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Waarom huisartsen wel
en burgemeesters niet?
Voor veel beroepsgroepen bestaan er normen voor het op
peil houden van de professionaliteit. Notarissen, huisartsen en advocaten moeten ieder jaar zoveel uren op cursus
of zoveel punten halen. Zou dat wat zijn voor burgemeesters? Het Burgemeestersblad peilde wat meningen.
Voor Sander Schelberg, burgemeester van Teylingen, is deelname aan de
opleidingen van onder andere het Professionaliseringsfonds een must. ‘Niet
alleen goed om bij te blijven, maar ook om nieuwe en bruikbare vaardigheden
op te doen. Voor mij is de opleidingsgids als een snoepwinkel; met de opleiding tot mediator als hoogtepunt. Maar moeten we dat ons zelf als een verplichting opleggen? Dat blijft een moeilijke discussie. Toch verplichten we onszelf alsmaar meer in het kader van de professionalisering van het ambt. Ik kan
mij heel goed voorstellen dat een raad en de CdK structureel informeren naar
de opleidingen en cursussen. Zelfs een structurering met PE-punten zou ik niet
uit de weg willen gaan. Al was het maar als stok achter de deur om budget te
krijgen voor opleidingen buiten ons eigen professionaliseringsfonds om. Als
de verplichting bestaat, geldt het naar twee kanten,’ zo vindt Schelberg.

18 Schroom niet te bellen
Genootschap ondersteunt burgemeesters bij crisisbeheersing

20 19 branden in ’t Zandt
Albert Rodenboog over reeks van brandstichtingen

24 Alertheid. Dat is het sleutelwoord.
Hans Alders naar aanleiding van de laatste publicatie van het
Landelijk Beraad Crisisbeheersing

26 De burgemeester in de decoratiepraktijk
Interview met Frank Houben, voorzitter van het Kapittel voor
de Civiele Orden
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Bijscholing noodzakelijk
‘Burgemeesters hebben net als artsen, notarissen en dominees een aparte
positie in de maatschappij. Voor al die andere groepen professionals is
bijscholing een must vanwege de inhoudelijke eisen die, al dan niet vanuit
wet- en regelgeving, aan de beroepsuitoefening worden gesteld,’ zegt Maria
Wiebosch-Steeman, burgemeester van Jacobswoude. ‘Is het dan voor de burgemeester een vraag of bijscholing verplicht zou moeten zijn? De vraag zou
niet eens gesteld moeten worden. De burgemeester is immers als bestuurder
ook een professional. Bijscholing is noodzakelijk. Enerzijds omdat de bestuurlijke wereld in Nederland steeds complexer wordt. Problemen en opdrachten
zijn vaak alleen met vele andere partners tot een goed einde te brengen.
Anderzijds om jezelf een spiegel te laten voorhouden of je wel goed bezig bent
en of het effectiever kan. Een netwerk van je eigen beroepsgroep is een goed
middel om je in een veilige omgeving bij te scholen. Het NGB biedt die veilige
omgeving,’ aldus Maria Wiebosch.

Sinds de vuurwerkramp regeert de angst

30 Burgemeesters naar Suriname
Opnieuw een reis om projecten op te zetten

31 Service

Ineke van der Wel-Markerink sluit hier bij aan: ‘Ik zou graag een onderscheid
willen maken tussen de ervaren burgemeesters en de burgemeesters die net
beginnen. Ik vind het van groot belang dat we als collega’s onze expertise
vervolg op pagina 11
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Beeld en werkelijkheid
Wie aan een gemiddelde burger vraagt wie aan het hoofd van de gemeente staat,
krijgt als antwoord: de burgemeester. Wij burgemeesters weten dat dit antwoord
niet klopt. De werkelijkheid wijkt nogal wat af van het beeld dat menig burger
heeft van het burgemeestersambt. Gelukkig maar, ben ik geneigd te zeggen. Het
zou niet best zijn voor de democratie als burgemeesters zo veel macht hadden als
sommigen schijnen te denken.
Wie aan een politiek journalist of een theoretisch geschoold politicoloog vraagt
naar de bevoegdheden van een burgemeester krijgt vaak een heel ander antwoord. In die kringen is het niet ongebruikelijk om de Nederlandse burgemeester
af te doen als een wat zielige figuur die voorzitter is van een club die feitelijk
door anderen wordt gerund. Het lijkt heel wat, dat burgemeesterschap, maar het
stelt eigenlijk niets voor. Maar ook hier geldt: de werkelijkheid is een andere.
Raadsleden, wethouders en anderen die echt verstand hebben van lokale politiek
maken zich natuurlijk niet voor niks zo druk als er in hun gemeente een nieuwe
burgemeester moet komen.
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Volgens mij gaat het eigenlijk best goed met dat burgemeesterschap. Het ontwikkelt zich nog steeds en past zich aan aan de eisen van de tijd. Toen enkele jaren
geleden in gemeenteland het monisme werd vervangen door het dualisme voorspelden de geleerden moeilijke tijden voor de burgemeesters. Die zouden het wel
eens heel moeilijk gaan krijgen. Een enkeling kwam inderdaad in de problemen.
Maar diegenen die er lol in hadden om bestuurlijke vernieuwing echt van de grond
te krijgen, werden er alleen maar beter van. Wat in het dualisme eerst en vooral
nodig was en is, is een verbinder die kan zorgen dat college en raad niet onnodig
tegenover elkaar komen te staan. Bij uitstek een rol die een moderne burgemeester past.
In profielschetsen kom je dat woord ‘verbinder’ steeds meer tegen. Gemeenteraden blijken doorgaans niet te zoeken naar een krachtpatser die wel even allerlei
knopen zal doorhakken – het type dat het bij journalisten zo goed doet – maar ze
zoeken iemand die mensen en organisaties aan elkaar verbindt. Iemand die het
klappen van de zweep kent, in staat is om boven de partijen te staan, van het college een team kan maken, de raadsvergaderingen met vaardige hand leidt, en een
warme persoonlijkheid heeft die bij de bevolking respect afdwingt.

tel. 070-3780 704 (Soenith Chaturi),
fax 070-7999 879
Prijs

Wie zich in dat profiel herkent en vervolgens daarmee als burgemeester aan
de slag gaat, vindt veel voldoening in zijn werk. Hij/zij levert daarmee ook een
wezenlijke bijdrage aan het goed besturen van zijn/haar gemeente.
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Eigenlijk een heel boeiende en interessante baan dus. Een voorrecht om die baan
te mogen hebben.

Het Burgemeestersblad is mede mogelijk
door bijdragen van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
de Bank Nederlandse Gemeenten en
Deloitte.

Wim Zielhuis,
burgemeester van Oldebroek,
voorzitter redactiecommissie Burgemeestersblad

Lentekriebels
Het nieuwe jaar is bijna drie maanden oud en
dat betekent dat de lente in aantocht is. De
lente heeft iets sprankelends, bezorgt mensen
minstens een goed humeur en leidt tot lentekriebels, dat ondefinieerbare gevoel dat ‘het’ mooi
gaat worden.
In het openbaar bestuur zijn lentekriebels echter
zeldzaam. Misschien kunnen we het naderen van
Koninginnedag als zodanig aanduiden, de lintjesregen, Bevrijdingsdag. Maar echt kriebelen is
er in het openbaar bestuur niet bij, althans het
is weinig voelbaar.

de voorbereidingscommissie, de medewerkers
van ons eigen bureau. Zij zorgden ervoor dat de
lentekriebels vanzelf ontstonden. Ik hoop dat
inspiratie die velen van ons in Lochem hebben
opgedaan de komende maanden zichtbaar tot
uiting zal komen op de beleidsterreinen die ons
zo na aan het hart liggen: de openbare orde en
veiligheid en de zorgplicht voor onze inwoners.
En wellicht vindt ‘Lochem’ navolging bij bestuurders van Rijk en provincies. Wat zou dat mooi
zijn voor de kwaliteit van ons openbaar bestuur.
Een nieuwe lente, een nieuw geluid: ‘Lochem is
in het land!’

De discussie over het afsteken van vuurwerk
tijdens de jaarwisseling, de vraag wie de
prachtwijken gaat betalen, het stagneren van
inburgeringcursussen, het opstellen van heuse
draaiboeken voor het geval een Kamerlid echt
een film gaat uitbrengen (ik altijd maar denken
dat Kamerleden voor iets heel anders worden
betaald dan voor het uitbrengen van films), de
viering van één jaar kabinet Balkenende/Bos/
Rouvoet, het voortslepen van onderhandelingen over een politie CAO, het ontslag van een
gewaardeerd collega in Dinkelland, het voortduren van discussies over het honoreren van
burgemeesters (‘Dijkstal’) over hun onkostenvergoeding, over het gebruik van dienstauto’s, over
de Appa-regeling, enz. enz. Dit alles leidt bij mij
tot op heden niet tot lentekriebels – eerder misschien tot jeuk.
Maar dan ‘Lochem’! De ontmoeting met collega’s uit het hele land, van grote en van kleine
gemeenten. Mensen die lang kunnen praten,
maar aan een half woord genoeg hebben om
elkaar te begrijpen. Bezig met mensen. Druk met
lokaal bestuur. Luisterend naar een Lochemse
Troubadour in een fraai établissement. Wat
een succes al die keren dat de conferenties zijn
gehouden. Dank aan de inleiders, de voorzitters,

Ronald Bandell,
voorzitter NGB
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Stellingen over veiligheid van professor mr. dr. Erwin Muller

Veiligheid in b
Traditioneel organiseert het NGB in het vroege voorjaar een serie burgemeestersconferenties in Lochem. De
editie 2008 heeft als thema Veiligheid in beweging. Zes keer een conferentie betekende voor prof. mr. dr.
Erwin Muller ook zes woensdagochtenden stellingen bediscussiëren met de aanwezige deelnemers. Muller,
hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de universiteit Leiden en directeur van het COT Instituut voor
Veiligheids- en Crisismanagement, zorgde voor discussie met zijn stellingen over de organisatie van de veiligheid en de bevoegdheden van de burgemeesters. Een impressie van de stellingen van Erwin Muller.

W

at veiligheid precies is, blijkt niet eenvoudig uit te leggen. In zijn functie als hoogleraar legt Muller in niet minder dan drie
colleges studenten uit wat er onder veiligheid wordt
verstaan. Zijn eerste stelling gaat over het steeds
breder en complexer worden van het thema veiligheid. De media en het publiek scharen inmiddels bijna
alles onder veiligheid: terrorismebestrijding, huiselijk
geweld en overlast in een wijk. De professor ziet deze
uitbreiding van de veiligheid als een gevaar voor de
burgemeesters: ‘Als we niet meer weten bij wie we
terecht moeten voor een veiligheidsvraagstuk, dan
kunnen we altijd nog naar de burgemeester. Maar bent

‘Veiligheidsregio moeten meer doen
dan alleen maar crisisbeheersing en
rampenbestrijding’
u in staat om al deze verwachtingen met de huidige
bevoegdheden te realiseren? Worden uw verantwoordelijkheden dan niet veel groter dan u eigenlijk wenselijk acht?’ vraagt Muller aan de Lochemdeelnemers.
Hij herinnert ze eraan dat binnenkort bestuursfunctionarissen strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden
gesteld. Het zal een extra dimensie geven aan de
gemeentelijke veiligheidszorg. Muller adviseert de
burgemeesters voor zichzelf duidelijk te maken waarover ze willen gaan en waarover niet. Niet alles op het
gebied van veiligheid is immers een verantwoordelijkheid van de burgemeesters.
4
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Centralisering
Muller gebruikt het als bruggetje naar zijn tweede
stelling: ‘Veiligheidszorg is een taak van gemeente,
regio en Rijk. De burgemeester is een van de velen.’
Daaropvolgend behandelt hij het thema centralisering
van veiligheidszorg. Volgens Muller is het een onomkeerbare ontwikkeling. ‘Bij beheersmatige centralisering
zijn wellicht voordelen – bijvoorbeeld op het gebied van
opleidingen – te behalen, maar brandweer en politie
zullen altijd gemeentelijke aansturing moeten krijgen.’
Volgens de hoogleraar heeft een regionale organisatie
consequenties voor de gezagspositie van de burgemeester. Een voorbeeld van centralisering is de veiligheidsregio. Muller ziet, als voorstander van de veiligheidsregio,
kansen én bedreigingen. Muller vraagt de deelnemers
aan de Lochemconferenties of de veiligheidsregio zich
beperkt tot de crisisregio. ‘Of worden dit de regionaal
georganiseerde instanties waar tevens vraagstukken van
sociale en fysieke veiligheid op regionaal niveau worden
besloten?’
De regio’s leggen op dit moment de focus op de repressieve kant en minder op de proactieve en preventieve
kant. Muller laakt dat het huidige wetsvoorstel een duidelijk eindplaatje ontbeert. Doordat onvoldoende duidelijk is wat precies het eindpunt moet zijn, ontwikkelen de
25 veiligheidsregio’s zich op 25 verschillende manieren.
Muller scherpt de discussie over de veiligheidsregio
annex crisisregio verder aan: ‘Het Openbaar Ministerie
heeft inmiddels de positie ingenomen dat ze niet in het
Veiligheidsbestuur willen. Ze willen enkel gehoord worden. Een begrijpelijk standpunt als het crisisregio’s gaan
worden, maar niet als het veiligheidsregio’s worden.’

n beweging

De deelnemers aan de eerste Lochemconferentie 2008, klaar voor de stadswandeling.

Toch ziet Muller centralisatie niet als de oplossing voor
alle ramptypen. ‘Uiteraard leveren het Rijk en de regio
ondersteuning bij grote rampen of nemen ze de leiding
over bij bepaalde rampen, zoals pandemieën of MKZ.
Bovendien is het voor sommige gemeenten moeilijk
om capaciteit, mogelijkheden en kennis vrij te maken
om alle fysieke (en sociale) veiligheidsproblemen op te
lossen. Dergelijke grootschalige zaken zijn op regionaal
niveau beter te organiseren. Maar bepaalde crises zijn
op lokaal niveau beter te beheersen.

Superburgemeester of CdK?
Muller leidt de discussie verder met de stelling: ‘De
veiligheidsregio moet meer doen dan alleen maar crisisbeheersing en rampenbestrijding.’ De professor vindt
het zonde om de veiligheidsregio alleen te benutten
voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. ‘Want er is
meer. De veiligheidsregio kan verschillende belangen en

zaken bij elkaar brengen.’ Daarbij maakt Muller een koppeling met zijn eerste stelling: ‘Als de trend van bredere
veiligheidsontwikkeling zich doorzet, zal ook het bestuur
steeds complexere structuren moeten gaan ontwikkelen
om daar op in te kunnen spelen.’
De stelling ‘Superburgemeester in veiligheidsregio is
ongewenst; rol provincie alleen maar controle en geen
operationele verantwoordelijkheid’ leverde elke conferentie veel discussie op. Het merendeel van de burgemeesters is het niet eens met de stelling. Het is een discussie die al geruime tijd speelt in het openbaar bestuur.
Muller eindigt zijn stellingen over de organisatie van de
veiligheid met een ander veel besproken onderwerp,
namelijk de regiefunctie van de gemeente in de veiligheidszorg. Hij zoekt daarbij naar een ambtelijke topper
die alles kan regelen om de regiefunctie goed uit de verf
te laten komen. Muller vat dit samen in zijn laatste stelling van het eerste deel van zijn presentatie: ‘De rol
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van de gemeente in veiligheid moet beter afgestemd
en gecoördineerd worden, waarbij een cruciale rol is
weggelegd voor de gemeentesecretaris.’

Flitsmomenten
In het tweede deel gaat professor Muller in op de
bevoegdheden van de burgemeester op het terrein van
veiligheid. Muller bouwt daarbij voort op het complexer
worden van veiligheid. ‘Openbare orde zal de komende

‘Er bestaat geen noodzaak tot vergaande
uitbreiding van bevoegdheden voor de
burgemeester’
jaren sterk in belang en intensiteit toenemen; openbare
orde en overlast zijn de nieuwe mode.’ Het zijn zoals
Muller ze noemt ‘flitsmomenten’: kleine incidenten die
kunnen escaleren tot grote incidenten of zelfs crises.
Muller vraagt zich af of de aanwezige burgemeesters
voldoende kunnen inspelen op deze flitsmomenten.
Het reageren op de flitsmomenten is volgens hem een
ingewikkelde zaak. Een burgemeester moet een beeld
hebben welke sociaaldemografische factoren, incidenten
of concrete aanleidingen zouden kunnen leiden tot een
escalatie. ‘Dat is niet eenvoudig. Wie had bijvoorbeeld
de afgelopen scholierendemonstraties kunnen voorspellen? Het lijkt mij dus heel moeilijk voor u,’ aldus Muller.
Het ‘opeens-is-de-crisis-er’ karakter hangt af van hoe
goed burgemeesters in hun dagelijkse werkzaamheden
om zich heen kijken. Weet de gemeente waar iets kan
gaan spelen? Het idee bestaat dat mogelijkheden tot
escalatie misschien toenemen, maar niet zo zeer het
‘opeens-is-de-crisis-er’ karakter.
Muller grijpt dit standpunt aan om zijn tweede stelling te
behandelen. ‘Er bestaan voldoende bevoegdheden om
te kunnen optreden tegen onveiligheid; er bestaat geen
noodzaak tot vergaande uitbreiding van bevoegdheden
voor de burgemeester.’ Hij licht deze stelling toe met: ‘U
kunt echt alles en wat u niet kunt, dat kan het OM. Het
verbod op thuisgeweld is in feite een verplaatsing van
het Openbaar Ministerie naar de gemeente.’ Muller vindt
het onwenselijk dat de burgemeester in stelling wordt
gebracht om individuen te straffen. Dat ligt volgens
Muller veel meer op het terrein van het strafrecht.

6
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Afvoerputje
Het sluit aan bij Mullers volgende stelling: ‘Het bestuursrecht wordt belangrijker dan het strafrecht; de burgemeester wordt belangrijker dan de officier van justitie.’
Wat vinden burgemeesters van deze ontwikkeling, wil de
professor weten, vooral in relatie tot de strafrechtelijke
aansprakelijkheid van bestuurders? Om tegenwicht te
bieden aan deze ontwikkeling, moeten burgemeesters
dan niet net als het Openbaar Ministerie meer dan nu
een eenheid gaan vormen? ‘Bepaal met de beroepsgroep wat u wilt bereiken en wat u daarvoor wilt en kunt
gebruiken,’ adviseert hij de burgemeesters, ‘anders
wordt u het afvoerputje van alle veiligheidsproblemen’.
Immers, sommige bevoegdheden – sluiten drugsinrichtingen, tijdelijk huisverbod, persoonsgericht verstoren
– zijn onterecht aan een burgemeester toegekend, aldus
zijn vierde stelling. Muller is van mening dat dergelijke
bevoegdheden meer bij anderen, zoals de officier van
Justitie, thuis horen.
‘Bovendien scheppen sommige bevoegdheden verwachtingen die burgemeesters helemaal niet waar kunnen
maken.’ Muller meent de kern van de verbetering te
vinden in meer samenwerking tussen burgemeester
en officier van justitie, politie en gemeente en andere
actoren en niet in meer bevoegdheden. Samenwerking
moet er bijvoorbeeld ook komen op het terrein van terrorismebestrijding. Terrorismebestrijding vormt de input
van stelling zes. Een stelling die niet veel is besproken
tijdens de zes conferenties: ‘Terrorismebestrijding is
eerst en vooral een zaak van de nationale overheid en
niet van de gemeente.’

Wet Openbare Orde en Veiligheid
Afsluitend maakt Muller zijn betoog af door te pleiten
voor een Wet Openbare Orde en Veiligheid. De wet zou
duidelijkheid en helderheid kunnen creëren. Nu nog
staan alle bevoegdheden van burgemeesters in verschillende wetten. Het gebeurt dat burgemeesters niet op
de hoogte zijn van alle bevoegdheden. Binnenkort verschijnt van Mullers hand een rapport naar aanleiding van
een onderzoek over de bevoegdheden op het terrein van
openbare orde en veiligheid. Het zal waarschijnlijk een
aanzet zijn voor een hernieuwde discussie van de hoogleraar met de burgemeesters. Het NGB kijkt terug op zes
geslaagde woensdagochtenden in Lochem. <
Roy Johannink,
Beleidsmedewerker crisisbeheersing NGB

DGBK
NGB neemt aanbevelingen
vallende burgemeester’ ter harte
Kennismaking
in‘DeLochem
en geven zich zo rekenschap van de maatschappelijke
rol die zij vervullen.
En daarmee kom ik vanzelf bij ‘Lochem’. Veiligheid was
ditmaal het thema. Ik heb van mijn collega’s hier op
BZK gehoord dat dit u aanleiding gaf tot veel discussie
en interactie met de inleiders. Het scherpt ook voor
ons de meningsvorming. Dick Schoof, directeur-generaal Veiligheid, en ik praten graag met u verder over
uw rol in het Veiligheidsdomein.
Ik zat in het voorprogramma op dinsdagavond als
deelnemer aan het diner pensant over het thema
bestuurlijke drukte. Een thema dat hoog op de agenda
staat als het gaat om het functioneren van het openbaar bestuur. Het komt u als burgemeester maar al
te bekend voor, zo heb ik begrepen. Het is hoog tijd
dat we met bestuurders over dit onderwerp spreken
en niet alleen maar over de rol van bestuurders. Veel
inbreng en veel discussie van uw kant. Voor mij een
kans om te luisteren naar een a-selectieve steekproef
van ongeveer 30 tot 35 burgemeesters.

Andrée van Es, Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lochem is voor u niet alleen een gemeentenaam maar
ook een begrip. ‘Lochem’ is een combinatie van de
traditie (ik heb me laten vertellen dat wisselen van
locatie zelfs tot een crisis binnen het Genootschap zou
leiden) en de moderne snit van het NGB: een professionele beroepsorganisatie die gaat voor de professionaliteit van de burgemeesters.
Het was me al een beetje aangezegd in een kennismakingsgesprek met het bestuur. Daarin maakten we
een tour d’horizon langs de thema’s die NGB en BZK
delen. De professionaliteit in de vervulling van uw
ambt is uiteraard zeer actueel. Maar wat me opviel is
dat er steeds meer discussie is over de inhoud van het
ambt. Burgemeesters investeren in dit type discussie

Wat me opviel was uw behoefte om zelf sturing te
geven. Er was een suggestie om maatschappelijke
organisaties zoals woningbouwcorporaties en jeugdinstellingen weer onder de hoede van de gemeente
te brengen zodat er beter regie kan worden gevoerd.
Ik begrijp die behoefte, maar de scheiding van verantwoordelijkheden tussen gemeente en maatschappelijke organisatie leidt tot een countervailing power,
die ik voor beide waardevol vind. Dat zeg ik met de
ervaring uit mijn vorige functie bij de GGZ-koepel. Er
ligt voor u als bestuurder een uitdaging om samen met
deze organisaties een gemeenschappelijke doelstelling te creëren en daar vervolgens naar toe te werken.
Het burgemeesterschap heeft me altijd al geïntrigeerd.
In de informele contacten na het diner viel me op dat
u ondanks verscheidenheid, verschillen in leeftijd en
ervaring, allemaal vreselijk verslingerd bent aan dit
ambt. Het is meer dan een baan, omdat het zo verweven is met uw persoonlijk leven. Uit eigen verleden
herken ik wel iets van die dimensie die ontegenzeglijk
naast de plussen ook de minnen kent. <
Tot zover wat observaties naar aanleiding van mijn
aanwezigheid in Lochem.
Ik zie uit naar meer.
Andrée van Es
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Aansprakelijkheid op snijvlak v
Tijdens de Lochemconferenties van dit jaar was de strafrechtelijke aansprakelijkheid van ambtsdragers
een veelvuldig terugkerend thema in de discussies. Vooral omdat de bevoegdheden van de burgemeester
alsmaar uitdijen, plaatsten velen vraagtekens bij de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Dit artikel borduurt
voort op de discussies. Het staat stil bij de specifieke implicaties van het wetsvoorstel voor ambtenaren en
ambtsdragers die belast zijn met toezicht en handhaving.1

I

n december 2007 heeft een Kamermeerderheid
zich uitgesproken voor het wetsvoorstel van
toenmalig Tweede-Kamerlid Wolfsen (PvdA).2 Met
zijn wijzigingsvoorstel beoogt Wolfsen concreet twee
zaken door te voeren. Allereerst worden ambtenaren
en overheidsdienaren strafrechtelijk vervolgbaar.
Daarnaast worden publiekrechtelijke rechtspersonen
gelijkgesteld aan privaatrechtelijke rechtspersonen.
Het wetsvoorstel zorgt voor een uitbreiding van de
strafrechtelijke aansprakelijkheid van ambtsdragers
en ambtenaren ten opzichte van de grenzen die in de
bestaande jurisprudentie van de Pikmeer-arresten I en
II zijn vastgelegd.

Öneryildiz/Turkije
Een belangrijke aanjager voor het invoeren van de
strafrechtelijke aansprakelijkheid is de zaak Öneryildiz/
Turkije geweest. Deze zaak speelde voor het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens. Op 28 april 1993 veroorzaakt een methaangasexplosie op een vuilnisbelt in
de buurt van Instanbul een aardverschuiving. Als gevolg
van deze aardverschuiving worden tien huizen in een
nabijgelegen krottenwijk bedolven. In totaal komen 39
mensen om het leven. Masallah Öneryildiz verliest negen
gezinsleden, zijn huis en al zijn eigendommen.
Twee jaar vóór de ramp heeft een commissie van
deskundigen aan de gemeente gerapporteerd over
de onveiligheid van de betreffende vuilnisbelt en
gewaarschuwd voor het gevaar van een (methaangas)
explosie. De commissie van deskundigen formuleert
het gevaar op de vuilnisbelt als volgt: ‘If methane is
mixed with air in a particular proportion, it can explode.
This installation contains no means of preventing
an explosion of methane occurring as a result of the
decomposition [of the waste]. May God preserve us,
as the damage could be very substantial given the
neighbouring dwellings.’3 De overheid doet niets met
dit rapport en laat de onveilige situatie voortbestaan.
8
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Öneryildiz stelt de Turkse overheid aansprakelijk voor
de door hem geleden schade. Na een Turkse procedure
wendt Öneryildiz zich tot het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg.
Aan het EHRM verwijt Öneryildiz de Turkse overheid dat
deze geen passende maatregelen heeft genomen en
de situatie onterecht heeft gedoogd. Een vermeende
inbreuk op artikel 2 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens (EVRM), dat het recht op leven
beschermt, vormt daarbij de kern van de zaak. Het EHRM
is van oordeel dat het artikel met zich meebrengt dat
lidstaten de positieve verplichting hebben om het leven
van burgers te beschermen.4 In het geval van Öneryildiz
had de lokale overheid op grond van het deskundigenrapport maatregelen moeten nemen om het leven van
de mensen die op de vuilstort woonden te beschermen.
Nu zij dit niet heeft gedaan, heeft de Turkse overheid het
artikel geschonden.5 Het EHRM concludeert dat overheden worden geacht om preventief op te treden, indien
zij een concrete indicatie hebben dat een levensbedreigende situatie een inbreuk met artikel 2 EVRM oplevert
zodra het risico zich zal manifesteren. Overheden worden
in concrete, levensbedreigende situaties dus geacht
preventief op te treden en mogen dergelijke gevaarlijke
situaties niet gedogen. Als tweede element benadrukt
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat een
schending van artikel 2 EVRM impliceert dat diegene
die het artikel schendt openstaat voor strafrechtelijke
vervolging. Het is vooral deze overweging geweest die
er in Nederland toe heeft geleid de wetsvoorstellen voor
het wijzigen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van
ambtenaren en ambtsdragers in te dienen.

Gedogen in het wetsvoorstelWolfsen
Het wetsvoorstel-Wolfsen bouwt voort op deze
jurisprudentie van het EHRM. Het gaat daarbij nog
verder, door de bestaande (gedeeltelijke) strafrechtelijke

k van strafrecht en bestuur
Vergunningen met hoge prioriteit worden gecontroleerd,
terwijl overtredingen met lagere prioriteit impliciet of
expliciet worden gedoogd.

Snijvlak bestuursrecht en strafrecht
In het licht van het vorenstaande zullen problemen
ontstaan op dit snijvlak tussen de democratische
beginselen enerzijds en de eigen verantwoordelijkheid
en strafrechtelijke vervolgbaarheid van de controlerend
en handhavend ambtenaar anderzijds. Op voorhand
verschaft het wetsvoorstel-Wolfsen namelijk geen duidelijkheid over de positie van een gedogende ambtenaar. Is
hij strafrechtelijk aansprakelijk, vanwege het simpele feit
dat hij gedoogt? Of is hij juist niet persoonlijk aansprakelijk, omdat hij wordt gedekt door de prioriteitstelling van
het door de gemeenteraad vastgestelde gedoogbeleid?
Het wetsvoorstel is verwarrend, omdat beide
publieke taken lijken te botsen en de strafrechtelijke
aansprakelijkheid niet op voorhand vaststaat.
Desalniettemin lijkt het wenselijk wanneer de ambtenaar
en/of burgemeester immuniteit geniet, wanneer een
democratisch orgaan als de gemeenteraad besluit een
specifieke risicovolle situatie te gedogen. Zij volgen
immers slechts de prioriteiten zoals deze in het controle-, toezichts- en handhavingsbeleid zijn vastgelegd.

Wouter Jong ontving de Albedascriptieprijs 2007 voor zijn
scriptie over strafrechtelijke aansprakelijkheid.

immuniteit van ambtenaren en ambtsdragers zonder
uitzondering op te heffen. Daarmee lijkt het voorstel te
suggereren dat gedoogsituaties uitzonderlijke situaties
zijn, die in alle gevallen tot strafbare vervolging van de
uitvoerende ambtenaar zou moeten kunnen leiden.
Dit beeld strookt niet met de gemeentelijke praktijk van
alledag, waarin doorlopend en met brede steun situaties
worden gedoogd. Omdat de capaciteit voor controle,
toezicht en handhaving niet oneindig is en de gemeenten
onvoldoende budget hebben om álle vergunningen
tegelijkertijd te controleren, worden jaarlijks prioriteiten
gesteld. Per jaar verdelen gemeenten de capaciteit
over de beleidsterreinen en stellen zij prioriteiten
aan het handhaven van de uitgegeven vergunningen.

Concreet en algemeen
toezichtsfalen
Dit alles overziende is het wenselijk wanneer de
wetsvoorstellen onderscheid zouden maken naar de
strafrechtelijke aansprakelijkheid van uitvoerende
ambtenaren bij algemeen toezichtsfalen versus
concreet (specifiek) toezichtsfalen en de immuniteit in
stand laten ten aanzien van algemeen toezichtsfalen.
Van algemeen toezichtsfalen is sprake indien het
bevoegde bestuursorgaan zijn toezichthoudende
taak in algemeenheid verwaarloost. Het algemeen
toezichtsfalen kan zich manifesteren op deelgebieden
wanneer een gemeente bijvoorbeeld hoge prioriteit
geeft aan de controle op de naleving van het drugs- en
coffeeshopbeleid, maar lage prioriteit geeft aan het
naleven van de brandveiligheidsregels. Uitvoering
geven aan de lage prioriteit op brandveiligheidsregels
zal in dat geval onder ‘uitvoering geven aan een
burgemeestersblad 47 2008
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publieke taak’ kunnen worden geplaatst. Breekt
desondanks ergens een gevaarlijke brand uit omdat de
brandveiligheidsregels niet goed zijn nageleefd, dan kan
dat de controlerend ambtenaar in principe niet worden
verweten. De keuze om bepaalde risico’s in de gemeente
voorrang te geven boven andere risico’s kwamen immers
in een democratisch gremium tot stand, hetgeen in de
rechtspraak als zodanig wordt gerespecteerd. In een
zaak die door slachtoffers van de vuurwerkramp tegen

Is een controlerend ambtenaar
strafrechtelijk aansprakelijk, vanwege het
simpele feit dat hij gedoogt?
de gemeente Enschede was aangespannen, werd deze
zienswijze door de rechtbank ’s-Gravenhage aangehaald:
‘Bij de beoordeling van de stellingen van eisers inzake
het toezicht maakt de rechtbank een onderscheid
tussen algemeen en specifiek toezichtsfalen. Van
algemeen toezichtsfalen kan worden gesproken, indien
het bevoegde bestuursorgaan zijn wettelijke taken op
dit gebied verwaarloost. Gelet op de aan het bestuur
toekomende vrijheid bij de verdeling van de beschikbare
financiële en personele middelen over verschillende
beleidsterreinen, zal een dergelijke taakverwaarlozing
slechts in uitzonderlijke omstandigheden onrechtmatig
zijn jegens een individuele burger. Zodanige omstandigheden zijn echter ten aanzien van het gemeentebestuur niet gesteld of gebleken. De rechtbank zal zich
daarom hierna wat betreft het gemeentelijk toezicht
beperken tot specifiek toezichtsfalen. Daarbij moet worden gedacht aan het negeren van concrete aanwijzingen
of het in de wind slaan van waarschuwingen dat bepaalde regels of voorschriften worden overtreden.’6

Pleidooi voor een
strafuitsluitingsgrond
Een nieuwe strafuitsluitingsgrond voor gevallen waarin
de specifieke invulling van de discretionaire bevoegdheid
in lijn ligt met de democratisch genomen besluiten, zou
wenselijk zijn. De strafuitsluitingsgronden ‘uitvoering
wettelijk voorschrift’ (art. 42 Wetboek van strafrecht) en
‘uitvoering ambtelijk bevel’ (art. 43 Sr) bieden voor gedoogsituaties onvoldoende soelaas. De beide strafuitsluitingsgronden zijn daarvoor te beperkt, omdat het in
het geval van gedogen juist gaat om het bewust nietuitvoeren van een wettelijke taak, binnen de grenzen die
10
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daartoe door het lokale bestuur zijn gegeven.
Bij concreet (specifiek) toezichtsfalen ligt dit anders.
Van concreet (specifiek) toezichtsfalen wordt gesproken
als het bevoegde bestuursorgaan of de daar werkzame
ambtenaren op enigerlei wijze concrete aanwijzingen
of waarschuwingen krijgen, op de hoogte zijn of
behoren te zijn van een illegale of gevaarlijke situatie,
maar desondanks niet optreden. Dit is een situatie
die nauwe verwantschap vertoont met de situatie in
de zaak Öneryildiz/Turkije. Bij het specifiek toezichtsfalen ligt de nadruk op de uitvoeringspraktijk van de
handhavingsambtenaar. In die gevallen lijkt het wenselijk
om de ambtenaar te kunnen vervolgen wegens falende
controle, falend toezicht of falend handhavingsbeleid
in een concrete, gevaarlijke situatie. Dit sluit aan bij
de overwegingen die het EHRM in de zaak Öneryildiz/
Turkije stelde, dat ambtsdragers en ambtenaren die,
zich de waarschijnlijke gevolgen daarvan realiserend,
nalaten de noodzakelijke maatregelen te nemen om
levensbedreigende risico’s af te wenden, bij de realisatie
van die risico’s in beginsel strafrechtelijk aansprakelijk
moeten kunnen worden gesteld. Een ambtenaar die
wordt gewaarschuwd voor een levensgevaarlijke situatie
en daar niet tegen optreedt, ongeacht of het risico valt
onder de prioriteitstellingen zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld, zou indachtig de uitspraak
Öneryildiz/Turkije iets aan de situatie moeten doen. Laat
hij de zaken op zijn beloop, dan dient hij strafrechtelijk
vervolgbaar te zijn indien het risico zich manifesteert.
Het is de door het EHRM gewenste strafrechtelijke sanctionering van het onjuiste gebruik van de discretionaire
bevoegdheid van de handhavend ambtenaar en/of zijn
superieuren, binnen de kaders die op democratische
wijze in de lokale politiek tot stand zijn gekomen. <
Wouter Jong
coördinator crisisbeheersing NGB

1 Dit artikel is een bewerking van zijn eerder verschenen artikel
‘Strafrechtelijke aansprakelijkheid in tijden van incidentenpolitiek’
in het Nederlands Juristenblad nr. 33 (2007). Dit artikel is te
downloaden via http://www.burgemeesters.nl/strafrecht.
2 Kamerstukken II 2006-2007, 30 538.
3 EHRM 30 november 2004, zaak 48939/99, overweging 12.
4 EHRM 30 november 2004, zaak 48939/99, overweging 71.
5 EHRM 30 november 2004, zaak 48939/99, overwegingen 109 en
110.
6 Rechtbank ‘s-Gravenhage, 24 december 2003, te raadplegen via
www.rechtspraak.nl, LJN AO0997.
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Waarom huisartsen wel en burgemeesters niet
delen, anders zijn we een
beroepsgroep die als los
zand aan elkaar hangt. We
moeten als ervaren collega’s onze nieuwe collega’s
bijspijkeren. En soms merk
ik dat nieuwelingen denken
dat ze al over veel bestuurlijke ervaring beschikken.
Tegen hen zou ik willen
zeggen “kom op”, dan heb
je ook de verplichting om
die ervaring te delen met
je beroepsgenoten,’ zo
vindt de burgemeester van
Rijswijk.
Machteld Rijsdorp, burgemeester van Goirle, is het
van harte eens met de stelling dat verdere professionalisering een ‘must’ of ‘een structureel aandachtspunt’
voor iedere burgemeester moet zijn. ‘Beroepsgroepen
als notarissen en huisartsen hebben een gelijke
beroepsopleiding gevolgd: gestructureerde nascholing
of cursussen zijn dus goed te organiseren en te monitoren. Dit geldt niet voor burgemeesters, die immers gedifferentieerde opleidingen en ervaringen hebben. Scholing
en nascholing zullen dus bij de burgemeesters op maat
moeten zijn. Daarom lijkt een benadering van x uur cursus of x punten per jaar niet logisch. Een gevarieerd aanbod vanuit de NGB, wervend en van hoge kwaliteit, zal
kunnen volstaan’, zegt Machteld Rijsdorp. ‘Bespreking
van de deelname of niet-deelname aan cursussen in de
gesprekken met de commissaris lijkt mij zeker zinvol.
Voor de raad zie ik daarin geen rol weggelegd. Dus scholing en professionalisering ja; op persoonlijke maat ja;
normering nee.’
Gerrit Goedhart, burgemeester van Noordwijkerhout,
vindt dat de burgemeester mee moet gaan met zijn tijd
en daarin staat professionaliteit voorop. ‘Er zit echter een
adder onder het gras’, volgens Goedhart. ‘Er bestaat niet
zoiets als een burgemeestersdiploma. Een burgemeester
moet binnen zijn benoemingstermijn het vertrouwen van
de raad behouden en zich niet zodanig misdragen dat hij
uit zijn ambt ontzet wordt, maar verder moet hij met een
zekere vrijheid zijn taken invullen, soms ook tegen raad,
college of commissaris in. De adder bestaat hieruit dat

opleidingseisen een correctiemiddel kunnen worden, dat
de burgemeester in deze vrijheid oneigenlijk belemmert.
Voorkom opvoedingskampen waar de burgemeesters
in gevangenschap ja leren zeggen. Daarom: behoud
Lochem, maar houd Lochem planning & control vrij!’

Aanspreken
Ruud van Bennekom is directeur van het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters en sinds vijf jaar bezig
met het Professionaliseringsfonds burgemeesters. ‘In
de bestuurlijke context waarin een burgemeester functioneert, zie ik het niet gebeuren dat burgemeesters
hoeveelheden punten moeten behalen in het kader van
hun permanente educatie. Bijblijven in je vak is een individuele verantwoordelijkheid van iedere burgemeester,
dat lijkt mij het juiste uitgangspunt. Maar ik vind wel dat
iedere burgemeester op die verantwoordelijkheid mag
worden aangesproken. Dat geldt zowel voor de commissaris als voor de gemeenteraad. Laat die in de periodieke
gesprekken en functioneringsgesprekken maar aan de
burgemeester vragen wat hij of zij heeft gedaan aan professionalisering. Dan heeft een burgemeester ten minste
wat uit te leggen als hij niets gedaan heeft.’
‘Overigens verwacht ik op dat punt geen grote problemen’, zegt Van Bennekom, ‘burgemeesters nemen al
massaal deel aan het opleidingenprogramma van het
NGB. Uit de evaluatie van het professionaliseringsfonds
2006-2007 bleek dat meer dan 80% van de burgemeesters deelnam aan het opleidingenprogramma. En als ik
naar de belangstelling voor de Lochemconferenties en de
inschrijvingen voor de opleidingen kijk, dan zie ik alleen
maar groei.’

Erkenning verworven competenties
Volgens Ruud van Bennekom is er nog een interessante ontwikkeling in het opleidingenprogramma. ‘Het
Genootschap is betrokken bij een onderzoek van het
Instituut voor Arbeidsvraagstukken van de Universiteit
van Tilburg. Het onderzoek moet een beeld opleveren
van de competenties die verschillende politieke ambtsdragers in hun functie verwerven. Het NGB wil daarin zijn
opleidingenprogramma meenemen, zodat in de nabije
toekomst structurele deelname van burgemeesters aan
de opleidingen leidt tot certificaten die op universitair of
HBO-niveau erkend zijn.’ <
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Beroepsgroep onder de loep (deel 3)

De lichting 2007
Wat zit er tussen de komst van Gerrit-Jan Kok in Ommen en het vertrek van Wim Deetman? Precies twaalf
maanden van burgemeestersbenoemingen. In dit derde deel van Beroepsgroep onder de loep werpt het
Burgemeestersblad een blik op de lichting 2007, die maar liefst 99 benoemingen van burgemeesters en
waarnemend burgemeesters betrof.

D

e mobiliteit onder de burgemeesters is de
laatste jaren groot en in 2007 verder toegenomen. In 2007 werden maar liefst 59 burgemeesters door de Kroon benoemd. Dit betekent dat
in één jaar 13% van de gemeenten een nieuwe burgemeester kreeg. De helft van de benoemingen betrof
een nieuwe burgemeester en in de andere helft van
de benoemingen was het iemand die elders al ervaring had als burgemeester of als waarnemend burgemeester. Ten opzichte van 2006 betekent dit een toename van het aantal benoemingen, maar daarbinnen
een afname van het aantal nieuwkomers.

Diversiteit
Vorig jaar leidde de publicatie van het eerste deel
van Beroepsgroep onder de loep tot enige commotie
en zelfs tot Kamervragen. Minister Ter Horst gaf in
haar antwoord op die vragen aan dat zij de diversiteit
in het burgemeesterscorps zou monitoren en stimuleren. In 2007 had dit maar beperkt effect. Onder de
Kroonbenoemde burgemeesters vertrokken negen
vrouwen en werden tien vrouwen benoemd.
Qua leeftijd is er sprake van enige verjonging van de
beroepsgroep. De burgemeesters die in 2007 werden
benoemd zijn gemiddeld 49 jaar; een jaar jonger
dan in 2006. Opvallend is dat in de lichting 2007
de gemiddelde leeftijd van de nieuw benoemden
gedaald is en de leeftijd van de burgemeesters die
van elders komen juist gestegen is ten opzichte van
het jaar ervoor. Dat heeft ongetwijfeld te maken met
de benoeming van een drietal jongste burgemeesters in het land. Gert Jan Kats mocht zich sinds 2002
de jongste burgemeester noemen, maar in 2007
ging de ‘rode lantaarn’ over naar Arjan Ederveen
(Valkenswaard, 37 jaar), Roderick van de Mortel
(Vught, 36) en Mark Boumans (Haren, 32). En bij
de ‘verhuizende’ burgemeesters speelt wellicht de
12
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mogelijkheid om na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door te gaan.

Politieke kleur
Minstens zo interessant is het te kijken naar de ‘politieke kleur’ van de lichting 2007. In ruim de helft van
de gemeenten verschoot de burgemeesterspost van
politieke kleur: daar zit nu een burgemeester van
een andere partij dan zijn voorganger. Wat opvalt, is
dat de VVD er het beste in geslaagd is om een burgemeesterspost voor de partij vast te houden: meer
dan de helft van de burgemeestersposten die niet
van kleur wijzigden, betreft een burgemeester die lid
is van de VVD. In deze cijfers zijn de benoemingen na
herindeling niet meegerekend.
In tabel 1 is de politieke kleur van de vertrokken burgemeesters en de in 2007 benoemde burgemeesters
weergegeven. Grote verschuivingen zijn er niet. CDA,
D66, Christen Unie en Groen Links hebben hun aantal burgemeesters (licht) kunnen uitbreiden. PvdA en
VVD zagen het aantal burgemeesters dat lid is van
hun partij licht dalen.
benoemde
burgemeester

voorganger

CDA

21

13

PvdA

12

15

VVD

17

21

D66

2

0

Groen Links

2

0

Christen Unie

3

1

Plaatselijke partij

2

Herindeling
Totaal

0
9

59

59

Tabel 1: Verdeling lidmaatschap politieke partijen van burgemeesters die in 2007 werden benoemd met ook de verdeling
van hun voorgangers.

Als gekeken wordt naar de burgemeesters die nieuw
in het ambt zijn, dan valt een tweede tendens op.
Het CDA blijkt niet alleen in staat om burgemeestersposten vast te houden, maar is ook sterk vertegenwoordigd bij de nieuwkomers in het burgemeestersvak. In mindere mate geldt dat ook voor VVD en
ChristenUnie. De PvdA blijft echter duidelijk achter
als het om de nieuwelingen gaat.
nieuw in het
ambt
CDA

12

PvdA

6

VVD

9

D66

2

Groen Links

1

Christen Unie

2

Plaatselijke partij

2

Totaal

34

Tabel 2: Verdeling lidmaatschap politieke partijen van burgemeesters die in 2007 voor het eerst in het ambt werden
benoemd.

Waarnemers
In 39 van de 443 gemeenten in Nederland wordt
de burgemeestersfunctie op dit moment vervuld
door een waarnemend burgemeester. Soms voor
korte tijd, terwijl een vacature openstaat en soms
voor lange tijd in verband met ophanden zijnde
herindeling, langdurige ziekte van de zittende burgemeester of vanwege bijzondere omstandigheden.
In 2007 waren er 40 benoemingen van een waarnemend burgemeester door een commissaris van de
Koningin.
waarnemend
burgemeesters
CDA

12

PvdA

17

VVD

7

D66

1

SGP

3

Totaal

40

2007 door de Kroon benoemde collega. Slechts vijf
benoemde waarnemers zijn vrouw. De achtergrond
van de in 2007 benoemde waarnemers blijkt uit drie
ruwweg even grote delen te bestaan: een derde is
gepensioneerd burgemeester, een derde was voor
de benoeming in 2007 al (elders) burgemeester of
waarnemend burgemeester en een derde is in 2007
voor het eerst als (waarnemend) burgemeester
benoemd. Van deze laatste categorie was twee derde
gedeputeerde voor de benoeming tot waarnemend
burgemeester.
Ook wijkt de politieke achtergrond van de waarnemersbenoemingen af van de Kroonbenoemingen.
In tabel 3 is de verdeling over de politieke partijen
weergegeven. De PvdA is zeer sterk vertegenwoordigd bij de waarnemend burgemeesters, terwijl
vooral VVD ‘ondervertegenwoordigd’ is.

Boven de partijen
Feitelijk is het al jaren zo dat de minister bij de
benoeming van de burgemeester het advies van de
gemeenteraad volgt. Ook in 2007 is de minister niet
van het lokale advies afgeweken. De vraag is of in
de aanbevelingen de invloed van de lokale politieke
verhoudingen te ontdekken is.
Het is zeker (nog) niet zo dat de lokale politieke
krachtsverhoudingen al sterk doorklinken in de politieke kleur van de burgemeester. Toch is er sprake
van enige verandering. In zes op de tien gemeenten
is de in 2007 benoemde burgemeester geen lid van
de partij die de grootste fractie in de gemeenteraad
vormt; in 2006 was dit nog 70%. In een kwart van de
gemeenten is de in 2007 benoemde burgemeester lid
van een partij die niet in het college vertegenwoordigd is. In 2006 gold dit nog voor ruim 30%. <
Ruud van Bennekom

Tabel 3: Verdeling lidmaatschap politieke partijen van waarnemend burgemeesters die in 2007 werden benoemd.

Op veel punten blijken de waarnemers te verschillen van de door de Kroon benoemde burgemeesters.
Zo is de gemiddelde waarnemer die in 2007 werd
benoemd twaalf jaar ouder dan zijn gemiddelde in

Deel 1 en 2 van Beroepsgroep onder de loep vindt u op
www.burgemeesters.nl/beroepsgroep.
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Prof. Stavros Zouridis belicht in oratie de relatie tussen recht en bestuur
In zijn oratie bij de aanvaarding van het hoogleraarschap Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg
op 22 februari van dit jaar betoogde prof. dr. mr. Stavros Zouridis (39) dat het recht en het staatsbestuur te
veel versmolten zijn en dat het gezond zou zijn als ze weer wat losser van elkaar zouden komen te staan.
In het staatsbestuur mag er wel wat meer respect zijn voor de eigen moraliteit van het recht.

‘Recht en staatsbestuur zijn t

‘I

n mijn oratie stond de vraag centraal: wat is nou de rol van
het recht in het staatsbestuur? De rol in het staatsbestuur
bestaat niet, dus je moet dat nuanceren. Ik heb dat langs
drie lijnen gedaan. In mijn boek, dat bijna af is, doe ik dat langs
vier lijnen. Ten eerste onderzocht ik de rol van het recht in de tijd.
De laatste 2000 jaar zie je een gestage juridisering en juridificering
van het staatsbestuur. Plat uitgedrukt: in het oude Egypte bevond
het recht zich in de mond van de koning. In de afgelopen twintig
eeuwen is het recht verzelfstandigd. We zijn een rechtsstaat, geen
vorstenstaat. Het recht is een zelfstandige rol gaan spelen, ook
hebben steeds meer vormen van bestuur een juridische gedaante
aangenomen. Je ziet niet alleen juridisering – dat staatsbestuur

‘Ideaaltypisch is het recht
regelgericht en het staatsbestuur
doelgericht’
steeds meer een zaak van recht wordt – maar ook van juridificering. Dingen krijgen een juridische gedaante, zoals sinds de
Algemene wet bestuursrecht tegenwoordig ook een beleidsnota en
een plan van aanpak een juridische vorm hebben.
Ten tweede bekeek ik de rol van het recht in het staatsbestuur per
staatsfunctie en staatsorgaan. In het parlement mag je verwachten
dat er politieke rationaliteit heerst en geen juridische. De grote
uitzondering daarop is trouwens de Eerste Kamer die het als een
zelfgekozen rol ziet om wetgeving te toetsen op rechtmatigheid. In
het eerste Jaarbericht van de Eerste Kamer, enkele jaren geleden,
schreef de voorzitter zelfs dat dit de kerntaak van de Eerste Kamer
14
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is. Van een rechter daarentegen mag je verwachten dat zijn opinievorming van begin tot eind door het recht geregeerd wordt. Maar
ook hier zie je dat door maatschappelijke verwachtingen, persoonlijke oordelen en de afhankelijkheid van beschikbare informatie
het recht niet altijd even exclusief is.

Rechtsvrije ruimte
Een derde nuancering is die per beleidsdomein. In mijn oratie
heb ik het opleggen van straf vergeleken met het voeren van
welzijnsbeleid. In de Grondwet is bepaald dat het opleggen van
straf een exclusieve wettelijke aangelegenheid is, een juridische
aangelegenheid. Artikel 1 van het Wetboek van strafrecht bepaalt
dat niets strafbaar is dan hetgeen vooraf strafbaar is gesteld.
Artikel 1 van het Wetboek van strafvordering bepaalt dat je alleen
maar straffen kunt vorderen conform de wijze bij wet voorzien. Het
strafrecht is aldus een volstrekt dichtgetimmerd domein. De enige
ruimte zit ’m in de rechtsvrijheid van het Openbaar Ministerie die
zelf kan beslissen om zaken wel of niet voor de rechter te brengen. Maar ook daarvoor bestaan tegenwoordig al richtlijnen van
de procureurs-generaal. Bovendien gelden daarvoor de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur en is er een soort van beklagmogelijkheid tegen vervolging en niet verdere vervolging. Dus ook
die rechtsvrije ruimte is al behoorlijk juridisch dichtgetimmerd.
Vergelijk je dat nou met welzijnsbeleid, dan zie je dat de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning eigenlijk niet meer zegt dan dat
het participatie moet bevorderen en dat daarvoor voorzieningen
kunnen worden getroffen. That’s it.
Ik constateer een convergentie tussen recht en staatsbestuur.
Daarvan kun je zeggen: dat is triviaal, want we zijn immers een
rechtsstaat. Maar ik vermoed dat door deze versmelting zowel het
staatsbestuur als het recht zijn veranderd en hun heel verschillen-

Prof. dr. mr. Stavros Zouridis, hoogleraar bestuurskunde
aan de Universiteit van Tilburg.

n te dicht op elkaar geknoopt’
de ideaaltypische logica’s zijn aangetast. Ideaaltypisch is het recht
regelgericht en het staatsbestuur doelgericht. Het recht is bestendig, het staatsbestuur grillig of dynamisch. Het recht is judicieel
van karakter, het staatsbestuur politiek. Het recht is relatief gesloten, het staatsbestuur relatief open. Het recht is contrafactisch en
creëert een imaginaire wereld, het is een algemene regel voor een
algemeen concept. Het staatsbestuur moet concrete oplossingen
voor concrete zaken aandragen.
Als je bestuur en recht dus laat samensmelten, wat is gebeurd,
dan krijg je ander recht en ander staatsbestuur, vermoed ik. Het
recht wordt doelgerichter, politieker, veranderlijker, minder bestendig en in ieder geval situationeler, omdat het door het staatsbestuur wordt gebruikt. Door die toeëigening van het recht valt het
staatsbestuur ten prooi aan de eisen die het recht stelt en wordt
daardoor objectiever en meer procedure- en regelgericht. Vandaar
de titel van mijn oratie – Dialectische disciplinering.’

Wegwerprecht
‘De komende jaren wil ik onder andere systematischer onderzoeken in hoeverre er werkelijk sprake is van juridisering, waar
juridisering knelt en waarom en tot welke spanningen die botsing
van recht en bestuur leidt. Als we bestuurders en rechtsgeleerden
mogen geloven, zijn er twee problemen: juridisering, een sterkere
nadruk op regels en procedures in het staatsbestuur en een veel
sterkere rol voor rechters, een uitholling van het primaat van de
politiek. Vanuit de rechtskant gezien leidt de convergentie tot wat
Douwe Jan Elzinga ooit rechtsvervreemding noemde. Je krijgt een
verstatelijking van het recht in plaats van gewoonterecht. In plaats
van dat het recht een afspiegeling is van maatschappelijke zeden
en gewoonten en van ethische beginselen die algemeen aanvaard
zijn, wordt het recht een soort instrument. Als dat gebeurt, krijg
je volgens Elzinga een overdaad en beleids- en regelproductie die

vervolgens gehandhaafd moet worden. Dan krijg je steeds meer
aandacht voor handhaving en een overbelasting van het recht.
Daar ontstaat rechtsvervreemding. In mijn rede heb ik het Arbeids
omstandighedenbesluit gebruikt als extreem voorbeeld van regel-

‘Het gevaar dreigt dat je recht naar
believen in- en uitschakelt, wegzet
en vervangt’
zucht, waarin wordt bepaald dat bepaalde vloeren vlak, oneffen
of stroef moeten zijn, en als extreem voorbeeld van een wet die
volstrekt open is de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden waar
in artikel 1 staat dat op voordracht van de minister-president bij
Koninklijk Besluit zo’n beetje de noodtoestand kan worden uitgeroepen, zonder dat het materieel genormeerd is. Tussen deze twee
wetten zit alles.
Een parallelle ontwikkeling is die van de fundamentele democratisering, waarin de opiniepeilingen het straatinterview en de
publieke discussie hebben vervangen. Kwaliteit is kwantiteit
geworden, betoogt de Amerikaanse journalist Fareed Zakaria in
zijn boek The Future of Freedom. Het gaat niet om wat er gezegd
wordt, maar om hoeveel mensen het zeggen. Als die fundamentele
democratisering werkelijk plaatsvindt dan is dat een rechtstreekse
bedreiging voor de constitutionele rechtsstaat en constitutionele
rechtsstatelijke beginselen. Als de meerderheid gaat bepalen wat
de norm is, dan zet dat het bestuur onder druk en als dan het
bestuur ook nog eens met het recht versmolten is, gaat het recht
daarin ook mee. In die constellatie zie je naar mijn verwachting
burgemeestersblad 47 2008
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een sterke maatschappelijke druk tot bestuurlijke instrumentalisering van het recht. En dat leidt tot wat ik maar even wegwerprecht
heb genoemd. Dan dreigt het gevaar van recht dat je naar believen
in- en uitschakelt, wegzet en vervangt.’
Vorige maand oordeelde de Utrechtse kantonrechter dat zeven
jongeren het samenscholingsverbod in de wijk Kanaleneiland

niet hadden overtreden, omdat niet bewezen was dat er sprake
was van een dreigende ordeverstoring van de gemeente.
Burgemeester Aleid Wolfsen reageerde daarop met te zeggen
dat deze uitspraak reden was om de wet te veranderen. Volgens
hem zou het er niet toe moeten doen of door een samenscholing
van vijf of meer personen een verstoring van de openbare orde
dreigt.’

Nieuw: Gemeentewet in een
dualistisch bestel, editie 2008
• Volledige tekst tot en met januari 2008.
• Ontsluiting door kantnoten en kantnotenregister.
• Snel en handzaam naslagwerk
Bestelcode: 978 90 12 12653 3
Prijs: € 19,50 (inclusief btw)
Ga voor meer informatie of om te bestellen naar
www.sdu.nl/lokaalbestuur of bel (070) 378 98 80.
Ook verkrijgbaar in de boekhandel
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kunnen convergeren, ze ook weer van elkaar af kunnen groeien.
Dat ze los van elkaar kunnen komen tot ze een soort contrapunt
van elkaar zijn. Want helemaal los is natuurlijk helemaal niet
wenselijk. Dan verwordt het recht tot slechts papier en het staatsbestuur wordt een roversbende, zo liet kerkvader Augustinus al
zien. Als bestuur moet je geen onrechtmatig bestuur willen zijn,
maar misschien kun je het recht aanpassen en misschien vereist

‘Door die toeëigening van het recht
valt het staatsbestuur ten prooi aan
de eisen die het recht stelt’

Contrapuntische relatie
Zouridis wil niet zo ver gaan deze uitspraak een voorbeeld van
wegwerprecht te noemen, ‘maar ze getuigt wel van een zeer instrumentele kijk op recht en rechters. Daar zou je tegenin kunnen gaan
en trachten die hele trend te keren en zeggen: we gaan niet mee
met de logica van het staatsbestuur, maar we gaan de kracht van
het recht herstellen. Mijn vermoeden is dat als de convergentie
van staatsbestuur en recht zich doorzet, je een verwijdering krijgt
tussen de staat en de samenleving. De legitimiteit van de staat
komt steeds meer onder druk te staan.
Is daar een oplossing voor? Ik heb voorgesteld om de relatie tussen recht en staatsbestuur als en soort contrapuntische relatie te
zien, vergelijkbaar met contrapuntische muziek, waarbij verschillende stemmen een eigen melodielijn en ritme volgen, maar toch
een geheel vormen. Wel moet je letten op de harmonie van het
contrapunt. Mijn veronderstelling is dat als recht en staatsbestuur

het in het staatsbestuur ook wel een aantal veranderingen om die
contrapuntische relatie vorm te geven. Ik denk bijvoorbeeld dat
als je als bestuur het recht niet meer een op een volgt dat een veel
sterker rechtsbewustzijn vraagt van ambtenaren en bestuurders;
zij moeten zich er dan meer van bewust zijn dat recht een soort
basis is voor het hele handelen en opereren. Het rechtsbewustzijn
is – vanuit dat contrapuntische model gedacht – misschien nog wel
belangrijker dan allerlei regeltjes. Met dat rechtsbewustzijn bedoel
ik dat er misschien iets meer bescheidenheid mag zijn ten aanzien
van het instrumentaliseren van het recht. Iets meer respect voor
de eigenheid en moraliteit van het recht. Het is de vrijheid van burgers om het recht te gebruiken voor hun eigen doelen, maar het is
misschien wel de plicht van het openbaar bestuur om dat juist niet
te doen. Uiteindelijk ondermijn je daarmee je eigen gezag.
Dit alles projecterend op burgemeesters, interesseert het mij als
bestuurswetenschapper of zij zich zien als een soort hoeder van
de rechtsstaat. En zo ja, hoe dat in de praktijk gestalte zou moeten
krijgen. Wat zijn de consequenties als burgemeesters die rol claimen? Als kersverse hoogleraar heb ik alleen nog maar vragen.’ <
Peter van Noppen
burgemeestersblad 47 2008
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Genootschap ondersteunt burgemeesters bij crisisbeheersing

Schroom niet te bellen
In juli 2007 heeft het initiatief van oud-burgemeester Jan Mans, die op basis van zijn crisiservaringen na
de vuurwerkramp in Enschede het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing oprichtte, zijn definitieve plaats
gevonden bij het Genootschap. Het Burgemeestersblad maakt de tussenstand op met Bort Koelewijn, portefeuillehouder Crisisbeheersing in het NGB-bestuur.

V

olgens Bort Koelewijn is de manier waarop
het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing is
opgegaan in de reguliere activiteiten van het
Genootschap soepel verlopen. ‘Met de komst van
Wouter Jong (coördinator crisisbeheersing) en Roy
Johannink (beleidsmedewerker crisisbeheersing) heeft
de rol van de burgemeester ten tijde van crises een vaste
plaats gekregen binnen het NGB. Zij brengen samen de
nodige ervaring op het gebied van crises mee. Jong was
hiervoor werkzaam bij het COT Instituut voor Veiligheidsen Crisismanagement, Johannink werkte bij capaciteitsgroep Maatschappelijke Risico’s en Veiligheid aan de
Universiteit Twente. Samen hebben ze in de loop der
jaren al tal van burgemeesters en loco-burgemeesters
bevraagd over hun crisiservaringen’.

De acute fase
Met de nieuwe aanwinst wordt voldaan aan de behoefte die eerder in een enquête onder burgemeesters
was geuit, zo licht Koelewijn toe. ‘Uit eigen onderzoek
bleek dat burgemeesters het op prijs zouden stellen

‘Een crisis komt altijd onverwacht. Dan
is het prettig om te ervaren dat je kunt
terugvallen op ervaringen van collega’s’
wanneer ergens de ervaringen met crises ook in de
acute fase beschikbaar zouden zijn. Het NGB biedt burgemeesters desgewenst ter plekke ondersteuning aan.
Daarbij richten wij onze blik sterk naar buiten. Waar
een AOV-er zich vooral richt op planvorming trachten
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wij de burgemeester te ondersteunen met eerdere
ervaringen van collega-burgemeesters. In de praktijk
blijken we daarmee beter te kunnen anticiperen op
nieuwe ontwikkelingen in de crisis, omdat veel crises
op hoofdlijnen min of meer hetzelfde verlopen.’
Volgens Koelewijn kunnen de ervaringen van elders de
collega’s ook behoeden voor verrassingen. ‘We kunnen
tevens voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. We wijzen bijvoorbeeld op eerdere ervaringen
met de opvang van slachtoffers, valkuilen rond secties
van lichamen of kwetsbaarheden in de relatie tussen
gemeente en Openbaar Ministerie. Desgewenst dragen
we ook voorbeelden aan op basis waarvan dilemma’s
beter kunnen worden afgewogen. Vaak zal dit achter
de schermen zijn, in de beslotenheid van de burgemeesterskamer. Het NGB schuift bewust niet aan in het
beleidsteam.’

NGB op de kaart
Om hun rol waar te maken zijn Jong en Johannink
hard aan de slag gegaan om zichzelf intern en
extern op de kaart te zetten. Volgens Koelewijn is
het afgelopen halfjaar veel tijd gestoken in het leggen van contact met tal van landelijk opererende
organisaties die het pad van de burgemeester
kunnen kruisen. Externe partijen als het Nationaal
Coördinatiecentrum (NCC), het Expertisecentrum
Risico- en Crisiscommunicatie (ERC), maar ook
Kustwacht en ProRail zijn bezocht. ‘In totaal hebben
zij dertig partijen bezocht om de rol van het NGB te
introduceren en te vernemen hoe de andere partijen
bestuurlijk aanhaken bij crises.’ Ook intern is hard
gewerkt aan de zichtbaarheid van de nieuwe ondersteuning van het NGB. Als voorbeeld haalt Koelewijn

de 06-nummers aan, die door het Genootschap zijn
verzameld. ‘Op dit moment beschikt het NGB over
ruim 300 telefoonnummers van burgemeesters. Als
zich een crisis voordoet waarvan het NGB op de
hoogte is en het idee heeft dat er waardevolle lessen
uit eerdere crises kunnen worden toegepast, neemt
het bureau contact op met de burgemeester. In het
afgelopen half jaar is er op die manier zo’n dertig
keer contact geweest. Na afloop van crises volgt
vaak een terugkoppeling van de belangrijkste lessen
van de burgemeester, die het NGB dan registreert en
meeneemt naar een volgende crisissituatie.’

een incident waarbij in het noorden van Spijkenisse
witte stof neerdaalde.’
Jong en Johannink dragen niet alleen lessen uit
eerdere crises aan, ook ondersteunen zij collega’s
bij het beoordelen van de (concept)evaluaties die

‘Het NGB is graag bereid om ter plaatse
te komen, wanneer dat enigszins
wenselijk lijkt´

Steun in de rug
Tjeerd van der Zwan, burgemeester in Achtkarspelen,
werd door het NGB benaderd na een dubbele schietpartij, waarbij twee mensen ernstig gewond raakten
en een dode viel. ‘De aangeboden hulp en ondersteuning stelde ik zeer op prijs. Het Genootschap
vond het geen enkel probleem om langs te komen,
maar dat was in dit geval niet nodig. Het is fijn om te
weten dat er mensen beschikbaar zijn die ervaring
hebben en tips aanreiken over de bijeenkomsten die
na dergelijke dramatische gebeurtenissen worden
opgetuigd.’ Ook zijn collega Mark Boumans heeft de
handreikingen van het Genootschap als waardevol
ervaren. ‘Ik kende Wouter Jong en Roy Johannink van
een eerdere intervisiesessie, waarin Wim Burgering
zijn ervaringen met de MKZ-crisis in Kootwijkerbroek
met collega’s deelde. Toen ik later zelf met een crisis
te maken kreeg, was de betrokken houding vanuit
het Genootschap een steun in de rug.’ Boumans
doelt op de situatie waarbij een man zich in de hal
van het gemeentehuis in Haren in brand stak. ‘Een
crisis komt altijd onverwacht. Dan is het prettig om
te ervaren dat je kunt terugvallen op ervaringen van
collega’s die eerder met een vergelijkbare situatie te
maken hebben gehad.’
Het afgelopen half jaar is ook veel energie gestopt
in de NGB-website. ‘Onder de buttons ‘crisisbeheersing’ en ‘weblog’ worden interviews en ervaringen toegevoegd. Naast de interviews die in het
Burgemeestersblad zijn verschenen, zijn daar ook
nieuwe interviews te vinden met onder andere collega’s Fons Jacobs over het sirene-alarm in Helmond,
Peter Cammaert over de brand op het schip Willem
van der Zwan, Henk Aalderink over een blikseminslag
op de plaatselijke begraafplaats van Vorden en een
familiedrama in Hengelo (Gld) en Mirjam Salet over

na incidenten worden opgesteld. André Borgdorff,
burgemeester in Binnenmaas, kreeg met het NGB
te maken na een incident in de buisleidingenstraat
in Heinenoord. ‘Onder Heinenoord liggen de buisleidingen die van Rotterdam via Moerdijk naar de
Antwerpse haven lopen. In oktober ontstond een
lek in één van de leidingen, hetgeen de nodige
commotie veroorzaakte in het dorp. Wouter Jong is
langsgekomen op de bewonersbijeenkomst en heeft
later meegekeken met de conceptevaluatie die door
de regionale brandweer was opgesteld. Het droeg bij
aan de goede voorbereiding op de latere verantwoording over het incident in de raad.’

In het holst van de nacht
Naast de ondersteuning in de acute fase dragen Jong
en Johannink ook bij aan nieuwe trainingen uit het
Professionaliseringsfonds. Koelewijn: ‘Op basis van
de opgedane ervaringen is bijvoorbeeld de nieuwe
training over de Emotiesamenleving opgezet. De sessie voor 10 april a.s. is twee maal overtekend, waaruit
we kunnen afleiden dat het thema rond emotionele
gebeurtenissen als zinloos geweld en familiedrama’s
de gemoederen bezighoudt.’
Afrondend heeft Koelewijn een tip namens het bestuur
van het NGB. ‘Het NGB is graag bereid om ter plaatse
te komen, wanneer dat enigszins wenselijk lijkt. De
ervaring leert dat ze dan korter op de bal zitten, waardoor ze beter in staat zullen zijn om te anticiperen op
nieuwe ontwikkelingen’, aldus Koelewijn. ‘Resumerend
is ons devies dan ook: “Schroom niet te bellen”. In
geval van crises willen we graag van toegevoegde
waarde zijn en de gewenste collegiale ondersteuning
bieden. Al is het in het holst van de nacht.’ <
burgemeestersblad 47 2008
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Albert Rodenboog over reeks van brandstichtingen

Negentien branden i
Met de arrestatie van een 20-jarige verdachte lijkt de reeks van brandstichtingen in ’t Zandt te zijn gestopt.
Burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum kijkt terug op een periode waarin de ontwikkelingen
elkaar in hoog tempo opvolgden en de kleine dorpsgemeenschap op het Groninger platteland werd geteisterd door negentien branden.

D

e reeks van branden start volgens burgemeester Rodenboog direct met een bijzondere brand. ‘De eerste brand vond op 4 augustus plaats in een leegstaand pand, in het midden
van het dorp’, zo vertelt Rodenboog. ‘Omdat het een
oud huis van een aalmoezenier was, werd van meet
af aan rekening gehouden met het feit dat er mogelijk nog munitie in het huis lag. Het hele dorp was
uitgelopen om te zien wat er gaande was. De hulpverlening was groots opgeschaald. Als burgemeester
moest ik op enig moment zelfs het besluit nemen
om een van de muren met een shovel naar binnen
te drukken. Dat maakte de brand in dat opzicht wel
bijzonder. Gelukkig bleek dat er geen munitie in het
pand lag en dus spraken we gekscherend nog van
een “mooie oefening”.’

Rust behouden
Rodenboog weet op dat moment nog niet dat de
bewuste brand het werk is van een pyromaan. ‘Het
idee dat er mogelijk sprake was van een pyromaan
begon echter al snel te dagen. De tweede brand vond
ook in een leegstaande woning plaats. Ook hier was

‘Zo’n beetje heel Nederland was naar ’t
Zandt afgereisd om verslag te doen’
het gas en licht al afgesloten. Toen zetten wij de eerste
vraagtekens. De hulpdiensten maakten al de opmerking dat muizen niet met vuur spelen. We waren op
onze hoede.’ De branden volgen elkaar daarna in hoog
tempo op. Naarmate het aantal branden toeneemt,
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beginnen de lokale media zich ook steeds sterker op ’t
Zandt te richten. ‘Week na week kwamen de branden
terug. Naarmate de situatie langer aanhield begon ook
de onrust onder de bewoners toe te nemen.’
De burgemeester vertelt hoe hij naar manieren zocht
om de rust in het dorp te behouden. ‘Ik bemerkte bij
mijzelf dat ik keer op keer hetzelfde verhaal hield
tegen de media. Vanuit de gemeenschap kwamen er
signalen op mij af dat de kinderen slechter sliepen,
uit angst voor nieuwe branden. Dat was voor mij de
aanleiding om nadrukkelijk iets richting de bevolking
te doen. Ik wilde de bevolking bijpraten en laten
zien dat we er vanuit de overheid bovenop zaten.’
De politie was op dat moment nog niet zover om een
gezamenlijke bewonersbijeenkomst te organiseren.
‘De politie vroeg zich in eerste instantie af of er überhaupt iets verteld kon worden. Het onderzoek was
immers nog in volle gang en een bijeenkomst zou
het verloop daarvan kunnen schaden. Na een gezamenlijk overleg waren ze gelukkig toch bereid om
mee te werken aan een ontmoeting met de dorpsbewoners. Op een besloten bijeenkomst hebben we
hen ingelicht en betrokkenheid getoond. De politie
heeft vooral verteld over de dingen die zij sinds de
eerste brand had ondernomen. Al met al was het een
goede avond.’ Later wordt de bijeenkomst nog drie
keer herhaald. ‘Er kwamen per keer circa 120 mensen
op de bijeenkomsten af. Op een van de bijeenkomsten heb ik mensen erop gewezen dat er een gerede
kans was dat de pyromaan op dat moment in de zaal
zat. Op een dergelijk moment wordt het dan ijzig
stil. Later blijkt dat de jongen die als verdachte is
opgepakt ook daadwerkelijk aanwezig is geweest bij
een van die bijeenkomsten. We zaten er dus niet ver
naast met onze inschatting.’

n in ’t Zandt
Albert Rodenboog bladert door de mappen vol met tips die hij uit het hele land
mocht ontvangen nadat De pyromaan
van ’t Zandt tot landelijk thema voor de
basisscholen was gekozen.

Omdat de angst en zorgen onder de bevolking blijven, zoekt Rodenboog naar nieuwe strategieën. ‘Ik
pleitte voor een politiepost in het dorp. Terwijl in heel
Nederland her en der politieposten waren gesloten,
pleitte ik ervoor om in een dorp een 24-uurs post te
bemannen. Het idee is tot aan de korpsleiding doorgesproken. Uiteindelijk is in het dorpshuis een post
geopend, waar men in de dagsituatie kon binnenlopen,
een babbeltje kon maken en opvallende zaken kon
melden. Dat heeft uiteindelijk erg goed gewerkt.’

Mediahype
Waar gedurende de eerste branden vooral de lokale en
regionale media als het Dagblad van het Noorden en
RTV Noord op de branden afkomen, merkt Rodenboog
bij de tiende brand dat ’t Zandt inmiddels onderdeel
is geworden van een heuse landelijke mediahype.
‘Ik dacht nog, wat gebeurt me hier? Zo’n beetje heel

Nederland was naar ’t Zandt afgereisd om verslag
te doen. Om hen tegemoet te komen hebben we op
een gegeven moment een persconferentie gegeven
met de laatste stand van zaken.’ Rodenboog staat stil
bij deze persconferentie. ‘We hebben toen de fout
gemaakt om de persconferentie echt aan te kondigen,
waardoor er bij de pers verwachtingen ontstonden
dat wij met groot nieuws zouden komen. Toen bleek
dat we alleen het nieuws van de tijdelijke politiepost
konden geven en nog niet met de aanhouding van een
mogelijke dader naar buiten kwamen, was dat voor de
aanwezige media een teleurstelling. We dachten alles
juist te coördineren door de filmploegen tegelijkertijd
te woord te staan. Maar onder deze omstandigheden
werkte dat averechts.’
Lange tijd is de voormalige blusploeg uit ’t Zandt bij
veel dorpsbewoners verdachte nummer één. ‘Het was
een buitengewoon vervelende situatie. In 2006 had
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de gemeenteraad besloten om de brandweerpost
in het dorp op te heffen. Al bij de eerste brand bij
het pand van de aalmoezenier kreeg ik dat besluit
weer terug op mijn bord, door dorpsbewoners die
me toevertrouwden dat de ,,aig’n brandweer ’t met
ain stroaltje nog had kunn’n bluss’n.’’ Hoe dan ook,

‘Laat nou net de pyromaan van ’t Zandt
die week als landelijk thema voor de
basisscholen te zijn gekozen’
het besluit is indertijd weloverwogen genomen. Via
een herverdeling van de posten was de dekking in
‘t Zandt gegarandeerd, waardoor de brandweerpost
in het dorp niet langer in stand hoefde te worden
gehouden. Toen de branden ontstonden, hadden veel
mensen richting de oude blusgroep iets van “het zal
wel iemand van de brandweer zijn”. Dat was voor de
betrokken jongens heel vervelend, juist omdat ze zo
geworteld zijn in de lokale samenleving. Ze kregen
het ook moeilijk toen de politie hen wilde horen. Er
bestaat een verschil tussen ’’verhoren’’ en ’’horen’’.
In het eerste geval ben je verdachte, in het tweede
geval niet. Toch leverde ook het ’’horen ’’ van de
blusploeg spanning op in het dorp. Aan de pers hebben ze doorlopend uitgelegd dat zij het niet waren.
Gelukkig had de jongen die uiteindelijk is opgepakt
niets van doen met de voormalige blusploeg uit ’t
Zandt’.

Een minder wenselijke “tip” komt van een paragnost,
die op een congres in Groningen zegt dat de pyromaan “Edwin” heet en uit het dorp komt. ‘Dat stond
vervolgens voorop het Dagblad van het Noorden.
Diezelfde ochtend hing Edwin bij mij aan de lijn. Hij
woonde middenin het dorp en was helemaal overstuur.’ De jongen is gebeld door RTL4 en SBS6, die
al met een filmploeg onderweg zijn naar ’t Zandt om
opnamen te maken van zijn ontkenning. ‘In een goed
gesprek heb ik hem ervan kunnen overtuigen dat
het beter was om af te zien van het interview, om te
voorkomen dat hij de situatie, zowel voor zichzelf
als voor het dorp, van kwaad tot erger zou maken.
De volgende dag was het vijf december en ik wilde
voorkomen dat we dan nog meer heisa in het dorp
zouden krijgen.’

Defensie

De volgende dag slaat het noodlot toch toe. ‘We
zaten middenin de cyclus van branden, toen midden
op de dag een grote bewoonde boerderij afbrandde.
Het hele dorp was weer overstuur. Later bleek dat

Achter de schermen wordt hard gewerkt om de dader
te pakken te krijgen. Ook Defensie wordt betrokken bij de operatie en biedt onder meer technische
ondersteuning met nachtkijkers. Op het hoogtepunt
zijn veertig rechercheurs betrokken bij het onderzoek. ‘De recherche kreeg daarnaast ondersteuning uit onverwachte hoek’, zo vertelt Rodenboog
lachend. ‘Op een gegeven moment kreeg ik een
e-mailtje binnen van een basisschool uit Staphorst.
Zij hadden in een kringgesprek over de pyromaan
gesproken en mailden een aantal tips door. Ik heb
hen keurig teruggemaild dat ik hen bedankte voor de
tips en dat ik deze aan de politie zou doorgeven.’ Het
e-mailtje uit Staphorst blijkt de voorbode te zijn voor
stapels post die in de dagen daarna op het bureau
22

van de burgemeester landden. ‘Ik wist niet wat me
overkwam. Totdat mij later bleek dat er wekelijks op
de basisscholen een actueel thema wordt gekozen,
waar de groepen over spreken. Laat nou net de pyromaan van ’t Zandt die week als landelijk thema voor
de basisscholen te zijn gekozen.’ Rodenboog bladert
door de mappen vol met tips die hij van basisscholen
uit het hele land mocht ontvangen. ‘We kregen tal
van tips binnen. Zoals deze: “Als ze de pyromaan vinden, sluit hem dan levenslang op, dan kunnen de kinderen rustig slapen. Groetjes van Nathalie” of deze:
“U moet overal camera’s ophangen en spioneren. Als
u de pyromaan pakt dan is mijn bankrekeningnummer dit-en-dit”.’

burgemeestersblad 47 2008

Groeiende onrust

‘De familie van de dader is
enorm goed opgevangen
door het dorp’

het een “gewone” brand met een technische oorzaak
was. Het leidde tot een vreemd gevoel. Enerzijds
was ik opgelucht dat het niet het werk van de pyro-

maan was, anderzijds was het een nieuw drama voor
iemand wiens huis was afgebrand.’
Naarmate het aantal branden groeit, neemt ook de
zorg toe dat de medewerking van de burgers omslaat
naar kritiek. ‘In totaal heeft het vier maanden
geduurd. Je verwacht dat het geduld op een gegeven
moment opraakt. Het is vooral dankzij de grootschalige inzet en de zichtbaarheid van de politie geweest,
dat het omslagpunt nooit is bereikt. Zo zijn huis-aanhuis bezoeken afgelegd om mensen te bevragen over
de mogelijke dader. Het was duidelijk dat ook de
politie alles uit de kast haalde om het probleem uit
de wereld te helpen.’
De opsporing leidt op 19 december 2007 tot de aanhouding van de 20-jarige verdachte, een inwoner
uit het dorp. ‘Ik heb gedurende het hele onderzoek
tegen de politie gezegd dat ik geen namen wilde
horen. Ik had al moeite genoeg om mij te concentreren op mijn eigen rol als boegbeeld richting het dorp.
Dat wilde ik niet laten vertroebelen door kennis over
mensen die mogelijk verdacht werden van betrokkenheid bij de branden.’ Het bericht dat tot een
aanhouding wordt overgegaan bereikt Rodenboog,
wanneer hij een bezoek brengt aan de politiepost
in het dorpshuis. ‘De politie kwam uit het hele land
om het onderzoek te ondersteunen en de post te
bemannen. Daar hing een aparte sfeer. Voor veel van
de politieagenten was het een kleine reünie, mensen
die elkaar jaren niet hadden gezien kwamen elkaar in
’t Zandt tegen.’ Als Rodenboog op de post arriveert
wordt hij verzocht om naar Groningen te komen,
alwaar hij door het hoofd van het onderzoeksteam
nader zal worden bijgepraat. ‘Toen ik daar de naam
van de verdachte vernam en het gegeven dat hij
en zijn familie daadwerkelijk uit ’t Zandt kwamen,
bekroop mij direct het gevoel van “dit is niet best”.
Bij de politie was een lichte euforie waar te nemen.
Ik had op dat moment veel meer oog voor de kant
van de verdachte en zijn familie. Ik stelde mij een
jonge jongen voor, die hiermee de ruiten van zijn
eigen leven ingooide.’

Familie van de dader
Op de latere persconferentie kiest Rodenboog, daarin bijgestaan door voorlichter Hans Coenraads, zijn
woorden zorgvuldig. ‘Vanuit de voorlichterspool van
de Hulpverleningsdienst Groningen ben ik een aantal
weken ondersteund door Hans Coenraads van de

gemeente Stadskanaal. Samen stelden we vast dat
we vooral “opgelucht” waren. We waren niet zozeer
blij dat we een mogelijke dader te pakken hadden,
maar we waren vooral opgelucht omdat het mysterie
in ’t Zandt was opgelost en er een einde zou komen
aan de periode van onrust.’ Op de persconferentie
op het hoofdbureau van politie krijgt Rodenboog
onder meer de vraag voorgelegd of hij ook contact
had gehad met de familie van de verdachte. ‘Ik ben
vreselijk blij dat ik nog voor de persconferentie contact met hen had gehad. Het zou ongetwijfeld niet
als integer zijn bestempeld wanneer je pas na aandringen van de pers contact zou hebben gezocht.’ In
de dagen na de aanhouding buigt Rodenboog zich

‘Voor veel van de politieagenten was het
een kleine reünie’
nadrukkelijk over de familie van de dader. ‘Ook op de
afsluitende bewonersbijeenkomst heb ik nog nadrukkelijk het verzoek gedaan om de familie niet met de
nek aan te kijken. Dat is gelukkig ook niet gebeurd.
Die zijn enorm goed opgevangen door het dorp. Daar
ben ik ontzettend blij om.’
Ook Rodenboog krijgt vanuit verschillende kanten
bijval voor zijn optreden gedurende de crisis. ‘Ik
heb in die weken onder meer contact gehad met Jan
Mans en het Genootschap, om te sparren over de
aanpak die we hadden gekozen. Mans stuurde me
nog een sms-je, nadat ik in Nova had toegelicht dat
we een verdachte te pakken hadden. Dat zijn zaken
die je enorm goed doen. Ook de betrokkenheid van
de korpsleiding, de commissaris van de koningin en
collega-burgemeesters hebben me goed gedaan.
Juist die collegiale betrokkenheid is enorm belangrijk
voor je functioneren in dergelijke unieke situaties.’
De waardering richting de burgemeester wordt ook
gedeeld door de eigen inwoners. ‘Op de nieuwjaarsbijeenkomst werd aan de branden in ’t Zandt gememoreerd. Men sprak zijn waardering uit voor mijn
optreden. Mijn echtgenote en ik werden in het zonnetje gezet. Het was fijn om die waardering ook uit de
eigen gemeenschap te vernemen.’ <
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Hans Alders over de laatste publicatie van het LBCB

Alertheid; d
Het Landelijk Beraad Crisisbeheersing houdt na zeven jaar op te bestaan. Gedurende die tijd werd het
LBCB voorgezeten door oud-Commissaris van de Koningin Hans Alders. Het Burgemeestersblad sprak met
hem over de laatste publicatie, de ‘State-of the art; bestuurlijk leiderschap in crisissituaties.’

I

n ‘Bestuurlijk leiderschap in crisissituaties’ worden
de dilemma’s besproken waar burgemeesters in hun
rol als ‘opperbevelhebber’ mee te maken krijgen.
Een belangrijk accent legt het LBCB daarbij op crisiscommunicatie als strategisch instrument. ‘We moeten ons
met andere dingen bezighouden’, zegt Alders. ‘We kennen allemaal de verhalen van de operationele aantrekkingskracht, bestuurders die zich tijdens een crisis laten
verleiden door de operationele details van dranghekken,
bluseenheden en ziekenhuisbedden. Daar zijn juist de
hulpdiensten voor. De bestuurder moet zich daar niet
mee bezighouden, maar zich vooral richten op strategische zaken en op de samenleving. De samenleving heeft
verwachtingen van de overheid die de burgemeester op
kritieke momenten handen en voeten moet geven.‘

Verwachtingen
Alders staat stil bij de verwachtingen die de bevolking tijdens crises van een bestuurder heeft. ‘Een
samenleving die in verwarring en angstig is, verwacht
van bestuurders dat de onzekerheid wordt weggenomen. Dáár ligt bij uitstek een rol voor de bestuurder,
om in een helder verhaal uiteen te zetten wat er is
gebeurd, wat er aan gedaan wordt en hoe men gezamenlijk de draad weer oppakt. Het haakt aan bij het
leiderschap dat op momenten als na de moorden op
Fortuyn en Van Gogh wordt verwacht van de premier,
Ivo Opstelten en Job Cohen.’
Voortbordurend op deze boegbeeldrol prijst Alders
burgemeester Ken Livingstone en oud-premier Blair,
die de aanslagen in Londen op feilloze wijze wisten te
duiden. In zijn statement sprak Livingstone de terroristen direct aan met woorden “You will fail”, woorden
die vervolgens door het publiek werden omarmd. ‘De
manier waarop Livingstone en Blair kort na de aanslagen spraken, was ronduit vakwerk. Uit gesprekken met
24
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hun adviseurs is ons gebleken dat een nauwgezette
voorbereiding vooraf ging aan de speeches. Elk woord
dat werd uitgesproken was al lang voor de aanslagen
doordacht. Men wist vooraf niet wát er zou gebeuren,
maar had wel componenten klaarliggen om in crisissituaties in korte tijd een speech te kunnen bouwen.
Alleen door die voorbereiding was men in staat om de
crisis zo snel een plaats te geven.’

Boegbeeldfunctie
In vergelijking met Groot-Brittannië is er volgens
Alders nog veel te leren. ‘In Nederland blijft de inzet
van crisiscommunicatie nog te vaak hangen op de
voorbereiding van lastige vragen in de persconferentie
of op manieren om zich alvast in te dekken voor de
verantwoordingsfase die later aan bod gaat komen.
Terwijl het tijdens crises juist draait om het duiden van
de situatie, het uiten van gevoelens en het kanaliseren van de emoties die in de samenleving naar boven
komen. Pas dán benut een burgemeester de potentie
van crisiscommunicatie ten volle.’
Volgens Alders is er inmiddels behoorlijk nagedacht
over crisiscommunicatie, maar moet die laatste klik
naar de bestuurders nog worden gemaakt. ‘Juist de
strategische inzet van crisiscommunicatie is iets waar
bestuurders nu mee aan de slag moeten. In Groningen
hebben we veel intergemeentelijk getraind. Je weet dat
je elkaar nodig hebt en zoekt elkaar op. Je ondersteunt
elkaar met voorlichters waar dat kan. Maar hoe je het
ook wendt of keert, uiteindelijk roept de lokale bevolking toch om de eigen burgemeester. Je kunt iedereen in
het team vervangen, maar alleen de eigen burgemeester
kan de rol van burgervader op zich nemen. Hij is het
boegbeeld naar de samenleving. Het boegbeeld geef
je vorm met communicatie. Dát is de essentie die we in
deze publicatie naar voren hebben willen brengen.’

; dat is het sleutelwoord
er van alles fout. In zijn interview in de interviewbundel
‘Als dat maar goed gaat’ erkende hij zelf dat je nooit
bent uitgeleerd. Ook voor een doorgewinterde crisismanager blijft het noodzakelijk om alert te zijn.’

Improviseren
Het vak van crisismanager draait volgens Alders om
de kunst van het improviseren. ‘We trainen mensen
om in extreme situaties die we niet kunnen voorspellen optimaal te kunnen improviseren. Maar ook dat
improviseren moet je leren. De ervaring leert dat je dat
bereikt met de juiste verhouding tussen bestuur en de
operationele mensen. Als je elkaar kent en van elkaar
weet waar je toe in staat bent. Je kunt van alles opleggen en vastleggen in draaiboeken, maar uiteindelijk
gaat het erom wie in de mobiele telefoon van de burgemeester staat.’

Strategische voorbereiding
Het is deze strategische voorbereiding waar het volgens het LBCB in Nederland nog te veel aan ontbreekt.
‘Jan Mans wordt geroemd om de manier waarop hij
invulling gaf aan zijn boegbeeldfunctie in de uren
en dagen na de vuurwerkramp. Daarbij moet je niet
vergeten dat Jan Mans ook in de oefeningen die hij
daarvoor deed al alert was op de context en de manier
waarop crises zich ontwikkelden’, zo stelt Alders. ‘Dat
maakte hem alerter toen die crisis hem daadwerkelijk
overkwam. Tegelijkertijd heeft Jan Mans óók aangetoond dat je nooit bent uitgeleerd in het crisisvak. Toen
drie jaar na de vuurwerkramp een grote brand in de
Vredestein-fabriek uitbrak en het Twentekanaal verontreinigd raakte, dachten Jan Mans en zijn gemeentesecretaris Arjen van Gils dat ze dat varkentje wel even
konden wassen. Ze hadden immers de vuurwerkramp
al meegemaakt. Uiteindelijk liep er van alles verkeerd.
De voorlichting verliep niet goed. Sleutels konden niet
worden gevonden. Het Waterschap speelde opeens
een onbekende maar prominente rol. Kort gezegd ging

Afrondend juicht Alders toe dat het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters de opleidingen voor
crisisbeheersing in het professionaliseringsprogramma
heeft opgenomen en een vergelijkbaar programma
ondersteunt voor loco-burgemeesters. ‘Er zijn meerdere opleidingsprogramma’s beschikbaar, die doorgaans
een generiek karakter hebben en vooral stilstaan bij de
opschalingsmodellen en de verschillende deelprocessen’, zo zegt Alders. ‘In een eigen opleiding kan het
NGB zich op de eigen lokale bestuurders in crisissituaties richten. Dat schept de mogelijkheid om veel meer
bij de punten stil te staan die het LBCB aanhaalt. Het
is een positieve ontwikkeling die ook na het opheffen
van het LBCB zeker moet worden gestimuleerd, willen
burgemeesters zich op een strategische manier kunnen voorbereiden op de crises van de toekomst.’ <
Wouter Jong
coördinator crisisbeheersing NGB
De publicatie van het LBCB is te downloaden via www.
burgemeesters.nl/alders. Het interview met Jan Mans
over de Vredesteinbrand is te downloaden via www.
burgemeesters.nl onder de button ‘crisisbeheersing’.
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interview
Een interview met Frank Houben, voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden
‘De rol van de burgemeester bij de uitvoering van het decoratiestelsel is ontegenzeggelijk van een zeer
groot belang. Ik constateer tot mijn tevredenheid dat de democratiseringsuitgangspunten, zoals de wetgever die heeft gewild aantoonbaar in de dagelijkse praktijk naar voren komen.’ Aan het woord is Frank
Houben, de voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden. In 2005 nam hij het stokje van Irene Michiels
van Kessenich-Hoogendam over. Als oud-commissaris van de Koningin in Noord-Brabant is hij bekend met
de uitvoering van het stelsel. Noord-Brabant is immers de provincie waar van oudsher veel Koninklijke
onderscheidingen worden aangevraagd en toegekend.

De burgemeester in de d

H

et Kapittel voor de Civiele Orden is gehuisvest in het historische pand van de Kanselarij der Nederlandse Orden
aan de Haagse Nassaulaan. Het is slechts een paar
meter verwijderd van het VNG-gebouw waarin het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters is gevestigd.

De ambassadeur
Uit zijn rijke ervaring als commissaris van de Koningin weet
Houben als geen ander dat de burgemeester voor de burger hét
visitekaartje in de gemeente is. Zo ook voor ons decoratiestelsel. De burgemeester vormt immers de verbindende schakel tussen de burger en het stelsel. In de decoratiepraktijk heeft hij een
eigen zelfstandige functie, gebaseerd op de betrokken wettelijke
regelingen. De burgemeester is de ambassadeur van het decoratiestelsel in zijn gemeente, een niet onbelangrijke rol. Hij draagt
het stelsel uit, hij promoot het en hij licht het desgewenst toe
aan de burger en binnen de netwerken waarin hij verkeert.
Als vertegenwoordiger van de Kroon dient hij het stelsel in zijn
gemeente voor het voetlicht te brengen. Van belang daarbij is
dat het stelsel consequent en eenduidig wordt uitgevoerd. De
burgemeester vervult daarbij een voor de burger herkenbare
voorbeeldfunctie en hij heeft ook een belangrijke rol in de
maatschappelijke omgangsvormen en -normen. Gedecoreerden
zijn bij uitstek personen die een goede maatstaf zijn hoe je met
elkaar omgaat: namelijk iets belangeloos over willen hebben
voor de ander, je voor 200 procent geven in de hoofdfunctie
waarvan de verdiensten een maatschappelijke impact hebben
of ongeëvenaarde prestaties neerzetten. Er kan gerust gesteld
worden dat de impact van het lintje groot is in de lokale samenleving. De burgemeester zal alleen maar waardering en lof oogsten vanuit de samenleving wanneer hij verdienstelijke burgers
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opspoort voor een decoratieverlening maar tegelijkertijd dient
hij voorstellen kritisch te toetsen.

De adviseur
In de gemeente wordt het decoratiedossier samengesteld en
het vormt de basis voor het verdere verloop in het traject. In
dit belangrijke onderdeel van het traject is de burgemeester de
aangewezen autoriteit van initiator, opsteller, beoordelaar en
adviseur.
Hij dient daarbij in acht te nemen dat de voorstellen van de
voorgedragen personen kunnen rekenen op draagvlak in de
samenleving; maar ook dat er een evenwichtige verhouding
is tussen het aantal mannen en vrouwen, tussen ouderen en
jongeren en dat er een goede spreiding is over de verschillende
maatschappelijke terreinen en bevolkingsgroepen.

Het Kapittel voor de Civiele Orden
Het Kapittel voor de Civiele Orden is het adviescollege
dat de minister adviseert over alle aanvragen voor een
koninklijke onderscheiding. Het Kapittel bestaat thans uit
mr. F.J.M. Houben (voorzitter), P.M. Blauw (plv. voorzitter),
Luitenant-generaal b.d./Kanselier J.H. de Kleyn, mr. J.J.H.
Pop en mw. mr. O. Scheltema-de Nie. Mr. J.C. van Ingen is
secretaris.
Het advies van het Kapittel is zwaarwegend en wordt in
bijna alle gevallen overgenomen. Duizenden aanvragen
voor een Koninklijke onderscheiding bereiken jaarlijks het
Kapittel. Het Kapittel onderhoudt goede contacten met alle
partners in het veld hetgeen de uitvoering van ons decoratiestelsel ten goede komt.

Mr. F.J.M. Houben, voorzitter van het
Kapittel voor de Civiele Orden.

e decoratiepraktijk
De burgemeester laat het decoratiedossier opstellen waarbij
hij de aangeboden informatie controleert en deze desgewenst
aanvult. Er worden documenten opgevraagd zoals de gegevens uit de Gemeentelijk Basis Administratie, de politiële en
justitiële gegevens, het advies van de hoofdinspecteur voor de
Gezondheidszorg (bij medische beroepen) en desgewenst een
werkgeversverklaring.
Als eerste beoordelaar van het uiteindelijke decoratiedossier
geeft hij aan of iemand wel of niet voldoet aan de criteria van
het Ordereglement. Hij doet vervolgens een uitspraak of iemand
wel of niet decorabel is, en in welke Orde en graad naar zijn
mening gedecoreerd zou moeten worden. Hij is daarmee de eerste adviseur in het decoratieverleningstraject en zijn
advies is een belangrijk kompas voor het Kapittel.

De professional
Het genereren van een springlevend decoratiestelsel dat goed
geworteld is in de samenleving; dat is de opdracht voor elke
burgemeester. Niet alleen moet hij weten wat er leeft in zijn
gemeenschap, wie de verdienstelijke personen zijn en wie hij in
de schijnwerpers zou moeten plaatsen, het gaat er ook om dat
hij de (on)mogelijkheden van het stelsel kent en toepast. Het
Kapittel hecht daarom veel waarde aan de deskundigheidsbevordering van burgemeesters op dit terrein en wil hen daarbij
zoveel mogelijk ondersteunen.

but not least’ zal op het besloten deel van de website www.
burgemeesters.nl een vademecum over de uitvoering van het
decoratiebeleid worden opgenomen. In dit vademecum zullen
de belangrijkste beleidsregels met betrekking tot het decoreren
voor de burgemeesters terug te vinden zijn. Denk daarbij aan
de regels voor het decoreren van mantelzorgers, geestelijken of
volksvertegenwoordigers. Maar ook de criteria rondom indieningstermijnen, de bepaling van het moment van uitreiking en
natuurlijk hoe om te gaan met de politiële en justitiële antecedenten, zullen in dit besloten deel aan de burgemeesters worden aangereikt.
Houben is zichtbaar verheugd met het aanhalen van de banden
met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. ‘Het is
een groot goed dat de samenwerking zo uitstekend verloopt.
En natuurlijk gaan we ook door met onze jaarlijkse informatiebijeenkomsten voor de kabinetsmedewerkers en burgemeesters.’ <
Voor meer informatie: www.lintjes.nl

Tegen deze achtergrond zijn recent afspraken gemaakt met het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Zo is afgesproken
dat het Kapittel zal bijdragen aan de uiteenzettingen voor nieuw
benoemde burgemeesters. Ook zal ten behoeve van deze burgemeesters een informatiepakket worden ontwikkeld en ‘last
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interview
Met regelmaat worden in Nederland projectielen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Niet zelden leidt
dat tot ontwrichtingen: bouwwerken worden stilgelegd of hele wijken worden ontruimd. Gerrit Zwanenburg
ergert zich er al jaren over. ‘Sinds de vuurwerkramp in Enschede regeert de angst.’ En dat leidt tot onnodig hoge maatschappelijke kosten. Een interview met de 80-jarige oud bergingsofficier van de Koninklijke
Luchtmacht.

Zorgen over de kosten v

T

ot 1998 werden er normaal gesproken geen vooronderzoeken gedaan; als er tijdens werkzaamheden explosieven werden gevonden, dan werden die aan de kant gelegd
tot de EOD tijd had om de bom onschadelijk te maken, maar het
karwei ging gewoon door. Na de vuurwerkramp in Enschede veranderde dat. Toen werd plotseling alles gevaarlijk en veranderde
de praktijk volkomen. In mijn contacten met het buitenland

‘Het gevaar wordt zwaar
aangedikt´
leidt dat tot veel onbegrip. ‘Als we zo zouden werken als jullie
in Nederland doen, dan kwamen we nergens aan toe’, hoor ik
vaak. Tot voor de vuurwerkramp in Enschede werd een gevonden
granaat gewoon naar een politiebureau gebracht en daar veelal
in een kistje met zand gelegd en de EOD gebeld, die dan later
op de ‘route’ langs kwam om het op te halen. Als nu iemand een
gevonden granaat naar een politiebureau brengt, wordt vaak het
gehele bureau ‘wegens explosiegevaar’ ontruimd!’

Zwaar aangedikt
Zwanenburg kan zich zeer opwinden over de in zijn ogen overdreven maatregelen die worden genomen als er explosieven
gevonden worden. ‘Het gevaar wordt zwaar aangedikt. Alles
staat op scherp, zelfs als er nog geen ontsteker in zit, en ook
de veiligheidsafstanden staan soms in geen verhouding tot de
werkelijkheid. In 2006 bijvoorbeeld werd er bij Vijfhuizen een
bom gevonden. Bij de ruiming werd een start- en landingsbaan
op Schiphol op een afstand van anderhalve kilometer stilgelegd
28
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mede in verband met mogelijk trillingsgevaar. Er werden wel 60
containers met zand rondom de bom gezet voor het opvangen
van eventuele scherven. Alsof het plaatsen van die containers
vlakbij de kom niet voor trillingen zorgen. Nee, dan deed men
het anderhalf jaar geleden in Purmerend beter. Daar maakte de
marine een hoekje vrij en was er een nuchtere aanpak, gebaseerd op ware vakkennis. Een explosief is niet gevaarlijk als je
maar weet wat ’t doet en je het goed behandelt.’
Volgens Zwanenburg ontbreekt het aan realiteitszin. ‘In november 1941 was er een zogenaamde high capacity-bom bestemd
voor een scheepswerf in Harlingen, waar hij toen woonde. De
bom viel echter te kort en klapte bij een katholieke jongensschool met als gevolg dat de school half en één huis geheel verwoest werden. Er zat 625 kg springstof in die bom, die ook op
veertig meter van de katholieke kerk neerkwam. Die kerk staat
er nu nog. Als je dat vergelijkt met hele wijken die worden afgesloten, dan is dat helemaal niet nodig’, aldus Zwanenburg, die
zich vooral ergert aan het alsmaar oplopen van de kosten.

Langdurige carrière
Zwanenburg heeft een langdurige carrière achter de rug. ‘Ik ben
direct na de oorlog als oorlogsvrijwilliger bij het Korps Mariniers
gegaan en heb in 1946 en 1947 bij de Marbrig in Indië gediend
en ben later bij de Marid (Marine Inlichtingen Dienst) terechtgekomen. Daar kreeg ik een aardig kijkje achter de schermen. In
1962 ben ik bij de berging van vliegtuigen betrokken geraakt. In
1967 werd ik officieel bergingsofficier van de Klu, de Koninklijke
luchtmacht.’ In die hoedanigheid was hij in het bijzonder belast
met de coördinatie en supervisie bij het bergen van neergestorte
vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog en later ook neergestorte straaljagers. Ook adviseerde hij over bergingsoperaties rond

n van bomruimingen

Een door de Explosieven Opruimings Dienst ontmantelde vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog wordt afgevoerd.

explosieven. In totaal heb ik zo’n 130 WO2 vliegtuigen geborgen
en daardoor raakte ik meer en meer geïnteresseerd in de militaire luchtvaart en kon ik deskundigheid inzake explosieven
ontwikkelen.’ In 1987 ging Zwanenburg met pensioen, maar dat
betekende geenszins rust, getuige En nooit was het stil, kroniek
van een luchtoorlog, een omvangrijke en gedetailleerd boek
over de luchtoorlog in Nederland.

Boerenverstand
Burgemeesters moeten kritisch zijn op onderzoeksrapporten.
‘Gebruik je boerenverstand. In elke gemeente is er wel iemand
die luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog heeft. Gebruik die.
Soms zijn er nog oude politierapporten of data van de luchtbescherming. De historische vereniging kan ook een bron van
informatie voor de gemeente zijn’, weet Zwanenburg. Veel van
die informatie staat ook in zijn tweedelige Kroniek over de luchtoorlog 1940-1945. ‘Mijn boek wordt soms in onderzoeksrapporten over gevonden bommen gebruikt, alleen merk ik met regelmaat dat het onjuist gebeurt. Er worden dingen tussen gezet
die niet uit mijn boek komen, maar de zaken wel gevaarlijker
doen voorkomen’. Dat komt volgens Zwanenburg omdat er bij de
bedrijven uit de civiele sector die zich bezighouden met vooron-

derzoek naar en ruiming van explosieven veel geld omgaat. In
1997 was het budget nog 9 miljoen gulden en vorig jaar was het
opgelopen tot 50 miljoen Euro.
Contraexpertise of het inwinnen van een second opinion is volgens Zwanenburg altijd aan te bevelen. ‘Zo kan bijvoorbeeld ook
de Stichting DAWN (Demining Acadamy Wanroy Netherlands)
ingeschakeld worden. Hoewel zij zelf geen grondonderzoeken
uitvoeren, kunnen ze op verzoek van bijvoorbeeld een gemeente
wel een gedegen advies geven betreffende eventueel gevonden

‘Een explosief is niet gevaarlijk als
je maar weet wat ’t doet en je het
goed behandelt’
en/of mogelijk aanwezige en te verwachten explosieven. Dat zijn
praktijklui die alles van explosieven weten. Ze zijn over de hele
wereld actief en kunnen gegevens over de explosiekracht geven
en/of verifiëren.’ <
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Burgemeesters opnieuw
naar Suriname
Kort geleden telde Nederland drie burgemeesters met een Surinaamse achtergrond: Roy Ho Ten Soeng
(Venhuizen en Medemblik), Headly Binderhagel (Nuth) en Franc Weerwind (Niedorp). Als gevolg van herindeling (Ho Ten Soeng) en langdurige ziekte (Binderhagel) is Weerwind nu de enige. In 2007 organiseerde
het drietal een reis voor burgemeesters naar Suriname, die een groot succes werd. Daarom komt er opnieuw
een reis, ditmaal georganiseerd door Roy Ho Ten Soeng, Franc Weerwind en Jules Emanuels.

R

oy Ho Ten Soeng was betrokken bij het initiatief voor de reis: ‘Toen we in 2006 met het
Burgemeesterselftal in Suriname waren, is
het idee voor een burgemeestersreis naar Suriname
ontstaan. We zagen dat dit land behoefte heeft aan
goede bestuurders en we vonden dat de Nederlandse
burgemeesters wel wat te bieden hebben. En
Suriname heeft veel ondernemers die wel steun van
het Nederlandse bedrijfsleven kunnen gebruiken. Na
terugkeer in Nederland vond ik direct enthousiasme
en zo is het initiatief voor een gecombineerde reis
met burgemeesters en ondernemers ontstaan.’

Adopteren
‘We hebben onszelf drie doelen gesteld,’ zegt Franc
Weerwind, die al snel bij het initiatief betrokken raakte. ‘Het is een mooie manier om onze voormalige kolonie te bezoeken en het land te helpen om zichzelf te
ontwikkelen. Daarnaast hopen we dat burgemeesters
aldaar projecten zien die we vanuit Nederland kunnen
adopteren of ondersteunen. “Alkmaar voor Alkmaar”
is daar een mooi voorbeeld van. En tenslotte willen we
ondernemers laten zien welke kansen er in Suriname
liggen, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het toe-

risme. Natuurlijk spreken we de ondernemers wel aan
op hun maatschappelijk verantwoord ondernemen’,
aldus Weerwind.
Jules Emanuels, in het dagelijks leven manager lokale
overheden bij Getronics/Pink Roccade, is de derde
van het drietal dat de reis in 2008 organiseert. Hij
noemt het project Antwoord als mooi voorbeeld dat
voor Suriname interessant is. ‘Antwoord is geënt
op Nederlandse overheden. Het zou interessant zijn
als enkele burgemeesters tijdens de reis voor de
Surinaamse districtscommandanten een inleiding
willen houden. Die hebben nog zo weinig bestuurlijke ervaring en kunnen zich hopelijk spiegelen aan
Nederlandse ervaringen om publieksvriendelijk te
werken.’

Diversiteit
Volgens Roy Ho Ten Soeng is de reis zo samengesteld
dat de deelnemers het ‘echte’ Suriname kunnen leren
kennen. ‘Men moet er wel rekening mee houden dat het
een land in ontwikkeling is. Als je daar voor openstaat,
is de reis een unieke ervaring.’ ‘En er valt voor de burgemeesters ook wel wat te leren’, vult Franc Weerwind aan,
’Suriname is een smeltkroes van vijf culturen met elk
hun eigen levensstijl, cultuur en keuken. Met het oog op
de diversiteit in de Nederlandse samenleving, kunnen we
wel wat van Suriname opsteken. En ik merk dat velen in
Nederland weinig weten over de voormalige kolonie. Het
is goed om je over dat deel van de Nederlandse geschiedenis te laten informeren. In Suriname zelf, bijvoorbeeld
bij het bezoek van plantages, kun je de betekenis van de
kolonisatie goed ervaren. <
Meer informatie over de reis voor burgemeesters naar
Suriname vindt u op www.burgemeesters/suriname. De
reis vindt plaats van 17 t/m 27 oktober 2008.
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service
Beroepsopleiding Gemeentejuristen op 22
mei 2008 een landelijk congres met als titel
‘De gemeentejurist: geweten en bondgenoot van het bestuur?’ Het NGB is in het
bestuur van de stichting vertegenwoordigd
door de heer mr. A. Tchernoff, oud-burgemeester van De Bilt.
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, mevrouw drs. A.T.B.
Bijleveld-Schouten, zal het congres openen.
Sprekers zijn voorts onder meer prof. dr.
J.Th.J. van den Berg, hoogleraar Universiteit
van Maastricht en oud-directeur VNG, en mr.
E.M. d’Hondt, voorzitter Taskforce decentralisatie en bestuurskracht gemeenten en
oud-burgemeester van Nijmegen. Door een
jury onder voorzitterschap van prof. mr. W.
Konijnenbelt wordt een prijs uitgereikt aan
‘De Gemeentejurist 2008.’
De Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen roept alle burgemeesters en alle
gemeenten op personen voor te dragen voor
die prijs. Verdere informatie over congres en
prijs is te vinden op
www.gemeentejurist.nl.

Doorpraten over dienstverlening
Tijdens de roadshows gemeentelijke dienstverlening van de VNG bleek dat er bij
gemeenten behoefte bestaat om nader van gedachten te wisselen over de wijze
waarop de aanbevelingen van het Rapport Jorritsma en de publicatie ‘Antwoord’
te realiseren zijn in meerkernige gemeenten, in gemeenten die gaan herindelen
en in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners.
Het VNG-programma Gemeentelijke dienstverlening zoekt nu een aantal burgemeesters van gemeenten die met deze vragen bezig zijn of er al een antwoord op
hebben. De bedoeling is in een drietal bijeenkomsten over deze onderwerpen van
gedachten te wisselen en vanuit de gemeentelijke praktijk aanbevelingen te doen
en voorbeelden beschikbaar te maken voor andere gemeenten.
Belangstellende burgemeesters kunnen zich aanmelden bij het VNG-programma
Gemeentelijke dienstverlening via digna.doudevantroostwijk@vng.nl of
070-3738215.

Sturing in de gevarenzone

Nieuwe bestuursleden
Genootschap
Op 27 maart jl. hield het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters zijn jaarvergadering. De algemene ledenvergadering koos Menno Knip (burgemeester van
Almelo) en Jos Wienen (burgemeester van
Katwijk) als nieuwe bestuursleden. Michel
Marijnen (burgemeester van Roosendaal)
nam afscheid als lid van het bestuur en
werd bij deze gelegenheid benoemd tot lid
van verdienste van het Genootschap.

De actuele tafel 2008:
De toekomst van het ambt
Binnenkort start de editie 2008 van De
actuele tafel. De toekomst van het ambt
staat dit keer centraal in de succesvolle
actualiteitencolleges. De bijeenkomsten
vinden van 16.00 tot 20.00 uur (inclusief

diner) plaats op:
9 april: Juridische Kwaliteit in Meervoud
(met prof. Stavros Zouridis)
28 mei: Democratie en participatie als leeropdracht (met Klaas-Jan Rodenburg)
18 juni: Beeldvorming, leiderschap en
authenticiteit (met Doekle Terpstra)
17 september: Grensoverschrijdend burgemeesterschap (met prof. Ben Knapen)
29 oktober: De kwaliteit van de volksvertegenwoordiger en de rol van de burgemeester (met Trude Maas)
3 december: De staat van verschil (met
prof. Paul Frissen)
Voor informatie en aanmelding:
www.burgemeesters.nl

Beroepsopleiding
Gemeentejuristen viert lustrum
In verband met het vijfjarig bestaan van
haar opleiding organiseert de Stichting

Op 7 en 8 mei 2008 vindt in Rotterdam
het achtste Landelijk Congres der
Bestuurskunde plaats. Het thema dat dit
jaar centraal staat, is ‘Sturing in de gevarenzone; overheid en burgers in de risicosamenleving’. Sprekers zijn onder anderen
Alexander Rinnooy Kan (SER), Gerard de
Vries (WRR), Tjibbe Joustra (NCTb) en Frits
Korthals Altes. Het dagvoorzitterschap is in
handen van NOVA-presentator Twan Huys en
tussendoor wordt het programma onderbroken voor een themagebonden optreden van
cabaretier Freek de Jonge.
Informatie en aanmelding: www.lcb.nl.
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