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Decentralisatie en regionaal sociaal-economisch beleid

Inleidina

Discussies over binnenlandse bestuurlijke reorganisaties spelen al
enkele jaren, zij het met een wisselende frekwentie en intensiteit.
De tijd waarin b.v. discussies over een provinciale herindeling van
ons land telkens weer fel oplaaiden ligt nog niet zo ver achter ons.
De kwestie van de zogenaamde mini-provincies is voorlopig in rusti-
ger vaarwater gekomen, maar bij tijd en wijle steken de sterk uit-
eenlopende opvattingen hun kop weer op. Andere bestuurlijke niveaus
vormen eveneens van tijd tot tijd het object van heviae en dikwijls
verwarrende meningsverschillen.
De moeizame behandeling van enkele gemeentelijke herindelingen ge-
tuigen hier nog van. De oprichting van een groot aantal stadsgewes-
ten, en streekgewesten, op basis van de Wet gemeenschappelijke re-.
gelingen uit 1950, is mede te danken aan de wens om tot verdere de-
centralisatie te geraken, maar dit kan zeker niet als hoofdmotief
gelden.
De laatste jaren valt ten aanzien van enkele beleidsterreinen een
belangrijke verschuiving waar te nemen. Zo hebben de provincies op
het gebied van ruimtelijke ordening een ruimere en intensievere
taak gekregen en is er op het gebied van het milieubeleid snra~ce van
gehele nieuwe taken en funkties. Algemeen aesproken valt op dat de
coórdinerende taak van de nrovincies niet onaanzienlijk aan gewicht
gewonnen reeft. Daar staat tegenover dat er ook beleidsterreinen
aanwijsbaar zijn waar de dominante positie van de rijksoverheid (nog
steeds) tot een minimum beperkt i~.De veranc'erin~en in de orQanisatie
van het binnenlands bestuur zijn echter arotendeels gehuld in een
waas van onzekerheid wat betreft de concrete uitvoering. Een gerin-
ge houvast wordt geboden.door een aantal algemeen aanvaarde uit-
gangspunten die de basis moeten vormen van de bestuurlijke reorgani-
satie. Kort gezegd komen ze hier op neer; een democratisch doeltref-
fend en doorzichtig openbaar bestuur met een versterkte rol van pro-
vincies en gemeenten,waarbij taken en bevoegdheden met behulp van
decentralisatie evenwichtiger over de bestuurslagen verdeeld zullen
zijn.



Om niet te verzanden in de complexiteit van '~et integrale overheids-
beleid zullen we hieronder één beleidsveld centraal stellen, t.w.
het regionaal sociaal-economisch beleid.
De volgende aanpak staat ons daarbij voor ogen.
Gestart wordt met een beknopte algemene historische beschrijving
van het regionaal sociaal-economisch beleid in Nederland. Het wis-
selende beleid en de zich voortdurende wijzigende doelstellingen
worden kort aangestipt. Vervolgens worden de achtergronden van de
bestuurlijke vormgeving van het regionaal sociaal-economisch be-
leid besproken. Mede vanuit deze context komt de problematiek van
decentralisatie centraal te staan, waarbij vele aspecten de revu
zullen passeren, zoals argumenten pro en contra, de sturing van het
decentralisatieproces en raakvlakken met verwante en aancrenzende be--
leidsterreinen. Tenslotte volgt een uiteenzetting over de concrete
mogelijkheden van een meer gedecentraliseerd regionaal sociaal-eco-
nomisch beleid.

Het Nederlandse regionaal sociaal-economisch beleid in voaelvlucht.

Vóór de Tweede Wereldoorlog was er nog geen sprake van een regio-
naal sociaal-economisch beleid. Algemeen wordt het ontwikkelings-
plan dat gericht was op een snelle industrialisatie van Z.O.-Drente
(1946) beschouwd als de aanzet tot wat uiteindelijk een regionaal
beleid moest worden. De nota "Landelijke spreidina door regionale
concentratie" uit 1951 is de eerste overheidsnota die integraal op
de regionaal economische problematiek ingaat,d.w.z. de in ontwikke-
ling achterblijvende gebieden krijgen extra aandacht. Sinds het ver-
schijnen van genoemde nota, zijn nog vele beleidsstukken uitge-
bracht die de ene keer de regionale problematiek expliciet en uit-
gebreid behandelden, op andere momenten daarentegen is de ~~.~-;estie
van regionale onderontwikkeling gereduceerd tot een summiere be-
schrijving zonder een gedegen analyse. De acht "Nota's inzake de
industrialisatie" die in de periode 1949-1963 zijn uitgebracht, be-
vatten naast exemplaren met een relatief zwaar accent op de regio-
nale vraagstukken (b.v. de nota's 2, 6, 7 en 8) ook exemplaren met
uiterst marginale regionale paragrafen (b.v. de nota's 3, 4 en 5).



In de loop van de zestiger jaren begint de visie op het regionale
beleid zich geleidelijk wat sterker te profíleren. De richting waar-
in het beleidsterrein zich ontwikkelt is evenwel nog sterk aan
koerswijzigingen onderhevig. Pas in de zeventiaer jaren kan het re-
gionaal beleid bestempeld worden als een zelfstandig onderdeel van
overheidsbeleid, ressorterend onder het Ministerie van Economische
Zaken. Volledigheidshalve moet vermeld worden dat de beleidsuitgangs-
punten en het gerealiseerde beleid tot op de dag van vandaag aan
sterk afwijkende visies onderhevig zijn. Met behulp van een inde-
ling in perioden kan vorenstaande verduidelijkt worden door het tijd-
vak 1950-heden in te delen in een aantal fasen.

Fase 1; 1950-1958.
In deze eerste fase vormde de bestrijding van de structurele werk-
loosheid in een aantal regio's het hoofddoel. Er was hierbij nog geen
sprake van belangstelling voor de problematiek inzake de ruimtelijke
ordening. Figuur 1 geeft een beeld van de betrokken regio's.

Figuur 1 ontleand aan~ oe sm~ac ceog.aescn Ti~dsdx;R t9n
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Fase 2; 1958-1968.
Tijdens deze fase won de overtuígina veld dat ruimtelijke ~roble-
men (mede) richtingcrevend voor het te voeren beleid dienden te zijn,
waardoor de aard van het regionale beleid zich wijziade.
In tegenstelling tot de pure werkloosheidsbestrijdingspolitiek van
de voorgaande fase, was hier meer sprake van een ontwikkelingsbe-
leid, waarbij de ruimtenood in het westen enerzijds en het scheppen
van regionale tegenpolen anderzijds centraal stonden. Figuur 2 geeft
dit grafisch weer.

Fase 2a en 2b

Probleernpebleden

Fiquur 2

~ onMnkkelingskomen
. aenvullerde kertlen

Fase 2b

~.~: "~
a Den Fielder
b Bergen op Zoom
C Vllssingen ISloel

50 km

Onileend ddn DeSrnidt, C~ep9rafisch TqtlSChnh 1972
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Fase 3; 1968-1972.
In dit stadium sprongen een tweetal kenmerken duidelijk in het oog.
Eerstens de intrede van zogenaamde herstructureringsregio's als ge-
volg van het relatief snel verval van enkele monostructurele secto-
ren (b.v. in Zuid-Limbura en Twenthe) en daarnaast het krachtiger
ter hand nemen van het spreidingsbeleid van Rijksdiensten ter ver-
lichting van de druk in het westen. Figuur 3 geeft een beeld van de
betrokken gebieden.

iLT ,~[I I~ stimu~er;r,gagebbe

~ HarstrukNrenngsgebied

~ Pnma~re onMnkkalirgskem

~ Sekundaire Onhv~kkebr~-

~~ ~~K
~Z ~IIII,!I~iÍ

II~L~

~~ , Ii l!illi~Í~I;J

kem

Figuur 3

faamvuing~ r

Fase 4; 1972-1977.
De visie om te komen tot integrale regionale planning en daarbij
een meer geintensiveerd instrumentarium aedifferentieerd toe te
passen heeft een belangrijk stempel gedrukt op het beleid. De po-
gingen om deze beleidsopvatting te realiseren zitten vervat in het
integraal Structuurplan Noorden des lands en de Perspectievennota
Zuid-Limburg. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de drie noor-
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delijke provincies en Zuid-Limburg exclusief en expliciet aandacht
krijgen met het oog op
De onderstaande ficTuur
aebieden sprake is van

Figuur 4

de slechte regionale ontwikkeling ervan.
laat zien dat in genoemde herstructurerings-
primaire en secundaire ontwikkelinaskernen.

~ SLmulennysgeb~ed

~W~ Herstruk[urenngsgeb~ed

~ Pnrna~re ontwikkelingskem

~ Sekundave onlwikkelinys-

kern

t ~~1' '~~J~ i

Jqcm

~ ~~j
~ ` ï'

De Nota Regionaal sociaal-economisch beleid 1977-1980 bevat de con-
crete uitgangspunten voor het beleid in de betrokken periode. Naast
vermindering van reaionale werkloosheidsverschillen en versterking
van de regionaal economische structuur moest gepooqd worden een
identificatie van sterke en zwakke kanten te realiseren van het re-
gionale vestiginqsklimaat. Daartoe was het noodzakelijk om enkele
k~eleidswijzigingen tot stand te brenqen: een verbreding van de funk-
tie (van stimulering en herstructurering naar bestrijding van on-
evenwichtigheden), differentiatie van aanpak a.is gevolq van de ge-
varieerdheid van de problematiek, intensivering van het instrumen-
tarium en integratie van het beleid om de partiële aanpak te door-

~
.. ~. i~ ~ ,' ~j .



breken. In de onderstaande fíguur zijn deze beleidsombuigingen deels
te herkennen, met name de differentiatie en de intensivering.

~~ S-LR. gebied

~ Intermedtaire zone

bCtR~ Stimulenngs- en
E~ herstrukturerings gebteden

~ Idem met bttzondere
regionale toeslag

~ 1596 premte industrie
~n etuwenda dienstan'

O 2696 prsmie tndustne
west, uitbr.)

. graetstedsn"

~ groeikernen"'

Fiquur 5
' udzondenng Tdburg 125~e1

" Leeuwarden~ groeipoot ( halve pramie groetstad)

"' Lelystad kent bttzondere regelingen

(kitleerrl aun
Olden. Verrweten lbSrtvdt Stedebouw en Volkshutsvesbng 1979

Fase 5.
De laatste fase van het regionaal sociaal-eccnomisch beleid heeft
zijn startpunt bij de onlangs gepresenteerde nota Regionaal sociaal-
economisch beleid 1981 t~m 1985. Enkele nieuwe elementen kunnen
hierin worden onderkend. Zo worden in de nota naast de traditionele
zwakke regio's de problemen van de Randstad (en met name de grote
steden) in het brandpunt gesteld. Er vindt dus een accentverschui-
ving plaats van het tot op heden overwegend gevoerde stimulerinas-
beleid (waarin stimulering van regio's met een achterstand centraal
staat) naar het zogenaamde ontwikkelingsbeleid (dat primair gericht
is op de (grootst mogelijke) regionale bijdragen aan de nationale
welvaart).
Een verdergaande aanpassing van het beleidsinstrumentarium wordt



tot stand gebracht. Voorts wordt een (bescheiden) aanzet gegeven
om tot een grotere decentralisatie van het beleid te komen. Op dit
laatste komen we hieronder nader terug, nadat we eerst een korte
bestuurlijke karakteristiek van het regionaal sociaal-economisch
beleid hebben aeschetst.

~: F. ~~i r~c: i ~~ ~..~ m.lc .ar ~'. ni.~iPinE~i rr i0~i ImlhrridmQ~' ~
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Bestuurlijke vormgeving van het regionaal sociaal-economisch be-
leid.

Een opmerkelijk kenmerk van het regionale sociaal-economisch be-
leid is de dominante plaats van het Rijk via het Ministerie van
Economische Zaken. Niet alleen de hoofdlijnen van het beleid en de
instrumenten worden vastgesteld, maar ook specifieke beleidskwes-
ties worden centraal ter hand aenomen. Hoewel een duidelijke wet-
telijke planstructuur ontbreekt, zodat wettelijke regelingen slechts
summier voorkomen, kan in zijn algemeenheid gesteld worden, dat de
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beleidsvoorbereiding,realisering en uitvoering zich primair op
rijksniveau afspeelt.G~eliswaar is er wel sprake van betrokkenheid
van de lagere overheden, maar dat speelt zich met name af in de
sfeer van overlea en advisering. De aanvragen voor investerings-
subsidies moeten bijvoorbeeld ingediend worden bij gemeenten of
ontwikkelíngsmaatschappijen, terwijl aan de provincies een advise-
rende taak is toegekend. Op de terreinen van het milieubeleid, het
infrastructuurbeleid en het ruimtelijk beleid ligt dit anders, aan-
gezien hierbij belangrijke beleidsbepalende en uitvoerende taken
voor de lagere overheden zijn wegaelegd. Het economísch beleid van
de lagere overheden, is sterk voorwaardenscheppend van aard en wordt
in belangrijke mate uitgevoerd met gebruikmaking van de zojuist ge-
noemde niet specifiek economische instrumenten.
De vraag doet zich nu voor hoe we een nauwkeurige plaatsbepaling
van het regionaal sociaal-economisch beleid kunnen verkrijgen. Aan-
gezien wettelijke regelingen zeker geen dominante plaats innemen,
kan gesteld worden dat dit beleidsveld nauwelijks geformaliseerd is.
Uit het hiervóbr gepresenteerde historisch overzicht bleek al dat
het beleid gevoerd is en wordt op basis van (afzonderlijke) nota's.
Dit is een direct gevolg van het ontbreken van een volwaardiqe wet-
telijke planstructuur.
Het algemeen sociaal-economisch beleid en het regionaal sociaal-
economisch staan in een specifieke verhouding tot elkaar. Waar het
eerstgenoemde met name gericht is op beïnvloeding van macro-econo-
mische grootheden als lonen, investeringen, besparingen nationaal
inkomen, nationaal produkt enz., heeft het regionale beleid met
name betrekking op de ruimtelijke aspecten van de sociaal-economi-
sche ontwikkeling. Bij het sectorale beleid en het sectorstruc-
tuurbeleid daarentegen is sprake van een specifieke gerichtheid op
de sectoren (bedrijfstakken) van de economie. De ruimtelijke schaal
waarop de regionale problematiek zich doet gevoelen, kan aanzien-
lijk verschillen. Naast het internationale niveau treffen we na-
tionaal gezien de volgende indelingen aan; de landsdelen (noord,
oost, zuid en west), de provincies, delen van de provincies (ge-
westen) en het gemeentelijke (locale) niveau. Het is gebruikelijk
om van regionaal beleid te spreken als men gebieden binnen een na-



tionale staat voor ogen heeft, waarbij nauwkeurige schaalomschrij-

vingen niet steeds voorhanden zijn. Omwille van de helderheid
wordt dikwijls het onderscheid tussen regionaal sociaal-economisch
beleid in enge en in ruime zin aangehouden. Het regionaal beleid

in enge zin omvat de concrete beleidsinstrumenten die in de regio-
nale nota vermeld worden. Het beleid in ruime zin behelst behalve
dit instrumentarium ook het overige rijksbeleid, dat voor de so-
ciaal-economische ontwikkeling van regio's in het bijzonder conse-
quenties met zich meebrengt. Zo is het zeer wel denkbaar dat bij-
voorbeeld individuele steunmaatregelen, en maatregelen in het ka-
der van de infrastructuur of de sectorstructuur regionale implica-
ties vertonen.

Heroriëntatie

De visie op het te voeren nationale en regionale beleid is onderhe-
vig aan veranderende situaties en inzichten. Op diverse plaatsen
en tijdstippen hebben heroriëntaties geresulteerd in koerswijzigin-
gen en beleidsaanpassing.
Een goed voorbeeld van zo'n herbezinning op het (te voeren) beleid
is vastgelegd in de Oriënteringsnota ruimtelijke ordening.l) De
noodzaak om de grenzen van de mogelijkheden op te sporen en te on-
derkennen en daaraan beleidsconsequenties te verbinden spitst zich
volgens genoemde nota toe op de volgende faktoren; de schaarste van
de ruimte, de beperkte aanwezigheid van grondstoffen, de beperkte
draagkracht van het milieu en de beperkte financiële ruimte. Min
of ineer hierop voortbordurend komen in de Economische Structuurno-
ta2) van 1976 de beleidsvoornemens als volgt uit de bus. Gestreefd
wordt om naast een economisch structuurbeleid (werkgelegenheid)
een zogenaamd facettenbeleid te ontwikkelen. De zogenaamde facet-
ten - t.w. ruimtelijke ordenina, milieu, energie-- en grondstoffen
en internationale arbeidsverdeling - vormen als het ware de rand-

1) Oriënteringsnota ruimtelijke ordening, eerste deel van de derde
nota over de ruimtelijke ordening, blz. 18.

2) Nota Selectieve groei, 1976, blz. 8.



voorwaarden, waarbinnen het beleid gericht op het verbeteren van
de economische structuur tot uiting dient te komen. Met andere
woorden, de strategie van het economisch ontwikkelingsbeleid is
geëvolueerd van een globaal beleid naar een meer selectief beleid.
De noodzaak om tot deze verschuiving te geraken werd nog eens be-
nadrukt door de verslechterde economische situatie. Initiërend en
anticiperend optreden van de overheid treden in toenemende mate in
de plaats van een passief en reagerend beleid. De ervaringen met
het sectorbeleid hebben hier een grote invloed gehad.
De uit het selectieve groeibeleid voortvloeiende regionale implica-
ties zijn in grote lijnen vastgelegd in de regionale nota uit 1977.
Hierin krijgt de regio zelfs het predicaat "werkplaats van het fa-
cettenbeleid".3) M.a.w. uitgerekend op regionaal niveau zal het fa-
cettenbeleid gestalte moeten krijgen. Dat de wens naar grotere de-
centralisatie daarmee direct naar voren treedt zal duidelijk zijn.
In de nota Selectieve Groei was al een belangrijke plaats ingeruimd
voor het specifiek op innovatie gerichte beleid, het zogenaamde
speerpuntenbeleid.4) Ook hierbij werd in toenemende mate de behoef-
te gevoeld om tot een ruimtelijke vertaling te komen. Met andere
woorden; de innovatie zal via een regionaal (en lokaal) geóriën-
teerd beleid concreet ingevuld moeten worden. In de nota Regionaal
sociaal economisch beleid 1981 t~m 1985 ligt deze opvattíng verdis-
conteerd. Immers hierin wordt de regio bestempeld als de plaats
waar innoverende activiteiten geïnitieerd en uitgebouwd kunnen en
moeten worden, rekening houdend met de specifieke regionale en lo-
kale omstandigheden. In dezelfde nota wordt ook gesteld dat een
verdere decentralisatie van het regionaal sociaal-economisch be-
leid nagestreefd dient te worden.5) Gedurende het afgelopen decen--
nium zijn eerdere initiatieven genomen die wijzen in de richting
van een grote betrokkenheid van de lagere overheden. Zo werd in de
vorige regionale nota onderstreept, dat een adequate betrokkenheid
van de lagere overheden drinaend gewenst is. Het sindsdien gestar-

3) Nota Regionaal sociaal-economisch beleid 1977 t~m 1980, blz. 9.
4) Nota Selectieve Groei, 1976, blz. 247 e.v.
5) Nota Regionaal sociaal-economisch beleid 1981 t~m 1985, blz. 153.



te systeem van periodieke rapportages en de integrale regionale
aanpak van de sociaal economische problematiek in het Noorden en
Zuid-Limburg zijn duidelijke uitvloeisels van deze beleidsvoorne-
mens.
Hieronder zullen we de problemen die samenhangen met de decentra-
lisatie centraal stellen.

Decentralisatie

Enige jaren terug heeft de Tweede Kamer een motie6) aangenomen waar-
in werd aangedrongen op decentralisatie van het regionaal sociaal-
economisch beleid. Het begrip decentralisatie kent geen eenduidige
inhoud, reden waarom de begripsbepaling nadere bespreking noodzake-
lijk maakt.
Vervolgens zal aandacht besteed worden aan diverse factoren die in
het geding zijn bij (de-)centralisatie. De voor- en nadelen worden
op een rijtje gezet en de voorwaarden van het decentralisatiebeleid
zullen nader bekeken worden. Na een behandeling van de problemen
met de verwante beleidsterreinen volgen aanzetten tot een concreet
gedecentraliseerd regionaal sociaal-economisch beleid.
Wij kunnen decentralisatie omschrijven als het vergroten van de be-
leidsruimte van lagere overheden ten opzichte van de hogere overhe-
den door een wijziging van de taken- en bevoegdhedenstructuur en~of
verandering van de toedeling van middelen. Hoewel er van een alge-
hele politieke overeenstemmina over de noodzaak van decentralisa-
tie kan worden gesproken, rijst de vraag waarom wij dan toch in
een situatie van centralisatie zijn terechtgekomen en waarom het
voeren van een decentralisatiebeleid kennelijk zo moeilijk is. Di-
verse wegen kunnen bewandeld worden om decentralisatie te realise-
ren:
. Taken en bevoegdheden die thans bij het rijk liggen kunnen wor-
den overgedragen aan de lagere publiekrechtelijke lichamen.

. Sinnen bestaande regelingen kan meer beslissingsruimte geschapen

6) Dit was de zgn. Motie Jansen c.s., Tweede Kamer, zitting 1977-
1978, 14372, no. 22.



worden voor de lagere overheden.
Andere varianten kunnen hieraan worden to~~gevoegd, waarbij de mate
van betrokkenheid bij de beleidsvoorbereidina, de beleidsvaststel-
ling als de beleidsuitvoering richtsnoer is.
Allereerst dient de vraag bekeken te worden waarom centralistische
krachten zo'n grote invloed hebben gehad. Zonder uitvoerig in te
gaan op de technische, geografische, economische en politieke ont-
wikkelingen, willen we enkele sleutelbegrippen noemen. In de eer-
ste plaats dient dan gewezen te worden op de communicatie-aspecten.
Voorts spelen politieke en klassieke machtsstructuren een rol. Or-
ganisatorische en financiële facetten hebben vervolgens ook cen-
traliserend gewerkt, getuige de departementale structuur van de
ministeries en de dominante financiële positie van het rijk ten op-
zichte van de overheidsinkomsten en uitgaven.
Wil een decentralisatieproces een kans van slagen hebben dan zal

aan een aantal voorwaarden voldaan moeten zijn. Allereerst lijkt
het van belang te zijn, om procedures te hanteren die provincies

en gemeenten in de gelegenheid stellen initiatieven te ontplooien
tot decentralisatie. In de tweede plaats zal een nauwkeurige plaats-
bepaling van de drie bestuursniveaus (rijk, provincie, gemeente)
moeten plaatsvinden. Hiermee nauw samenhangend zal vervolgens een
ordening dienen plaats te vinden waardoor het ~ogenaamde comple-
mentaire bestuur - d.w.z. taakgebieden waar rijk, provincie en ge-
meente bestuursactiviteiten in onderlinge samenhanr,. zullen moeten uit-

oefenen -- in een ruime, ook financiële betekenis wordt geregeld.
Tenslotte zal met name het ministerie van Binnenlandse Zaken een
actief beleid moeten voeren, waardoor aan departementen, provin-
cies en gemeenten adequate instrumenten worden aangereikt.

Argumenten pro en contra

Welke voor- en nadelen er nu kleven aan decentralisatie is de vol-
gende vraag die zich aan ons opdringt. Het meest voor de hand lia-
gende voordeel van een sterk doorgevoerde decentralisatie is hier-
in gelegen, dat de regionale en lokale bestuurders een integraal
overheidsbeleid kunnen voeren, dat is afgestemd op de onderdanen.
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De mogelijkheden tot democratisch funktioneren zijn groter. Be-
leidsvoorbereiding, beleidsvorming en beleidsuitvoering liggen
dicht bij elkaar zodat terugkoppelingen en correcties snel a,erea-
liseerd kunnen worden. Veel andere voordelen hangen direct samen
met de relatief kleine organisatiestructuren zoals doorzichtigheid,
snelheid, onderlinge advisering en dienstverlening.
Daartegenover staan een aantal nadelen, of beter gezegd belemmeren-
de factoren. Het vergroten van de bevoegdheden van lagere overheden
kan ertoe leiden dat door de onderlinge concurrentieverhoudingen
tussen regio's de doelmatigheid van overheidsinspanningen en de
besteding van overheidsgelden in het gedrang komen. Voor zover sti-
mulerin.gs- en afremmingsmaatregelen in het kader van het regionale
beleid een bovenprovinciaal karakter hebben, lijkt decentralisatie
geen adequaat middel te zijn. Decentralisatie zal ook problemen op-
roepen, als het overdragen van bevoegdheden op verwante beleids-
terreinen, die in sterke mate gerelateerd zijn aan het regionale
beleid, onoverkomelijke problemen met zich brengt. Waar liggen nu
de concrete aangrijpinaspunten voor decentralisatie in het regio-
nale beleid? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we het be-
stuurlijk organisatorisch kader weer in herinnering roepen.

Bestuurlijk kader

Hoewel de sociaal-economische problematiek zich primair op regio-
nale schaal doet gevoelen, is de beleidsruimte van de lagere over-
heden in het verleden steeds uiterst marginaal geweest. Wel konden
we vaststellen dat in de afgelopen jaren enkele aanzetten gegeven
zijn om de beleidsmarges op lager niveau te verruimen. Het facet-
tenbeleid zoals geformuleerd in de nota Selectieve Groei, beteken-
de een eerste stap op weg naar het doel "de regio als werk-
plaats van het facettenbeleid". Deze plaatsbepaling van de regio
staat, zoals we al gezien hebben, verwoord in de regionale nota
uit 1977. In deze nota vinden we ook een pleidooi voor de ontwik-
keling van een periodieke rapportage door de regionale overheden
aan de rijksoverheid, welke tot een meer taakstellend karakter ont-
wikkeld zou moeten worden. Het uiteindelijke doel is te komen tot



een geregionaliseerd regionaal beleid, d.w.z. dat de rijksoverheid
een beleid voert dat uitgaat van een planningskader, waarin per
regio de consequenties van nationale beleidsmaatregelen worden
vermeld, en waarin tevens wordt aangegeven hoe per regio deze af-
zonderlijke maatregelen in hun onderling verband tot het gewenste
effect zullen kunnen leiden. Dat zo'n regionalisatie hoge eisen
stelt aan de periodieke rapportages en de daarmee verband houdende
(extra) bevoegdheden en middelen van de provincies zal duidelijk
zijn. Zo is het denkbaar dat bevoegdheden en instrumenten die thans
bij het rijk berusten, worden overgeheveld naar de provincies, zo-
als de uitvoering van de investeringspremieregeling en de vergun-
ningenverlening in het kader van de wet Selectieve Investerinasre-
geling. Indien de planning en programmering van lagere overheden
en rijksoverheid na verloop van tijd goed op elkaar zijn afgestemd,
kunnen meerdere taken en bevoegdheden en een bijpassend instrumen-
tarium naar de lagere echalons worden toegesluisd.
In de context van de discussies over de mogelijkheden om decentra-
lisatieprocessen te realiseren, komt het vraagstuk van (nieuwe)
overleg- en organisatiestructuren herhaaldelijk naar voren. Daar-
bij wordt het funktioneren van de bestaande instanties afgezet te-
gen nieuwe vormen van overleg met het bedrijfsleven, regionale ont-
wikkelingsmaatschappijen en een sociaal-economische Raad op pro-
vinciaal niveau, de zogenaamde Mini-SER.

Produktiestructuur, produktiemilieu en arbeidsmarkt

De regionaal sociaal-economische situatie kan met behulp van de
termen produktiemilieu, produktiestructuur en arbeidsmarkt qoed
beschreven worden. Op het terrein van het produktiemilieu - be-
trekking hebbende op faktoren die de vestiging en het funktione-
ren van een bedrijf beïnvloeden buiten de met produktie en ar-
beidsmarkt samenhangende faktoren - hebben de provincies thans al
belangrijke taken, zoals op het gebied van ruimtelijke ordening
(streekplan en structuurplan) en het beleid t.a.v. milieu. Op het
terrein van planning en coórdinatie kan de provinciale taak in ge-
val van decentralisatie aanmerkelijk uitgebreid worden, zodat het
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scheppen van optimale condities voor een goed produktiemilieu kan
geschieden op het daartoe bij uitstek geschikte niveau.
Bij de regionale produktiestructuur gaat het om aspecten als regio-
naal produkt, opbouw van de regionale sectorstructuur, regionale
investeringen en regionaal inkomen.
De overheid kan bijvoorbeeld invloed uitoefenen op het regionale
produkt door subsidiëring van bepaalde sectoren door produktie in
(semi) overheidsbedrijven en door vestiging of overplaatsing van
overheidsbedrijven. Overigens zij opgemerkt dat in onze economische
orde - de overheid geacht wordt een terughoudende positie in te ne-
men. Het toewijzen van ruimere mogelijkheden aan de overheid ter
beinvloeding van de regionale produktiestructuur, gaat veel verder
dan de problematiek van de verdeling en beschikking van overheids-
taken welke rechtstreeks uit decentralisatie voortvloeien.
Dat neemt niet weg dat van verschillende zijden is voorgesteld om
tot een grotere overheídsinvloed in dezen te geraken. In dit ver-
band kan gewezen worden op de discussies rond het oprichten van
regionale ontwikkelingsmaatschappijen en het streven naar een ver-
sterkte relatie overheid-bedrijfslever.. Op het terrein van het ar-
beidsmarktbeleíd blijkt dat met name voor het arbeidsvoorzienin-
genbeleid een regionale aanpak gebruikelijk is, immers de uitvoe-
ring is in sterke mate gedelegeerd aan de directeuren van de ge-
westelijke arbeidsbureaus. Ook het nieuwe taakstellende beleid past
in deze aanpak. Bij het meer op de vraagzijde gerichte werkgelegen-
heidsbeleid liggen de mogelijkheden voor decentralisatie met name
in de hoek van de instrumenten die gericht zijn op de regionale
produktiestructuur, zoals de investeringspremieregelingen, de op
selectieve groei gerichte instrumenten, de verdergaande risicodra-
gende maatregelen gericht op participatie in het bedrijfsleven en
de Wet op de Investeringsrekening.
Het overwegend op de nationale leest geschoeide sector- en sector-
structuurbeleid verdient op deze plaats eveneens enige aandacht.
Realisering van (enige mate van) decentralisatie op deze nauw met
het regionale beleid samenhangende beleidsvelden, lijkt om ten
minste twee redenen gewenst: de effecten en resultaten van het sec-
torstructuurbeleid worden bij uitstek gevoeld op regionaal niveau,
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in het bijzonder als er sprake is van gebieden met een oververte-
genwoordiging van één of enkele (zwakke) sectoren. Daarnaast blijkt
uitvoering van aanvullende maatregelen, in de sfeer van het pro-
duktiemilieu ter verhoging van de effectiviteit van het sector-
structuurbeleid niet overbodig. Hierboven hebben we al qezien, dat
op het terrein van het produktiemilieu duidelijke mogelijkheden
voor de lagere overheden zijn weggelegd voor een gedecentraliseerd
beleid. De beleidsvoornemens die gericht zijn op een industriële
innovatie, onderstrepen eens te meer het belang van een actieve
betrokkenheid van lagere overheden.

Besluit

Als we tot slot de balans trachten op te maken dan kunnen we samen-
vattend het volgende vaststellen. Op diverse niveaus en van vele
kanten wordt de wens geuit om een meer gedecentraliseerd beleid
tot stand te brengen. Er zijn zelfs concrete -- zij het bescheiden -
aanzetten gegeven. Het opstarten van de periodieke regionale rap-
portages, kan beschouwd worden als de eerste fase van een regionaal
planningsysteem. Bij verdere uitbouw hiervan, met name ter zake van
het taakstellend karakter, de bevoegdheden en het instrumentarium
kan de periodieke rapportage uitgebouwd worden tot een volwaardige
regionale planning. Tegelijkertijd moet zicht ontstaan op de con-
sequenties van het rijksbeleid en de taakstellingen voor het be-
leid per regio (de zogenaamde regionalisatie) en de integratie van
de overheidsmaatregelen per reaio. Gp deze wijze kan het decentra-
lisatieproces zich verder ontwikkelen doordat een geleidelijke uit-
breiding van bevoegdheden en instrumenten bij de provincies wordt
gerealiseerd bij een nauwkeurige afstemming op de regionale doel-
einden. Deze tussenfasen zijn noodzakelijk om te komen tot een or-
ganisatorische opzet van het regionaal sociaal-economisch beleid,
waarin binnen een nationaal naar de regio's gespecificeerd kader,
de verdere besluitvorming aan de regio's wordt overgelaten. Op ba-
sis van een regionaal plan kan binnen het vastgestelde kader, de
toedeling van de vrij besteedbare budgetten dan plaatsvinden. Dat
een en ander vergezeld zal moeten gaan van een (grondige) herzie-
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ning van het traditionele instrumentarium spreekt voor zich.
De mogelijkheden om een gedecentraliseerd regionaal sociaal-econo-
misch beleid te realiseren lijken onder bepaalde voorwaarden een
goede kans van slagen te hebben. De positieve resultaten behaald
in het kader van de integrale (gedecentraliseerde) structuurplan-
nen voor de drie noordelijke provincies en Zuid-Limburg kunnen als
eerste positieve aanzetten gekenmerkt worden.

Frans Boekema
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