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Wat voor  
 
bestuurlijke ordening   
 
wensen wij?  

 



  Twee visies: Gulliver’s Travels 

Brobdingnag Lilliput 



4 

  Brobdingnag: big is beautiful 

Diversiteit 
Politieke strijd 

Belangstelling 
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  Lilliput: small is beautiful 

Binding 
gemeenschap 

Bureaucratie 
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  Debat 1 The rise of smart cities 
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  Lokaal bestuur 20XX?  

“For the giants of the technology 
industry, smart cities are fixes for 
the dumb design of the last 
century” … Sensors, software 
digital networks and remote 
controls will automate the things 
we now operate manually. Where 
there is now waste, there will be 
efficiency. This revolution hopes to 
wrest control over cities of 
previously unthinkable size – ten, 
twenty, fifty or even hundred 
million peoples”  
 
A.M. Townsend, Smart Cities, New York, 2013 
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  Lokaal bestuur 20XX?  

“All over the world, a motley 
assortment of activists, 
entrepreneurs and civic hackers are 
tinkering their way towards a new 
kind of utopia. They eschew 
efficiency, instead seeking to amplify 
and accelerate the natural sociability 
of city life…. These bottom up 
efforts thrive on their small scale .. 
Everywhere that industry attempts to 
impose its vision of clean, 
computed, centrally managed order, 
they propose messy, decentralized 
and democratic alternatives   
A.M. Townsend, Smart Cities, New York, 2013 
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Debat 2: Decentralisaties 

“Handhaving van een uniform taken- en 
bevoegdhedenpakket voor gemeenten vergt 
een gemeentelijke herindeling die … aan het 
bestaan van kleine gemeenten die een 
zwakke basis bieden voor een redelijk 
gemeentepakket, een einde maakt” 
 
“Doordat zij een zwakke basis voor 
bevoegdheden en taken bieden, belemmeren 
kleine gemeenten ook mogelijkheden tot 
decentralisatie” 
   

Wet reorganisatie binnenlands bestuur  1976 



Schaalvergroting door de tijd 

Minder gemeenten Grotere gemeenten 



Schaal gemeenten in EU (2012) 

 

Gemiddeld aantal inwoners per gemeente 

NB: UK veel groter (153.000 inwoners) 
 Bron: Dexia 2013 
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2015: Decentralisaties in sociale domein 
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Hoe groot is groot genoeg? 

 “ [...] om kwaliteit te kunnen blijven 
leveren en vanuit kosten- en 
efficiencyoverwegingen hoort 
daarbij wel een andere 
maatvoering. Vandaar dat het 
regeerakkoord voor de langere 
termijn een eindbeeld schetst van 
vijf landsdelen en gemeenten van 
in principe minimaal 100.000 
inwoners”.   
Regeringsverklaring 13-11-2012 
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  Van Aartsen vs. Bovens  

DE EERSTE OVERHEID (2007) WIL TOT VERSCHIL (2006) 
Bestuurskracht Kracht van de samenleving 
Burger als consument Actief burgerschap 
Grootschaligheid Kleinschaligheid 
Uniformiteit Pluriformiteit 
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Internationaal onderzoek 

  

Size & Local 
Democracy 
in Europe 
 

Vier landen 

 

Vergelijking 
inwoners 
grote & kleine 
gemeenten 

Structurele 
schaaleffecten 
(gecontroleerd 
voor effecten 
urbanisatie en 
samenstelling 
bevolking) 

 



a) Inputs:  
politieke kennis, 
belangstelling en 
participatie 

b) Throughput: 
vertrouwen in 
lokale politici  

c) Outputs: 
tevredenheid met 
bestuursprestaties 

Drie aspecten politieke democratie 

Tien criteria:  
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Resultaten effect van omvang 

       
   

      

   
    

  
  

     
    

Negatief effect omvang 
in 3 of 4 landen   

Negatief effect omvang 
in twee landen 

• Subjectieve politieke 
competentie  

• Partijactivisme  
• Contacten politici  
• Tevredenheid bestuurs-

prestaties  

• Lokaal politiek 
vertrouwen  

• Lokaal overwegingen 
stemgedrag 
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Contacten met lokale politiek 
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Tevredenheid met beleid / diensten 

       
   

      

   
    

  
  

     
    

Negatieve effecten vooral 
bij sociale zorg en 
individuele dienstverlening: 
geen maatwerk en 
responsiviteit 



Onze conclusies   

Steun voor Lilliput (small=beautiful)  
 4 maal consistent significant 

negatieve effecten  
 Effecten: soms tamelijk zwak 

 
Eenduidige verwerping van 
Brobdingnag (big=beautiful)  
 Géén consistent positieve effecten, 

ook niet bij tevredenheid over 
bestuursprestaties 
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Maatschappelijke betrokkenheid 

Negatieve effecten schaal op: 
 Lokale verbondenheid  
Sociaal vertrouwen 
Buurtintegratie 
Lid maatschappen verenigingen  
 

Dit sociaal kapitaal bepaalt 
BURGERKRACHT”:       
bereidheid van burgers om 
“zelfstandig of samen hun 
toekomst vorm te geven” 
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Bestuurskracht gevraagd: 
- Expertise 
- Samen sterker (o.a. inkoop) 
- Aansluiting bij (regionale) 

maatschappelijke verbanden 
en instellingen 

 
Aansluiting bij burgers cruciaal  
- Maatwerk in dienstverlening: 

negatieve invloed omvang 
- Maak gebruik van kracht van 

burgers en gemeenschappen 
 

 
 
  

Decentralisaties: dilemma 
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Sociale en 
Jeugdzorg 

Noodverband: samenwerking 
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Conventional wisdoms 

Democratisch Zwart Gat 

Bestuurlijke spaghetti 
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Beste aller mogelijke werelden? 

Effecten herindeling op 
effectiviteit en efficiëntie vallen 
niet altijd mee (onderzoek 
Herweijer c.s. en Schaap c.s)   
 
Samenwerking = politiek proces: 
Kunst van het haalbare  
 
Onderzoek (2015) 
Boogers/Denters/Sanders: 
Participatie in meer regelingen, 
meer tevredenheid over 
bestuursprestaties.    

 
  

“Na de herindeling scoren de 
heringedeelde gemeenten op alle 
zeven beleidsterreinen slechter dan de 
niet heringedeelde gemeenten. Dat 
geeft te denken.” 
 
Wellicht fusie-effecten, maar:   
“dat deze fusie-effecten vroeg of laat 
volledig zullen zijn verwerkt wil nog niet 
zeggen dat de grotere, organisaties 
daarna ook betere beleidsprestaties 
zullen laten zien”  
 
Berghuis, Herweijer & Pol: Onderzoek 
herindelingen in Groningen (1995); metingen 
voor en na herindeling (2+ jaar) 



Democratisch zwart gat 

Zwitserland 
- Controle door gemeenteraden 
- Referenda en volksinitiatieven 
- Actieve en passieve 

verantwoording aan burgers   
 
Nederland 
- Wettelijke beperkingen 
- Experimenteerwet BZK 
- Daarnaast ook tal van  

onbenutte mogelijkheden voor 
democratische omsingeling 
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  Mogelijk experiment 

Gebruiken en mobiliseren kracht 
van de regio naar model MijnBorne 
2030 
 
Regionale Uitvoeringsagenda  
- Toekomstvisie 
- Uitnodiging 

middenveldorganisaties 
- Debat in eigen kring 
- Stuurgroep: vier scenario’s 
- Burgerraadpleging: keus scenario 
- Uitwerking en uitvoering   

 
 



Lapwerk, maar .... 

ASHBY: Complex 
probleem, complexe 
oplossing !!!! 
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De Tocqueville over wanorde  

 
“The appearance of disorder which 
prevails on the surface leads one to 
imagine that society is in a state of 
anarchy” 
 
“In America the power that conducts 
the administration is far less regular, 
less enlightened and less skillful, but 
a hundredfold greater than in Europ. 
In no country in the world do citizens 
make such exercitions for the 
common weal” 
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De waarde van wanorde     
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