bureau van D66, heeft de afgelopen 
jaren een aantal publicaties uitgebracht met 
fundamentele verkenningen van het sociaal- 
liberale gedachtegoed. Op het eerste gezicht  
zijn deze producten zeer abstract en van een  

Boven de stof uitstijgen
Het lastige voor een (lokaal) politicus is dat het 
openbaar bestuur van een land als Nederland zeer 
complex is. Hij of zij moet zoveel informatie tot 
zich nemen om ook maar enigszins in staat te zijn 
iets zinnigs te zeggen over bepaalde dossiers dat 
het bijna onmogelijk is om het overzicht te hou-
den. Laat staan dat hij of zij hier ook nog een me-
ning over moet vormen aan de hand van zijn  
of haar eigen visie op het algemeen belang.  
Nadenken over gedachtegoed, over het mens-  

zorgde de gemeente voor een nieuwe.  
Een geweldige service, alleen… in het huidige 
bezuinigingsgeweld is deze vergoeding voor 
achterpadverlichting vervallen. 

Gelukkig woont in Best een buurtbewoner die 
niet bij de pakken ging neerzitten. Hij had uit-
gezocht dat de huidige lampen 75 euro kosten. 
Dat kon goedkoper, stelde hij. Als hij die nu eens 
zou vervangen door een even goede lamp van 
maar €4,50, die ook nog zo’n 50% zuiniger is!? 
Nadeel was wel dat hiervoor het armatuur om-
gebouwd moest worden. Dat kostte eenmalig  
zo’n €40. Maar dat wilde deze buurtbewoner  
wel doen als ze hem belden. En die €40 kon je 
mooi betalen uit het buurtbudget: een initiatief 
van sociaal-liberalen in Best. Het gaat nog niet  

om veel geld: zo’n €5000 per buurt, afhankelijk 
van de wijkgrootte. 

Dit buurtbudget is gebaseerd op een sociaal- 
liberaal principe: inwoners de ruimte geven om  
in onderling overleg zelf hun leefomgeving in  
te richten. In dat proces zijn die buurtbudgetten, 
hoe bescheiden ook, een mooie eerste stap. Als  
je mensen uitdaagt en de ruimte geeft, komen ze 
vaak zelf met creatieve en inventieve oplossingen. 
Als overheid kun je dé oplossing vaak niet geven. 
Die overheidsoplossing is ook nog vaak duurder 
en minder op de situatie toegesneden. Wel moet 
je als overheid de ruimte scheppen waarbinnen 
die creativiteit en inventiviteit kan floreren. Deze 
simpele buurtbudgetten vullen dat op microniveau 
in. Ze geven de context waarbinnen de inwoners 

‘ Het is zinnig om zo nu  
en dan na te denken over  
wat het betekent sociaal-
liberaal te zijn. Wat zegt  
dit gedachtegoed over  
de lokale situatie?’
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Wellicht kent u de reclame wel. Een man zit in 
een bootje in zijn mobiele telefoon te praten. Het 
blijkt zijn vrouw te zijn. Hij zegt: ‘En toch voel 
ik een afstand tussen ons.’ De camera zoomt uit 
en zijn vrouw blijkt in hetzelfde bootje te zit-
ten, met de rug naar hem toe en zit ook in een 
mobiel te praten. De twee zijn dichtbij en toch 
ver weg. Zie daar de paradox voor het lokale be-
stuur. Lokaal, dat is goed, want dat is dichtbij 
de mensen. In een kleine gemeente zijn politici 
makkelijk benaderbaar en controleerbaar. Echter, 
een kleine gemeente mist vaak de mankracht om 
overheidstaken effectief en daadkrachtig uit te 
voeren. ‘Opschalen’ en fuseren van gemeenten 
lijkt het devies. De keerzijde van de medaille is dat 

daarmee het gemeentebestuur bureaucratischer 
wordt, en in ieder geval gevoelsmatig verder weg 
van de inwoners komt te staan.

Hier zit de crux voor sociaal-liberalen: ze koes-
teren de gemeente als bestuurslaag dichtbij de 
mensen, maar het neerleggen van veel taken kan 
er ook voor zorgen dat die laag weer (gevoelsma-
tig en vaak ook geografisch) verder van de mensen 
af komt te staan. In dit artikel zal ik ingaan op 
deze twee kanten van de medaille. 

Klein is fijn
De ene kant van de medaille is de ‘klein is fijn, ik 
wil niet groter worden’-kant (vrij naar Kinderen 
voor Kinderen). Laten we het dorpje Danne-et-

Een relatief klein land als Nederland is opgedeeld in twaalf 
provincies en zo’n 400 gemeenten. Zou het niet efficiënter zijn  
om met minder, en dus grotere gemeentes, toe te kunnen?  
Grotere gemeentes staan echter verder weg van de burger.  
Een sociaal-liberaal dilemma. 
Door Ivo Thonon

Dichtbij en  
 toch ver weg?
De paradox van lokaal bestuur

Gedeelde taal 
Door het sociaal-liberale gedachtegoed goed  
te kennen wordt een lokaal politicus uiteindelijk 
minder belast door de complexiteit van het open-
baar bestuur, en kan hij of zij de grote lijnen en  
de achterliggende vragen duiden. Als gevolg 
daarvan zal het ongetwijfeld lukken om een daad-
werkelijke politieke controle op de overheid  
te zijn. Het sociaal-liberale gedachtegoed biedt 
een gezamenlijke taal, die we delen met andere 
sociaal-liberalen. Op die manier worden we niet 
alleen herkenbaarder voor anderen, maar zullen 
we ook worden gezien als berekenbaar. Immers, 
door een gedeelde taal kunnen wij voortdurend 
het achterliggende mens- en wereldbeeld bij onze 
standpunten uitlichten en zullen mensen beter 
weten wat ze aan ons hebben. Zo’n gezamenlijke 
taal is al bij veel sociaal-liberalen impliciet aan-
wezig; door er met elkaar ook expliciet aandacht 
aan te besteden komt het sociaal-liberalisme ook 
in de lokale politiek nog beter tot z’n recht.

Frank van Mil is wetenschappelijk directeur van de  

Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk 

bureau van D66 voor sociaal-liberaal gedachtegoed.

de vrijheid van het individu het belangrijkste 
politieke doel. Hij legt wel net andere accenten 
dan een conservatief liberaal, door meer oog  
te hebben voor de neiging in ieder mens om  
verbindingen aan te gaan met anderen. Door de 
nadruk op mensen onderling biedt het sociaal-
liberalisme een individualistisch perspectief  
op maatschappelijke verbindingen. Het is voor 
lokale politici zeer nuttig om dit element van  
het sociaal-liberale gedachtegoed te verkennen  
en het zich eigen te maken, zoals in Idee 2 (Samen-
redzaamheid) van dit jaar uitvoerig is betoogd.  
Een sociaal-liberale invulling van een politiek van 
samenredzaamheid bestaat uit een gemeentelijke  
overheid die dergelijke initiatieven van mensen 
onderling ondersteunt en bevordert. Door barriè-
res weg te nemen daar waar bestaande regels niet 
gemaakt zijn voor dit soort initiatieven. Een klein 
steuntje in de rug zoals het gebruik van een ver-
gaderruimte of hulp van een ambtenaar bij het 
doorgronden van regels kan vaak al genoeg zijn. 
Goede ideeën uit andere gemeenten kunnen 
worden gedeeld. Maar de overheid moet deze 
activiteiten niet gaan voorschrijven of uit han-
den nemen. De overheid past een bescheiden rol. 
Deze activiteiten zijn en blijven van mensen zelf. 

Het Rijk investeert jaarlijks €4,5 miljard in infra-
structuur. Dat geld gaat naar snelwegen, spoor-
lijnen en kanalen. Maar hoewel 25% van alle 
Nederlanders met de fiets naar het werk gaat, 
wordt slechts een klein gedeelte geïnvesteerd  
in fietsmaatregelen. Waarom? Omdat minder lang 
wachten of minder omfietsen niet tot uiting komt 
in de ‘fietsverliesuren’. Een voorbeeld van een 
keuze die sociaal-liberalen wél zouden kunnen 
maken: het Rijk stopt €1,3 miljard in de verbreding 
van de A27. Dat kun je ook uitgeven aan 1.300 
onderdoorgangen, 3.200 km fietspad of 650.000(!) 
ondergrondse stallingsplekken. Van dat geld is  
het goed mogelijk om een pakket aan fietsmaat-
regelen samen te stellen dat leidt tot hogere 
maatschappelijke baten dan de verbreding van  
die snelweg. Het Rijk maakt die afweging niet, 

omdat fietsers simpelweg niet meetellen in  
de systematiek.

Kortom, als politieke stromingen vervoermiddelen 
zouden zijn dan zouden conservatief-liberalen  
een dikke BMW zijn. De socialisten zouden een 
oude stadsbus en de sociaal-democraten een 
stampvolle trein zijn. De groenen zouden een  
step zijn, de christen-democraten een trekschuit 
en de sociaal-christelijken een ark. Maar het ver-
voermiddel dat sociaal-liberalen zouden zijn is 
toch wel het meest democratische vervoermiddel 
van allemaal: een fiets.

Bram Fokke is woordvoerder verkeer & ruimtelijke 

ordening van D66-fractie Stad Utrecht.
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Moeten we echter wel kiezen tussen klein of 
groot? Is het niet mogelijk om het goede van 
het kleine in het grote te behouden? Kunnen we 
bijvoorbeeld de toegankelijkheid en betwistbaar-
heid van wethouders in de grotere gemeente niet 
vergroten door hen via lokale en sociale media te 
volgen en te bevragen? Of een burgemeester die, 
ondanks zijn vele overleggen, toch regelmatig 
door de gangen van zijn stadhuis en de straten 
van de kernen loopt om te zien wat er gaande is? 
Raadsleden die hun wortels hebben in de wijken 
omdat ze via een districtenstelsel gekozen worden 
maar wel genoeg tijd en ondersteuning hebben 
om meer macht naar zich toe te trekken — iets 
wat zeker nodig is volgens het artikel ‘Wie heeft 
de macht op lokaal niveau?’ verderop in deze Idee. 
Of ambtenaren die niet alleen hun talen spreken 
en inspiratie vinden over de grens, maar ook 
aandacht hebben voor kleine initiatieven van 
onderop — initiatieven zoals in het artikel ‘Nieuw 
eigenaarschap’ van Judith Lekkerkerker? Kortom, 
deze Idee biedt een schat aan overwegingen om 
het ene te doen (groter worden) en het andere 
niet te laten (klein blijven). Doe er als weldenkend 
sociaal-liberaal je voordeel mee!

Ivo Thonon is Coördinator Verkiezingsprogramma’s voor 

de Gemeenteraadsverkiezingen 2014. Daarnaast is hij 

D66-Statenlid in de Provincie Utrecht. Hij is gastredacteur 

van dit themanummer van Idee.

dan in Graft-de Rijp, wat het gemakkelijker maakt 
om met een mooie lijst van slimme mensen voor 
de verkiezingen te komen. 

Al met al zitten ook aan een grotere gemeente 
voor sociaal-liberalen aantrekkelijke kanten:

1  Meer democratische controle: een beter geou-
tilleerde gemeenteraad met een grotere griffie 
en meer leden, die zich meer kunnen speciali-
seren en dieper op dossiers in kunnen gaan. De 
raadsleden zijn lid van grotere partijafdelin-
gen die meer denkkracht kunnen mobiliseren 
om problemen aan te pakken; 

2  Minder ondemocratische samenwerkings-
verbanden: Hoe groter de gemeente, des te 
minder de noodzaak om zo’n ondoorzichtig 
samenwerkingsverband op te zetten om bij-
voorbeeld jeugdzorg te bieden aan de inwo-
ners. Dit komt het democratisch gehalte van 
het bestuur ten goede;

3  Een hoger niveau van serviceverlening voor de 
burgers: beter opgeleide ambtenaren die de 
gemeente, doordat ze grotere en interessan-
tere projecten uitvoert, aan zich kan binden, 
meer avondopenstellingen van het gemeente-
loket en meer mogelijkheden om ideeën van 
mensen onderling te ondersteunen.

Groot of klein? 
Wat nu te kiezen, als weldenkende sociaal-libe-
raal? De politiek dichtbij mensen brengen past 
goed binnen het sociaal-liberalisme waarbij het 
vergroten van de zeggenschap van individuen 
over hun eigen leven centraal staat. Maar dit 
zou niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit 
van bestuur. In Debat in dit nummer wordt dit 
dilemma door sociaal-liberalen bediscussieerd. 

‘ In een grote gemeente kunnen er meer gespecialiseerde 
ambtenaren in dienst zijn en is de gemeente niet 
overgeleverd aan adviseurs of projectmanagers van 
buiten’
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2  Geen ambtenaren als ‘vierde macht’: er zit 
geen laag (of zelfs lagen) tussen de uitvoe-
rende macht en de mensen die het eigenlijke 
werk doen (de ambtenaren): een brief is niet 
namens de burgemeester maar echt van de 
burgemeester;

3  Veel vrijheid voor initiatieven van onderop: 
vanwege de kleine schaal kennen de gemeen-
tebestuurders de gemeente goed, en kunnen 
zich dan ook gemakkelijk inleven in initiatie-
ven vanuit mensen onderling. 

Denk groot, Nederland is al zo klein
Dan de andere kant van de medaille, de ‘Ne-
derland is klein, denk groot’-kant (vrij naar het 
voormalige ministerie van vrom). Neem nu 
bijvoorbeeld de gemeente Graft-De Rijp (6500 
inwoners). Deze gemeente heeft ervoor geko-
zen, na rijp beraad met haar bevolking en na een 
rondgang langs al haar buurgemeenten, om met 
Alkmaar (95.000 inwoners) samen te gaan. Een 
logische keuze: veel inwoners werken of winke-
len al in Alkmaar. In een grotere gemeente met 
meer receptionisten kunnen mensen straks ook 
’s avonds hun paspoort afhalen op het gemeen-
tehuis (en niet alleen voor half één ‘s middags). 
De ambtenaren in dat gemeentehuis zijn ook 
beter opgeleid en kunnen beter partij bieden aan 
projectontwikkelaars of lobbyen bij de provincie 
en Rijk voor een rondweg. Omdat de gemeente 
groter is kunnen er meer gespecialiseerde ambte-
naren in dienst zijn en is de gemeente niet over-
geleverd aan adviseurs of projectmanagers van 
buiten. De zorgtaken die naar de gemeenten toe 
komen kan de grotere gemeente zelfstandig uit-
voeren, terwijl dat in Graft-De Rijp niet zou zijn 
gelukt. De partijen in de gemeenteraad kunnen, 
tenslotte, uit een grotere pool met mensen putten 

Quatre-Vents nemen in het Franse Elzas-Lotha-
ringen. Het heeft 600 inwoners (kleiner dan onze 
kleinste gemeente Schiermonnikoog met 900 
inwoners). De enige twee parttime medewerkers 
die de gemeente heeft zijn de burgemeester (die 
ook boer is), en de gemeentesecretaris (die ook 
griffier is). Hier geen College van B&W dat niet 
weet wat zijn ambtenaren allemaal uitspoken: 
de uitvoerende macht is letterlijk uitvoerend. De 
inwoners kennen ook de wetgevende macht, want 
in een dorp van 600 inwoners weet je wel wie je 
raadsleden zijn. Als je samen met je buren een 
idee hebt om een coöperatief akkerbouwbedrijfje 
op een braakliggend bedrijventerrein te begin-
nen, is het gemakkelijk om dat met de burge-
meester te bespreken. De gemeentesecretaris zit 
er naast en kan gelijk een voorstel maken voor de 
gemeenteraad om het bestemmingsplan tijdelijk 
te wijzigen. De gemeenteraad kent het braaklig-
gende bedrijventerrein en ziet daarom het goede 
in van je plan. De gemeentesecretaris print het 
besluit uit, zet er een groot stempel op en hangt 
het op het mededelingenbord. De besluitvorming 
loopt soepel door korte lijnen, een grote bekend-
heid met wat er in de gemeente leeft en een sterke 
lokale identiteit. 

Kortom, een kleine gemeente zoals Danne-et-
Quatre-Vents biedt mensen:

1  Representatieve democratie: de raad is een 
goed afspiegeling van de bevolking, zonder 
‘beroepspolitici’. Zowel de controlerende als 
de uitvoerende macht zijn makkelijk bena-
derbaar door de bevolking, en daarmee is 
besluitvorming ook transparant en namens de 
bevolking;

‘ In een kleine gemeente loopt de besluitvorming soepel 
door korte lijnen, een grote bekendheid met wat er in 
de gemeente leeft en een sterke lokale identiteit’



1514

id
ee

 ju
n

i 2
01

3 
So

ci
aa

l-
lib

er
al

is
m

e 
in

 d
e 

lo
ka

le
 p

o
lit

ie
k

K
ir

st
en

 V
el

d
h

u
ijz

en
 

N
o

 r
ep

re
se

n
ta

ti
o

n
 w

it
h

o
u

t 
ta

xa
ti

o
n

Publieke middelen
De ruggengraat van het Nederlandse openbaar be-
stuur wordt onder meer gevormd door het stelsel 
van financiële verhoudingen. Deze term verwijst 
naar het samenstel van wetgeving, normen en 
interbestuurlijke afspraken waarmee de bestuur-
lijke verhoudingen – de machtsverhoudingen 
tussen de bestuurslagen – vertaald worden in 
financiële arrangementen. De bestuurlijke ver-
houdingen bepalen de financiële verhoudingen. 
De financiële verhoudingen hebben betrekking 
op zowel de omvang als op de verdeling van de 
publieke middelen die omgaan in gemeenteland.3 
In 2012 was dat circa 53 miljard.4 

Het is aan het Rijk om aan te geven hoe de 
kosten van nieuwe gemeentelijke taken of be-
leidswijzigingen gedekt kunnen worden; het Rijk 
hoeft daar niet zelf in te voorzien.5 In 1997 werd 
de Financiële-verhoudingswet van kracht. Daarin 
is geregeld dat het Rijk door middel van het ge-
meentefonds middelen beschikbaar stelt voor 
gemeentelijke taken in de vorm van de algemene 
uitkering en decentralisatie-, integratie- en aanvul-

lende uitkeringen. De omvang van het gemeente-
fonds beweegt mee met de rijksuitgaven. Dit is de 
zogenaamde trap-op-trap-afsystematiek: hogere 
rijksuitgaven resulteren per saldo in een hogere 
algemene uitkering en omgekeerd. 

De verdeling van de algemene uitkering komt 
tegemoet aan objectieve kostenverschillen tussen 
gemeenten en houdt rekening met de mogelijk-
heden die gemeenten hebben om eigen inkom-
sten te verwerven. Dit leidt tot een verdeelstelsel 
met meer dan 60 maatstaven: de hoogte van de 
gemeentelijke uitkering is het resultaat van de 
optelsom van kostenfactoren en de aftreksom van 
inkomstenfactoren (belastingcapaciteit). Ver-
schillen worden aldus beperkt; iedere gemeente 
kan zijn inwoners een gelijkwaardig voorzienin-
genniveau bieden, wat iets anders is dan een gelijk 
voorzieningenniveau. Gemeenten zijn voor circa 
tweederde van hun inkomsten aangewezen op 
de rijksoverheid. Andere inkomsten zijn lokale 
belastingen (voornamelijk de ozb), parkeer-, 

Er bestaat een permanente spanning tussen de 
gemeenten en het Rijk over de bekostiging van 
het lokaal bestuur. In 1865 ontstond een substan-
tiële financiële verhouding tussen het Rijk en de 
gemeenten door het instellen van een voorloper 
van de algemene uitkering. Vanaf dat moment 
werden gemeenten voor een deel van hun inkom-
sten afhankelijk van het Rijk.1 Er bestond verschil 
van inzicht over de hoogte van die inkomsten, 
maar een wezenlijker discussiepunt betrof de 
vraag in welke mate gemeentelijke autonomie, 
een belangrijk uitgangspunt van de gedecentrali-
seerde eenheidsstaat, tot uitdrukking zou moeten 
komen in de bekostigingsstructuur. De laatste 150 
jaar is de discussie hierover met wisselende in-

tensiteit gevoerd. De laatste keer dat deze discus-
sie nationaal de aandacht trok is alweer tien jaar 
geleden, toen het gebruikersdeel van de onroeren-
dezaakbelasting (ozb) werd afgeschaft waarmee 
het recht van gemeenten om eigen inkomsten te 
verwerven werd verkleind.2 

Recente ontwikkelingen zijn aanleiding om deze 
discussie opnieuw op te pakken. De rijksoverheid 
legt, in het kader van een aantal grote decentra-
lisaties rond zorg, werk en jeugd, steeds meer ta-
ken bij gemeenten. Het is tijd om op korte termijn 
werk te maken van de vergroting van de financiële 
autonomie. Waarmee ik hier bedoel: het recht van 
gemeenten om eigen inkomsten te verwerven. 

De Rijksoverheid legt steeds meer taken neer bij gemeenten.  
Bij meer verantwoordelijkheid hoort meer financiële onafhan-
kelijkheid, stelt Kirsten Veldhuijzen. 
Door Kirsten Veldhuijzen

 No representation  
 without taxation
 Financiële autonomie van de gemeente
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Noten
1  J.G.S.J. van Maarseveen (1995). ‘Gemeentelijke belastingen 

in de praktijk’, in W. Fritschy, J.K.T. Postma, J. Roelevink 
(red.), Doel en middel, pag. 168.

2  De wet trad uiteindelijk in per 1 januari 2006 in werking. 
3 Artikel 124 Grondwet. 
4 cbs, Statline, statistiek gemeentefondsbegroting. 
5  Artikel 2 Financiële-verhoudingswet.
6  Reactie Raad voor de financiële verhoudingen op 

decentralisatiebrief, 15 april 2013, bijlage. 
7  Raad voor de financiële verhoudingen (2011), Verdelen, 

vertrouwen en verantwoorden, pag. 20.
8  Dit zijn taken die door andere overheden aan gemeenten 

zijn toebedeeld. 
9  Zie noot 6.
10  Raad voor de financiële verhoudingen (2011), Verdelen, 

vertrouwen en verantwoorden, Hs. 4.
11  Geys, Heinemann en Kalb (2010), pag. 265-287; Allers 

(2004).

moment niet langer beroep doen op verzekerde 
rechten, maar op voorzieningen waarvan de be-
schikbaarheid en vormgeving worden bepaald 
door de gemeenteraad. 

Beide trends vergen van gemeenten een andere 
rolopvatting en vragen om een breder instrumen-
tarium. Meer mogelijkheden voor gemeenten 
om te sturen met geld is een voorwaarde om 
succesvol te anticiperen op maatschappelijke 
initiatieven.10

Lokale zeggenschap
Deze maatschappelijke en bestuurlijke ontwik-
kelingen passen uitstekend bij het sociaal-liberale 
uitgangspunt waarbij mensen meer zeggenschap 
krijgen over, en verantwoordelijkheid dragen 
voor, de invulling van hun eigen leven, welzijn 
en woonomgeving. Van lokale zeggenschap kan 
echter pas sprake zijn als er ook echt iets te kiezen 
valt: kosten worden tegen baten afgewogen en dit 
resulteert in een voorzieningenniveau waarin de 
lokale voorkeuren van inwoners tot uitdrukking 
komen. Daarvoor is het nodig dat de lokale demo-
cratie kan voorzien in eigen inkomsten die deze 
eigen keuzes mogelijk maken. Naast no taxation 
without representation geldt ook no representation 
without taxation. Inwoners moeten met elkaar 
kunnen bepalen wat het publieke aandeel is in 
hun leefomgeving en welzijn. 

Grotere financiële autonomie voor gemeenten 
is mogelijk door het vergroten van het lokale 
belastinggebied en gelijktijdige verlaging van de 
rijksbelastingen. De empirie, of dat nu eerdere de-
centralisaties zijn of de wetenschap, wijst uit dat 
een groot lokaal belastinggebied leidt tot doel-
matiger afwegingen van nut en offer.11 Voorzie-
ningen die beter aansluiten bij de lokale wensen 
of lagere belastingen; uit de centrale positie die 
gemeenten innemen volgt als vanzelf de nood-
zaak tot meer financiële autonomie. Laat dit het 
begin zijn van een hernieuwde discussie die we 
besluiten met toekomstbestendige wetgeving per 
1 januari 2017. 

Kirsten Veldhuijzen MSc is senior adviseur van de Raad 

voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële 

verhoudingen. Zij schrijft deze bijdrage op persoonlijke 

titel.

‘ Van lokale zeggenschap  
kan pas sprake zijn als er  
ook echt iets te kiezen valt: 
kosten worden tegen baten 
afgewogen en resulteren  
in een voorzieningenniveau 
waarin de lokale voorkeuren 
van inwoners tot 
uitdrukking komen’
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ook in internationaal perspectief. Zo is het aan-
deel OZB-inkomsten van een gemeentebegroting 
gemiddeld 6,3%.9 Anders dan vaak wordt gedacht, 
is er geen wetgeving die de hoogte van de lokale 
belastingen limiteert. Wel is bij wet vastgelegd 
welk soort belastingen gemeenten mogen heffen. 
Een bestuurlijke afspraak tussen het Rijk en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vng) 
geldt als norm voor de maximale stijging van de 
onroerendezaakbelasting (ozb). Dit betekent dat 
de stijging van de OZB-inkomsten van alle ge-
meenten gezamenlijk niet meer dan een bepaald 
percentage mag bedragen. 

Meer autonomie
Als dit beknopte overzicht iets duidelijk maakt, 
dan is het wel dat de huidige bekostigingsstruc-
tuur de financiële autonomie van gemeenten be-
perkt. Deze constatering is op zich al aanleiding 
om de discussie te openen over meer financiële 
autonomie voor gemeenten. Zij verworden steeds 
meer tot uitvoeringskantoren van rijksbeleid, 
omdat hun in toenemende mate letterlijk de mid-
delen ontbreken om invulling te geven aan lokale 
wensen en noden. 

Deze beperkte autonomie wordt des te pran-
gender door een tweetal veranderingen in de 
bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen 
in Nederland. Ik noem allereerst horizontalisering 
en vermaatschappelijking. Gemeenten zijn in toene-
mende mate alleen nog in staat hun beleidsdoelen 
te verwezenlijken door – op basis van gelijkwaar-
digheid – samen te werken met lokale en regiona-
le organisaties en (groepen van) actieve inwoners. 
Tegelijkertijd nemen inwoners steeds vaker ver-
antwoordelijkheid voor taken die tot dusverre tot 
het publieke domein werden gerekend. Ten twee-
de verandert in hoog tempo de verdeling van ver-
antwoordelijkheden tussen Rijk en gemeenten. 
Er is sprake van verdergaande decentralisering. 
Gemeenten worden per 1 januari 2015 zo ongeveer 
de enige welzijnswerker van dit land: zij worden 
verantwoordelijk voor nagenoeg alle taken in het 
sociale domein. Van jeugdzorg tot huishoudelijke 
hulp aan 85-jarigen, van begeleiding naar werk 
tot dagbesteding, gemeenten krijgen de volledige 
taak om hun inwoners zo goed mogelijk tot hun 
recht te laten komen. Inwoners kunnen vanaf dat 

toeristen- en hondenbelasting, riool- en reini-
gingsrechten, leges, maar ook opbrengsten uit 
deelnemingen etc.6 

Beperkte bestedingsvrijheid 
Gemeenten zijn autonome, democratisch geko-
zen bestuurlijke eenheden met een open huishou-
ding. Dit houdt in dat een gemeente in beginsel 
op eigen initiatief alle taken kan oppakken en 
uitvoeren, voor zover niet in strijd met hogere 
wet- en regelgeving. In wetgeving is vastgelegd 
dat gemeenten naast autonomie beschikken over 
beleidsvrijheid; de vrijheid om zelf vorm te geven 
aan een wettelijke taak. Autonomie en beleidsvrij-
heid impliceren dat gemeenten ook financieel in 
staat moeten worden gesteld om taken die zij naar 
eigen inzicht op zich nemen, ook uit te kunnen 
voeren.7 Hoewel de uitkering uit het gemeen-
tefonds in principe vrij besteedbaar is, ligt een 
aanzienlijk deel (ca. 70%) van de gemeentelijke 
begroting vast omdat veel taken bij wet zijn voor-
geschreven. Uit de algemene uitkering moeten 
ook taken worden bekostigd die ‘in medebewind’8 
moeten worden uitgevoerd. Naast de algemene 
uitkering ontvangen gemeenten ook specifieke 
uitkeringen, die alleen besteed mogen worden 
aan specifieke doelen. 

De mogelijkheden om lokaal door belastinghef-
fing te voorzien in eigen inkomsten zijn beperkt, 

‘ Gemeenten verworden  
steeds meer tot uitvoerings-
kantoren van rijksbeleid 
omdat hun in toenemende 
mate letterlijk de middelen 
ontbreken om invulling  
te geven aan lokale wensen 
en noden’
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Dit klinkt als onze sociaal-liberale richtingwijzer 
Vertrouw op de eigen kracht van mensen. Werd 
dat zomaar geaccepteerd door politici van andere 
partijen?

We moesten leren loslaten, en dat is lastig voor 
elke politicus [lachend]. Mensen zitten nu een-
maal in de politiek vanuit hun idealen, met hun 
eigen meningen. Na een heftige campagne en 
coalitieonderhandelingen waarin je constant je 
standpunten en wensen hebt verdedigd moet je 
deze plotseling helemaal loslaten. Als wethouder 
financiën moet je jezelf en je collega’s dwingen 
om de ideologie even thuis te laten en de expert-
comités de vrije hand te geven. Wel hebben we 
overigens een minimaal aantal kaders vastge-
steld. Zo mocht de onroerendgoedbelasting niet 
worden verhoogd. En het minimabeleid mocht 
niet aangetast worden, dat was afgesproken in 
de coalitie. We wilden ook geen taakstelling met 
een aantal ambtenaren om weg te sturen uit het 
gemeentehuis als doel op zich.”

Ik moet zeggen dat je je een stuk sterker voelt 
staan als de raad weet dat jij de voorstellen niet in 
je eentje achter je bureau hebt bedacht, maar dat 
die rechtsreeks uit de samenleving komen. Van 
organisaties die nu ambassadeur van de voorstel-
len zijn geworden. Waarschijnlijk daarom heeft 
de raad in Zeist de meeste voorstellen van het col-
lege ook goedgekeurd. Ook kwam er nauwelijks 
kritiek van bewoners en maatschappelijke orga-
nisaties, omdat zij van te voren waren betrokken 
bij de uitkomsten. Ik denk dat het ‘draagvlak-
argument’ ook veel collega’s uit het college heeft 
gemotiveerd om mee te doen. Uiteindelijk waren 
we allemaal positief verrast door de verfrissende 
oplossingen die bewoners zelf aandroegen.”

Het risico bestaat natuurlijk dat vooral de bewoners 
meedoen en meedenken met de ‘grootste mond’. Hoe 
legitiem is deze bezuinigingsdialoog eigenlijk? 

Uiteraard kwamen de zogenaamde usual suspects 
onmiddellijk op het traject af. Insprekers op 
raadsvergaderingen, natuurclubs, ze schoven 
allemaal aan. We hebben niet nadrukkelijk ge-
streefd naar een representatieve werkgroep van 
man-vrouw, arm-rijk enzovoorts. Wel vroegen we 

bijvoorbeeld zo’n natuurclub wie hun grootste 
opponent was in het ideaalbeeld dat ze wilden 
bereiken, om die vervolgens ook uit te nodigen. 
Zo hoopten we de meest uiteenlopende belangen 
aan tafel te krijgen. Ja, dan krijg je inderdaad 
een groep mensen die al betrokken is bij de 
samenleving.”

Ik snap wel dat er dan nog steeds bewoners 
overblijven die minder betrokken zijn bij het 
gemeentebestuur. Ik vind dat geen probleem. Het 
gaat mij om de denkkracht, de goede voorstellen, 
en waar die vandaan komen maakt me eigenlijk 
niet zoveel uit. De bezuinigingsdialoog was niet 
bedoeld als een soort dwingend mechanisme om 
inwoners te activeren. Dat kan ik illustreren met 
een voorbeeld: naar aanleiding van de bezuini-
gingsdialoog is er een documentaire gemaakt. 
Daarin gaf een participant aan: ‘Ik vond het erg 
leuk om mee te denken, maar daarna heb ik er 
niet meer naar gekeken, dat moet de politiek 
maar doen.’ Dat mag. Ik wil niemand dwingen 
om politiek actief te zijn. Een mooie bijvangst 
van het project is eerder dat de belangengroepe-
ringen elkaar hebben leren kennen, en die vinden 
elkaar nu ook zonder dat de gemeente ze hoeft te 
koppelen.”

Nog een kritische noot. Is het betrekken van 
inwoners niet een mooie manier voor een 
volksvertegenwoordiging om zich achter de burger te 
verschuilen? 

Je kan je niet achter de bewoners verschuilen, 
want het college houdt de eindverantwoordelijk-
heid. Als het misgaat met een bezuinigingsvoor-
stel, dan is dat de verantwoordelijkheid van het 
college, en niet die van de bewoners. Het college 
heeft het voorstel overgenomen en de raad heeft 
een besluit genomen, niet de bewoners die heb-
ben geparticipeerd.”

Wat heeft dit traject de gemeente opgeleverd? 

Naast de goede ideeën heeft dit traject ons vooral 
ook tijdwinst opgeleverd. De doorlooptijd was zes 
maanden, plus zes maanden voorbereiding. Dat 
is langer dan een traditionele aanpak zou hebben 
geduurd. Normaal had dit zeker een jaar gekost. 

Net als de meeste gemeenten in Nederland staat 
de gemeente Zeist voor de uitdaging om flink te 
bezuinigen. Maar liefst € 6,2 miljoen per jaar op 
structurele basis. Om te bepalen hoe en waar er 
bezuinigd moet worden, heeft de gemeente voor 
een unieke route gekozen: in plaats van een bezui-
nigingsvoorstel te laten opstellen door ambtena-
ren van de gemeente, werd de vraag voorgelegd 
aan de Zeister samenleving. Uiteindelijk leidden 
zes bijeenkomsten in acht expertcomités met 
200 bewoners uit de gemeente in een ultrakorte 
doorlooptijd van drie maanden tot een sluitende 
meerjarenbegroting. Aantal bezwaren uit de 
samenleving: vrijwel nul. Johan Varkevisser (D66) 
is wethouder financiën in Zeist en initieerde het 
hele proces.

U heeft besloten bewoners niet alleen inspraak, maar 
ook daadwerkelijk invloed te geven op budgetten waar 
u verantwoordelijk voor bent. Waarom? 

Bij de aanvang van de coalitie wisten we dat we 
voor een opgave stonden om €6,2 miljoen te 
bezuinigen. In ons coalitieakkoord stond dat we 
de samenleving daar nauw bij wilden betrekken. 
Bezuinigingen raken immers de inwoners van 
Zeist direct. Aanvankelijk waren we van plan om 
de mening van de bewoners te peilen aan de hand 
van een aantal toekomstscenario’s. Ik betwijfelde 
of dit de juiste discussie en beslissingen op zou 
leveren. Immers, zelfs met de keuze tussen sce-
nario’s stuurt de gemeente de mogelijkheden van 
bovenaf. De bezuinigingsopgave is echter niet van 
de overheid, maar van de samenleving als geheel. 
Als er ergens een sportclub ophoudt te bestaan, 
voelt de gemeente dat niet zelf, maar de inwoners 
des te meer. Toen heb ik het voorstel gedaan om 
het bezuinigingsvoorstel over te laten aan de 
inwoners van Zeist. Dat betrof zaken als sport, 
cultuur, buitenruimte en het onderhoud van 
groen en wegen.” 

“

Moeten we ons steeds schaarser wordende belastinggeld besteden 
aan natuur, cultuur of sport? Vraag het de burgers zelf, zo dacht 
men in Zeist. Met succes. ‘Durven loslaten is de belangrijkste 
succesfactor’, stelt Johan Varkevisser, initiatiefnemer van een 
‘bezuinigingsdialoog’ in die gemeente. 
Door Ivo Thonon en Marijn Bosman

De kunst  
  van het loslaten
  Interview met Johan Varkevisser
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Verhoeven/Koolmees

Politiek is lokaal

Lokale politiek. Voor een geograaf, zoals ik ben,  
is er geen interessanter thema. Ik herinner me 
colleges over het ruimtelijk gedrag van mensen. 
En de impact die de omgeving op ons heeft.  
Als student leerden we over het ‘fysisch deter-
minisme’, het idee dat het menselijk handelen 
grotendeels wordt bepaald door de natuurlijke 
omstandigheden. 

Zo ver ga ik niet, maar één ding is zeker. Wat 
dichtbij is, doet ons wat. Daarom is een goede 
buur beter dan een verre vriend. Daarom zijn 
relaties op afstand moeilijk. Daarom hebben we 
allemaal wel eens het befaamde NIMBY-gevoel. 
Lokaal word je met neus op de feiten gedrukt. En 
dat geldt zeker voor politici. Enerzijds beïnvloedt 
de directe omgeving de prioriteiten. ‘Die stink-
fabriek geeft enorme overlast!’ Anderzijds horen, 
zien en voelen politici direct de consequenties 
van hun besluiten. ‘De sluiting van het buurthuis 
was de doodsteek voor ons zangkoor.’ Het lokale 
zit ons letterlijk dicht op de huid.

In mijn tijd was het gebruikelijk om na je studie  
te gaan backpacken. Om wat van de wereld te zien. 
En om levenservaring op te doen. Maar wat zie  
je als je overal langs raast, met allemaal dezelfde 
reisgids in de hand? Groter is de uitdaging om 
langer op één plek te blijven. En deze niet enkel  
te ontdekken maar er echt onderdeel van te zijn. 
Het vergt veel maar heeft, en geeft, zin. Want als 
iedereen reist, zijn nergens meer bestemmingen.

U ziet, ik ben een lokalo. En niet de enige.  
Oud-voorzitter van het Amerikaanse Huis van 
Afgevaardigden Tip O’Neill stelde ooit: ‘All politics 
is local’. En Patrick Geddes, Schots stedenbouw-
kundige en sociaal activist, zei: ‘Think global,  
act local’. Maar binnen D66 is het lokale niet  
vanzelfsprekend. ‘Denk en handel internationaal’, 
luidt een van de richtingwijzers. Met de gemeen-
teraadsverkiezingen op komst roept dit vragen 
op: zijn wij te veel wereldburger voor de lokale 

politiek? Waarom onze focus op de internationale 
lange termijn, terwijl het tegenwoordig juist gaat 
om leven in het hier en nu?

Zoekend naar een antwoord passeer ik nog  
een historische halte, namelijk mijn tijd bij  
MKB-Amsterdam, de vereniging voor het lokale 
midden- en kleinbedrijf in onze hoofdstad.  
Het was een baan vol couleur locale. Met zaaltjes 
vol rooie koppen en oplopende discussies. Over 
opgebroken winkelstraten. Over parkeertarieven. 
Over Iepen of Platanen. Je had erbij moeten zijn 
om het te snappen. En dat is nu precies het punt. 
Van dichtbij weegt het lokale loodzwaar, maar  
van verre lijkt het vederlicht. Oftewel: lokaal  
telt alleen lokaal. Directe betrokkenheid is 
doorslaggevend.

Laten we hier bij de gemeenteraadsverkiezingen 
rekening mee houden. Door het D66-verhaal te 
vertalen naar het lokale. Door het algemene spe-
cifiek te maken. En door het abstracte concreet  
te maken. Ik zei het al, dat vergt veel. We moeten 
op locatie zijn om te kijken en te luisteren. En om 
te vertellen wat D66 verstaat onder bijvoorbeeld 
beter onderwijs. Waarom D66 noodzakelijke 
bezuinigingen niet doorschuift. En hoe het  
beter kan in de gemeente in kwestie. 

Laten we het komende verkiezingsjaar een  
richtingwijzer toevoegen: ‘Breng de wereld 
dichterbij’.

Kees Verhoeven

D66-Tweede Kamerlid

waarbij gemeenten hebben gevraagd om bezuini-
gingsideeën zonder kaders mee te geven, zonder 
visie van het college op de bezuinigingen. Dan 
komt er niet zoveel samenhangends uit. Een suc-
cesfactor is juist het uitnodigen van alle belang-
hebbenden, zodat alle opvattingen gelijktijdig op 
tafel komen.” 

Het is behoorlijk lastig voor bestuurders om 
geen zaken op te leggen maar te organiseren dat 
je denkkracht krijgt in plaats van tegenkracht. 
Modern leiderschap is niet dat je dicteert, maar 
dat je denkkracht mobiliseert. Durf een visie neer 
te zetten, stel daarop kaders vast met de ge-
meenteraad, maar vul niet de oplossingen al van 
tevoren in. Soms komt er niet uit wat je gehoopt 
had of komen de inwoners en organisaties niet 
tot een voorstel, maar is dat erg? Nee, dat is niet 
erg. Je hebt misschien wat tijd verloren, maar je 
hebt in ieder geval alle argumenten gehoord en 
je kan altijd nog zelf als bestuur (college en raad) 
de knoop doorhakken. Ook bij initiatieven van 
mensen onderling is het moeilijk om los te laten. 
Zo is er een dorp in Borger-Odoorn dat zelf een 
sporthal wil realiseren. Prima, ze kregen twee ton 
startgeld toegezegd van de wethouder. En als het 
niet lukt om hem over vijf jaar rendabel te krij-
gen, dan komt er gratis een gemeentelijke shovel 
om het ding tegen de vlakte te slaan. Dat is hard, 
maar wel duidelijk.”

Ivo Thonon is Coördinator Verkiezingsprogramma’s voor 

de Gemeenteraadsverkiezingen 2014. Daarnaast is hij 

D66-Statenlid in de Provincie Utrecht. Hij is gastredacteur 

van dit themanummer van Idee. 

Marijn Bosman werkt als adviseur bij CREM, een bureau 

voor duurzame ontwikkeling. Zij is redacteur van Idee.

Daar staat echter tegenover dat er normaal veel 
commotie ontstaat over in het gemeentehuis 
bedachte maatregelen. En dat was nu nauwelijks 
het geval. De bezuinigingsdialoog heeft geleid tot 
zo’n 100 bezuinigingsvoorstellen en een sluitende 
meerjarenbegroting. Bovendien is 4 fte aan amb-
tenaren ‘bespaard’ aan bedrijfsvoering, al ging 
het daar niet om. 

De contacten die we hebben opgebouwd, kun-
nen overigens bij de uitvoering van de voorstel-
len, en bij andere zaken, weer heel nuttig zijn.”

Maar de grootste winst is dat we onszelf een spie-
gel hebben laten voorhouden. Uit angst om de 
steun van de samenleving te verliezen, beschouw-
den we sommige zaken als heilig en wilden we er 
niet aankomen. Ten onrechte, zo werd duidelijk 
in enkele gevallen. Van sommige zaken die wij in 
het opstellen van beleid als onschendbare ‘heilige 
huisjes’ beschouwden, bleken organisaties te zeg-
gen: ‘Nou, wij vinden dit niet zo belangrijk, laat 
maar zitten’.” 

En voor u zelf ? 

Als er meer mogelijk blijkt dan je had gedacht, 
werkt dat verfrissend en motiverend om creatief 
en open te blijven denken. Ook bij andere onder-
werpen treden wij nu veel sneller naar buiten met 
vragen om aan de voorkant aan te schuiven. An-
dersom geldt ook dat inwoners de gemeente snel-
ler op een constructieve manier weten te vinden. 
Wanneer ze weten dat iets speelt of ze hebben een 
idee, melden mensen zich spontaan om mee te 
praten. Een mooie bijvangst.”

Welk advies heeft u voor andere wethouders?

Durven loslaten is de belangrijkste succesfactor, 
naast de goede mensen op de goede plek zetten. 
Ik had geluk met een nieuwe, frisse gemeen-
tesecretaris en een college dat open staat voor 
vertrouwen op de eigen kracht van mensen. En ik 
had topambtenaren die de mensen in de samenle-
ving kennen en de onderbouwing konden leveren. 
Zij begeleidden de expertcomités zodat die alle 
informatie hadden om haalbare voorstellen te 
formuleren. Falen zit in het gebrek aan kaders en 
uitdaging die je meegeeft. Zo ken ik voorbeelden 

“

“

“

“
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lijk deze uitkomsten als typisch Amsterdams af 
te doen, of het aan de gebruikte meetmethodes 
toe te schrijven, maar feit is dat het beeld in veel 
andere gemeenten niet zal worden herkend.

In dit artikel zet ik kort op een rijtje wat er be-
kend2 is over macht op lokaal niveau. De concur-
rentie van raadsleden kan in allerlei categorieën 
worden gevonden. Buiten het gemeentehuis kan 
men denken aan hogere bestuurslagen (inclu-
sief de Europese Unie), en dichterbij het (lokale) 
bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld 
en de media.3 Binnenshuis zijn er het college van 
B&W en de ambtenaren, die de zeggenschap van 
de raad beperken.

Rijksoverheid vraagt, gemeente draait
De tijd dat steden zichzelf bestuurden, ligt ver 
achter ons. In de gedecentraliseerde eenheidsstaat 
die Nederland is, kan de rijksoverheid gemeenten 
door middel van wetten dwingen bepaalde zaken 
te doen of te laten (en dan laat ik de provincie 
en de Europese Unie nog maar even buiten be-
schouwing). Zo moeten gemeenten mensen die 
geen inkomen hebben een bijstandsuitkering 
verstrekken op grond van de Wet werk en bijstand 
(Wwb), en bepaalt de rijksoverheid hoe hoog die 
uitkering is. In kringen van bestuurders en be-
stuurskundigen is altijd discussie geweest over de 
vraag hoeveel vrijheid gemeenten eigenlijk nog 
hebben. Volgens de grondwet hebben gemeenten 
(en provincies) het recht hun eigen huishouding 
te voeren op hun grondgebied, zolang ze daarbij 
niet in strijd met hogere regelgeving handelen. 
Daar zit natuurlijk de crux, want er is heel veel 
hogere regelgeving. Volgens sommige deskun-
digen zoveel, dat gemeenten feitelijk een soort 
uitvoeringskantoren van de rijksoverheid zijn.4 

Bovendien bepaalt de rijksoverheid voor het 
overgrote deel ook hoeveel geld gemeenten te 
besteden hebben, door voor de meeste gemeente-
lijke taken budget ter beschikking te stellen en de 
mogelijkheid tot eigen belastingheffing sterk aan 
banden te leggen (zie ook het artikel van Veldhuij-
zen in dit nummer). Nu er de laatste jaren steeds 
meer belangrijke taken aan de gemeenten worden 
overgedragen – de Wet werk en bijstand (Wwb) en 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
waren nog maar het begin, daar komen bin-
nenkort zware bevoegdheden op het terrein van 

arbeidsmarktbeleid, jeugdzorg en zorg bij – gaat 
dit op lokaal niveau steeds meer knellen. Gemeen-
tebestuurders hebben het gevoel dat de rijksover-
heid bepaalt wat zij moeten doen, daarvoor te 
weinig geld beschikbaar stelt, en als er (financiële) 
tegenvallers zijn de andere kant op kijkt. 

Bedrijven en maatschappelijke organisaties
Teveel focus op de interbestuurlijke verhoudin-
gen zou ons kunnen doen vergeten dat er méér is 
dan bestuur in een stad of dorp. Mensen organise-
ren zich in verenigingen, bedrijven creëren werk-
gelegenheid en leveren, net als maatschappelijke 
instellingen, zorg, openbaar vervoer, onderwijs 
en allerlei andere diensten aan burgers. De meeste 
raadsleden zullen beamen dat het goed is dat de 
lokale samenleving bloeit zonder dat daarvoor het 
gemeentebestuur nodig is.

Maar in het kader van de eerder genoemde 
machtsvraag roept dit wel enkele vragen op. De 
eerste is simpelweg hoeveel invloed deze maat-
schappelijke organisaties en bedrijven eigenlijk 
hebben? Het antwoord is in algemene termen 
niet te geven. Lelieveldt (1999) deed onderzoek 
naar de manier waarop maatschappelijke organi-
saties in de gemeente Zwolle toegang hebben tot 
het gemeentebestuur5, maar zelfs in die beperkte 
context is geen eenduidig antwoord te geven. 
Organisaties die veel participeren en organisaties 
die voor de gemeente bepaalde taken uitvoeren 
hebben meer toegang tot het bestuur, en – zo 
voeg ik daar aan toe – waarschijnlijk ook meer 
invloed. Maar het komt erop neer dat de hoeveel-
heid macht of invloed verschilt per gemeente en 
per dossier. En het maakt nogal uit over welk type 
speler we het hebben. Dat het Leger des Heils 
meepraat over maatschappelijke opvang in een 
stad is iets anders dan dat projectontwikkelaar 
Corio op grond van zijn machtspositie als eige-
naar van Hoog Catharijne bepaalt hoe de her-
ontwikkeling van het nieuwe station in Utrecht 
eruitziet, om maar een voorbeeld te noemen. 
Diverse Nederlandse gemeenten zijn met handen 
en voeten gebonden aan grote internationaal 
opererende exploitanten van parkeergarages, die 
daarmee veel invloed uitoefenen op belangrijke 
beslissingen rondom stations en stadscentra. 
Hoeveel van dergelijke dossiers zijn er in Neder-
land? Dat weet niemand. 

Politicologen zijn altijd geïnteresseerd geweest 
in de vraag wie feitelijk gezien de macht heeft. 
Vanaf het moment dat het vakgebied zich in de 
jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw in de 
Verenigde Staten begon te ontwikkelen, hebben 
ze hier onderzoek naar gedaan, ook op gemeen-
telijk niveau. Gemeenten zijn voor politicologen 
wat fruitvliegjes voor biologen zijn, stelt Berve-
ling (1994): er zijn er veel van, ze zijn goed toe-
gankelijk en niet te complex (in vergelijking met 
nationale politieke stelsels), waardoor ze goed 

te vergelijken zijn. Dit Amerikaanse community 
power-onderzoek heeft in Nederland helaas niet 
echt navolging gekregen. Berveling is één van de 
weinigen in Nederland die machtsonderzoek op 
lokaal niveau heeft gedaan: hij richtte zich volle-
dig op de stad Amsterdam en stelde vast dat op de 
door hem onderzochte beleidsterreinen de porte-
feuillehouder, de coalitiefracties, een enkele amb-
telijke afdeling en belangenorganisatie samen de 
dienst uitmaakten.1 Het beeld rijst van een door 
de politiek gedomineerde stad. Het is verleide-

In maart 2014 gaan de Nederlanders stemmen voor een nieuwe 
gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de 
gemeente, dus formeel gezien is daarmee het antwoord op de  
vraag in de titel gegeven. Maar zijn het in de praktijk de gekozen 
raadsleden die de macht hebben in de gemeente? Daar lijkt het niet 
op, om eerlijk te zijn. Het zijn vaak andere spelers die bepalen wat  
er gebeurt, zoals menig lokaal politicus weet. Wat is er eigenlijk 
bekend over de machtsverhoudingen op lokaal niveau?
Door Klaartje Peters

Wie heeft de macht 
op lokaal niveau?
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hebben coalitiefracties bijna overal een grote 
informatievoorsprong en kan hun invloed eigen-
lijk met die van hun eigen wethouder(s) worden 
gelijkgeschakeld. 

De belangrijkste partner van het college van 
B&W zijn natuurlijk de ambtenaren. Er is weinig 
wetenschappelijk verantwoords bekend over 
ambtelijke macht op lokaal niveau, maar er zijn 
goede redenen om aan te nemen dat net als in de 
landelijke politiek-bestuurlijke arena sprake is 
van een ‘vierde macht’, in die zin dat ambtenaren 
stevige invloed hebben op alle terreinen waarop 
de gemeente actief is.9 Dat is ook wel logisch na-
tuurlijk: ze zijn met velen (met meer dan de raads-
leden in ieder geval), ze zijn gespecialiseerd in 
hun eigen beleidsterrein (hoe groter de gemeente, 
hoe meer dit het geval is) en ze weten dus veel 
meer van een onderwerp dan de meeste, noodge-
dwongen generalistisch ingestelde raadsleden. 

Ken uw concurrenten
Wetenschappers wordt vaak verweten dat men zo 
weinig kan met hun onderzoek. Dat is misschien 
waar, maar het is tegelijkertijd een onrechtvaar-
dig verwijt. Als we zaken willen veranderen is het 
in ieder geval nodig om te weten hoe het feitelijk 
zit. Dat geldt hier zeker ook: om goed te kunnen 
functioneren moet een raadslid zich bewust zijn 
van zijn omgeving en de machtige spelers om 

zat wel af en toe een wethouder, maar de meeste 
raadsleden kwamen er helaas niet in voor.

De vierde macht
Werkend van buiten naar binnen komen we dan 
toe aan de belangrijkste concurrenten van de ge-
meenteraad binnenshuis, te weten de bestuurders 
en de ambtenaren. Uit al het beschikbare onder-
zoek7 blijkt dat het college van B&W machtiger 
is dan de gemeenteraad. Dit onderzoek dateert 
veelal van voor de invoering van het dualisme in 
2003, maar er is weinig reden om aan te nemen 
dat dit in de afgelopen tien jaar veranderd zou 
zijn. De portefeuillehouders sturen de ambtena-
ren aan, beschikken over veel meer informatie 
en hebben in het algemeen een dagtaak aan het 
besturen van hun gemeente. Voor raadsleden 
geldt dat allemaal niet. Ondanks mooie zaken als 
de ‘actieve informatieplicht’ en de ‘passieve in-
formatieplicht’ van het college lopen raadsleden 
in de praktijk in zekere zin steeds achter de feiten 
aan.8 De raad stelt kaders en controleert, maar 
is – zo werkt het althans in de praktijk – altijd 
afhankelijk van voorstellen en rapportages die het 
college de raad voorlegt. Een belangrijke kant-
tekening hierbij is dat je in het politieke stelsel 
op lokaal niveau nooit over ‘de raadsleden’ kunt 
praten. Er zijn coalitiefracties en oppositiefrac-
ties, en alle mooie dualistische principes ten spijt 

‘ Diverse Nederlandse gemeenten zijn met handen  
en voeten gebonden aan grote internationaal 
opererende exploitanten van parkeergarages,  
die daarmee veel invloed uitoefenen op belangrijke 
beslissingen rondom stations en stadscentra’
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Een tweede vraag is of een gemeentebestuur de 
ontwikkelingen in de samenleving überhaupt nog 
wel kan sturen. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat in 
elke buurt en in elk dorp voldoende voorzienin-
gen voor burgers beschikbaar zijn? Banken en su-
permarkten sluiten hun filialen en pinautomaten, 
en busbedrijven heffen haltes en lijnen op, zonder 
dat gemeenten daar invloed op hebben. Project-
ontwikkelaars en regionaal opererende woning-
corporaties bepalen waar gebouwd en uitgebreid 
wordt, en in de huidige slechte tijden vooral waar 
niet gebouwd wordt. En ook als je als gemeente 
op een terrein wel zeggenschap hebt, kun je vaak 
maar beperkt sturen. Gemeenten kunnen bij-
voorbeeld niet voorkomen dat in krimpgebieden 
steeds meer scholen moeten sluiten.

Een derde interessante vraag betreft invloed-
rijke personen. Meer dan op landelijk niveau is 
macht op lokaal niveau veelal aan individuen 
gekoppeld. Als je mensen naar machtsverhoudin-
gen vraagt, stuit je op invloedrijke ondernemers, 
corporatiedirecteuren en verenigingsbestuur-
ders. Dat bleek al uit het Amerikaanse community 
power-onderzoek in de jaren zestig, maar ook in 
het hier en nu. Politicoloog Marcel Boogers vroeg 
in drie Brabantse steden aan mensen die politiek, 
maatschappelijk of bestuurlijk actief waren wie in 
hun stad het meest invloedrijk was.6 In de top-25 

Als sociaal-liberalen 
de absolute macht 
zouden hebben  
in Amsterdam…
Voor sommigen is het schijnbaar nog een taboe, 
maar Amsterdam is gewoon een internationale 
stad. Hét uithangbord van Nederland. Vernieu-
wing, diversiteit, creativiteit en ontplooiing  
zijn onze kernwaarden. Mijn Amsterdam laat  
alle schroom varen om zich te gedragen als een 
wereldstad. Talent wil wonen in een stad waar 
bijna alles kan en bijna alles mag. Geen stad dus 
met een capuchonverbod, vol billboards met 
foto’s van verdachten, overal camera’s en fouil-
lerende politie. Wel een stad waar immigranten 
welkom worden geheten, en waar illegaal zijn  
niet strafbaar is. 

De kracht van Amsterdam is de lokroep van  
de vrijheid. De stad waar het homohuwelijk en  
de coffeeshop zijn uitgevonden. Amsterdam trekt 
als vrijhaven van originele gedachten creatieve 
ondernemers en kunstenaars aan uit de hele 
wereld. Wat elders moeilijk ligt, drukken we  
hier al eeuwen af. In mijn Amsterdam durven  
we openingstijden van horeca en winkels vrij  
te geven als ondernemers medeverantwoordelijk 
willen zijn voor de veiligheid. In mijn Amsterdam 
maken scholen en bedrijven samen de lessen, 
zodat een diploma meteen betekent dat je echt 
klaar bent voor werk. Stedelijke planning wordt 
gedaan samen met bewoners en bedrijven. Regel-
vrije zones worden broedplaatsen van sociaal 
ondernemerschap en creatieve ontplooiing.

Als sociaal-liberalen de absolute macht zouden 
hebben in Amsterdam, dan trok een warm wel-
kom mensen en bedrijven naar ons toe, en hield 
een verbonden Amsterdamse samenleving ons  
bij elkaar. 

Jan Paternotte

Fractievoorzitter D66 Amsterdam.

‘ Meer dan op landelijk 
niveau is macht op 
lokaal niveau veelal  
aan individuen 
gekoppeld’
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Onder de negentiende-eeuwse historici in Europa 
neemt de Brit John Emerich Edward Dalberg-
Acton (1834-1902), beter bekend als Lord Acton, 
een bijzondere plaats in. Hij was zowel radicaal-
liberaal en intellectueel bondgenoot van John 
Stuart Mill als overtuigd katholiek en bewonde-
raar van de conservatief Edmund Burke. Zijn op-
vatting over de moraal springt echter het meest in 
het oog. Acton was overtuigd van het bestaan van 
absolute waarden en de onveranderlijkheid van 
het goede en het kwade die hij niet in abstracte 
beginselen goot, maar aan de geschiedenis ont-
leende. Uit de geschiedenis, zo stelde hij, kan de 
liberaal tijdloze morele waarden destilleren. Die 

Weltgeschichte ist das Weltgericht, de moraal is de 
geschiedenis zélf, schreef Friedrich Schiller al; ze 
laat onafgebroken de kloof tussen het werkelijke 
en het ideale zien. Omvangrijke geschiedkundige 
studies brachten Acton uiteindelijk op de pre-
misse dat het de zoektocht naar, en de worsteling 
met, vrijheid was die in de loop van de geschiede-
nis steevast de brug vormde tussen ‘dat wat is en 
dat wat zou moeten zijn’.

Acton heeft zijn relatieve bekendheid niet te dan-
ken aan een magnum opus. Hij is te vergelijken 
met ideeënhistoricus Isaiah Berlin wiens intel-
lectuele erfenis is verspreid over essays, lezingen, 

Liberale denkers hebben vaak moeite met het incorporeren  
van ‘de moraal’ in hun gedachtegoed. Zo niet Lord Acton. 
Door Daniël Boomsma

het werkelijke  
 ideale
Het liberalisme van Lord Acton

hem heen. Hij moet zich realiseren dat de rijks-
overheid veel van de speelruimte van de gemeente 
inperkt; dat de vele maatschappelijke organisaties 
en bedrijven die op lokaal niveau actief zijn elk 
op hun eigen terrein invloed uitoefenen op het 
bestuur; en daarnaast ook veelal hun eigen gang 
gaan, zonder zich veel van het gemeentebestuur 
aan te trekken. En zelfs binnen het gemeenhuis 
legt het raadslid het voortdurend af tegen beter 
geïnformeerde bestuurders en een professioneel 
ambtelijk apparaat, die samen de stad willen be-
sturen zonder al te veel last van de gemeenteraad 
te hebben. In deze samenvatting ligt dus meteen 
ook de opdracht aan het nieuw gekozen raadslid, 
straks in maart 2014: lobby in je eigen omgeving 
en in Den Haag voor meer (financiële) ruimte 
voor de gemeente, ga actieve relaties en bondge-
nootschappen aan met maatschappelijke partners 
in de stad, en volg kritisch en vasthoudend wat 
college en ambtenaren je voorschotelen. Ken uw 
concurrenten.

Klaartje Peters is zelfstandig onderzoeker, publiciste en 

docente. Eerder was zij onder meer ambtelijk secretaris 

van de D66-Tweede Kamerfractie. 

Noten
1  J. Berveling (1994). Het stempel op de besluitvorming. 

Macht, invloed en besluitvorming op twee Amsterdamse 
beleidsterreinen. Amsterdam: Thesis.

2  Lezers die ander (recent) onderzoek kennen, zijn van harte 
uitgenodigd mij dat te melden.

3  Over de invloed van lokale/regionale media is mij geen 
onderzoek bekend. 

4  Aldus Wim Derksen in een interview in het blad 
Binnenlands Bestuur van 21 januari 2005.

5  H. Lelieveldt (1999). Wegen naar macht. Politieke participatie 
en toegang van het maatschappelijk middenveld op lokaal 
niveau. Amsterdam: ThelaThesis.

6  M. Boogers (2008). The Boss van Oss. Onderzoeksverslag. 
Tilburg; M. Boogers (2010). De Top van Tilburg. 
Onderzoeksverslag. Tilburg; M. Boogers (2011). D’n Boss van 
Den Bosch. Onderzoeksverslag, Tilburg.

7  Zie Berveling (1994), paragraaf 1.3.
8  P. Castenmiller, M. van Dam en K. Peters (2013). 

Geven de raad alle inlichtingen… Een onderzoek naar de 
informatievoorziening aan de gemeenteraad. Stichting 
DecentraalBestuur.nl, in opdracht van het ministerie van 
bzk. 

9  Zie onder meer: K. Peters (1999). Verdeelde macht. Een 
onderzoek naar invloed op rijksbesluitvorming in Nederland. 
Amsterdam: Boom.
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Twintig jaar geleden, laat op de avond in zijn 
bibliotheek in Cannes, legde [Acton] mij zijn visie 
op hoe de geschiedenis van de vrijheid zou moe-
ten worden geschreven uit […] Hij praatte slechts 
zes of zeven minuten maar hij sprak als een 
geïnspireerd man, als iemand die vanaf een berg-
top hoog boven de wolken ver beneden hem het 
slingerende pad van de menselijke vooruitgang 
aanschouwde […]. De eloquentie was verbluffend, 
maar nog verbluffender was zijn glasheldere visie 
die de morele krachten onderscheidde in alle 
gebeurtenissen en in alle eeuwen uit het verleden, 
soms scheppend, dan weer vernietigend, maar 
altijd veranderend […]. Het was alsof het hele 
historische landschap plotseling door een zonne-
straal werd verlicht.”

Die zonnestraal was de moraal, stelde Acton, en 
de moraal uitte zich in de zoektocht naar wat hij 
de lex continui, de ‘grand unity’ van de geschiede-
nis noemde: vrijheid. In zijn inauguratiespeech 
aan de universiteit van Cambridge, waar hij werd 
aangesteld als Regius Professor in de geschiedenis 
zei hij: ‘Opinions alter, manners change, creeds 
rise and fall, but the moral law is written on the 
tablets of eternity.’ De pogingen van de mens om 
abstracte constructies te ontwerpen, zoals John 
Rawls deed, om er vervolgens een moraal in te 
gieten, achtte Acton kortzichtig. De mens, zo 
stelde hij met Edmund Burke in het achterhoofd, 
is een door en door historisch wezen en wie de 
geschiedenis grondig bestudeert, ziet een rode 
draad door alle eeuwen lopen. Van de Griekse oud-
heid tot de middeleeuwen en de Reformatie, en 
van de Renaissance tot de Verlichting is vrijheid 

Als sociaal-liberalen 
de absolute macht 
zouden hebben  
in Maastricht…
Maastricht is de geboortestad van de Euro en 
eigenlijk een stukje buitenland in Nederland.  
Dat brengt specifieke kansen maar ook uitda-
gingen. Als sociaal-liberalen de absolute macht 
hadden in Maastricht zouden we ten eerste een 
einde maken aan onze drugsoverlast. Het liefst 
natuurlijk door drugs op landelijk niveau te le-
galiseren. Mocht dat niet lukken dan zouden  
we in ieder geval het criterium afschaffen dat je 
ingezetene moet zijn om drugs te kunnen kopen. 
Daarmee zouden we de illegale straathandel fors 
terugdringen omdat buitenlanders hun joint 
weer in de coffeeshop kunnen verkrijgen.

Voorts zouden we veel meer gebruik maken van 
de kansen van onze internationale ligging. Maas-
tricht is slechts een uurtje rijden van Brussel en 
Keulen. Parijs bevindt zich op een afstand van 
minder dan vier uur rijden. Het blijft vreemd dat 
een Maastrichtenaar snel vacatures voor werk in 
Amsterdam of Groningen kan raadplegen, maar 
veel moeizamer voor dichterbijliggende steden 
als Luik, Brussel of Aken. Door grenzeloos denken 
willen we internationaal werken vanzelfspreken-
der maken.

Ook zouden we eindelijk eens onderwerpen  
aanpakken die al twintig jaar op de gemeentelijke 
politieke agenda staan, maar waarbij momenteel 
de moed ontbreekt om echte keuzes te maken.  
De gemeente heeft veel panden versnipperd over 
de stad die niet allemaal efficiënt gebruikt wor-
den. We hobbelen van incident naar incident om 
exploitatiekosten aan te vullen of te voorzien  
in achterstallig onderhoud. Ten slotte gaan we 
inwoners eerder en beter bij de besluitvorming 
betrekken. De overheid kan niet alle problemen 
oplossen. Inwoners zijn goed in staat om mee  
te doen en mee te denken. 

Bert Jongen

Fractievoorzitter D66 Maastricht 

“mas Jefferson en Emmanuel-Joseph Sieyès zijn 
‘favoriete democraat’), niet laat indelen: ‘I agree 
with nobody and nobody agrees with me’’, sprak 
hij eens. Uit onder andere zijn Essays on freedom 
and power en zijn correspondentie is echter op te 
maken dat hij altijd aan een Burkeaanse ‘nobele 
politieke filosofie’ van geordende vrijheid heeft 
vastgehouden, dat hij voorstander was van een 
kleine, zo min mogelijk gecentraliseerde staat, 
dat hij wars was van elke vorm van nationalisme 
en hij het individu altijd als vertrekpunt nam. 
Libertair kan Acton niet genoemd worden. Wel 
geloofde hij in de vooruitgangsgedachte van 
de Verlichting, het idee dat de mens langzaam 
morele progressie maakt, en het universalisme, 
de gedachte dat er absolute, tijdloze waarden 
bestaan. Vooruitgang betekende voor hem echter 
niet wat het voor sommige Verlichtingsdenkers 
inhield. Acton bedoelde de kans óp vooruitgang, 
als belofte die kan worden ingelost of niet.

De vooruitgangsgedachte en het universalisme 
brachten Acton bij de moraal. Lange tijd had hij 
het plan om zijn ideeën hierover op te tekenen in 
een History of Liberty. Het boek, dat hij zijn ‘Ma-
donna van de toekomst’ noemde, heeft hij spijtig 
genoeg nooit geschreven. Het literaire blad The 
Reporter noemde het jaren later (in 1955) ‘the most 
famous book that was never written’. Acton stelde 
dat hij het werk nooit begonnen was omdat de 
gevolgen van de Franse Revolutie hem nog niet 
geheel duidelijk waren. Uit de volgende anekdote 
uit 1880 van Lord James Bryce, jurist en liberaal 
politicus, is echter op te maken dat Acton het 
werk zo zou hebben kunnen schrijven:

interviews en briefwisselingen. Acton was een 
perfectionist en achtte een werk snel onvolledig. 
De keuze tussen wel of niet schrijven hing af van 
de vraag of hij zich in staat achtte om iets nieuws 
te produceren zonder daarbij bestaand werk over 
het hoofd te zien. Acton werd getypeerd als wat de 
dichter Walter Scott ook wel een dryasdust noem-
de, een bibliofiel of wandelend woordenboek. Zijn 
bibliotheek bestond uit maar liefst 60.000 boeken 
waarvan een groot deel nu te vinden is in de fa-
meuze Bodleian Library in Oxford.

Met het oog op Acton’s jonge jaren is het op-
vallend te noemen dat hij zich uiteindelijk tot 
liberaal heeft ontwikkeld. Acton werd geboren 
in Napels – hij verbleef hier niet lang – in een 
rooms-katholiek gezin met uitgesproken conser-
vatieve denkbeelden. Zijn familie beschouwde 
de monarchie en de Anglicaanse kerk als soeve-
reine steunpilaren van de Engelse beschaving. 
Katholiek zou Acton altijd blijven. Het zogeheten 
Whig conservatism, een mild conservatisme, zou 
hij echter langzaam maar zeker achter zich laten. 
Gestaag ontwikkelde Acton, opgeleid in Birming-
ham, Edinburgh en München, zich tot een ge-
worteld kosmopolitisch liberaal. Hij voelde zich 
thuis in Engeland, erkende en respecteerde zijn 
achtergrond, maar had niettemin een open hou-
ding en hechtte de hoogste waarde aan vrijheid en 
tolerantie. Via het liberalisme zou Acton uitein-
delijk tot een visie op de moraal komen. Maar wat 
behelsde zijn liberalisme in algemene termen? 

Het is een vraag die moeilijk te beantwoorden is 
daar Acton zich in wezen, net als Mill (naast Tho-

‘ Liberalen worstelen meer dan conservatieven of 
socialisten met de morele dimensie van de politiek  
en komen daardoor vaak onbedoeld uit bij 
moraalrelativisme of nemen soms simpelweg  
geen stelling in’
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schoolstraat

Om het aanzien van hedendaags Nederland te documenteren 
ben ik door het land gereisd op zoek naar de Schoolstraat. 

Na de Kerkstraat is de Schoolstraat de meest voorkomende 
straatnaam in Nederland. Maar liefst 458 straten dragen die 
naam. De Kerkstraat bevindt zich meestal midden in dorp of 
stad. Vaak is de Schoolstraat er dan vlak om de hoek, maar er 
liggen ook Schoolstraten in meer afgelegen buurten. Vaak is  
het een oude, meestal korte straat waar nog daadwerkelijk  
een schoolgebouw staat, al dan niet in (her-)gebruik. Soms is  
de functie van het gebouw veranderd in een kunstenaarsatelier 
of dansschool of multifunctioneel centrum. Er zijn pittoreske, 
doodgewone alswel saaie, afgelegen en lelijke Schoolstraten. 
Meestal is het een wat stille straat. Hoogst zelden is de School-
straat een winkelstraat. Een ronde door woonbuurten van 
Nederland (want de Schoolstraat is altijd bewoond) levert 
tevens een inventarisatie op van straatmeubilair, voortuinen  
en vensterbankdecoraties, die de grens markeren tussen het 
privé-domein en de openbare ruimte.

Ik heb in mijn documentatie niet gestreefd naar topografische 
volledigheid, wel naar een catalogisering van alledaagse 
diversiteit en geografische spreiding. Bij elke Schoolstraat  
die ik bezocht, heb ik gefotografeerd wat me ter plekke trof  
als opvallend. Meestal was dat vooral opvallend in zijn 
gewoonheid.

Herman Wouters — fotograaf

met dit soort historische voorbeelden; van het 
streven van de veldheer Pericles naar democratie 
en de wetten van staatsman Solon, tot de Spaanse 
inquisitie, Maarten Luther’s opstand tegen de 
onderdrukkende kerkelijk autoriteiten, het pact 
tussen kerk en staat en de modernere botsing tus-
sen republicanisme en monarchie. Steeds stond 
de vrijheid op het spel. 
 
Voor hedendaagse liberalen is Acton een interes-
sante denker. Liberalen worstelen meer dan con-
servatieven of socialisten met de morele dimensie 
van de politiek en komen daardoor vaak onbe-
doeld uit bij moraalrelativisme of nemen soms 
simpelweg geen stelling in. Acton voelde zich 
geroepen om zijn liberalisme van meer vet rond 
de botten te voorzien. Gesterkt door het katholie-
ke geloof poogde hij de moraal en het liberalisme 
met elkaar te verbinden en aan te tonen dat, in 
de woorden van de Britse historicus en politicus 
Thomas Babington Macaulay, morele waarden als 
‘goud en erts zijn’ die ‘voor het oprapen liggen’. 
Naïef ? Nee, Lord Acton’s liberalisme is eerder te 
omschrijven als nobel en doordrongen van een 
gevoel van schatplichtigheid aan het verleden. 
Zijn opvatting van de moraal, één die besloten ligt 
in een geschiedenis onafhankelijk van historici 
en direct verbonden is met het begrip vrijheid, 
voorziet het liberalisme van een extra dimensie. 
Misschien dat de Franse mysticus Louis Claude 
de Saint-Martin (1743-1803) Acton’s l’idée maîtresse 
nog het meest kernachtig omschreef: ‘Tout est 
contemporain pour celui qui connaît la notion 
de l’éternité’: alles is hedendaags voor diegene die 
een begrip heeft van de eeuwigheid.

Daniël Boomsma studeert rechten en is publicist.  

Hij schrijft o.a. voor de Vlaamse denktank Liberales  

en De Groene Amsterdammer.

het doel van de zoektocht naar het goede geweest 
en zijn begrippen als rechtvaardigheid, mede-
lijden, genade, eer, goede trouw en oprechtheid 
onveranderlijk gebleven. Alleen niet-historisch 
denken leidt tot een troebele, relatieve moraal en 
maakt van de geschiedenis niet een beschavings-
traject waarin tijdloze waarden besloten liggen, 
maar een zware last die het beste zo snel mogelijk 
van de rug geworpen kan worden of die slechts 
dient als voetnoot bij het heden. 

Dit sluit volgens Acton niet uit dat men met 
spijt mag terugblikken op het verleden. De ge-
schiedenis laat steeds de kloof zien tussen het 
streven en het resultaat, tussen het werkelijke en 
het ideale, tussen dat wat gebeurde en dat wat 
had moeten gebeuren. De geschiedenis laat zowel 
het goede – het nobele, het rechtvaardige, het 
eervolle – als het slechte – de gruwelijkheden, de 
fouten, de onnozelheden, de misdaden – zien. 
Het is volgens Acton de historische ervaring die 
ons van morele kennis voorziet: ‘de eenheid van 
geloof en kennis’, zoals historicus Neville Figgis 
het formuleerde.

Acton meende dus in wezen dat de fundamentele 
dimensie van het liberalisme een morele was. 
Geschiedenis is onze ‘collectieve ziel’, onze collec-
tieve ziel is onze moraal, onze moraal is de zoek-
tocht naar en worsteling met vrijheid, en vrijheid 
is op haar beurt het object van de liberaal. In deze 
lezing, en hier scheiden de wegen van Acton en 
de meeste andere liberalen, is het liberalisme 
een historische ontdekkingsreis naar het ‘goede’. 
Maar als vrijheid samenvalt met de moraal en het 
goede, wat is dan vrijheid? Positieve of negatieve 
vrijheid? Allebei? Vrijheid van denken en han-
delen? Vrijheid van onderdrukking van wet en 
gewoonte? Of de vrijheid tot zelfverwezenlijking 
(ontplooiingsliberalisme)? Acton heeft meerdere 
definities gegeven – vorm te geven aan datgene 
waarin je gelooft, springt eruit – maar geen van 
allen zijn eenduidig. Zijn omvangrijke histori-
sche kennis bracht hem er daarentegen toe om 
vrijheid casuïstisch te definiëren: de betekenis 
van vrijheid ligt besloten in talloze historische 
gebeurtenissen, waar vanaf de Griekse oudheid 
tot de moderniteit, de periode sinds de Verlich-
ting, steeds dezelfde dilemma’s hebben gespeeld. 
In Acton’s notities zijn talloze lijstjes te vinden 
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Interesse in de lokale politiek

Hoe betrokken zijn Nederlanders bij de  
lokale politiek? Uit onderzoek van tns Nipo  
in 2010 blijkt dat er een duidelijk verschil is  
in belangstelling voor de lokale en nationale 
politiek: slechts 44% is geïnteresseerd in 
plaatselijke politieke thema’s, terwijl ruim  
62% zich interesseert voor landelijke politiek. 
Deze geringe belangstelling voor het ‘lokale’ 
hangt samen met de gevoelde relevantie van  
het lokale bestuur: slechts 1 op de 5 Nederlanders 
denkt dat gemeentelijke beslissingen veel invloed 
hebben op het dagelijks leven. Toch zijn de 
meeste mensen (85%) redelijk tevreden over  

het gemeentebestuur. Ook vinden, in inter-
nationaal perspectief, relatief veel mensen  
dat lokale verkiezingen een effectieve manier  
zijn om politieke beslissingen te beïnvloeden 
(zie Figuur 1). Het vertrouwen in de lokale  
politiek is wel een stuk lager: meer dan 70%  
van de inwoners vindt in zekere mate dat lokale 
politici teveel uit zijn op eigen voordeel en teveel 
rekening houden met machtige belangen.

Feiten & cijfers
Samenstelling: Inge van der Leeuw

Bron Flash Eurobarometer 373 (2013): ‘Europeans’ engagement in participatory democracy’: 18.

Legenda  Effectief  Ineffectief  Weet Niet.

 lu de dk fi se ro fr cy nl at mt it eu27 ie sk cz el be pt ee pl hu lt uk es bg lv si

Figuur 1  Zijn lokale verkiezingen een effectieve of ineffectieve manier om politieke besluitvorming te beïnvloeden?
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Tabel 1 De 11 meest recente gemeentelijke herindelingen 

1 2013 Goeree-Overflakkee (zh) Voorheen Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee

2 2013 Molenwaard (zh) Voorheen Graafstoom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland

3 2013 Schagen (nh) Voorheen Harenkarspel, Schagen en Zijpe

4 2012 Hollands Kroon (nh) Voorheen Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer

5 2011 Bodegraven-Reeuwijk (zh) Voorheen Bodegraven en Reeuwijk

6 2011 De Ronde Venen (u) Voorheen De Ronde Venen en Abcoude

7 2011 Medemblik (nh) Voorheen Andijk, Medemblik en Wervershoof

8 2011 Stichtse Vecht (u) Voorheen Breukelen, Loenen en Maarssen

9 2011 Súdwest Fryslân (f) Voorheen Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wonseradiel en Wymbritseradiel

10 2011 Eijsden-Margraten (l) Voorheen Eijsden en Margraten

11 2011 Oss (nb) Voorheen Oss en Lith

Bron vng, herindeling in kaart 2006-2014.

Gemeentelijke herindeling

De gemeente als bestuurseenheid kreeg in 
Nederland voor het eerst vorm tijdens de Franse 
tijd (1795-1811). Hiermee werd het historisch 
onderscheid tussen steden en platteland 
opgeheven. Hoewel de stedelijke privileges  
met de Nederlandse zelfstandigheid in 1813  
weer tijdelijk in ere werden hersteld, werd  
de gemeentelijke indeling in 1851 officieel 
vastgelegd. De gemeentegrenzen lagen echter 
allesbehalve vast: sindsdien zijn er ontelbare 
herindelingen doorgevoerd, waarbij het aantal 
gemeenten gestaag daalde. De eerste golf her-
indelingen was het gevolg van Thorbecke’s 
Gemeentewet in 1851, die eisen stelde aan  
de democratische basis van gemeenten. 71 
gemeenten die minder dan 25 ‘kiezers’ (enigszins 
vermogende inwoners) telden, werden opgeheven. 
Na de Eerste Wereldoorlog werden in het kader 

van doelmatiger bestuur onder andere 
Amsterdam, Haarlem, Eindhoven en Maastricht 
uitgebreid met een flink aantal buurgemeenten; 
in de jaren ’40 gebeurde hetzelfde in Rotterdam. 
Als gevolg van de Tweede Nota Ruimtelijke 
Ordening in 1966 zorgden systematische 
herindelingen voor een daling van ruim 70 
gemeenten. De schaalvergroting zette door in  
de jaren ’80 met de indeling van Nederland in  
drie bestuurslagen (Repertorium Nederlandse 
Gemeenten 1812-2006; cbs (2005), Een eeuw 
gemeentelijke herindelingen). Sindsdien blijft  
het aantal gemeenten dalen, met als belangrijkste 
motivatie het versterken van de bestuurskracht. 
Sinds januari 2013 bestaat Nederland uit 408 
gemeenten. Het gemiddelde inwonertal is 
inmiddels gestegen van 1914 in 1815 tot 35.667  
in 2005.
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Bron Allers, M.A. (2011). ‘Gemeenten zetten koers in de mist’. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 43: 212-219.

Figuur 2  Inkomstenbronnen van gemeenten in 2011 

31% Overige eigen inkomsten

15% Belastingen & retributies

18% Specifieke uitkeringen

5%  Integratie- decentralisatieuitkeringen

Gemeenten en geld

Het grootste deel van de inkomsten van 
gemeenten is afkomstig van het Rijk, in de  
eerste plaats in de vorm van het Gemeentefonds. 
De totale hoogte van dit fonds is rechtstreeks 
gekoppeld aan die van de rijksbegroting. Het 
bedrag dat iedere afzonderlijke gemeente hieruit 
ontvangt, wordt bepaald aan de hand van meer 
dan 60 verschillende maatstaven, waaronder het 
aantal inwoners, de oppervlakte van de gemeente, 
het aantal jongeren en ouderen, en het aantal 
lagere inkomens. Naast inkomsten uit het 
Gemeentefonds kunnen gemeenten specifieke 
uitkeringen ontvangen voor het uitvoeren van 
bepaald beleid van het Rijk. Gemeenten vullen  
het rijksbudget aan met eigen inkomsten, vooral 
uit eigen bezittingen, belastingen en heffingen. 
De opbrengst van belastingen, zoals Onroerende-
zaakbelasting (ozb), parkeerbelasting en honden-

belasting, behoren tot de algemene middelen  
en zijn vrij besteedbaar. Bij heffingen, zoals 
rioolheffing, mag de opbrengst de kosten die 
ermee gedekt worden niet overschrijden. De 
totale inkomsten van gemeenten zijn de afgelopen 
decennia toegenomen van zo’n 37 miljard euro in 
1990 tot 53 miljard in 2009. Deze stijging komt 
vooral voort uit de groei van het Gemeentefonds 
en de eigen inkomsten; de specifieke uitkeringen 
zijn sinds 1990 juist gehalveerd (coelo, Jaarboek 
overheidsfinanciën 2010).

31% Algemene uitkering
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Figuur 3 Mutatie uitgaven van gemeenten in 2012 ten opzichte van 2009 

Goederen en diensten

Investeringen

Saldo aan- en verkopen van grond

Overige uitgaven

Overdrachten

Lonen

Uitkeringen

Bron cbs (2013). ‘Uitgaven gemeenten dalen voor derde jaar op rij’, Webmagazine, dinsdag 23 april.
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 miljard euro

D66 lokaal?

Op 21 maart van dit jaar had D66 23.421 leden. 
Meer dan de helft (11.139) daarvan is gevestigd  
in Noord- en Zuid-Holland. Een relatief klein 
aantal leden woont in Zeeland (258), Flevoland 
(347), Drenthe (448) en Friesland (481). Er zijn  
in Nederland in totaal 244 lokale afdelingen van 
D66, die onderling sterk in grootte verschillen:  
er zijn afdelingen met minder dan 10 leden, maar 
ook enkele met meer dan 1000. Verreweg de 
grootste is Amsterdam met 3802 leden, gevolgd 
door Utrecht (1685), Den Haag (1616), Rotterdam 
(1100), Leiden (621), Groningen (584) en Nijmegen 
(561). De afdeling Menterwolde daarentegen is 
met slechts 4 leden de kleinste D66-afdeling. 
Daarna komen Sliedrecht (6), Vriezenveen (7), 
Steenbergen (8) en Loon op Zand (9). In totaal  
zijn er 42 lokale afdelingen met meer dan 100 
leden; 97 afdelingen hebben er minder dan 30 
(D66 Kengetallen 2013). De partij wordt op lokaal 
niveau vertegenwoordigd door 94 wethouders en 
maar liefst 405 gemeenteraadsleden. De grootste 
vertegenwoordiging is te vinden in Leiden (10 
raadsleden), Utrecht (9), Hilversum (8), Haarlem 
(7), Delft (6), Deventer (6) en Wageningen (6).

Lokaal bezuinigen

Niet alleen de landelijke overheid wordt in deze 
crisistijd geconfronteerd met bezuinigingen.  
Uit onderzoek van adviesbureau bmc eerder dit 
jaar blijkt dat het merendeel van de Nederlandse 
gemeenten de afgelopen jaren heeft moeten 
snijden in de uitgaven. Bijna de helft van de 
gemeenten beperkte de bezuinigingen tot 
maximaal 5% van de begroting; een derde  
streefde naar 5 tot 10%. In totaal gaven de lokale 
overheden vorig jaar 52 miljard euro uit, bijna  
1 miljard minder dan in 2011 en 3,8 miljard minder 
dan in het piekjaar 2009 (cbs Statline, inkomsten 
en uitgaven overheid 2013). Verreweg de meeste 
gemeenten zullen de komende tijd nog verder 
moeten besparen: ze verwachten dit jaar een 
totaal tekort van 2,4 miljard euro, net boven  
de gestelde norm van 0,5% van het BBP (cbs 
Statline, EMU-saldo decentrale overheden, 
begroting 2012-2014).

De afgelopen jaren bezuinigden gemeenten 
vooral op de inkoop van goederen en diensten, 
investeringen en de aankoop van grond (zie 
Figuur 3). De uitgaven aan uitkeringen stegen  
in dezelfde periode met bijna 0,9 miljard euro, 
maar deze stijging werd in 2012 tot staan 
gebracht, met name door de uitkeringen  
voor sociale voorzieningen te beperken.
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Juist in de gemeentepolitiek wordt heel duidelijk 
zichtbaar wat mensen voor zichzelf en voor hun 
omgeving kunnen betekenen en waar de overheid 
wel of geen rol heeft. 

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Vertrouw op de eigen kracht van mensen is een veel-
gebruikte parafrase in tijden van bezuinigingen. 
In gemeentelijk beleid steekt de term burgerkracht 
steeds vaker de kop op. De gedachte dat burgers 
op eigen kracht zaken voor elkaar krijgen is na-
tuurlijk al zo oud als de weg naar Rome. Dit is nu 
ook in de beleidswerkelijkheid doorgedrongen. 
Een beetje makkelijk, zullen velen denken. Nu de 
overheid het niet meer kan betalen, mogen bur-
gers het lekker zelf gaan doen. En het is natuurlijk 
geen gegeven dat er een leger aan ‘eigen-krachti-
ge’ burgers klaar staat om de zaak over te nemen. 
Maar dat mensen veel zaken zelf kunnen doen 
en daar de overheid niet bij nodig hebben, staat 
als een paal boven water. Op lokaal niveau wordt 
dit duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld als het gaat 
om zorg, welzijn en vrijwilligerswerk. Juist de 
actieve omgeving van buren, vrienden, familie, 
enzovoort kan voorkomen dat de welvaartsstaat 
uit zijn voegen barst. Een behulpzame buurman 
die af en toe helpt om de financiën van het gezin 
op de hoek op orde te brengen, heeft vaak meer 
effect dan de gang naar de gemeentelijke schuld-
hulpverlening. Lokale initiatieven als het Brood-
fonds en Grunneger Power laten zien dat mensen 
samen tot veel in staat zijn. Vaak hebben dit soort 
initiatieven een hogere kwaliteit en lagere prijs 
dan de overheid voor elkaar zou kunnen krij-
gen. En dit gaat vrijwel altijd gepaard, zeker in 
het geval van de mantelzorg, met een zeer hoge 
gebruikerstevredenheid. 

Vertrouw op de eigen kracht van mensen sluit verder 
aan bij onze opvatting van subsidiariteit: het 
idee dat ‘hogere’ vormen van ordening niet iets 
moeten regelen wat ‘lagere’ vormen van orde-
ning ook voor hun rekening kunnen nemen. D66 
onderscheidt zich door de lokale overheid niet 
als ‘laagste’ vorm van ordening te beschouwen. 
Ook verbanden van mensen onderling in wijken, 
buurten en straten zijn ordeningsmechanismen 
die kunnen en zouden moeten worden benut. 
Het gaat hierbij om het faciliteren van een belan-

genafweging op de schaal waar de belangen ook 
relevant zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de 
herinrichting van de Witte de Withstraat in het 
centrum van Rotterdam, waarbij bewoners, on-
dernemers en bezoekers van de straat gezamenlijk 
een pakket maatregelen hebben bedacht om de 
straat te verbeteren. Dit heeft tot veel draagvlak 
voor de maatregelen geleid, wat omstreden ingre-
pen mogelijk heeft gemaakt, zoals het opofferen 
van parkeerplaatsen om terrassen te kunnen 
uitbreiden.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Er is nu al heel wat gezegd over de eerste rich-
tingwijzer als grondhouding van het sociaal-
liberalisme. De andere richtingwijzers bakenen 
dit vertrouwen op de eigen kracht van mensen 
zoals gezegd af. Beloon prestatie en deel de welvaart 
is de richtingwijzer die gaat over wat wij sociaal 
rechtvaardig vinden. Sociaal-liberalen realiseren 
zich dat mensen niet allemaal met dezelfde kan-
sen in het leven zijn geboren. Individuele inzet 
en doorzettingsvermogen zijn nog geen garantie 
voor bepaalde prestaties. Het maakt enorm uit 
in welke buurt je opgroeit, wie je ouders zijn en 
hoeveel geld er is. Radicale kansengelijkheid is 
een belangrijk uitgangspunt. Het is in dit opzicht 
niet gek dat sociaal-liberalen vaak als eerste over 
onderwijs beginnen. Iedereen heeft het recht 
en ook de plicht om het beste van zijn leven te 
maken. Het ‘beste ervan maken’ is echter meer 
een inspannings- dan een resultaatverplichting. 
Ook als het even niet lukt, verdient iemand een 
tweede kans of in ieder geval de gelegenheid om 
in zijn onderhoud te voorzien. Mensen die hun 
nek uitsteken zijn lovenswaardig en verdienen het 
daar de vruchten van te plukken. Dit geldt voor 
een hard werkende ondernemer, maar ook voor de 
werkloze die vrijwilligerswerk doet of de buurt-
vereniging die in zijn eigen speeltuinonderhoud 
voorziet. We delen onze welvaart, landelijk, maar 
ook lokaal waar het gaat om bijvoorbeeld het 
steunen van mantelzorgers of het ondersteunen 
van de thuiszorg, maar ook door musea, biblio-
theken en theaters betaalbaar te houden voor 
iedereen.

Aankomende raadsleden kunnen hun borst 
natmaken. Het zijn politiek interessante tijden 
voor gemeenten, met meer taken en minder geld. 
Dit brengt een fundamentele discussie met zich 
mee over de rol van de lokale overheid en de ver-
antwoordelijkheid van mensen voor zichzelf en 
voor elkaar. We staan voor een forse opgave. Hoe 
zorgen we ervoor dat de noodzakelijke bezuini-
gingen, hervormingen en ombuigingen niet met 
de botte bijl worden doorgevoerd? Gemeenten in 
heel Nederland worstelen momenteel met hun 
sociale gezicht. Kunnen de richtingwijzers van 
D66 helpen bij het maken van de keuzes over wat 
de overheid moet doen en wat mensen alleen of 
gezamenlijk kunnen regelen? Wij denken van wel. 

De vijf richtingwijzers
De vijf richtingwijzers zijn natuurlijk (het woord 
zegt het al) vooral richtinggevend. Ze vormen 

gezamenlijk geen blauwdruk van het sociaal-
liberalisme, maar ze zijn wel een kompas voor 
sociaal-liberalen in het denken over mens en 
maatschappij. Langs die meetlat kunnen we de 
discussie met elkaar voeren. Vertrouw op de eigen 
kracht van mensen is het centrale uitgangspunt 
in het sociaal-liberale gedachtegoed. De andere 
richtingwijzers bakenen dit vertrouwen af: in 
plaats (Denk en handel internationaal), in tijd (Streef 
naar een duurzame en harmonieuze samenleving), 
en ten opzichte van anderen (Beloon prestatie en 
deel de welvaart en Koester de grondrechten en ge-
deelde waarden). Ze zeggen allemaal iets over de 
verhouding tussen het individu en zijn of haar 
omgeving: het gaat bij het sociaal-liberalisme 
niet om ieder mens op zijn eigen eilandje, maar 
juist ook om de samenhang met anderen. Net als 
voor landelijke thema’s zijn deze richtingwijzers 
natuurlijk ook voor lokale discussies relevant. 

De welbekende ‘D66-richtingwijzers’ hebben de laatste jaren een 
vaste plek gekregen in de gedachtevorming van sociaal-liberalen. 
Juist op lokaal niveau bieden ze houvast om afgewogen keuzes  
te maken. 
Door Nadia Arsieni en Paul de Rook

De D66-
richtingwijzers 
lokaal
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richtingwijzers soms lastig te bepalen. Met een 
andere richtingwijzer in gedachten zijn bij de 
voorbeelden wellicht allerlei kanttekeningen te 
plaatsen. Waar is bijvoorbeeld de eigen kracht 
van bedlegerige ouderen of van junks? En wat als 
het koesteren van de grondrechten de individuele 
vrijheid inperkt? Het is juist goed dat zulke kant-
tekeningen gemaakt worden. De richtingwijzers 
zijn geen blauwdruk, maar zijn aanleiding tot 
constante discussie. Wij hebben de waarheid niet 
in pacht. Alleen al dat besef onderscheidt D66 
van andere partijen. De grootste lokale waarde 
die de richtingwijzers hebben, is dan ook niet dat 
ze antwoorden geven op problemen, maar dat 
zij kunnen helpen de juiste vragen te stellen. Het 
vertalen van de richtingwijzers naar specifieke 
situaties draagt bij aan de kwaliteit en consisten-
tie van het sociaal-liberale verhaal. De kunst is 
elkaar daarbij te blijven uitdagen, landelijk maar 
zeker ook lokaal. 

Nadia Arsieni is politicologe en werkt als directie-

secretaris en beleidsmedewerker bij de afdeling 

Uitvoeringsbeleid en Naleving op het ministerie  

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij is 

campagneleider van D66 Rotterdam en fractie- 

voorzitter deelgemeente Rotterdam Centrum. 

Paul de Rook is werkzaam bij Gasunie en is gemeente-

raadslid voor D66 in Groningen.

Beiden zijn als spreker verbonden aan de Mr. Hans  

van Mierlo Stichting.

In hoeverre zorgt de gemeente ervoor dat zij in 
haar behoeften voorziet, zonder toekomstige 
generaties ervan te weerhouden te voorzien in 
hun behoeften? Het gemeentelijke duurzaam-
heidsbeleid kan hierbij een rol spelen, maar ook 
het faciliteren van klein lokaal initiatief op het 
gebied van voeding, energiebesparing of stads- of 
dorpsgroen. Hier komen het over grenzen heen 
kijken en het vertrouwen op de eigen kracht van 
mensen mooi samen.

Denk en handel internationaal
Denk en handel internationaal geeft in de lokale 
politiek richting in de zin van ‘denk en handel 
over grenzen heen’. Subsidiariteit betekent niet 
per definitie een decentralisatie van besluitvor-
ming. Het belangrijkste is dat besluitvorming 
zo effectief mogelijk plaatsvindt. Dat kan in 
het geval van de inrichting van een straat heel 
dichtbij zijn, maar ook wat verder weg. Sommige 
besluiten raken een schaal die veel groter is dan 
de schaal van de overheid die ze neemt. Waar het 
gaat over de besluitvorming is de lokale over-
heid niet normstellend, dit geldt ook de andere 
kant op. De overheid moet ook over grenzen heen 
durven kijken en handelen als de effectiviteit van 
de besluitvorming daarmee gediend is. In wiens 
belang is het dat drie aangrenzende gemeenten 
alle drie een verlieslijdend zwembad hebben? Zou 
het niet veel effectiever en efficiënter zijn om met 
zijn drieën één goed en exploitabel zwembad te 
realiseren? 

Ondanks dat het bovenstaande misschien an-
ders doet vermoeden, is de balans tussen de 

De Mr. Hans van Mierlo Stichting  
werkt de vijf richtingwijzers momenteel uit in korte essays 

Het essay over de richtingwijzer ‘Streef naar een 

duurzame en harmonieuze samenleving’ is vanaf  

juni 2013 te koop, voor €10,00 (incl. verzendkosten).

www.mrhansvanmierlostichting.nl of  

www.d66webshop.nl
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Koester de grondrechten  
en gedeelde waarden
Koester de grondrechten en gedeelde waarden is de 
richtingwijzer die de verscheidenheid aan drijf-
veren en zienswijzen van mensen in goede banen 
leidt. Hoe gaan we met elkaar om binnen een 
diverse samenleving? Diversiteit betekent dat 
er conflicterende waarden naast elkaar kunnen 
bestaan. Maar wij respecteren elkaars vrijheid en 
discrimineren niet. Wanneer botsingen tussen 
waarden tot geweld leiden, moet daartegen wor-
den optreden, zoals tegen pesterijen van homo’s. 
Maar dit kan ook een beteugeling betekenen van 
de instituten die hun mandaat ontlenen aan de 
samenleving. D66-ers komen vaak in het verweer 
tegen de machtsposities die overheden zichzelf 
proberen te verschaffen. Zo zul je vaak D66-ers 
vragen horen stellen over de hoeveelheid camera-
toezicht, DNA-registratie bij paspoortafgiftes en 
het waarborgen van vertrouwelijke gegevens bij 
de sociale dienst. 

Streef naar een duurzame  
en harmonieuze samenleving
Ons streven naar een duurzame en harmonieuze 
samenleving lijkt bij uitstek een landelijk of zelfs 
internationaal thema, maar geeft ook in de lokale 
politiek richting. In het beschermen van indivi-
duen tegen elkaar geldt dit voor het beschermen 
van de individuen van nu, tegen de individuen 
van nu maar ook tegen de individuen van ‘straks’. 

Als sociaal-liberalen 
de absolute macht 
zouden hebben  
in Assen…
In Assen zijn wij omdenkers: wij zien proble- 
men als mogelijkheden om iets te veranderen.  
Als sociaal-liberalen de macht zouden hebben  
in Assen, dan zou het niet alleen gaan om het 
sluitend maken van de begroting, maar vooral 
ook over investeren in nieuwe mogelijkheden. 
Nieuwe concepten, nieuwe manieren van orga-
niseren en dienstverlening waarbij we de betrok-
kenen expliciet vragen om mee te doen. Niet 
alleen de professionals en ambtenaren, maar  
ook de cliënten en gebruikers. Mensen zelf dus. 

Dit ‘omdenken’ is nodig omdat onze omgeving 
letterlijk sterk en snel verandert. Veel omliggen-
de dorpen hebben te maken met krimp, de regio 
vergrijst, alhoewel er binnen Assen zelf sprake  
is van een lichte bevolkingsgroei. In de nabije 
toekomst zal 60% van onze gemeentelijke be-
groting bestaan uit uitgaven op sociaal terrein. 
‘Omdenken’ betekent op dit terrein dat we ons 
sterk maken voor een nieuwe vorm van zorg die  
is aangepast aan het individu. Nieuwe zorg in 
Assen houdt rekening met het bestaan van meer 
eenpersoonshuishoudens en meer oudere alleen-
staanden. Zorg die bestaat uit meer mogelijkhe-
den tot zelfbeschikking. Een pakket vanuit eigen 
kracht in plaats van een standaard 50+ pakket.

De huidige krimpvraagstukken vragen om verdere 
uitbouw van de reeds bestaande regionale samen-
werking. Onterecht heeft de huidige landelijke 
discussie over bestuurlijke herindeling betrek-
king op gemeentegrenzen. Als sociaal-liberalen 
de macht zouden hebben in Assen zouden energie, 
werkgelegenheid en landbouw krachtig vormge-
geven worden via de edr (Eems-Dollard Regio), 
een voorbeeld voor grensoverschrijdende samen-
werking in een verenigd Europa. 

Inge Eshuis

Fractievoorzitter D66 Assen

‘ De grootste lokale waarde 
die de richtingwijzers 
hebben, is niet dat ze 
antwoorden geven op 
problemen, maar dat zij 
kunnen helpen de juiste 
vragen te stellen’
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Dat is vaker dan thema’s als ‘veiligheid’ (93%) of 
‘bezuinigingen’ (89%). Zelfs in deze turbulente 
tijden lijkt duurzaamheid dus vaste voet aan de 
grond te krijgen. Alleen het thema ‘werk’ scoort 
hoger, namelijk 97%. Kortom, duurzaamheid 
is zeker niet een thema dat alleen van sociaal-
liberalen is…

Dat blijkt ook uit de respectievelijke lokale 
verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. 
De meeste politieke partijen vragen expliciet 
aandacht voor duurzaamheid en koppelen dit aan 
een andere grote zorg van deze tijd: de economie. 
In Amsterdam wil de PvdA haar ‘ambities voor 
een duurzaam Amsterdam’ sterk opschroeven en 
koppelt die nadrukkelijk aan ‘de economie, met 
innovaties in wonen, bedrijvigheid en energie.’ 
Ook GroenLinks in Den Haag maakt deze kop-
peling tussen duurzaamheid en economie: ‘door 
te investeren in alternatieve energiebronnen en 
duurzaamheid ontstaan nieuwe banen in de groe-
ne sector.’ Dat de vvd in bijvoorbeeld Winsum 
duurzaamheid aan economische bedrijvigheid 
koppelt, zal wellicht niet verbazen. 

‘Groene groei’ is met andere woorden een thema 
dat veel politieke partijen aanspreekt en bezig-

houdt. Op het koppelen van groen met groei 
kunnen sociaal-liberalen zich dus niet (meer) on-
derscheiden. Wél op de slimme toekomstgericht-
heid die sociaal-liberalen eigen is: het verknopen 
van langetermijndoelen aan kortetermijnsucces-
sen. Hoe? Door te laten zien dat duurzaamheid 
nastreven op de lange termijn eigenlijk hetzelfde 
is als het nastreven van efficiency op korte termijn. 
Het is goed om hierbij te benadrukken dat voor 
sociaal-liberalen zowel ‘duurzaamheid’ als ‘effici-
ency’ niet het einddoel is: het gaat uiteindelijk om 
de ontplooiingsmogelijkheden voor huidige en 
toekomstige individuen. Dit is wat ‘intergenerati-
onele vrijheid’ wordt genoemd (vms 2013). 

Efficiëntie en schaarste 
Zoals gezegd is duurzaamheid in principe, maar 
niet alleen, een efficiencyslag2. Ten eerste maakt 
toenemende schaarste van goedkoop winbare 
fossiele brandstoffen een duurzame energiehuis-
houding op langere termijn goedkoper dan een 
energievoorziening die grotendeels op fossiele 
brandstoffen is gebaseerd. Ten tweede is het 
voorkomen van vervuiling goedkoper dan het 
opruimen ervan. Ten derde zal het terugwinnen 
van grondstoffen uiteindelijk makkelijker zijn 

Dat er iets grondig mis is met de manier waarop 
we met onze aarde omgaan, daar zijn we het wel 
met elkaar over eens. Het klimaatprobleem is 
reëel en urgent; we verbruiken en verbranden 
natuurlijke grondstoffen in een veel hoger tempo 
dan dat de natuur ze kan aanmaken. Duurzaam-
heid is een mondiaal vraagstuk dat om oplossin-
gen op wereldschaal vraagt. Echter, dit betekent 
niet dat op nationaal en lokaal niveau simpelweg 
kan worden afgewacht. Juist op het lokale niveau, 
dichtbij mensen om wie het uiteindelijk gaat, kan 
de duurzame samenleving vorm krijgen (vms 
2013). 

Momenteel vindt lokaal milieubeleid vaak 
plaats op basis van handhaving van de Wet mili-
eubeheer. Op basis van die wet kan de gemeente 

direct of indirect afdwingen dat bedrijven minder 
broeikasgassen uitstoten, beter afval scheiden 
of meer duurzame groene stroom gebruiken. 
Dit beleid is vooral gericht op handhaving van 
uitstootnormen en milieukwaliteit. Opleggen en 
verbieden is echter maar één (belangrijke) kant 
van de medaille; de gemeente kan veel ‘slimme 
duurzaamheidswinst’ behalen door te investeren 
en te democratiseren. 

Groene groei
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vng) 
heeft in samenwerking met advies- en ingenieurs-
bureau dhv1 gemeentelijke coalitieakkoorden uit 
2010 geanalyseerd. Daaruit blijkt dat 95% van de 
akkoorden ingaat op het thema ‘duurzaamheid’. 

Het sociaal-liberale streven naar individuele ontplooiing  
en vrijheid gaat hand in hand met het streven naar een duurzame 
samenleving. Simpel gezegd, onduurzaam gedrag tast de vrijheid 
van mensen nu, en vooral ook later, aan. Deze maand publiceert  
de Van Mierlo Stichting een essay over ‘de duurzame samenleving’. 
Marijn Bosman borduurt voort op een kernboodschap uit het essay:  
er valt letterlijk een wereld te winnen op het lokale niveau. 
Door Marijn Bosman 

 Een wereld  
  te winnen…
 Lokale duurzaamheid
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Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de provincie 
Gelderland aan een duurzame oplossing met als 
doel de hoeveelheid leveringen naar de binnen-
stad te beperken door leveringen aan de rand van 
de stad te bundelen. Via het initiatief Combipakt 
worden de veelal kleine leveringen (anderhalf 
miljoen vervoersbewegingen van bestelbusjes per 
jaar) voortaan afgeleverd bij een beperkt aantal 
locaties op een bepaald bedrijventerrein. Daar 
worden ze gebundeld, waardoor het aantal ritjes 
naar de eindontvanger drastisch daalt.
Het doorbreken van vastgeroeste patronen die 
vaak ten grondslag liggen aan niet-duurzame 
activiteiten, is bij uitstek een sociaal-liberale 
gedachte die we ‘betwistbaarheid’ noemen. Be-
twistbaarheid betekent dat een domein open is 
voor nieuwkomers en nieuwe ideeën (vms 2013; 
maar ook 2011). Hiervan is nu echter nauwelijks 
sprake in onze economie en maatschappij. Som-
mige mensen, organisaties en bedrijven hebben 
‘meer macht’ – door privileges, of door hun be-
lang in de economie of politiek – dan anderen. Zij 
profiteren nog vaak van bestaande onduurzame 
structuren en kunnen ongestraft freeriden op de 
investeringen van anderen. Dit zien wij vaak bij 
belanghebbenden in inherent onduurzame mark-
ten, bijvoorbeeld die van fossiele brandstoffen, 
energie-intensieve industrieën of de bio-indus-
trie. Deze belanghebbenden zetten hun sterke 
lobby’s in om maatregelen gericht op duurzaam-
heid tegen te houden of terug te draaien. 

Het organiseren van tegenmacht, of het creëren 
van een gelijk maatschappelijk speelveld (zoals 
door het steunen van Combipakt) is daarom een 
belangrijk element in ons streven naar een duur-
zame samenleving. Door een betere informatie-
voorziening, een krachtig hoorbare stem voor 
allen en het transparant maken en bestrijden van 
hindermachten wordt een vruchtbare politieke 
discussie over duurzaamheid mogelijk. Dit ‘de-
mocratiseren’ van het duurzaamheidsvraagstuk 
past uiteraard goed bij de democratische uit-
gangspunten van een sociaal-liberale partij, met 
als doel om mensen zeggenschap en invloed te 
geven op de inrichting van hun eigen leven.

Lokaal maatwerk
Bovenstaande voorbeelden laten zien dat gemeen-
ten veel invloed kunnen hebben op wat er in hun 
omgeving gebeurt, zonder dat daarvoor de mili-
euregeldruk omhoog hoeft. Gemeenten zijn veel 
beter in staat om maatwerk te leveren dan welke 
andere overheidslaag dan ook. Door efficiënter 
om te gaan met energie en grondstoffen kunnen 
langetermijnperspectieven en kortetermijnac-
ties op één lijn worden gebracht. Daar profiteren 
inwoners, bedrijven en uiteindelijk de hele sa-
menleving van. 

Marijn Bosman is adviseur bij adviesbureau CREM, oud-

deelnemer aan Route66, lid van de programmacommissie 

in Amsterdam en is redacteur van Idee.

Noten
1  Sinds 2012 bekend als Royal HaskoningDHV.
2  Bij het sociaal-liberalisme past een brede opvatting over 

de relatie tussen mens en natuur waarbij de bescherming 
van het ecologische systeem uit meer dan enkel 
instrumentele overwegingen voortvloeit (vms 2013).

Referentie
·  vms (2013). Streef naar een harmonieuze en duurzame 

samenleving: Sociaal-liberale grensverkenningen. Den Haag: 
Mr. Hans van Mierlo Stichting. 

·  vms (2011). Ordening op Orde. Een sociaal-liberale visie op de 
verhouding mens, markt en overheid. Den Haag: Mr. Hans 
van Mierlo Stichting. 
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dan het importeren ervan uit verre landen en van 
soms onbetrouwbare handelspartners. 

De winst die een eventuele duurzaamheidsslag 
oplevert ligt echter vaak verder in de toekomst 
dan de meeste politici, bedrijven, ambtenaren, 
accountants, en managers vooruit kijken. Zij 
worden afgerekend op kortetermijnresultaten 
behaald binnen afzienbare tijd. Echter, door die 
kortetermijnresultaten te verknopen met die 
langetermijn duurzaamheidswinst ontstaat een 
situatie die ook voor partijen die ‘consuminderen’ 
(groene partijen) of ‘marktdenken’ (conservatieve 
en conservatief-liberale partijen) voorstaan ook 
gewaardeerd kunnen worden. 

Neem als voorbeeld hierbij hoe de gemeente Rot-
terdam met minimale investeringen woningen 
energiezuiniger probeert te maken. Een uitdaging 
waar meer gemeenten voor staan. In Rotterdam 
staat de gemeente garant voor de verbouwing, de 
bank leent de huurders het geld, de woningcor-
poraties isoleren de woningen en de bewoners 
betalen de lening terug via hun huur (die dus 
gaandeweg lager wordt). Uiteindelijk verdient 
iedereen hier aan, terwijl de gemeente geen geld 
uit geeft. 

Dit is in mijn ogen een mooi voorbeeld van een 
sociaal-liberale oplossing voor de zogeheten The 
tragedy of the commons, naar het artikel van Gareth 
Hardin in Science in 1962 (vms 2013). Water, lucht, 
(en het energieverbruik in een appartementen-
complex) zijn van niemand en daarmee van ieder-
een. In het najagen van het eigen nut worden deze 
‘goederen’ overbenut en uiteindelijk uitgeput. 
Dit zien we dagelijks in overbeviste visstanden, 
overbegraasde gemeenschappelijke weides en 
overbenut grondwater (en verwarmingen in cor-
poratiewoningen die niet uitgezet worden). Kort-
om, om uitputting van hulpstoffen te voorkomen 
omdat het individu overbenutting niet ‘merkt’ is 
het vanuit het sociaal-liberalisme gedacht soms 
nodig dat de staat intervenieert om de ontplooi-
ingsmogelijkheden van individuen die de hulp-
bronnen niet overbenutten te beschermen.

Betwistbaarheid
Een ander mooi voorbeeld betreft de distributie 
van goederen in binnensteden. De gemeente 
Nijmegen bijvoorbeeld werkt samen met de 

Als sociaal-liberalen 
de absolute macht 
zouden hebben  
in Uden…
Als sociaal-liberalen de absolute macht zouden 
hebben in Uden werd gemeentegeld niet meer 
gestort in bodemloze putten om maatschappelijk 
vastgoed in leven te houden. We kunnen met min- 
der schoolgebouwen toe, want leerlingen worden 
al zo vroeg als mogelijk is in een bedrijf geplaatst; 
docenten komen naar de bedrijven toe. Ook het 
gemeentehuis heeft minder ruimte nodig. Want 
ambtenaren die werken op de portefeuilles wmo, 
sociale zaken en economie geven ruimte aan ini-
tiatieven van bewoners die zelf ook oplossingen 
aandragen voor problemen op deze vlakken. 

Als we investeringen in nutteloze, en vaak  
leegstaande gebouwen kunnen verminderen,  
zal er eindelijk genoeg geld overblijven om iedere 
Udenaar een budget per jaar te geven dat hij of  
zij kan uitgeven aan sport, cultuur of educatie  
op muziekschool of volksuniversiteit. Dat zorgt 
voor creativiteit en dynamiek. Als wij de macht 
hadden in Uden, dan werd Uden het centrum 
waar kennis en kunde van oude ambachten wordt 
overgedragen aan de nieuwe generatie. En omdat 
de schoolgebouwen en bedrijfsruimten er toch 
staan, worden ze daarvoor ter beschikking gesteld. 

Overige oude gebouwen waarvan de functies de 
tijd niet hebben doorstaan worden opgeknapt 
door vrijwilligers uit Uden. Ze vormen de basis 
voor een nieuw soort regionaal centrum waar  
de wijkverpleegkundige en overige zorgverleners 
een spreekkamer kunnen huren. Een rolstoel  
en gereedschap om de buurt schoon te houden  
is hier altijd beschikbaar via een beheerder die  
er altijd is en iedereen kent. Ook kunnen wijk-
bewoners een afspraak maken voor een kort 
gesprek met een ambtenaar. Levenslang blijven 
wonen in een wijk waar men zorg voor elkaar 
heeft zal op deze manier weer terugkomen. 

Don Freijters

D66-raadslid gemeente Uden
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zorgprofessional om maatwerk te leveren. Onder-
zoek wijst bovendien uit dat de complexiteit van 
de langdurige zorg tot inefficiëntie leidt en tot 
onnodige kosten door dubbel werk en onnodige 
bureaucratie.”

Gemma Kwantes: 
We zijn denk ik de essentie van waar het bij zorg 
om gaat uit het oog verloren: menselijke contact, 
tijd en aandacht. Teveel regelgeving, maar ook 
marktwerking heeft dit wellicht in de verdruk-
king gebracht.”

Michiel Verkoulen: 
Daar ben ik het mee eens. Aan de ene kant hebben 
we door het introduceren van marktdynamiek de 
rol van de patiënt als consument versterkt. Soms 
met goede gevolgen zoals een sterkere positie 
voor de zorgbehoevende, maar vaak ook met 
ongewenste gevolgen zoals claimgedrag. Aan de 
andere kant hebben we door regelgeving de zorg-
behoevende ‘zorgafhankelijk’ gemaakt: zorg richt 
zich op wat mensen níet kunnen in plaats van 
wat mensen wél kunnen. Vanuit sociaal-liberaal 
perspectief een onwenselijke situatie. Een omslag 
is nodig in het denken over, en de organisatie van, 
de zorg. D66 streeft naar een zorgstelsel dat wel 
uitgaat van de eigen kracht van mensen en zich 
sterker richt op de verbondenheid tussen mensen 
onderling. Dan kan zorg op maat worden gebo-
den, met meer aandacht voor de zorgvrager, meer 
ruimte voor de zorgverlener en tegen lagere kos-
ten. Daardoor kan de zorg voor hen die deze nodig 
hebben, duurzaam gewaarborgd blijven.”

Gemma Kwantes: 
Het organiseren van de zorg dichtbij de burger 
– dat wil hier zeggen, ingericht op gemeentelijk 
niveau, en vervolgens georganiseerd in de wijk 
of buurt – zou hierbij kunnen helpen. Ik zie drie 
manieren waarop dit zou kunnen gebeuren. Ten 
eerste is de wmo een echte participatiewet. Ie-
dereen moet maatschappelijk mee kunnen doen 
en de gemeente heeft een verantwoordelijkheid 
om te compenseren voor hetgeen iemand in zijn 
of haar participatie beperkt. In het formuleren 
van een zorgaanbod stelt de wmo niet langer de 
kwaal, maar iemands mogelijkheden centraal. 
Dit vraagt per definitie om een persoonlijke aan-

pak. Ten tweede kan de gemeente meer de regie 
gaan voeren over de organisatie van lokale zorg. 
De zorg is inderdaad vaak heel onoverzichtelijk 
georganiseerd, zo bleek ook uit onderzoek dat we 
in Zaanstad hebben uitgevoerd1; verschillende in-
stanties zijn met dezelfde hulpvraag bezig, maar 
weten ondertussen niet van elkaar wat ze doen. 
Regie ontbreekt, en daar kan een lokale overheid 
goed op inspringen. Ten derde, en vooral ingege-
ven door financiële overwegingen, kan een ge-
meente besluiten om minder voorzieningen aan 
te bieden en vaker vragen of er niet toch dingen 
zijn die de persoon in kwestie of zijn omgeving 
zelf op kan lossen. Vertrouw op de eigen kracht 
van mensen zeg maar, maar dan wel ingegeven 
door bezuinigingen.”

Michiel Verkoulen: 
Het is inderdaad jammer dat er vooral meer aan 
mensen zelf wordt overgelaten vanuit bezuini-
gingsoogpunt. Vertrouwen op de eigen kracht van 
mensen betekent vanuit sociaal-liberaal perspec-
tief niet dat een overheid iets niet meer doet, en 
de zorg over de schutting gooit op het bordje van 
mensen zelf. Het gaat er vooral ook om dat men-
sen weer centraal staan in het zorgproces. Dat de 
zorg rondom hun mogelijkheden en beperkingen 
is georganiseerd. Dit betekent onder meer ruimte 
voor, en vertrouwen in zorgprofessionals, zodat 
zij hun werk goed kunnen doen. Hierbij hoort ook 
een rol voor mensen zelf om invulling te geven 
aan hun individuele behoeftes. En vervolgens om 
te kijken hoe de omgeving (familie, vrienden of 
vrijwilligers) kunnen helpen. Professionele zorg 
wordt dus aangevuld met informele zorg. Zorg-
behoevende en zorgverleners zorgen er samen 
voor dat passende zorg wordt geleverd waarbij 
verspilling en onnodige zorg worden voorkomen. 
Wanneer er meer zorg nodig is dan de omgeving 
kan bieden, dient er professionele hulp te zijn. 
De overheid die het dichtste bij mensen staat – de 
lokale overheid – is dan inderdaad weer het beste 
in staat deze zorg te organiseren. Zij kan gerichte 
keuzes maken in het aanbod van zorg” 

Gemma Kwantes: 
In Zaanstad hebben we, zoals ook in veel andere 
gemeenten, vorm proberen te geven aan deze 
andere manier van het organiseren van zorg door 

“

“

“

“

“

De komende jaren worden gemeenten primair 
verantwoordelijk voor het regelen van de toegang 
tot een groot deel van de langdurige zorg. In het 
oog springend zijn vooral de overdracht van 
zorgtaken uit de awbz naar de gemeentelijk geor-
ganiseerde Wmo, en de overheveling van verant-
woordelijkheden van provincies naar gemeenten 
in de jeugdzorg. De verwachting is dat gemeenten 
‘het beter kunnen’ omdat de zorg dichterbij de 
mensen kan worden georganiseerd. 

Gemma Kwantes: 
Ik vraag me af: Welk probleem lossen we eigenlijk 
op? Wat moeten we als gemeente precies beter 
doen?” 

Het is voor mensen niet altijd makkelijk om hun weg te vinden  
in het complexe Nederlandse zorgsysteem. De verwachting is  
dat de organisatie van zorg ‘dichtbij mensen’ een oplossing biedt.  
De komende jaren worden veel zorgtaken aan gemeenten 
overgedragen. Gaat dit de zorg inderdaad verbeteren?  
Een tweegesprek tussen Gemma Kwantes, een D66-raadslid  
uit Zaanstad, en zorgadviseur Michiel Verkoulen.

Michiel Verkoulen: 
Het probleem is dat de organisatie van de zorg 
in Nederland de laatste decennia – door allerlei 
verschillende redenen – heel complex is gewor-
den. De langdurige zorg en ondersteuning zijn 
sterk ‘verbureaucratiseerd’; het is een oerwoud 
van rechten en regels. Het gaat vooral om niet-
medische zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld 
het verzorgen en begeleiden van ouderen en ge-
handicapten. Bij uitstek iets dat heel persoonlijk 
is; deze zorg is geen standaardproduct. Enerzijds 
leidt deze complexiteit tot frustratie bij zorgbe-
hoevenden die lastig hun weg kunnen vinden in 
het zorgsysteem en soms van het kastje naar de 
muur worden gestuurd. Anderzijds beperken 
teveel regels en procedures de ruimte voor de 

Zorg in de buurt

“

“
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viteit. Gemeenten die de kans willen pakken om 
de zorg beter te organiseren, kunnen dat alleen 
als zij de zorg niet langer organiseren volgens de 
huidige bureaucratische principes”

Gemma Kwantes: 
Wat ik zorgwekkend vind is dat, in ons geval in 
Zaanstad, het college na een ‘keukentafelgesprek’ 
– op basis van een verordening – nog steeds de af-
weging maakt of een voorziening wel of niet ver-
leend moet worden. Dit tast de vrijheid aan van de 
coördinator en de zorgprofessionals. Natuurlijk 
moet er verantwoording over de verleende zorg 
worden afgelegd, zowel aan als door de gemeente. 
Maar dit kunnen we dan beter doen door de co-
ordinator inhoudelijk verantwoording te laten 
afleggen binnen een groep van andere zorgprofes-
sionals. De verantwoording naar de gemeente zou 
moeten worden afgelegd, niet op het inhoudelijke 
vlak – want kan het college daadwerkelijk inschat-
ten wat inhoudelijk nodig is? – maar in de vorm 
van controle op het proces. Wat nodig is, is een 
afwegingskader dat professionals de hoofdlijnen 
geeft waarbinnen zij de ruimte krijgen om te kie-
zen voor een standaardoplossing of daar gemoti-
veerd van af te wijken. De zorgvrager moet ook de 
zorgprofessional kunnen uitdagen, bijvoorbeeld 
door een goede klachtenprocedure.” 

Michiel Verkoulen: 
Maar dit is niet genoeg. Een klachtenprocedure is 
een uiterst redmiddel. Want met een klachtenpro-
cedure stap je als het ware uit ‘mensen onderling’ 
en dan is wat je bereikt hebt ook meteen weg.” 

Gemma Kwantes: 
Wij zouden als gemeente zorgvragers kunnen 
verenigen en hen misschien ook via een digitaal 
platform ervaringen laten uitwisselen zodat de 
informatiepositie en daarmee zelfredzaamheid 
van de zorgvrager wordt versterkt. Pas dan ma-
ken we volledig gebruik van de eigen kracht van 
mensen.”

Michiel Verkoulen: 
Een goed idee dat ook voor raadsleden en wethou-
ders zelf zou kunnen werken. De forse decentra-
lisatie van zorg- en welzijntaken naar gemeenten 
biedt een kans op een beter stelsel. Maar ook een 

risico dat gemeenten de taken niet direct vormge-
ven en uitvoeren zoals gewenst. Juist daarom zal 
het uitwisselen van ervaringen tussen raadsleden, 
wethouders en betrokken actieve sociaal-liberalen 
zo belangrijk worden. We stappen een wereld in 
die nieuw is voor iedereen. Een sterke politieke 
vereniging laat zien hoe deskundigheid en erva-
ringen uitgewisseld worden ten behoeve van zorg 
die de eigen kracht van mensen versterkt in plaats 
van verzwakt.” 

Gemma Kwantes is raadslid voor D66 in de gemeente 

Zaanstad en spreker namens de Van Mierlo Stichting.  

In het dagelijks leven is zij docent en promotie-

onderzoeker op het gebied van Religie aan de 

Universiteit van Amsterdam. 

Michiel Verkoulen is adviseur bij Zorgvuldig Advies  

en mede-auteur van het visiedocument ‘Zorg van 

Mensen Onderling’, geschreven in opdracht van  

de Permanente Programmacommissie van D66.

Noot
1  Zie FactlabII via http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/

showdoc.cgi/env=help/action=view/id=580228/type=pdf/
Presentatie_Factlab_II_en_Hemelse_Modder.pdf; en 
Actieonderzoek Hemelse Modder http://zaanstad.notudoc.
nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=576070/
type=pdf/Definitief_actieonderzoek_Hemelse_Modder_
Zaanstad.pdf
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Als sociaal-liberalen 
de absolute macht 
zou hebben  
op Texel…
Een volksvertegenwoordiger in een grote stad 
zijn, is héél anders dan een volksvertegenwoor-
diger in een plattelandsgemeente. En op een 
eiland komt daar nog een dimensie bij. Onze 
grenzen zijn duidelijk afgebakend. Er zit een 
strook zee tussen ons en onze buurgemeenten. 
Dat zorgt in deze tijd, waarin samenwerking op 
vele beleidsgebieden een must is, voor een extra 
uitdaging. We werken samen waar het kan, maar 
we moeten op een eiland toch al snel zelfredzaam 
zijn. Samen met een andere gemeente een zwem-
bad exploiteren of een zorgloket openen is bij-
voorbeeld geen optie.

Maar de solitaire ligging biedt ook mogelijk-
heden. Juist door deze natuurlijke afscheiding 
van de rest van Nederland kan dit eiland een proef-
tuin zijn. Texel is namelijk Nederland in het klein 
met (twee) zeeën, stranden, polders, bos met een 
kleine heuvelrug gevormd in de laatste ijstijd. 
Binnen de gemeente bevinden zich havens,  
bouw, landbouw en veeteelt, horeca, een bloei-
ende toeristenindustrie en wereldwijd bekende 
onderzoekscentra zoals nioz, Imares en Ecomare. 
De ideale plek dus om onderzoek te doen naar 
welk fenomeen dan ook. Alle facetten van Neder-
land zijn hier in het klein te bestuderen. Texel is 
als een grote universiteit. Op deze manier halen 
we jeugd en kennis naar het eiland. Als waren we 
het oude Alexandrië met zijn grote bibliotheken, 
een eiland met wetenschappers en toekomstvisie: 
een florerende plaats van kennis, nieuwe inzich-
ten en creativiteit.

Als sociaal-liberalen de absolute macht zouden 
hebben op Texel dan werd het een van de eerste 
plekken in Nederland die energieneutraal en 
zelfvoorzienend is.

Astrid van de Wetering

D66-raadslid gemeente Texel

zogeheten ‘Keukentafelgesprekken’. Hierbij wacht 
de gemeente niet tot een burger aan het loket 
een aanvraag voor één voorziening komt doen, 
maar stapt een coördinator op een burger met een 
hulpvraag af om eerst met hem zijn problemen 
volledig in kaart te brengen. Er wordt naar alle 
mogelijke oplossingsrichtingen gekeken, zonder 
iets van schotten in de zorg aan te trekken.”

Michiel Verkoulen: 
Het Keukentafelgesprek is een goede werkvorm 
mits a) de coördinator daadwerkelijk speelruimte 
heeft om een passend aanbod vorm te geven en 
b) de coördinator en de zorgvragers een prikkel 
hebben om niet alles wat wettelijk kan ook di-
rect te doen als dat niet hoeft. Op deze manier is 
een zorgcoördinator – iemand die zorg rondom 
mensen organiseert – een heel goede manier om 
fragmentatie in de zorg, en de vaak bijkomende 
inefficiëntie, te vermijden. Goede samenwerking 
in de zorg is gebaseerd op de professionaliteit van 
de zorgverleners, maar ook op de zelfredzaam-
heid van zorgvragers. Om een beter resultaat te 
bereiken is de rol van de gemeente het bij elkaar 
brengen van partijen of het zorgen voor financiële 
speelruimte georganiseerd rond de zorgbehoe-
vende. Het is vaak de afwezigheid van overheids-
bemoeienis met de gemeenschap van mensen die 
zorgt voor zelforganisatie, levendigheid en acti-

“

‘ Gemeenten die de kans 
willen pakken om de  
zorg beter te organiseren, 
kunnen dat alleen als  
zij de zorg niet langer 
organiseren volgens de 
huidige bureaucratische 
principes’
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enthousiast omarmen, hebben nogal eens de 
neiging zich uitsluitend op de dag van vandaag te 
richten. Na ons de zondvloed. Het is daarentegen 
juist erg ‘des D66’ om consequent aandacht te 
vragen voor de toekomstbestendigheid van beleid 
en de houdbaarheid van een begroting. Ingrid van 
Engelshoven noemde ons in haar afscheidsspeech 
als partijvoorzitter dan ook – vrij naar Terlouw – 
terecht de ‘partij van de toekomstbewakers’. Wij 
zouden dan ook moeten zorgen dat we een vol-
gende keer ‘donkere straten’ (of erger) voorkomen 
in plaats van gedwongen worden die te repareren. 

De D66-richtingwijzer ‘Streef naar een duurzame 
en harmonieuze samenleving’ stippelt een soci-
aal-liberale koers uit bij een andere ideologische 
kwestie rondom de straatlantaarn: de keuze om 
over te schakelen op duurzame LED-verlichting. 
Technologische vooruitgang loopt als een rode 
draad door de geschiedenis van de openbare 
verlichting. Van kaarsen die in 1570 voor verlich-
ting zorgden via de olielamp (na 1673) en gaslamp 
(na 1780) tot de elektrische lamp sinds begin 20e 
eeuw. En nu dus de LED-lamp. De innovatieve 
LED-lamp gebruikt in sommige gevallen tot 81% 
minder energie dan traditionele natriumlampen. 
En is in alle gevallen veel zuiniger en duurzamer. 

Deze energiezuinige lampen zijn overigens niet 
alleen goed voor milieu en klimaat. De relatief 
hoge investering verdient zich namelijk redelijk 
snel terug. In een gemiddelde gemeente is de 
openbare verlichting verantwoordelijk voor circa 
60% van het gemeentelijke energieverbruik, aldus 
de Taskforce Verlichting in haar eindrapport een 
paar jaar geleden. Door stijgende energieprijzen 
wordt de investering steeds sneller rendabel. 
Bovendien dalen de kosten van led’s naarmate 

de technologie volwassen wordt en het marktseg-
ment ervan groter. Kortom, een goed voorbeeld 
van hoe economische en ecologische belan-
gen samen kunnen gaan: een echo van Wijers’ 
econologie.

De economische crisis heeft nog een andere 
interessante dimensie toegevoegd aan het lan-
taarnpaaldossier. De bezuinigingen als gevolg van 
de crisis dwingen gemeenten om nauwkeurig te 
kijken welke taken ze kunnen afstoten. Zo wer-
den in het buitengebied van de gemeente Buren 
de lantaarnpalen weggehaald. Bewoners van het 
buitengebied konden echter wel de lantaarnpaal 
voor hun huis van de gemeente huren of overne-
men. Deze vorm van privatisering van openbare 
verlichting gaat menig sociaal-liberaal toch te 
ver, vermoed ik. De overkoepelende ideologische 
vraag is welke rol de overheid precies moet spelen 
bij het verzorgen van ‘openbare verlichting’. Moet 
de overheid de regie voeren? Moet zij aanleg en 
onderhoud ook zelf ter hand nemen? Wat kan aan 
de markt worden overgelaten – al dan niet via het 
zogenoemde ‘functioneel aanbesteden’? Een in-
teressante casus voor de handvatten uit het essay 
‘Ordening op Orde’ van de Mr. Hans van Mierlo 
Stichting.

LED-verlichting biedt verder ook een goede gele-
genheid om invulling te geven aan een klassieke 
D66-prioriteit: bewonersparticipatie. LED-licht is 
‘slim licht’. Deze lampen kunnen niet alleen aan of 
uit, maar kunnen ook dimmen of andere kleuren 
licht geven. Bijvoorbeeld handig bij natuurge-
bieden of ‘s nachts als er niemand op straat is. In 
Newcastle hebben bewoners zeggenschap gekre-
gen als dimmen tot onwenselijke situaties leidt. 

‘ Een lantaarnpaal is dus niet gewoon een lantaarnpaal. 
Er gaat een hele wereld achter schuil. Een wereld vol 
afwegingen die een politicus dwingt zich af te vragen 
wat hij echt belangrijk vindt’

‘ Het gaat er niet om of een lantaarnpaal liberaal of sociaal-
democratisch is. Het gaat erom dat hij het doet.’ Zo luidt een 
onbekende uitspraak van Alexander Pechtold. Het is een treffende 
illustratie van de hoge mate waarin de lokale politiek gedomineerd 
lijkt te worden door pragmatische afwegingen. Lijkt, want ook  
in een dossier als openbare verlichting spelen wel degelijk 
‘gedachtegoedelijke’ dilemma’s. Helaas blijven deze vaak 
onderbelicht. Haags gemeenteraadslid Joost Sneller zet hier de 
sociaal-liberale schijnwerper op. 
Door Joost Sneller

De sociaal-liberale  
 straatlantaarn

Laten we maar eens beginnen bij simpel onder-
houd. Ervoor zorgen dat alle straatlantaarns 
‘gewoon’ branden, vergt forse investeringen 
in onderhoud en vervanging. Elk jaar weer. De 
lampen die de openbare ruimte verlichten zijn 
slechts het topje van de ijsberg. Zonder armatu-
ren, masten, voedingskasten en ondergrondse 
kabels zouden onze straten donker blijven. Ter 
gedachtebepaling: in de gemeente Den Haag ligt 
ongeveer 1700 kilometer kabel – even lang als de 
weg naar Rome – voor 60.600 lampen. Hoewel 
geen enkele politieke partij betwist dat openbare 

verlichting een kerntaak is van de lokale over-
heid, verschillen de meningen nogal over hoeveel 
prioriteit het heeft. In Den Haag heeft openbare 
verlichting ogenschijnlijk weinig prioriteit: het 
benodigde onderhoudsbudget schiet structureel 
tekort en een vervangingsbudget blijkt geheel te 
ontbreken. Dat dit tot problemen leidt, is onver-
mijdelijk. In 2010 waren er 8200 meldingen van 
uitgevallen straatverlichting. 

Populistische partijen maar ook socialisti-
sche politici die Keynes’ fameuze uitspraak ‘op 
de lange termijn zijn we allemaal dood’ iets te 
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Waar traditionele partijen in de ontwikkeling  
van steden, zoals overheid, projectontwikkelaars 
en woningcorporaties vanwege de economische 
crisis op de rem trappen, ontstaat ruimte voor 
initiatieven van anderen. Ruimte die in toene-
mende mate wordt benut door bewoners en  
ondernemers, al dan niet in samenwerking.  
De voorbeelden zijn legio. Denk aan tijdelijk 
gebruik van braakliggende grond of leegstaande 

gebouwen, stadslandbouw, bewonersbedrijven, 
buurtinitiatieven voor energiebesparing, klus-
woningen of zelf- en samenbouw van woningen. 
Al is het vaak niet direct het doel van de initiatief-
nemers, ze leveren hiermee een belangrijke bij-
drage aan stedelijke opgaven. Ze zorgen voor 
verbetering van de leefbaarheid van stad en dorp, 
verduurzaming van de leefomgeving, aanpak van 
leegstand, differentiatie van de woningvoorraad, 

Wat begon met de aanleg van geveltuintjes of buurttuinen groeit nu 
uit tot een veelzijdige inzet van mensen in de ontwikkeling van hun 
buurt en stad. Er is sprake van ontluikend nieuw eigenaarschap in 
het ruimtelijk domein. Dat biedt kansen, maar roept tegelijkertijd 
nieuwe vragen op.
Door Judith Lekkerkerker

Nieuw  
 eigenaarschap
Bewoners en ondernemers ontwikkelen zelf hun buurt en stad

Als sociaal-liberalen 
de absolute macht 
zouden hebben  
in Eindhoven…
Als sociaal-liberalen de macht zouden hebben  
in Eindhoven dan zou deze stad, veel meer dan 
nu, de lokale motor zijn achter de Europese  
kenniseconomie. Eindhoven als dé plek voor  
de vernieuwende maakindustrie. Van deze  
lokale kenniseconomie profiteert iedere laag  
van de Eindhovense bevolking. Want om de  
producten die ‘knappe koppen’ ontwerpen ook 
daadwerkelijk te maken, zijn er goed getrainde 
‘handige handen’ nodig. 

Eindhoven zal een showroom en testlab zijn  
waar men op straat merkt welke mooie dingen  
in de stad worden gemaakt. Dit vraagt om een 
overheid die investeringen doet, en samenwerkt 
met bedrijven maar vooral ook ruimte geeft aan 
creativiteit. Regels, bestemmingsplannen en 
vergunningen zijn een middel en geen doel op 
zichzelf. Als sociaal-liberalen de absolute macht 
zouden hebben in Eindhoven, dan zouden we 
ruimte bieden aan initiatieven die van onderop 
ontstaan op het gebied van cultuur, uitgaan  
en sport. Wij bevorderen sociale cohesie door 
nieuwe vormen van gemeenschap en solidariteit 
de ruimte te geven en te faciliteren. Last but not 
least, zullen Eindhovenaren onder een sociaal-
liberaal bewind natuurlijk ook iedere zondag 
kunnen winkelen.

Rogier Verkroost

D66-raadslid gemeente Eindhoven

Of denk aan een meldpunt voor lichthinder van 
lantaarnpalen: die worden dan vervangen door 
een lamp die beter af te stemmen is op de lokale 
situatie. Diversiteit is overigens wel duur. Toch 
begrijp ik de keuze wel om in bepaalde Haagse 
wijken met beschermd stadsgezicht de stadsil-
luminatie te verzorgen met de chique – naar de 
beroemde architect genoemde – Berlagemast. En 
ook de bijzondere aanlichting van monumentale 
gebouwen of bomen die hierdoor beter tot hun 
recht komen. Elitaire hobby’s? Of: de openbare 
ruimte is van iedereen en daar moet de overheid 
als hoeder van het algemeen belang goed voor 
zorgen?

Tot slot is de veiligheidsdimensie vanuit ideolo-
gisch perspectief boeiend. Het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Veiligheid concludeerde 
een aantal jaren geleden: ‘Straatverlichting staat 
niet bekend als maatregel waarmee gemeentebe-
sturen hun daadkracht op veiligheidsgebied kun-
nen tonen. Op basis van bestaand onderzoek kan 
echter niet geconcludeerd worden dat cameratoe-
zicht effectiever is dan straat verlichting.’ Deze 
conclusie past bij een sociaal-liberaal perspectief 
op veiligheid waarbij wat goed werkt voorop 
staat, en niet of het stoer klinkt. Bovendien kent 
goede straatverlichting geen privacybezwaren 
of risico’s op juridische fouten. Ook hier helpt 
innovatie. Mensen voelen zich veiliger bij wit 
LED-licht dan bij het diepgeel van ouderwetse na-
triumlampen. En in sommige stadscentra – zoals 
die van Den Bosch en Tilburg – kunnen politie-
agenten met hun mobiele telefoon extra lampen 
aanzetten als daar aanleiding toe is.

Een lantaarnpaal is dus niet gewoon een lantaarn-
paal. Er gaat een hele wereld achter schuil. Een 
wereld vol afwegingen die een politicus dwingt 
zich af te vragen wat hij echt belangrijk vindt. 
Maar wat is nu een sociaal-liberale straatlan-
taarn? Die doet het vandaag én morgen. Staat 
precies op de goede plek en past in de omgeving. 
Geeft genoeg licht maar niet teveel. Gebruikt geen 
kilowattuur meer dan nodig. En is in ieder geval 
het resultaat van doordachte en bewuste keuzes.

Joost Sneller is D66-gemeenteraadslid in Den Haag.
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van het Planbureau voor de Leefomgeving in  
de publicatie De Energieke Samenleving (2011). 

Deze energieke en creatieve koplopers starten  
in hun leefomgeving allerlei soorten initiatieven. 
Het meest in het oog springend zijn wellicht de 
initiatieven gericht op zelfvoorzienendheid, 
bijvoorbeeld op het gebied van energie. DE 
Ramplaan bijvoorbeeld is een initiatief van be-
woners van het Ramplaankwartier (Haarlem)  
om een eigen energievoorziening voor de wijk  
te realiseren en de wijk te verduurzamen. Van 
gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, centrale 
energieopwekking en isolatie van woningen tot 
Greenwheels in de buurt. slim Makkinga gaat  
nog verder. Naast energieprojecten heeft deze 
stichting ook een coöperatieve dorpstuinderij  
en cranberryteelt opgezet om daarmee bij te 
dragen aan educatie, lokale voedselproductie, 
werkgelegenheid, dagbestedingsplekken,  
sociale cohesie én toerisme.

Daarnaast bundelen mensen hun krachten om 
samen hun eigen woningen te realiseren, al dan 
niet inclusief voorzieningen als kinderopvang, 
café en theater. Voorbeelden van dit zogenoemde 
‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ zijn 
Vrijburcht op IJburg in Amsterdam, de Buiten-
kans in Almere of de Kersentuin in Leidsche Rijn. 
In Amsterdam is een groep burgers het Collectief 
Particuliere Eilandontwikkeling (cpei) gestart. 
Samen maken ze plannen voor de invulling van 
het nieuwe, nog te ontwikkelen centrumeiland 
van IJburg.

Nieuw eigenaarschap
Deze initiatieven van ondernemende bewoners  
en ondernemers (zie ook kader) leiden tot een 
nieuw eigenaarschap in het ruimtelijk domein. 
Niet de overheid, woningcorporatie of ontwik-
kelaar dicteren de ontwikkeling van de ruimte, 
maar een verzameling van mensen of onderne-
mers ontwikkelen zelf hun buurt en eigenen zich 
delen van de stad toe. Dit nieuwe eigenaarschap 
in het ruimtelijk domein is bij uitstek een onder-
werp waar sociaal-liberalen zich bij thuis kunnen 
voelen. Nieuw eigenaarschap is gebaseerd op  
de D66-richtingwijzer Vertrouw op de eigen kracht 
van mensen, en geeft mensen naast verantwoor-

delijkheid ook meer zeggenschap over de (letter-
lijke) inrichting van hun eigen leven.

Hoewel dit nieuwe eigenaarschap in het ruimte-
lijke domein veel energie bij mensen losmaakt, 
stuiten de initiatiefnemers ook op problemen, 
met name in de samenwerking met de lokale 
overheid. Nieuw eigenaarschap blijkt niet altijd 
makkelijk in bestaande regelgeving, plannen en 
processen in te passen. Meerdere onderzoeken 
geven praktische handvatten voor de overheid  
om met dit spanningsveld om te gaan: variërend 
van het gebruikmaken van bestaande mogelijk-
heden om flexibele bestemmingsplannen te 
hanteren tot een nieuwe generatie ruimtelijke 
visies die geen blauwdruk zijn maar binnen be-
paalde kaders een grote mate van vrijheid bieden 
aan verdere ruimtelijke invulling.1 Maar ook 
nieuwe financieringsmodellen en analyses van 
hoe de overheid zich in samenwerking zou kun-
nen verhouden tot burgers en wat daar organi-
satorisch voor nodig is. Uit gesprekken met 
initiatiefnemers blijkt overigens dat bestaande 
regelgeving, gecombineerd met de lokale ambte-
naren die de regels uitvoeren, vaak niet het groot-
ste probleem is. Initiatiefnemers ervaren vooral 
de lokale politici als een obstakel. De eigen poli-
tieke agenda, het politiek opportunisme en de 
frequente wisselingen van de wacht maken  
het voor de initiatiefnemers lastig om steun  
van politici te krijgen en hier vervolgens op  
te kunnen bouwen. 

Diversiteit en ongelijkheid
Het nieuwe eigenaarschap biedt veel kansen om 
te werken aan stedelijke opgaven, maar levert  
ook nieuwe vraagstukken op. Zo signaleerde 
Justus Uitermark, hoogleraar samenlevings-
opbouw aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
dat de focus op het stimuleren van zelforganisatie 
ook kan leiden tot een tweedeling in de maat-
schappij. Hij meent dat niet iedereen in staat  
is om via zelforganisatie zijn eigen belangen  
te behartigen. En dat is precies een heikel punt  
bij het ontluikende nieuwe eigenaarschap in  
het ruimtelijk domein. Initiatieven worden 
hoofdzakelijk genomen vanuit (een gedeeld) 
eigenbelang, enkele uitzonderingen van idea-
listische initiatiefnemers daargelaten. In steden, 
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enzovoort. Tegelijkertijd roept dit nieuwe eigenaar-
schap in ruimtelijke ontwikkeling ook nieuwe 
vragen op. Wat betekent dit voor de samenwer-
king tussen burgers en overheid? Wat betekent 
nieuw eigenaarschap voor de democratie in het 
ruimtelijk domein? Hoe kan een sociaal-liberaal 
politicus met dit nieuwe eigenaarschap omgaan?

Ondernemende bewoners 
Het is een bekende trend in het maatschappelijk 
domein: vanuit een doe-het-zelf-mentaliteit 
ondernemen steeds meer mensen actie om te 
voorzien in hun eigen en gedeelde behoeften.  
Of het nu gaat om zorg, welzijn of leefomgeving. 
In het laatste geval draait het al lang niet meer 
alleen om het aanleggen van een geveltuintje  
of een gezamenlijke tuin. Het is evenmin een 
fenomeen dat voorbehouden is aan kleine dorpen 
met een sterke gemeenschapszin of grote steden 
met een hoge concentratie van creatieve geesten. 
Overal in Nederland bundelen mensen hun krach-
ten in het ruimtelijk domein. Aan koplopers geen 
gebrek, zo signaleerde Maarten Hajer, directeur 

‘ Niet de overheid, 
woningcorporatie en 
ontwikkelaar dicteren  
het gebruik van de ruimte, 
maar een verzameling 
van mensen of onder-
nemers ontwikkelen  
zelf hun buurt en  
eigenen zich delen  
van de stad toe’

Ondernemende 
ondernemers

Het zijn niet alleen bewoners die allerlei initia-
tieven ontplooien in de lokale ruimte, ook onder-
nemers springen actief in het ruimtelijk gat dat 
de overheid, woningcorporaties en ontwikkelaars 
achterlaten. In Heerlen bijvoorbeeld zijn creatieve 
ondernemers gestart met de aanpak van de leeg-
stand van winkels. Urban Ads (een samenwerking 
tussen een architect en een grafisch vormgever)  
is gestart met het koppelen van eigenaren van 
leegstaande panden aan startende ondernemers. 
Ook helpt zij deze laatste groep om hun onder-
nemingsplan op creatieve en betaalbare wijze  
uit te werken. In Rotterdam heeft ontwerpbureau 
zus samen met projectontwikkelaar van creatieve 
bedrijfsgebouwen codum het initiatief genomen 
om een leegstaand kantoorgebouw te transfor-
meren tot een ‘levendig stadslaboratorium’, het 
Schieblock. Het gebouw bevat studio’s, flexibele 
werkplekken (co-workingspaces) en publieke 
functies. zus heeft daarnaast het initiatief  
genomen voor de Luchtsingel: een houten voet-
gangersbrug die dwars door een kantoorgebouw 
loopt en gebieden rondom het Hofplein verbindt 
die nu gescheiden zijn door weg en spoor. Deze 
brug wordt gerealiseerd door crowdfunding.  
In Arnhem worden hetzelfde soort activiteiten 
gestart in het Rijnbooggebied.

Creatieve ondernemers werken op eigen initiatief 
aan verouderde gebieden die genomineerd zijn 
voor grootschalige herontwikkeling maar waar-
bij dit door het economisch tij niet van de grond 
komt. Met deze initiatieven houden zij het gebied 
leefbaar en bieden zij een nieuw perspectief.
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Kleinpaste

Vaak weerspiegelt literatuur de actualiteit.  
In deze column Euforie van Christiaan Weyts als 
pleidooi voor leefbaarheid die in de straat begint.

In mei vorig jaar was ik bij een debat in De Balie, 
georganiseerd ter herdenking van de moord op 
Pim Fortuyn, die dag precies een decennium  
eerder. De vraag die besproken werd was of er  
een blijvende erfenis ‘van Pim’ was aan te wijzen, 
en zo ja, hoe groot precies. Een team politicologen 
had speciaal voor het debat een reeks artikelen 
gepubliceerd die licht moesten werpen op de zaak 
(hun conclusie: in materieel opzicht was de erfe-
nis vrij klein, bijna nihil). Naast de presentatie 
van het onderzoek was er ook een debat tussen 
Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam en oud-
minister Tineke Netelenbos. Soms zit leed diep: 
Netelenbos meende nog altijd dat Fortuyn de  
boel had opgejut, dat er in feite niets mis was  
met de Paarse jaren. Haar bijdrage bestond uit 
de volgehouden bewering dat het destijds fan-
tastisch ging met Nederland, en als die charlatan 
er niet was geweest, er ook nooit zo’n rare mythe 
over de ‘puinhopen van Paars’ was ontstaan. 
Vleesgeworden verbolgenheid aan tafel met  
de oud-voorman van Leefbaar Rotterdam, die 
ineens een reëel en pragmatisch mens leek.

Hoe zat het ook alweer met Fortuyn en zijn  
erfgenamen? Het populisme is niet voorbij,  
maar de opwinding erover wel – de meeste ana-
lyses ervan ademen nu een soort berusting over 
de vraag waarom de burger boos is. We zijn er 
voorbij, we begrijpen het, weten het. Dat we (of 
wie zich dan ook maar aangesproken voelt) ons 
tijdens de jaren ’90 collectief vergaloppeerden 
is een cliché dat zich zelfs bij de flauwste borrel-
praat niet meer durft te vertonen. 

In Euforie maakt Christiaan Weijts architect 
Johannes Vermeer het middelpunt van een  
verhaal dat begint bij een terroristische aanslag 
in het hart van Den Haag, en eindigt wanneer ook 
alle andere illusies uit zijn leven aan diggelen zijn 
geslagen. De tegenstelling in de roman van Weijts 
is die tussen geborgenheid en menselijkheid 
enerzijds, en de egocentrische, gejaagde, door  

te gladde jongens beheerste wereld. Die wereld  
is onherbergzaam, en dus kruipen we terug in  
de kleine wereld, of in onze herinneringen.  
Weijts laat Vermeer zijn onnozele eerste jeugd-
liefde opnieuw beleven, aan het einde van de jaren 
’80 en het begin van de jaren ’90 – toen de wereld 
nog leuk was, of in ieder geval vanuit het per-
spectief van de jeugdige onschuld overzichtelijk. 
In het echte leven, de hoofdlijn van het verhaal, 
komen de generatiegenoten van Vermeer (en  
de architect zelf ) er beroerd af. 

Euforie is in die zin het sluitstuk van een  
tijdperk, de literaire erfenis van Fortuyn.

Wat op de een of andere manier vaak wordt 
overgeslagen wanneer men spreekt over de  
erfenis van de Rotterdammer, is dat hij begon  
bij Leefbaar Nederland. Wie Euforie leest weet  
dat ‘leefbaar’ nog steeds de sleutel is: de hoofd-
persoon van Weijts’ vertelling komt via de archi-
tectuur tot diezelfde slotsom, en beweegt steeds 
meer richting een ontwerp dat menselijkheid 
ademt – leefbaarheid in feite, die klein begint:  
in de straat en de wijk. Euforie mag gelezen worden 
als afrekening met een generatie die volwassen 
werd tijdens de jaren ’90, en het verprutste in de 
periode erna. Aan een volgende generatie om  
hun onvermogen ongedaan te maken.

Christiaan Weyts, Euforie, De Arbeiderspers,  

400 blz., ISBN 978 90 295 8627 6

wijken en buurten is sprake van een diversiteit 
aan belangen waarvan slechts de gemene deler 
bestempeld kan worden als publiek belang.  
In een omgeving waar meer ruimte is voor ini-
tiatief vanuit burgers zal de leefomgeving meer 
een mozaïek aan uitingen van (gedeeld) eigen-
belang worden dan een uniform geheel. Dat kan 
de stad spannender maken en buurten aantrek-
kelijker. Maar het kan ook een keerzijde hebben: 
dat in een buurt een bepaald (gedeeld) belang 
dominant is en andere buurtbewoners zich er  
niet meer thuis voelen. Of buitenstaanders niet 
het gevoel hebben welkom te zijn.

Dilemma’s in de lokale politiek
En dat is, naast het vraagstuk hoe de lokale po-
litiek zich kan verhouden tot initiatiefnemers  
in het ruimtelijk domein, precies het dilemma  
dat voorligt aan de lokale politiek. Nu steeds  
meer spelers zich op het speelveld van ruimte-
lijke ontwikkeling begeven, zijn er kansen voor 
meer zeggenschap van mensen en een directere 
democratie in het ruimtelijk domein. Dit kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van 
stedelijke problemen. Maar democratie is geba-
seerd op het menselijke gelijkheidsideaal en niet 
op het recht van de sterkste. 

Judith Lekkerkerker is hoofdredacteur van RUIMTEVOLK, 

een platform en netwerk voor ruimtelijke vraagstukken 

(www.ruimtevolk.nl), en zelfstandig adviseur stedelijke 

strategie. Voor D66 is zij actief als bestuurslid in 

Amsterdam Oost.

Noot
1  Een greep uit interessante onderzoeken: Loslaten, 

vertrouwen, verbinden (2012), door Jos van der Lans; 
Vormgeven aan de spontane stad (2012), van het Planbureau 
voor de Leefomgeving in samenwerking met Urhahn 
Urban Design; Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl 
(2012), van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

‘ In een omgeving waar meer ruimte is voor initiatief 
vanuit burgers zal de leefomgeving meer een mozaïek 
aan uitingen van (gedeeld) eigenbelang worden dan  
een uniform geheel’
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kreeg gaandeweg vorm en bracht lots- 
verbondenheid met iedereen uit die min  
of meer homogene culturele groep. 
 Dat we verlangen naar die lotsverbondenheid 
(het wij-gevoel) betekent echter niet dat de 
natiestaat zomaar in zijn volle glorie kan wor-
den hersteld, zoals Thierry Baudet bijvoorbeeld 
bepleit. Postmodernisme, netwerk en vloeibare 
moderniteit, een begrip van de Brits-Poolse 
socioloog Zygmunt Bauman (1925), hebben 
volgens Kleinpaste geleid tot een ‘radicaal 
individualisme’ en hebben de Westerse mens 
veranderd in een verdwaalde nomade. Behalve 
de natiestaat is daardoor ook de naoorlogse 
droom van een broederschap van volkeren  
in een gedeelde Europese cultuur zoals Kant, 
Victor Hugo en Ortega Y Gasset dat wensten, 
verloren gegaan. Europa is ‘een ever closer 
Union op economisch vlak, een ever more 
fragmented Union in het menselijke en cul-
turele domein’, schrijft hij. 

Geromantiseerd verleden en toekomst
Kleinpaste geeft blijk van engagement en 
eruditie. In zijn slothoofdstuk ‘Wennen aan  
het einde van de Geschiedenis’ (verwijzend 
naar Hegel en Fukuyama) en zijn epiloog 
‘Hoop voor het verleden’, belemmert zijn 
romantische inborst hem echter wel om vanuit 
zijn pleidooi voor kleinschaligheid en ‘de bele-
ving van authenticiteit’ een heldere (toekomst)
visie te formuleren. Zijn stelling dat ‘als meest 
potente vorm van collectief handelen het 
kleinst mogelijk bestuurlijke niveau moet 
worden uitgerust met collectieve rechten,  
een politieke stem en bestuurlijke macht’, 
klinkt alleen als een aantrekkelijke idylle.  
Hoe gaan we dat praktisch vormgeven?  
Onze wereld en dus onze lotsverbondenheid  
is inmiddels grensoverschrijdend. Dat kan niet 
worden teruggedraaid. Gegeven het feit dat 
we per definitie op elkaar zijn aangewezen is 
het daarom zaak om wetgevende, uitvoerende 

den. Volgens Kleinpaste is de enige uitweg  
het lokale leven: de straat, de buurt, het dorp, 
de stadswijk, de streek waar we geboren en 
getogen zijn. ‘Als tegenhanger van een natio-
nale identiteit […] is de ervaring van een ge-
deelde lokale manier van leven, van echtheid, 
tastbaarheid en veiligheid de meest potente 
drager van lotsverbondenheid’. Alle politieke 
macht moet daarom te herleiden zijn tot de 
lokale gemeenschap. 
 Voor iemand die is geboren in het jaar dat  
de Berlijnse Muur viel en is opgegroeid ‘met  
en op het internet’, zijn dit opmerkelijke  
bevindingen. De (netwerk)generatie waartoe 
Kleinpaste behoort wordt toch niet voor niets 
grenzeloos genoemd? Dat is toch de generatie 
die de wereld omarmt en bewijst dat wij allen 
wereldburgers (kunnen) zijn? Of is het anders-
om, zoals Kleinpaste suggereert? Is misschien 
wel juist dat gevoel van overal en nergens thuis 
zijn, in combinatie met ‘de veelkoppige crisis’ 
van deze eeuw, er de oorzaak van dat Neder-
landse en andere West-Europese burgers zich 
ontheemd voelen en naarstig zoeken naar een 
nieuw wij-gevoel, gedreven door heimwee 
naar ‘toen geluk nog heel gewoon was’? 

Wij is voorbij
Natuurlijk, voor een sluitende analyse van onze 
eigen tijd ontbreekt simpelweg de afstand in 
jaren. Toch onderbouwt Kleinpaste zijn stelling 
dat de ‘trotse, onafhankelijke’ natiestaat zich 
in een ontbindende fase bevindt, met verve. 
Aan de hand van denkers als Immanuel Kant, 
Hegel en Rousseau, gelardeerd met treffende 
citaten uit de wereldliteratuur, toont hij ons 
hoe de Verlichting ons individuele vrijheid 
bracht, hoe de Romantiek de zoektocht naar 
de nationale ziel initieerde en hoe deze stro-
mingen samen het fundament van de negen-
tiende-eeuwse natiestaat legden. De nationale 
rechtsstaat als verbond van vrijheid, opgebouwd 
uit een gedeelde taal, cultuur en geschiedenis, 
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DENK GROOT,  
MAAR HOUD HET KLEIN  
 — OF IS HET ANDERSOM?

Kleinpaste, T. (2013)

Nederland als vervlogen droom

Amsterdam: Bert Bakker

Een sterk gevoel van nationale verbondenheid 
waarde door het land toen Willem-Alexander 
tot koning werd gekroond. Maar is dit gedeelde 
gevoel van ‘Nederlander zijn’ nog wel van deze 
geglobaliseerde tijd? Zijn we niet allemaal 
Europeaan? In Nederland als vervlogen droom 
analyseert Thijs Kleinpaste heden en verleden 
van de natiestaat en voorspelt dat onze enige 
hoop voor een democratische toekomst een 
‘radicaal lokalisme’ is. 

Door Mirjam Noorduijn

Van een essay dat de titel Nederland als  
vervlogen droom draagt en is geschreven door 
een jonge D66’er verwacht je van alles, behalve 
een oprecht pleidooi voor ‘een radicale vorm 
van lokalisme’. Toch is dat wat het eerste boek 
van de Amsterdamse politicus en historicus 
Thijs Kleinpaste in essentie is. ‘De veilige cocon 
van de natiestaat is geperforeerd’, schrijft Klein-
paste. De ziel van Nederland is definitief zoek 
en de ziel van Europa gaat nooit gevonden 
worden. Driekwart eeuw na de Tweede  
Wereldoorlog is ‘het Europees wij-gevoel’  
er nog steeds niet en zakt het moment om  
dat te creëren steeds verder weg in het verle-
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Wellemanmiddelen die het mogelijk maken om zaken 
zoals energievoorziening lokaal te regelen, 
anderzijds het falen (machtsmisbruik) van 
bankiers en (top)bestuurders in alle lagen  
van de (semi)overheid én het bedrijfsleven.

Tegelijkertijd is Europa een groot werk in 
uitvoering. Dat kan niet zomaar worden stil-
gelegd. Hoogleraar Nederlands en Europees 
Constitutioneel Recht Ernst Hirsch Ballin had 
gelijk toen hij in zijn 5-meilezing stelde dat  
het probleem van de Europese Unie niet is dat 
ze te groot is, maar – voor vraagstukken zoals 
milieu en migratie – eerder te klein. ‘De ver-
banden die onze vrijheid beschermen, moeten 
groot zijn waar nodig, maar ook klein waar dat 
beter werkt’, aldus Hirsch Ballin. ‘Elk verband 
van vrijheid weerspiegelt een van de vele 
verbanden waarin wij leven en werken, van 
woning tot world wide web, van dorp tot 
wereldstad’. Concreet betekent dat meer  
ruimte voor Europa, meer ruimte voor de 
gemeenten in de vorm van meer geld en  
bevoegdheden. Dat lijkt in tegenspraak met 
elkaar, maar is het niet. Het volgt logischer-
wijze uit de huidige ontwikkelingen. Een nieu-
we werkelijkheid dient zich aan. Dat die om 
een nieuwe maatschappelijke ordening vraagt 
is vanzelfsprekend, onder het motto ‘niets 
duurt voort, behalve verandering’ (Heraclitus). 
Regering en parlement zouden dat moeten 
inzien en hun machtsrol inperken. Ondertussen 
blijven ‘de breede rivieren’ gewoon ‘traag door 
ons oneindig laagland gaan’.

Mirjam Noorduijn is redacteur van Idee. Zij is freelance 

journalist/recensent voor o.a. NRC Handelsblad en 

Brabants Dagblad en lid van de Raad van Advies voor 

het Nederlands Letterenfonds.

en rechterlijke macht lokaal, regionaal,  
nationaal en internationaal zo goed mogelijk 
op elkaar af te stemmen.

De crisis met haar nog onbekende politieke 
gevolgen en de grensverleggende, aan de 
informatietechnologie gerelateerde ontwik-
kelingen hebben ons – enigszins – uit ons maat-
schappelijke evenwicht gebracht. Kleinpaste 
heeft daarom gelijk wanneer hij schrijft dat 
‘elke eeuw zijn eigen godsdienst nodig heeft’. 
Maar het verleden moet niet mooier worden 
gemaakt dan het was. Met enige weemoed 
schrijft hij over het verdwijnen van ‘het zo 
robuust gedachte collectief van de natiestaat’, 
en verwijst daarbij (geïnspireerd door Vladimirs 
Nabokovs Speak, Memory en zijn eigen kinder-
tijd) naar de wereld van zijn grootouders als 
‘idee of ideaal’. Maar was Nederland als collec-
tief de afgelopen tweehonderd jaar eigenlijk 
wel zo robuust? Nadat Willem I in 1815 zijn 
regeerperiode begon, kreeg hij vrij snel te 
maken met opstandige (verfranste) onder-
danen in het zuiden die het Nederlands als 
officiële taal afwezen, waarmee de Belgische 
revolutie een feit was. En als Kleinpaste met 
zijn ‘vervlogen droom’ naar naoorlogs Neder-
land verwijst, moet hij niet vergeten dat de 
natiestaat destijds gedragen werd door zwaar-
gebouwde zuilen, die ver uit elkaar stonden. 
‘Wij’ betekende vooral ‘zij’ op gepaste afstand 
houden. 

Meer lokaal en meer Europa
De tegenwoordige trend dat mensen vanuit 
hun dorpsstraat of stadswijk het heft in eigen 
handen nemen niet alleen een gevolg van wat 
Kleinpaste de ‘nieuwe aardse romantiek’ noemt; 
vanuit ons veilige thuis – met zelfgemaakt 
brood en groenten uit de tuin – ‘de zielloze 
wereld van individualisme en vervolmaking’ 
tegenhouden. Het is vooral een natuurlijk 
gevolg van enerzijds de (informatie-)technische 
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