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“Eigenlijk hoefde er weinig verbouwd te worden in het vroegere stadhuis. 
Wat vroeger diensten heette, wordt nu Regionale Autoriteit genoemd. En zo 
hebben we een Regionale Sociale Autoriteit, een Regionale Autoriteit voor 
de Ruimte, een Regionale Autoriteit Openbare Veiligheid, noem maar op. 
Net als vroeger werken daar ambtenaren. Alleen werken we nu niet voor één 
gemeente, maar vaak voor een regio. En het belangrijkste: onze 
opdrachtgever is niet meer een gemeentebestuur, maar de nationale 
overheid. Vroeger was wethouder Degenaar mijn baas en nu de minister van 
Binnenlandse Zaken.”  
 
‘Zutphen torenstad’ staat op borden bij het begin van de bebouwde kom. 
Het oude stadje met z’n karakteristieke torens ligt monumentaal aan de 
IJssel. Niets doet vermoeden dat zich in deze regio een jaar geleden een 
kleine revolutie heeft afgespeeld. In de Achterhoek is het openbare bestuur 
ingrijpend hervormd doordat de gemeenteraden werden afgeschaft. Ik 
bezoek Zutphen omdat daar de Regionale Autoriteit Openbare Veiligheid 
Achterhoek is gevestigd. Directeur Adema leidt me rond door het kantoor 
dat de Autoriteit in het voormalig stadhuis heeft betrokken. 
 
“De RA Openbare Veiligheid zit hier in de Zuidvleugel, de RA voor de 
Ruimte in de Westvleugel. Andere Autoriteiten zitten elders. Voor onze 
huisvesting hoefde niet veel verbouwd te worden. Het belangrijkste verschil 
met vroeger: de vroegere fractiekamers bestaan niet meer. Die zijn 
ingrijpend verbouwd. Nu houden de regionale inspecteurs, de stedelijke 
ombudsman en de stedelijke rekenkamer daar kantoor. Ik zal maar niet 
vertellen hoeveel lege flessen uit alle hoeken en gaten kwamen toen we met 
de verbouwing begonnen. Die politieke partijen beschouwden zo’n 
fractiekamer toch een beetje als hun eigen territorium. En er werd stevig 
ingenomen. Dat was ook wel nodig, want er was veel verdriet in de politiek 
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destijds. De lokale politici zagen heus wel aankomen dat ze het niet zouden 
redden.”   
 
“Iedere tijd kent z’n eigen vormen van politiek en bestuur,” legt directeur 
Autoriteit Openbare Veiligheid uit, terwijl we plaatsnemen in de statige 
voormalige burgemeesterskamer. “Het meubilair hier dateert nog uit de tijd 
van postkoets en trekschuit. Toen vormde een gemeente ook echt een 
gemeenschap. Alleen de notabelen kwamen wel eens in Den Haag. Het 
grootste deel van de bevolking werd in een gemeente geboren, woonde en 
werkte daar het hele leven en stierf daar ook. Logisch dat Thorbecke in 
1848 de gemeentelijke politiek een autonome rol in het staatsbestel liet 
spelen. Maar ook al heb ik die antieke meubelen laten staan, we zijn wel 
165 jaar verder en er is het een en ander veranderd in de wereld.  
 
Europa is een dominante factor geworden in het openbaar bestuur en heeft 
in democratisch opzicht veel aan invloed gewonnen. De centrale politieke 
kaders worden daarom in Brussel getrokken. Driekwart van de wetgeving 
wordt in Europa gemaakt en de belangrijkste financiële beslissingen worden 
daar genomen, zeker na de Eurocrisis van 2005 toen het er om ging dat 
iedereen in de pas liep.  
 
Dat heeft de positie van nationale overheden ingrijpend gewijzigd. Binnen 
de Europese kaders worden daar politieke beslissingen genomen. Maar 
nationale overheden hebben allerlei beslissingen naar zich toe getrokken die 
voorheen door lagere overheden werden genomen. Daarmee werd de 
speelruimte voor lokale democratie ernstig verminderd. Lokale politici 
mochten vooral beslissingen nemen over de kleur van de stoeptegel in de 
winkelstraat. Maar zelfs bij een beetje uitbreidingsplan zaten landelijke 
politici er boven op. Wat dat betreft heeft Europa de Thorbeckiaanse 
verhouding tussen autonomie en medebewind volledig uit balans geslagen. 
Het laat zich raden dat kiezers ook niet echt warm meer liepen voor lokale 
politici zonder invloed.” 
 
Op één van de wanden verschijnt een panel-display. Directeur RA Adema 
laat de grafieken zien. “Hier zijn de ledentallen van lokale partijen in 
Zutphen, Gorssel, Lochem, Warnsveld en Ruurlo. Dan zie je gewoon dat die 
op sterven na dood waren. Hier de opkomstpercentages bij de verkiezingen. 
Al vele decennia een dalende lijn. Logisch dat op een bepaald moment een 
kritische grens werd bereikt. Het dualisme dat rond de eeuwwisseling werd 
ingevoerd, kon het tij niet meer keren. Dat heb ik als voormalig griffier zelf 
meegemaakt. Dat dualisme was ook gebaseerd op een misverstand, namelijk 
dat je politiek kunt opkloppen als die er niet is. En dat was gewoon het 
geval: op regionaal of lokaal niveau is de burger geïnteresseerd in goede 
openbare dienstverlening, niet in politiek op de millimeter.” 
 
“Heel belangrijk was ook de regionalisering van de Tweede Kamer. Toen 
Balkenende tien jaar geleden voorstelde om regionale verkiezingen in te 
voeren, zal hij zich niet gerealiseerd hebben hoe ingrijpend de uitwerking 
daarvan zou worden. We lijken haast wel op de VS. Tweede Kamerleden 
zijn echt woordvoerders voor hun regio. Kiezers voelen zich uitstekend 
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regionaal vertegenwoordigd en hebben geen behoefte meer aan nog een laag 
vertegenwoordiging.”  
 
“Bovendien stelde die lokale volksvertegenwoordiging niets voor. Ze 
werden gezien als in zichzelf gekeerde clubjes van mensen die elkaar de bal 
toespeelden. De wethouders Degenaar, dat type. Dat had niets meer met 
volksvertegenwoordiging te maken. Wat dat betreft was de crisis van de 
lokale democratie een veenbrand die al vanaf de eeuwwisseling brandde. De 
Noodwet Regionale Autoriteit van 2010 bracht gelukkig uitkomst. Bij een 
opkomst van minder dan 15% bij verkiezingen kon de wetgever 
gemeenteraden buiten werking te stellen en daarvoor in de plaats 
functionele Regionale Autoriteiten instellen. Dat is hier in de Achterhoek 
gebeurd en zo ben ik een jaar geleden als directeur aangesteld.” 
 
Op het flat-panel verschijnen nu diverse organogrammen en statistieken. 
“De belangrijkste taak die wij als Regionale Autoriteit hebben is zorgen dat 
de openbare dienstverlening op orde is. Heel veel zaken die vroeger onder 
politiek bestuur stonden, hadden niets met politiek te maken. Openbaar 
vervoer, politie of stadsreiniging is niet politiek. Voor de burger is alleen 
maar van belang of het goed functioneert. Daar maken we tegenwoordig 
gewoon prestatieafspraken over. Omdat de diensten regionaal worden 
aangeboden, kunnen we hoge efficiëntie bereiken. Vroeger smoorde dat in 
alle lokale politieke gevoeligheden.” 
 
“Natuurlijk zijn er wel politieke kwesties. Maar de gemeente is wel het 
slechtste niveau om daarover goede beslissingen te nemen. Vroeger besloten 
de Zutphense politici dat Zutphen een bedrijventerrein nodig had om in de 
vaart der volkeren te worden opgenomen. De politici van Deventer wilden 
hun stad ook tot grote bloei brengen en idem dito die van Apeldoorn. 
Gevolg: drie leegstaande bedrijventerreinen en ondernemers die bij de drie 
wethouders gingen shoppen en het onderste uit de kan kregen. Over dat 
soort zaken steggelen nu de woordvoerders van de regio in de Tweede 
Kamer. De echte beslissingen worden door regering en 
volksvertegenwoordiging in Den Haag genomen en wij als Regionale 
Autoriteiten zorgen voor de concrete uitwerking. En we doen dat 
‘managerial’. Zo heeft mijn collega RA Openbare Ruimte de wijken in de 
Achterhoek grote autonomie gegeven. Als het gaat over de kleur van de 
stoeptegels en het straatmeubilair geef ik ze daar gewoon de vrije hand.” 
 
Toch kent Adema wel zorgen. “Wij zijn nu een jaar als Regionale Autoriteit 
bezig op basis van een kaderprestatiecontract met  Binnenlandse Zaken. In 
dat kaderprestatiecontract staat wat wij als managementteam minimaal 
moeten neerzetten gemeten naar een aantal kerncijfers van openbare 
dienstverlening. Lastig is wel dat er soms vanuit andere departementen 
specifieke prestatiecontracten naast komen, die daar soms doorheen fietsen. 
Maar dat is politiek en daar heb je als ambtenaar mee te leven. Bovendien 
zorg ik ervoor goed contact met PvdA-Kamerlid Te Slaa en senator Kamp te 
houden. Zij is een echte Achterhoekse en hij woont al jaren in Zutphen.”  
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“We zijn een van de eersten in Nederland, maar ik denk dat we dit 
bestuursexperiment glansrijk zullen afronden. In de eerste plaats omdat de 
bevolking merkt dat wij echt de hand aan de ploeg hebben geslagen. Vergis 
je niet: in al die lokale politieke spelletjes gaat enorm veel energie zitten die 
de bevolking niet bepaald ten goede komt. In de tweede plaats omdat wij 
volledig transparant zijn in wat we doen en laten. Dat is het voordeel van de 
huidige informatietechnologie: burgers kunnen elk openbaar bestuursproces 
van de eerste tot de laatste nota letterlijk volgen. Wij hebben ook niets te 
verbergen, want het gaat ons niet om de macht of de belangen, alleen maar 
om het goed uitvoeren van onze opdracht. Ik zou het willen omdraaien. 
Vroeger was politiek nodig omdat er een informatietekort was. Daarom 
namen mensen beslissingen op basis van emotie, gevoel of ideologie. Nu op 
lokaal niveau alle informatie beschikbaar is, heb je de politiek ook niet meer 
nodig. Je zou dat technocratisch kunnen noemen, maar ik vind dat geen vies 
woord. Ik vind dat je van een directeur RA mag verwachten dat hij een 
professional is. Iemand die als manager van publieke dienstverlening weet 
hoe de hazen lopen en de juiste beslissingen neemt.” 
 
“Er is nog een laatste reden waarom ik denk dat wij dit bestuursexperiment 
glansrijk zullen afsluiten en vervolgens definitief in Nederland zullen 
overgaan tot de instelling van professionele Autoriteiten.  Die reden is dat je 
altijd countervailing power moet organiseren. Wij dachten vroeger dat de 
politiek die tegenmacht vormde, maar dat was een fictie. De politieke 
partijen waren zozeer met het bestuur verweven dat zij de signalen niet eens 
meer verstonden. Maar het was een misverstand te denken dat politieke 
partijen de enige organen voor checks and balances zijn. Wij hebben dat 
hier in de Achterhoek geïnstitutionaliseerd in de vorm van een aantal zeer 
kritische organen. De Zutphense rekenkamer en de Zutphense ombudsman 
houden voortdurend contact met de plaatselijke bevolking en idem dito die 
van de andere plaatsen van mijn Autoriteitsgebied. De nationale inspecteur 
kijkt me voortdurend op de vingers. Als er klachten zijn, hoor ik dat eerder 
dan vroeger toen wethouders zaken onder de pet hielden omdat het hen 
politiek niet uitkwam.” 
 
Is er dan niets negatiefs te melden, vraag ik na al deze lofzang. Op het 
gezicht van Adema verschijnt iets weemoedigs. Na een poosje zegt hij: 
“Wat ik mis is de passie. Het ging vaak om niks, maar als vroeger de 
verbouwingsplannen van de Buitensociëteit in Zutphen dan eindelijk door 
de Raad waren, ging je nog een pilsje drinken bij café Platter op de markt . 
Napraten hoe je de VVD tevreden had gesteld met de herprofilering van de 
Beukerstraat en de PvdA door de GGD extra subsidie te geven en 
GroenLinks door de motie aan te nemen dat Zutphen een kernwapenvrije 
gemeente was – al dat soort voorspelbare dingen om iedereen achter de 
restauratie van de Buitensociëteit te krijgen. Dan was je trots dat je dat voor 
elkaar had gekregen en dan dronk je nog een pilsje om de spanning af te 
reageren. En dan stond het de volgende dag in het Zutphensch Dagblad met 
een interview met foto. Dat is wat ik eigenlijk wel een beetje mis.”  
 
Adema kijkt op z’n horloge en zegt: “In het Stedelijk Museum is een klein 
verkiezingskamertje ingericht. Stembiljetten, verkiezingsposters, zo’n oude 
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stembus met een slotje en een zegel, notulen van vergaderingen, al dat soort 
dingen van het oude familiegevoel. Ook veel dingen uit de leeggeruimde 
fractiekamers. Ik ga er wel eens heen met m’n kinderen, maar ik zie dat het 
een wereld is die ver van ze wegstaat. Ik heb nog wel een half uurtje, zullen 
we er even gaan kijken? Of staat het ook te ver van u weg?“ Ik weiger 
beleefd. 
 
Na afloop van het interview wandel ik nog even door het stadje. Ik drink een 
biertje op het terras van café De Korenbeurs op de Markt. Zou dat café in de 
volksmond Platter heten? Op weg naar de auto wandel ik langs het Stedelijk 
Museum. Even dat ‘verkiezingskamertje’ bekijken? Ik doe het niet. Voor 
mij staat de lokale politiek al te ver weg. 
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