Bestuurlijke innovatie: een deltaplan tegen verspilling!
De concurrentiepositie van een land, dus zijn vooruitgang, hangt af van
drie factoren. Het macro-economische beleid, dat wordt gevoerd; de
technologische ontwikkeling en de kwaliteit van de publieke instituties.
Voor een land als Nederland is het macro-economische beleid nauw
verweven met Europa, waardoor ons land geen gekke bokkensprongen zal
kunnen uithalen. Ook al zouden wij dat willen. De technologische
ontwikkeling is afhankelijk van de mate waarin wij de resultaten van het
onderzoek van bedrijfsleven en universitaire instellingen weten om te
zetten in producten en diensten, die op de wereldmarkten aftrek vinden.
De kwaliteit van het openbaar bestuur is als derde vaak van onderschatte
betekenis. In publicaties van internationale instellingen wordt daaraan
veel aandacht besteed. In de beoordeling van veel landen wordt die
kwaliteit in verband gebracht met al dan niet bestaande corruptie.
Daarvan zijn wij gelukkig in het algemeen verstoken. Dit laatste zegt dus
weinig over onze bestuurlijke kwaliteit.

Onze innovatieve kracht hangt af van andere bestuurlijke hebbelijk- en
onhebbelijkheden, zoals de overkill aan wet- en regelgeving en het
ongebruikt laten van vele middelen vanwege onmatige risicomijding. Het
gaat hier over vele miljarden euro’s, die niet productief besteed kunnen
worden omdat procedures en processen dat verhinderen. ACTAL, het
onafhankelijke adviescollege om de regeldruk voor bedrijven, burgers,
instellingen en professionals te verlichten, signaleert zelfs politieke onwil
bij het kabinet om anders te gaan werken, 1 miljard verlies. Dit
bestuurlijke kruidenieren houdt ons zo bezig, dat wij – volgens de
Nationale Projectenmonitor – doorgeslagen zijn. Wij zijn al sinds het begin
van de jaren’70 met z’n allen, dat wil zeggen kabinetten van allerlei
politieke kleur, aan het studeren hoe het anders kan en moet. Ik ga de rij
nota’s en rapporten niet noemen. Allemaal in het archief!

De innovatieve kracht van ons land zou er in deze tijd van financiële en
economische crises mee gediend zijn, als de Nederlandse belastingbetaler
niet voor de vele in de banken gepompte miljarden euro’s zou moeten
opdraaien. Wetgeving op basis van een Deltaplan tegen de verspilling: de
overheid in al haar verschijningsvormen zou het mes moeten zetten in
haar eigen en in de door haar veroorzaakte verkwisting van ons geld.
Dat is pas innovatie!
Luigi van Leeuwen, een Haaglander

