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Na bijna 200 jaar, waarin we een fantastisch systeem hebben opgebouwd, gaat het Huis van 

Thorbecke op de schop. We gaan van een centraal systeem naar een decentraal systeem. Een uniek 

en interessant moment in onze geschiedenis: Nederland stapt een tijdperk binnen waarin de burgers 

aan zet zijn. Niet dat we zomaar wat meer zelf moeten doen, moeten ‘participeren’, nee we gaan 

álles zelf doen.  

Het is een totale omkering van de keten, wat ik noem: een radicale decentralisatie. We zullen straks 

een tijd hebben van vóór 2015, de tijd waarin alles centraal was georganiseerd, en een tijd van ná 1 

januari 2015 waarin zo’n beetje álles decentraal wordt geregeld. De transitie is al in gang gezet 

doordat we in een bijna transparante wereld leven met internet en social media. Van Big Brother 

naar miljoenen Big Brothertjes. We weten steeds meer en we regelen steeds meer zelf. Het individu 

is empowered, en het is nu aan onze instituties om die empowerment ook echt vorm te geven in een 

nieuwe samenleving.  

De radicale decentralisatie gaat voor enorm veel dynamiek zorgen in de samenleving. In plaats van 

de afhankelijkheid die de overheid heeft gecreëerd, gaan we gezamenlijk zorgen voor veranderingen 

in wijk en regio. We zullen zien dat het algemeen belang soms beter individueel gerealiseerd kan 

worden. Denk bijvoorbeeld aan het milieuvriendelijk produceren van energie. Veel VvE’s die nu nog 

zitten te slapen, zullen klaarwakker zijn zodra ze ontdekken dat er geld te verdienen is met hun 

huizen door er zonnepanelen op te leggen.  

De ‘participatiesamenleving’ geldt voor iedereen. Ik geloof niet dat participeren is voorbehouden aan 

de hoog opgeleiden die overal wat van vinden. Volgens mij onderschatten heel veel mensen wat ze 

eigenlijk zouden kunnen. Misschien hebben we door de centrale aanpak van de afgelopen 200 jaar 

mensen een beetje afhankelijk gemaakt van het systeem. Ik denk dat heel veel Nederlanders willen 

én kunnen participeren, maar dat moet wel mogelijk worden gemaakt. Het is belangrijk dat de 

overheid een faciliterende rol krijgt. Dat betekent primair: kunnen loslaten. Participatie is een 

beweging naar twee kanten, het vraagt van de overheid de bereidheid het aan de mensen over te 

laten in plaats van alles te reguleren. Nú is het moment om dat goed te organiseren. 

Kort gezegd ziet een succesvolle radicale decentralisatie er zo uit: de centrale overheid leert loslaten 

en legt de verantwoordelijkheid bij de gemeente. Vervolgens functioneert de gemeente als een 

echte lokale gemeenschap door verbindingen te leggen om sámen het verschil te kunnen maken. De 

essentiële rol van de gemeente in een radicaal decentrale wereld is het faciliteren. Individuen zijn 

aan zet; maak dat mogelijk. Burgers kunnen zelf energie opwekken, steeds vaker zelf hun zorg 

organiseren. Wat een gemeentebestuurder naar mijn idee allereerst zo snel mogelijk zou moeten 

organiseren, is met al die partijen in zijn stad of dorp gezamenlijk gaan nadenken over de vraag: waar 

zijn wíj voor en wat laten we aan onze inwoners over? Dus met zorginstellingen, woningcorporaties, 

onderwijsinstellingen én inwoners verbindingen gaan maken. Gebruik al die kracht om een mooie 

lokale regio op te bouwen die de levendigheid krijgt die het in zich heeft, maar die we te lang hebben 

laten lopen. 



Gemeentebestuurders hebben de sleutel in handen voor deze nieuwe samenleving. Ik zou ze willen 

zeggen: gebruik die sleutel en geef niet direct Den Haag de schuld als het moeilijk of lastig wordt. 

Natuurlijk, er komen veel nieuwe taken en er is veel activiteit nodig om het allemaal een beetje in 

goede banen te leiden. Maar zie het vooral als een geweldige uitdaging om nu in gezamenlijkheid 

met je eigen gemeenschap zaken op regionaal niveau te organiseren. Wees ambitieus en een béétje 

ongehoorzaam! Je bent er zelf een actor in om het verschil te maken, dat vraagt om een andere 

cultuur dan de afrekencultuur die we gewend zijn. Als je echt naar die gezamenlijkheid kijkt, moet je 

bereid zijn om af en toe de regels wat op te rekken. Nu zien we nog al te vaak dat de politiek wil 

reguleren. Een woningcorporatie bijvoorbeeld zit dan met een dilemma: gelijk de telefoon aannemen 

en het probleem oplossen, of mensen zelf aan zet laten en de regels wat oprekken? Want als mensen 

het zelf gaan doen, zullen ze ook af en toe een beetje over de grens gaan. Misschien is dat juist wel 

goed. Radicale decentralisatie vraagt eigenlijk wat burgerlijke ongehoorzaamheid van alle partijen; 

burgers stappen soms over de regels heen, de overheid laat de regels zo nu en dan los en 

organisaties gaan actiever de dialoog aan om oplossingen te vinden.  

Een radicale decentralisatie, van een centraal systeem naar een decentrale bijna vloeibare 

samenleving, gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Dat is opnieuw zoeken naar wie je bent als 

individu, als lokale overheid, als partijen in de regio, als rijksoverheid en zoeken naar de verbindingen 

die je daar met elkaar kunt gaan maken en met Europa. Dat vraagt om een open houding. Dat vraagt 

ook om durven falen. 

Als je in een van bovenaf gestructureerde samenleving leeft, dan weet je ook precies wie je wanneer 

en waarover kunt laten verantwoorden. Je weet ook precies waar je de vraag moet neerleggen. Nu 

we dit systeem gaan verlaten, past een volledige top-down hiërarchie niet meer. Een verbouwing van 

het Huis van Thorbecke is nodig. Dat zal voor iedereen wennen zijn en het zal af en toe mis gaan. 

Maar dat is niet erg. Als we andere allianties aangaan en de verantwoordelijkheden worden gespreid, 

dan is het ook logisch om andere vormen van verantwoording te organiseren. Om de controle, de 

checks and balances goed te kunnen uitvoeren, moet je investeren in lokale ambtenaren en 

bestuurders die dat zelf aankunnen.  

De rol van de gemeenteraad is een cruciale. Ik zie dat gemeenteraden bereid zijn na te denken over 

het aangaan van partnerschappen met de lokale gemeenschap. Uiteindelijk zijn 

volksvertegenwoordigers altijd al verbinders geweest van verschillende groepen in de samenleving. 

Die groepen kun je ook actief betrekken bij de decentrale wereld die we nu gaan vormgeven. 

Gemeenteraadsleden hebben een dubbelrol. Het zijn de verbindingsofficieren tussen al die partijen 

in stad of dorp, en tegelijk controleren zij het gemeentebestuur. Dat wordt in de nieuwe situatie een 

moeilijk evenwicht. Ben je flexibel genoeg om als verspreider van de macht de verschillende partijen 

tot verantwoording te roepen, of sterker nog: met elkaar te verbinden?  

Als we het Huis van Thorbecke gaan verbouwen, welke rol gaat Den Haag dan spelen? Straks kunnen 

we heel veel regelen op regionaal niveau met gemeenten en provincies, en hebben we ook veel 

Europees geregeld. De rijksoverheid moet nu al fundamenteel nadenken over de vraag wat op Haags 

niveau moet worden gedaan. Ik kan me voorstellen dat je op landelijk niveau faciliteiten en 

netwerken aanbiedt die ervoor zorgen dat bepaalde regio’s met elkaar gaan samenwerken en niet 

teveel zelf het wiel gaan uitvinden. De rijksoverheid wordt dan een faciliterende dienst voor 



overheden op provinciaal en regionaal niveau, daar waar de echte macht ligt. Een faciliterende dienst 

die een platform biedt om elkaar te blijven ontmoeten zodat we efficiënt blijven werken. 

Maar er zullen daarnaast nog wel degelijk landelijke thema’s zijn. Denk aan het maken van wetten, 

denk aan waterwinning en het gevecht tegen het water. Met Rijkswaterstaat kom je lokaal en 

provinciaal wel ver, maar de infrastructuur die erbij hoort moet je wel nationaal organiseren. Leuk als 

de ene provincie niet onder water loopt, maar dan heeft de andere provincie misschien een 

probleem. Ook de internationale component ligt op het bordje van de rijksoverheid als we kijken 

naar een hybride vorm waarin regionaal en lokaal samenkomen met Europees. Er zijn vraagstukken 

die misschien ook wel in Europese regio’s spelen. Of (grens)regio’s die zich misschien ook weer 

Europees organiseren. De rijksoverheid zou ook hierin de verbindende rol kunnen spelen opdat 

Europese gebieden elkaar kunnen vinden om samen uitdagingen te formuleren en economieën te 

kunnen versterken. 

Waar ik eerder aangaf dat de lokale overheid minder zou moeten reguleren en zo nu en dan wat 

burgerlijke ongehoorzaamheid door de vingers zou moeten zien, geldt dat ook voor de rijksoverheid. 

Waar ik zo bang voor ben in de decentralisaties waar we nu in zitten, is dat gemeenten wel de taken 

krijgen maar niet altijd de bevoegdheden en zeker niet het geld. Als we een sterke lokale democratie 

willen waarmaken, moeten we investeren in kennis van onze ambtenaren en het netwerk van 

gemeente en provincie. Daar speelt Den Haag een belangrijke rol in door niet meer al het geld naar 

zich toe te halen maar neer te leggen bij gemeenten zodat zij de kennis en kunde kunnen organiseren 

die nodig is om die decentrale wereld goed te laten functioneren. Rond de discussie van een lokaal 

belastingstelsel vind ik het dan ook logisch dat we ook hierin een hybride vorm gaan zien. Ik denk dat 

we naar een belastingstelsel gaan dat voor een deel Europees wordt geheven, een deel nationaal, 

maar ook absoluut een deel regionaal. Dan krijg je als lokale gemeenschap uiteindelijk meer 

zeggenschap over het geld, je bepaalt zelf de prioriteiten. 

Als ik naar de toekomst kijk, dan zie ik dat de gemeenten van 2050 samenwerkende regio’s zijn, bijna 

stadstaatjes. Het zijn gemeenschappen die misschien wel economisch onafhankelijk voor zichzelf 

kunnen zorgen en in verbinding staan met andere regio’s in Nederland en Europa die elkaar in een 

gemeenschappelijke doelstelling versterken.  

    


