
Schrijfwedstrijd: De gemeente in 2025 

 

10. Verlos ons van de kafkaiaanse terreur 

 

Derde prijs 

 

Lex van Eijndhoven (directeur efficiency gemeente Rotterdam) en Petra Habets; beiden zijn 

voorzitter en lid van diverse gemeentelijke rekenkamers 

 

 

Europese Commissie 

Bourgetlaan 1 

1140 Evere 

België 

 

Den Haag, 10 juni 2025 

Geachte Commissie, 

De VNG - de vereniging die in Nederland al meer dan 110 jaar de belangen van de gemeenten 

behartigt - doet namens haar 350 leden een dringend appèl op u. 

Als eerste ter inkleuring een schets van de recente ontwikkeling van de Nederlandse 

gemeenten. De afgelopen decennia heeft Nederland een enorme decentralisatie-impuls gezien. 

Onder druk van de eurocrisis heeft niet alleen uw Commissie, maar ook onze lokale overheid 

een flink aantal taken naar zich toe getrokken. Onder het motto ‘eerste overheid’ zijn 

nagenoeg alle voor burgers herkenbare overheidstaken bij gemeenten terecht gekomen, van 

onderwijs en zorg tot de taken van de voormalige provincies, waterschappen en de politie.  

Het elan waarmee gemeenten erin zijn geslaagd aan te sluiten bij de belevingswereld van de 

eigen burger en – geholpen door sociale technologie – deze burger veel meer invloed op zijn 

eigen woonomgeving te geven, maakt dat de gemeente in Nederland niet meer de éérste 

overheid, maar gewoon de éigen overheid voor burgers is.  

Enkele illustraties:  

1. Uit de praktijk van alledag: vroeger toetste de gemeente bouwvergunningen en 

organiseerde daarvoor inspraakprocedures. Op dit moment treedt de burger binnen een 

daartoe door de gemeente ingerichte internetomgeving in dialoog met zijn 

buurtbewoners over aanpassingen aan gebouwen en komen zij samen in een spel van 

vraag en aanbod tot toestemming die niet meer door de overheid, maar door burgers 

aan elkaar wordt verleend. De rol van de gemeente beperkt zich tot het mogelijk 

maken van dit spel en natuurlijk de handhaving dat iedereen zich aan de spelregels 

houdt. De praktijk leert overigens dat met alle technische mogelijkheden aan 

waarneming, juist ook door de burger zelf - van actuele luchtfoto’s tot het zelf meten 

van luchtkwaliteit - inwoners en bedrijfsleven zich zonder tussenkomst van 

ambtenaren steeds beter aan de regels houden.  



2. Ook uit de opkomst bij de lokale verkiezingen, die de opkomst bij de nationale 

verkiezingen nu al twee keer overtroffen heeft, blijkt dat burgers het belang zien van 

goed lokaal bestuur.   

3. Tenslotte weten de Nederlandse gemeenten ook elkaar prima te vinden. Experimenten 

met uiteenlopende vormen van samenwerking resulteren in dienstverlening op een 

internationaal hoog peil met behoud van lokale autonomie. 

Dat geldt niet alleen voor onderwerpen waar de win-winstuatie direct zichtbaar is. Ook 

op lastige terreinen durven gemeenten elkaar aan te spreken en te helpen. Nadat zowel 

Rijk als provincie hun tanden kapot gebeten hadden op de enorme overprogrammering 

van woningen, kantoren en bedrijventerreinen, hebben alle gemeenten zich vastgelegd 

op een systematiek waarbij gemeenten die per se wilden uitbreiden, 

uitbreidingsrechten kunnen kopen en die kunnen uitruilen tegen uitbreidingsrechten 

van gemeenten in krimpgebieden die bewust overgaan tot sloop. Hiermee denken 

uitbreidende gemeenten enerzijds bewuster na of ze zichzelf deze uitbreiding kunnen 

veroorloven, anderzijds worden krimpgemeenten die durven toegeven krimpgemeente 

te zijn, geholpen. Gemeenten komen hier gewoon samen uit zonder bovenliggende 

overheden.  

Natuurlijk klinkt af en toe het geluid dat te veel lokale autonomie in strijd zou zijn met het 

gelijkheidsbeginsel, maar we zien de laatste jaren dat dit gelijkheidsbeginsel steeds meer 

Europees en niet op nationale schaal gewogen wordt.  

Daarom het gezamenlijke appel van de Nederlandse gemeenten: 

De VNG roept de Europese Commissie op de Nederlandse staat te gelasten tot opheffing van 

alle nationale structuren die wetten en besluiten uitvaardigen met gevolgen voor gemeenten. 

Zo kunnen de Nederlandse gemeenten met uw hulp verlost worden van de bemoeizucht van 

een nationale overheid, die zich in de praktijk overbodig heeft gemaakt. Vooral ook namens 

onze burgers vragen de Nederlandse gemeenten om rechtstreeks ingrijpen op grond van de 

speciale bevoegdheid van de Europese Commissie om rechtstreekse autonomie toe te kennen 

aan gebieden waar nationale overheden zich aan wanbeleid schuldig hebben gemaakt conform 

artikel 12 van het Verdrag van Praag van 2023.  

Natuurlijk is de VNG bekend dat deze bevoegdheid geïntroduceerd is om etnische 

minderheden te beschermen. Maar op grond van de bepalingen uit het verdrag is de VNG van 

mening dat in Nederland sprake is van de beschreven criteria. Ondanks alle decentralisaties is 

het Haagse ambtenarenapparaat de afgelopen jaren niet gekrompen. Ondanks de voortdurende 

belofte regelgeving te vereenvoudigen, groeit nationale regelgeving exponentieel. De praktijk 

is dat bovenop alle Europese regelgeving - die toch een aanvaardbaar kwaliteitsniveau 

garandeert - aanvullende nationale regelgeving wordt geïntroduceerd die efficiënt lokaal 

bestuur, normaal ondernemerschap en zelfs normaal burgerschap ernstig hinderen.  

Ondanks electorale uiting van ongenoegen is hier de afgelopen jaren niets in veranderd. De 

democratische legitimiteit van het nationaal bestuur is volledig verdwenen, het gros van de 

kiezers neemt helaas niet eens meer de moeite om te stemmen. 



Natuurlijk voelen wij ons Nederlander en zijn we trots op ons voetbalelftal, onze koning en 

koningin en de komende Olympische Spelen, maar ook op ons lokaal bestuur. Daarom hebben 

wij onze hoop gevestigd op Europa om ons definitief te verlossen van de hiervoor beschreven 

kafkaiaanse terreur. 

Hoogachtend, 

De voorzitter van de VNG   

 

 


