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De kapot geslagen
Haagse kaasstolp

CO LU M N

V ijftien jaar later galmt de klap nog steeds na.
Forse mokerslagen waarmee Pim Fortuyn de
Haagse kaasstolp aan gruzelementen sloeg.
Voordien leefde de politiek in een glazen kaas-
stolp. Je kon vanbuiten wel kijken naar het to-

neelspel, maar signalen vanbuiten drongen binnen amper
door. Ergernis over de multiculturele samenleving, ont-
wikkelingshulp, immigratie, vriendjespolitiek, de kaas-
stolp filterde die signalen uit. Die tijd is voorbij. Politici
beoefenen hun vak inmiddels tussen de glasscherven. Op
kousenvoeten is er niet meer bij. Politici luisteren tegen-
woordig massaal naar signalen uit de boze buitenwereld,
megafoon in de hand. Ieder signaal wordt onmiddellijk
opgepikt en via de megafoon versterkt teruggekaatst.
Wat mij zo verbaast aan deze nieuwe politiek zijn niet de
mokerslagen van Fortuyn of de opkomst van Wilders. Zij
hebben de boosheid van een grote groep stem gegeven.
De opkomst van de PVV is in dat opzicht winst voor de de-
mocratie. Wat mij zo verbaast is dat heel Nederland met
deze boosheid meedoet. In de analyses over de opkomst
van de PVV wordt vaak gewezen op de groep van moder-
niseringsverliezers aan wie voordelen van de moderne
tijd voorbijgaan, de lager opgeleide middenklasse voor
wie bestaande zekerheden worden ondergraven. Maar
wie het debat volgt krijgt langzamerhand de indruk dat
heel Nederland moderniseringsverliezer is. Allemaal zijn
we boos en onzeker, en we bevestigen elkaar voortdurend
in onze onzekerheid en in ons recht op boosheid.

I nmiddels is over de glasscherven een nieuwe kaas-
stolp verrezen, van groter formaat: niet louter over
Den Haag, maar over heel Nederland. Opnieuw: de

buitenwereld kan wel zien wat er binnen gebeurt, maar
signalen van buiten dringen binnen nauwelijks door. De
akoestiek van de kaasstolp is bovendien niet best. De me-
gafoon van politici galmt eindeloos na. Je weet niet meer
wat die megafoon eigenlijk versterkt: zijn het de signalen
uit de samenleving, of is het de nagalm van de megafoon?
Tekenend was een interview met Gabriël van den Brink
door Martin Sommer in de Volkskrant. Van den Brink heeft
als hoogleraar bestuurskunde mooi onderzoek gedaan
naar wat mensen beweegt. Martin Sommer is een van de
columnisten die het burgerrecht op boosheid met verve
verdedigt. Sommer: „De lager opgeleiden zeggen twee
dingen. We willen geen Europa en we willen geen mos-
l i m s .” Zie hier Van den Brinks reactie: „Het lijkt me de uit-
komst van een gesprek dat nooit werd gevoerd.” De elite
van Nederland – wie dat ook mag zijn – resoneert zo aardig
mee, dat ze haar belangrijkste taak, het definiëren van het
algemeen belang, heeft laten lopen, aldus van Den Brink.

D ringt geen enkel bericht vanbuiten in de kaasstolp
door? Soms wel. Door het glas heen zien we hoe
Angela Merkel zich opstelt. Anders, voorzichtig,

nog wel op kousenvoeten, denkend over de toekomst van
Europa, een oplossing zoekend voor het vluchtelingen-
probleem, en met een scherp oog voor het Duitse belang.
Een groot deel van de Duitsers was direct na de oorlog zelf
vluchteling, verjaagd uit Polen, Hongarije en omstreken.
Veel Duitsers weten dus uit eigen ervaring wat het is om
vluchteling te zijn. Maar het is strijdig met ons ‘we re ld -
b e e ld’ van een nauw gedefinieerd rechtschapen nationaal
eigenbelang. Al het andere moet daarvoor wijken. Hoe
lossen we die strijdigheid op? Door Merkel een Moeder Te-
resa-syndroom toe te schrijven, zoals Leon de Winter on-
langs in de Telegraaf deed. Zo galmt het in de kaasstolp
nog een tijdje verder.
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De verzorgingsstaat
is nu lokaal hoor
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V
eel mensen, en blijkbaar ook be-
stuurskundige Wim Derksen, re-
aliseren zich niet dat de Neder-
landse verzorgingsstaat funda-
menteel is veranderd de afgelo-
pen jaren. Landelijke rechten op

zorg en hulp zijn ingeruild voor voorzieningen
bepaald door de gemeente. De lokale verzor-
gingsstaat is daarmee een feit. Of je het nu fijn
vindt of niet, de gemeente beslist over de hulp
aan je kind, thuiszorg voor je oude vader en
wat je moet doen voor een bijstandsuitkering.
De gemeenteraad bepaalt het beleid, en met
klachten zul je ook op lokaal niveau moeten
aankloppen.

Het knelt daarom steeds meer dat gemeen-
ten financieel bijna volledig afhankelijk zijn
van de rijksoverheid. De financiële risico’s voor
gemeenten zijn groot, maar mogelijkheden om
die risico’s af te dekken ontbreken. Het is alsof
je voortaan kleedgeld krijgt van je ouders, maar
veel minder dan nodig. En je mag er geen
baantje bij zoeken. Dat leidt tot problemen. En
dat zien we ook in het lokaal bestuur. Uit angst
om in de rode cijfers te komen doen gemeenten
er alles aan om het beroep op voorzieningen te
beperken. Inwoners worden daarvan de dupe
en het trekt een zware wissel op de nieuw op te
bouwen relatie tussen gemeenten en hun in-
wo n e r s .

Die volledige afhankelijkheid is ook principi-
eel onjuist: bij het overdragen van verantwoor-
delijkheid hoort zeggenschap om middelen te
verwerven en die te besteden naar eigen in-
zicht. Een zeker evenwicht tussen bepalen en
betalen is nodig voor een gezonde democratie.
De afweging tussen meer jeugdhulp en ver-
keersdrempels is lastig, maar voor gemeenten
een realiteit. Meer lokale belastingheffing
maakt het mogelijk om te kiezen voor beide, als
inwoners dat willen. Uit onderzoek weten we
bovendien dat gemeenten verstandiger met
hun eigen geld omgaan dan met rijksgeld. Dat
verbaast de ouder die kleedgeld geeft natuur-
lijk niks. Als gemeentebestuurders geld bij hun
eigen inwoners moeten ophalen en aan hen
verantwoording daarover moeten afleggen, be-
steden ze het efficiënter. Politici op lokaal ni-
veau halen echt alles uit de kast voordat ze de
lokale lasten verhogen.

Onder deskundigen bestaat brede overeen-
stemming dat de ingrijpend gewijzigde taak-
verdeling tussen Rijk en gemeenten gepaard
moet gaan met meer lokale zeggenschap over
geld, zonder dat de totale belastingdruk toe-
neemt. Beweren dat het kabinet dit onder druk
van D66 heeft besloten – zoals Wim Derksen
doet – is iets teveel eer voor Pechtold: het is ge-
woon een verstandig besluit. En beweren dat
mensen in Wassenaar daardoor straks beter af
zijn dan in Spijkenisse is onzin. Grote verschil-
len tussen arme en rijke gemeenten worden in
Nederland gecompenseerd, en dat blijft zo als
gemeenten meer belasting mogen heffen. In
veel andere landen waar gemeenten een deel
van de inkomstenbelasting heffen is dit een ge-
bruikelijke systematiek.

Tot slot: dat de problemen in Spijkenisse an-
ders zijn dan in Wassenaar, is bij uitstek een re-
den om de mensen in beide gemeenten te laten
meebeslissen over de vraag wat je over hebt
voor goede voorzieningen, en of dit ten koste
mag gaan van bijvoorbeeld cultuur of hockey-
veldenonderhoud. Dat leidt misschien niet al-
tijd tot beslissingen die Derksen of wij zouden
willen, maar dat is het idee van democratie. Lo-
kale democratie dus, voor alle duidelijkheid.

Slechts 5 procent van de
belastinginkomsten wordt
lokaal geïnd. Absurd weinig,
schrijven twee D66-senatoren,
die even iets willen
recht zetten.

I
n de krant van maandag 21 december
plaatst Wim Derksen, hoogleraar be-
stuurskunde in Rotterdam, kritische
kanttekeningen bij de door D66 bepleite
verruiming van het lokale belastingge-
bied.

De korte samenvatting daarvan is dat hij
vreest voor ernstige financiële benadeling van
relatief arme gemeenten (waar weinig valt op
te halen) die vaak juist relatief grote problemen
hebben (waar veel voor nodig is).

Deze kritiek is niet nieuw, en zou hout snij-
den als gemeenten financieel geheel afhanke-
lijk zouden worden gemaakt van wat zij aan be-
lasting weten te innen bij eigen inwoners. Maar
dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling en
ook nooit de bedoeling geweest.

Integendeel: het Gemeentefonds krijgt in het
eerder dit jaar aan de VNG uitgebrachte advies
als expliciete hoofdtaak om ongewenste ver-
schillen tussen gemeenten door verevening te
corrigeren. Dat doet het fonds trouwens nu ook
al: Heerlen krijgt dit jaar per inwoner bijna vier
keer zoveel als Bloemendaal. En bijstandsuit-
keringen worden, anders dan Derksen sugge-
reert, niet uit het Gemeentefonds, maar uit een
apart budget gefinancierd; dat moet vooral zo
b l i jve n .

Het D66 plan voorziet precies in compensa-
tie voor verschillen tussen gemeenten in belas-
tingcapaciteit en voor extreem hoge gemeente-
lijke kosten – daarvoor blijft een (verkleind) Ge-
meentefonds bestaan.

Hoe groot de dan nog resterende verschillen
mogen zijn, is uiteindelijk een politieke afwe-
ging. Maar als die verschillen het gevolg zijn
van bewuste voorkeuren van inwoners zoals
tot uitdrukking gekomen in lokale verkiezings-
uitslagen, dan is daar binnen redelijke grenzen
geen enkel bezwaar tegen. Een minimum ni-
veau aan voorzieningen moet elke inwoner van
Nederland gegund worden, maar een voorkeur
voor een aanzienlijk hoger voorzieningenni-
veau tegen aanzienlijk hogere kosten mag van
gemeente tot gemeente best verschillend uit-
pakken. Wie tegen die verschillen bezwaar
heeft, keert zich tegen de essentie van de loka-
le democratie en tegen de grondwettelijk ge-
waarborgde autonomie van het gemeentebe-
s t u u r.

Naarmate meer taken van rijk naar gemeen-
ten gedecentraliseerd worden, neemt de be-
hoefte aan lokaal maatwerk toe. Nog steeds
wordt slechts 5 procent van alle belastingin-
komsten lokaal geïnd, een internationaal ab-
surd laag percentage. Nog steeds wordt zo-
doende bijna geheel op rijksniveau bepaald
welke inhoudelijke keuzes gemeenten kunnen
voorleggen aan hun inwoners. Nog steeds leidt
dat zo tot een ongewenste combinatie op ge-
meenteniveau van steeds grotere verantwoor-
delijkheden bij constante bevoegdheden.

Democratisch bestuur gedijt het best bij een
zichtbare, directe band tussen beoordelen, be-
palen en betalen. Verruiming van het lokale be-
lastinggebied is daarvoor een essentiële voor-
w a a rd e .

Dat is – naast de gunstige werkgelegenheids-
effecten van een lastenneutrale overheveling
van rijk naar gemeenten – de reden dat D66
met succes bij het kabinet heeft aangedrongen
op een eerste echte stap in die richting voor de
zomer van 2016.

Het wordt hoog tijd dat deze al bijna 50 jaar
lopende discussie wordt afgerond, het liefst
met vooroordeelvrije ondersteuning vanuit het
vakgebied van de bestuurskunde.
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naar het centrum. In de binnen-
stad kan de verkeerscirculatie op
allerlei manieren worden beïn-
vloed: minder rijstroken, meer
eenrichtingsverkeer, zoekverkeer
voorkomen. Kijk naar Duitsland,
waar stickers op de voorruit de
werkelijke uitstoot representeren
en langere overgangsperiodes au-
tobezitters tijd geven zich aan te
passen.

Het rijk moet bovendien aan de
bak met investeringen in elek-
trisch vervoer. Over enige tijd ko-
men veel elektrische auto’s uit de
lease tweedehands beschikbaar,
waarmee ze ook bereikbaar wor-
den voor minder draagkrachtige
verkeersdeelnemers. Belasting-
prikkels kunnen dit verder bevor-
deren. Andere grote klussen voor
de landelijke overheid zijn de
strijd tegen het gemanipuleer met
software en roetfilters en de mili-
eunormen zelf, die volgens de
We re ld ge zo n d h e i d s o rg a n i s at i e
niet streng genoeg zijn.

De gemeente heeft een rol bij
het verbeteren van het klimaat.
Wonen op de Rotterdamse ’s Gra-
vendijkwal is geen pretje, maar
een brief krijgen dat je beter je au-
to kunt verkopen omdat je je ei-
gen stad niet meer in mag ook
niet. Wat nodig is, is een nationale
uniforme regeling. Gemeenten
kunnen dan de omvang van het
gebied vaststellen, waarbij emis-
sies leidend zijn en niet ouder-
dom. De Duitse regeling kan daar-
bij als voorbeeld dienen. Die han-
teert naast de stok namelijk ook
de wortel, wat doorgaans meer
draagvlak oplevert.

Milieuzones: het
doel is goed, het
middel moet beter
Zorg voor perfecte P+R voorzieningen bij
de stad, betoogt SP-Kamerlid Eric Smaling.

V
lak voordat de
Tweede Kamer met
kerstreces ging,
passeerde er een
motie die de stede-
lijke milieuzones

ter discussie stelt. Verkeer speelt
een cruciale rol in de klimaatdis-
cussie. Bij coalitieonderhandelin-
gen in gemeenten staat het onder-
werp prominent op de agenda,
want ingrepen zijn tastbaar: voor
bewoner, verkeersdeelnemer, be-
drijf en gemeentekas. Waar het nu
om gaat is: een binnenstad met zo
min mogelijk luchtvervuiling, hoe
bereik je dat? Is het invoeren van
een milieuzone daartoe de meest
aangewezen route?

Wat vrachtwagens betreft: ze-
ker, het vormt een impuls voor
schonere vormen van bevoorra-
ding. Maar voor personenauto’s is
het verhaal minder duidelijk.

Ten eerste wekt het instrument
weerstand als je een goedgekeur-
de auto hebt waarvoor de belas-
tingen ook zijn betaald. Ten twee-
de is de milieuzone gebaseerd op
ouderdom van de auto en niet op
uitstoot. Dit treft bezitters van
een oudere maar niet noodzakelij-
kerwijs vieze auto, vaak mensen
met een wat kleinere portemon-
nee. Door parkeerdrukte aan de
rand van de milieuzone dreigt bo-
vendien verplaatsing van het pro-
bleem. Ten derde: bij gebrek aan
uniforme criteria ontwikkelt elke
stad eigen beleid, waardoor de ar-
geloze bezoekende automobilist
binnen de kortste keren een stevi-
ge boete aan de broek heeft. En
tenslotte is het bewijs dat milieu-
zones de lucht werkelijk schoner
maken nog niet rond, zo blijkt al-
thans in Utrecht.

Wat dan wel? Zorg dat zo weinig
mogelijk auto’s überhaupt de bin-
nenstad in rijden. Zorg voor per-
fecte P+R faciliteiten aan de rand
van de stad, gecombineerd met
frequent openbaar vervoer van en
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