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Corona als stresstest voor het openbaar bestuur

Marcel Boogers

In deze column laten leden van de kernredactie van Bestuurswetenschappen hun
licht schijnen op actuele vraagstukken in beleid en openbaar bestuur.

Het is niet verstandig om in deze rubriek actualiteiten te bespreken. Bestuurs‐
wetenschappen verschijnt viermaal per jaar; wat nu belangwekkend lijkt te zijn
kan over drie maanden futiel zijn. Nog belangrijker is dat een wetenschappelijk
tijdschrift zowel vooruit als terug hoort te kijken. Het signaleert trends en reflec‐
teert hierop vanuit de theorie en de beleidspraktijk. Toch kan voor de actualiteit
van de coronacrisis gemakkelijk een uitzondering worden gemaakt. Hoewel ik bij
het schrijven van deze tekst niet weet hoe de COVID-19-pandemie zich verder zal
ontwikkelen en welke nieuwe bestuurlijke reacties dat gaat oproepen, weet ik
zeker dat de coronacrisis de inrichting en het functioneren van het bestuur lang‐
durig, en misschien zelfs blijvend, zal veranderen.

De langetermijngevolgen van de coronacrisis betreffen veel aspecten van het
openbaar bestuur. Bestuurskundigen zijn al snel gestart met het beschrijven en
duiden van alle veranderingen die zich vanaf dit voorjaar voltrokken hebben. Het
lukte me samen met twee andere redacteuren van dit tijdschrift, Geerten
Boogaard en Rogier van der Wal, om meteen na de lockdown in maart 2020 een
team van bestuurskundigen, politicologen, communicatiewetenschappers, staats‐
rechtsgeleerden en sociologen bij elkaar te brengen voor een multidisciplinair
onderzoeksprogramma dat de politiek-bestuurlijke consequenties van COVID-19
in kaart brengt. Met een onderzoekssubsidie van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties leveren onderzoekers korte en langere onderzoeks‐
rapporten af op de website coronapapers.nl. Nu is het een website met Neder‐
landse en internationale onderzoeken en beschouwingen over de politiek-
bestuurlijke impact van COVID-19; later kan het dienen als online archief voor
toekomstige onderzoekers. Ik ben benieuwd hoe zij over tien jaar terugkijken op
de reacties van bestuurders én bestuurskundigen op de coronacrisis.

De eerste onderzoeksgegevens druppelen binnen. Daaruit blijkt onder andere dat
Nederlanders betrekkelijk positief waren over de lockdown-maatregelen, waarbij
ze opvallend genoeg positiever oordeelden over het functioneren van de nationale
overheid dan over hun gemeenten. Opvallend, omdat gemeenten doorgaans beter
worden beoordeeld dan de rijksoverheid (Proszowska e.a., 2020). Opvallend was
ook dat het vertrouwen in het kabinet sterk steeg in de eerste maanden van de
coronacrisis, een stijging die vooral te wijten was aan een daling van het wantrou‐
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wen (Van der Meer e.a., 2020). De coronacrisis leidde tot grote veranderingen in
de positie van wethouders ten opzichte van de burgemeester, ambtenaren en de
samenleving (Roest e.a., 2020). De coronacrisis dwingt lokale bestuurders om het
bestaande beleid aan te passen of om te buigen. Soms wordt er voor de tijd ná de
crisis ook nieuw beleid ontwikkeld; als dat gebeurt, is dat vaak met ondersteuning
van de provincie (Velderman e.a., 2020). Ander onderzoek laat zien hoe de veilig‐
heidsregio’s een centrale rol kregen bij het ontwikkelen van maatwerkaanpakken
voor de bestrijding en beheersing van gezondheidsrisico’s als gevolg van
COVID-19 (Esser & Boogaard, 2020).

Veel is echter nog onbekend. Toch kunnen wel een paar voorzichtige voorspellin‐
gen worden gedaan over de politiek-bestuurlijke gevolgen van de coronacrisis.
Een aantal trends die zich al eerder hebben ingezet, zal worden versterkt, wat bij
elkaar op de langere termijn flinke gevolgen zal gaan hebben (Rob, 2020).

Een eerste trend die zich al veel eerder heeft ingezet, is grotere bereidheid om bij
de bestuurlijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken meer aandacht te
besteden aan lokale en regionale verschillen. Om die reden krijgen lokale en regio‐
nale overheden meer bestuurlijke armslag om die maatschappelijke vraagstukken
aan te pakken. De grote regionale verschillen in de omvang en intensiteit van de
coronacrisis zullen uiteindelijk vragen om een meer gedifferentieerde aanpak. Bij‐
komend voordeel hiervan is dat dit de meningsverschillen en belangentegenstel‐
lingen rond de aanpak van de coronacrisis wat kan verzachten. Met decentralisa‐
tie en differentiatie worden machtsposities van meningenspreekbuizen en belan‐
genvertegenwoordigers gebroken (want: verdeeld over gemeenten en/of regio’s),
waarmee politieke impasses kunnen worden voorkomen.

Decentralisatie en differentiatie zullen uiteindelijk leiden tot een versterkte regio‐
nalisering. Deze trend heeft zich ook eerder ingezet, met een nogal onoverzichte‐
lijke veelheid aan regionale besturen tot gevolg. Het is goed mogelijk dat de erva‐
ringen met de veiligheidsregio’s, waar onder leiding van de burgemeester van de
grootste stad veel van de lokale en regionale besluitvorming werd geconcentreerd,
nu worden aangegrepen om het regionaal bestuur te ordenen. Op die manier
zouden problemen rond de gebrekkige doeltreffendheid en democratische legiti‐
matie van het regionaal bestuur kunnen worden aangepakt. Voor alle regionale
taken komt dan één landsdekkende regio-indeling (in plaats van de overlappende
regio-indelingen waar gemeenten nu mee te maken hebben). Vanwege het grote
bestuurlijke gewicht van deze regiobesturen zullen ze rechtstreeks gekozen
worden, waarmee Nederland een tweelagig lokaal bestuur krijgt. In Duitsland
heet zo’n regiobestuur een Kreis, in Nederland gaan we het federatiegemeente
noemen. Democratie wordt hierdoor steeds meer regionale democratie.

Een laatste trend die door de coronacrisis wordt versterkt, is de afnemende
bereidheid om het gezag van experts te accepteren, zeker niet als deze experts
zich uitspreken over onderwerpen waarover grote meningsverschillen en belan‐
gentegenstellingen bestaan. Veel populismeonderzoekers zien dit als een van de
belangrijkste achtergronden van het populisme: kiezers willen dat zij zich kunnen
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uitspreken over omstreden onderwerpen in plaats van dat deze worden overgela‐
ten aan technische experts. Ook nu zien we dat in discussies rond
coronamaatregelen en exit-strategieën, waar de oordelen van het RIVM net zo
omstreden raken als ze tijdens de stikstofcrisis waren. Omdat democratische
besluitvorming niet mogelijk is zonder een gedeelde kennisbasis, wordt het steeds
meer van belang die kennisbasis te democratiseren. Dat betekent dat betrokke‐
nen een grotere rol dienen te krijgen bij kennisproductie en de verwerking hier‐
van. In democratische besluitvormingsprocessen rondom de aanpak van geluids‐
hinder rond Schiphol is hier al ervaring mee opgedaan. De coronacrisis gaat hier
verder een impuls aan geven.

Corona stelt niet alleen ons lichaam op de proef, maar ook de samenleving, de
wijze waarop meningsverschillen en belangentegenstellingen worden beslecht, en
de manier waarop deze politieke keuzes bestuurlijk ten uitvoer worden gebracht.
Zo bezien is corona een stresstest voor het openbaar bestuur. Het is interessant
te zien hoe al die testen worden doorstaan.
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