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Willem Huberts en Hans Veen

Openbare bibliotheken

Meer structuur en meer overheid als
Haarlemmerolie?

Het advies van de Raad voor Cultuur over de bestuurlijke organisatie van het openbaar biblio-

theekwerk dat recent is verschenen, houdt de gemoederen in de branche danig bezig.1 Daar is

alle reden voor. Indien de huidige staatssecretaris Van der Ploeg het advies zou gaan uitvoe-

ren, staat het stelsel van openbare bibliotheken een ingrijpende reorganisatie te wachten.

in gang gezette ontwikkelingen in verschillende provincies
aan de orde. In Zeeland en Overijssel is de bibliotheeksec-
tor al ver met intensieve samenwerking, in samenspraak
met de overheden. In Groningen gaan de Provinciale Bi-
bliotheekcentrale en de Openbare bibliotheek Groningen
fuseren, hetgeen het hele bibliotheekwerk in die provincie
nauw aan elkaar zal verbinden. In Zuid-Holland zijn de
regio’s Rotterdam en Den Haag op weg de regionale sa-
menwerking te organiseren.

Bij deze vormen van samenwerking is steeds sprake van
‘maatwerk’ per provincie en regio. In veel gevallen is de
bibliotheekbranche de initiator, niet de overheid. De
vraag is dus of er voor de overheden nog iets nationaal te
regisseren valt, of dat het neerkomt op afstemming van in
gang gezette ontwikkelingen.

Blauwdruk
Wat houdt het advies van de Raad voor Cultuur in, welke
analyse ligt eraan ten grondslag, en is het een goed advies?
Na een beschouwing volgt ons voorstel voor een gewijzig-
de toekomstige structuur, overigens als groeimodel.

Het advies van de Raad voor Cultuur bevat verschillende
elementen.
• Erkenning basisfunctie van openbare biblio-
theken als laagdrempelige toegangspoort tot
kennis, ontwikkeling, informatie en cultuur.
• De taak van de openbare bibliotheek is verder
verbreed en meer gedifferentieerd, zowel in
klantgroepen als informatieaanbod. Overheid-
sinformatie, ondersteuning onderwijs, ICT-
ontwikkelingen eisen een andere en meer net-
werkgerichte (ook: archieven, musea, weten-
schappelijke bibliotheken) en integrale aanpak.
• De noodzaak van een hechtere samenhang in

de openbare bibliotheekbranche. De huidige structuur
van lokale bibliotheekorganisaties, provinciale biblio-
theekcentrales is te onsamenhangend.

DE REACTIE VAN openbare bibliotheken op de inhoud
van het advies van de Raad voor Cultuur is over de

hoofdlijn positief, maar kritisch op onderdelen. In de le-
denvergadering van het NBLC - de vereniging van open-
bare bibliotheken - op 10 december 1998 werd het advies
instemmend ontvangen waar het de noodzaak tot intensie-
vere samenwerking en de regionalisatie betrof. Ook werd
de hernieuwde belangstelling van de overheden voor het
openbaar bibliotheekwerk gewaardeerd. Het NBLC ver-
wacht van de overheden een extra stimulans om de samen-
hang in het stelsel van openbare bibliotheken te vergro-
ten. Bij het advies van de Raad om bibliotheken om te
vormen tot regionale organisaties, bestuurd door gemeen-
schappelijke regelingen (wettelijk geregelde samenwer-
kingsvorm overheden) werden kritische kanttekeningen
geplaatst.

Maatwerk
Een conferentie van het ministerie van OCenW, het Inter
Provinciaal Overleg / IPO (provincies), de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten / VNG (gemeenten) en verte-
genwoordigers uit het veld op 14 december 1998 was ge-
heel gewijd aan het advies van de Raad. Staatssecretaris
Van der Ploeg, aan wie het advies was gericht, liet zich
positief uit over het advies, maar verwierp het
voorstel om bibliotheken in gemeenschappelij-
ke regelingen te organiseren. Het risico van
verlies van lokale betrokkenheid vond hij te
groot. Hij stelde voor het advies te gebruiken
om verder na te denken over de ontwikkelings-
koers van de openbare bibliotheken en een
passende regie van de gezamenlijke overheden.
Ook door de andere partijen werden gemeen-
schappelijke regelingen als bureaucratisch,
ouderwets en weinig slagvaardig verworpen.
Daarmee lijkt het meest concrete sluitstuk van
het advies na een maand al in de prullenbak terecht te zijn
gekomen.
Bij de vraag ‘wat dan wel’ kwam een breed scala aan reeds

‘De branche is al

onderweg. Nu de

overheden nog. En

een gezamenlijk

einddoel’
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Vervolgens adviseert de Raad alle lokale bibliotheken on-
der te brengen in regionale bibliotheekorganisaties (ge-
meenschappelijke regelingen onder overheidsbestuur, in-
dicatie werkgebied vier- à vijfhonderdduizend inwoners,
soms gehele provincie), de provinciale bibliotheekcentra-
les op te heffen en hun taken onder te brengen bij deze

nieuwe regionale bibliotheekorganisaties. Voorts de regie-
functie van Rijk en provincie te versterken waar het de
branche als geheel, de kwaliteit en de netwerkvorming be-
treft.

Behoorlijk ingrijpend dus. Invoering van zo’n blauwdruk
vereist overeenstemming tussen Rijk, VNG, IPO, NBLC
en Vereniging PBC’s. Die overeenstemming is er ten aan-
zien van de structuur niet, zo is op de conferentie van 14
december 1998 gebleken.

De analyse
Interessant is of de Raad dit ingrijpende advies voldoende
onderbouwt, met name met betrekking tot de voorgestel-
de structuur. Zij voert in feite twee argumenten aan voor
de structuurverandering:
• de combinatie van toenemende taken, schaarser wor-
dende middelen, grotere onderlinge afhankelijkheid en
toepassing van ICT maken een betere organisatie van de
branche als geheel noodzakelijk;
• de huidige structuur van lokale voorzieningen is te ver-
brokkeld. Stedelijke bibliotheken en kleinere bibliotheken
ondersteund door PBC’s, werkzaam in één gebied, opere-
ren langs elkaar heen. Het bestaan van zeshonderd lokale
besturen verhindert de efficiency van de dienstverlening.

Het eerste argument is juist. De moderne ontwikkelingen
stellen andere eisen aan de bibliotheekbranche dan twintig
jaar geleden.

Het tweede argument is in principe ook juist. Helaas is de
beschrijving die de Raad geeft wat tendentieus en sterk
‘grootstedelijk’ georiënteerd. De Raad schetst hier een
beeld waarbij de bibliotheekvoorziening in kleinere ge-
meenten wordt aangeduid als een historisch uitvloeisel
van stedelijk bibliotheekwerk en qua dienstverlening af-
hankelijk van stedelijke bibliotheken. Een onjuist beeld.
Ook wordt met geen woord gerept over de kritiek die de
WSF (stadsbibliotheken met wetenschappelijke collecties
ten behoeve van regio’s) te verduren heeft gekregen. Ster-
ker nog, de WSF wordt door de Raad onveranderd onder-
schoven in de nieuwe structuur. De Raad gaat voorbij aan
het feit dat ooit bewust voor decentralisatie is gekozen en

Op 12 november 1998 verscheen het advies van de Raad
voor Cultuur over de bestuurlijke organisatie van het
openbaar bibliotheekwerk. Het advies was in maart 1998
aangevraagd door de toenmalige staatssecretaris Aad Nuis.
De Raad voor Cultuurbeleid is een wettelijk adviesorgaan
van de regering.
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dat de huidige structuur, die sterk lokaal georiënteerd is,
daar een gevolg van is. Dat de huidige behoefte anders is,
is een ander verhaal.
Conclusie is dat het eerste argument het sterkst is en dat
het tweede - juist door de subjectieve ondertoon - hier
wat afbreuk aan doet.

Haarlemmerolie
Het advies van de Raad leunt sterk op de overheidsstruc-
tuur en de directe sturende rol van de overheid. De klant
wordt in het advies niet een keer genoemd als uitgangs-
punt voor verandering. In die zin wat conservatief: het
gaat niet goed met het aanbod, dus meer overheid en een
andere structuur brengen de oplossing. Vraag is, of het
voorgeschreven medicijn het juiste is. Daar zijn vraagte-
kens bij te zetten.

De Raad adviseert een regionale bibliotheekorganisatie,
met een directie en een overheidsbestuur en gaat ervan uit

dat zo’n regeling slagvaardig en efficiënt werkt. Helaas is
dat bij gemeenschappelijke regelingen vaak niet zo. Zo’n
bestuur is vaak het toonbeeld van bureaucratie, belangen-
strijd tussen grotere en kleinere gemeenten en is terzake
van de inhoud vaak minder deskundig. Bovendien is de
democratische controle nul; er is hooguit sprake van ge-
trapte controle via gemeentelijke vertegenwoordigers.
Het is dan ook terecht dat deze door de Raad voorgestel-
de structuur door de drie overheden op 14 december 1998
al naar de prullenbak is verwezen. Hier wordt de biblio-
theekbranche veel ellende mee bespaard.

Een grotere betrokkenheid van de overheden, zoals de
Raad voorstelt, is inderdaad wenselijk. Samenwerking in
welke bovenlokale vorm dan ook vereist afstemming met
gemeenten en provincies. Kwaliteitseisen die de bibliothe-
ken formuleren, zullen door de overheid gesanctioneerd
moeten worden. Een ingrijpende structuurverandering
vereist sowieso een stimulerende en flankerende rol van
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overheden. Ook zullen overheden zich duidelijker en ge-
zamenlijk moeten gaan committeren aan de ontwikke-
lingskoers die door het NBLC reeds is ingezet. Of dat tot
aanpassing van wetgeving moet leiden, blijkt later wel.

Hoe verder
Openbare bibliotheken zijn niet geholpen met de ouder-
wetse en logge overheidsstructuur van gemeenschappelij-
ke regelingen. Een alternatief is ‘complementaire schaal-
vergroting’. Veel activiteiten die bibliotheken onderne-
men vereisen nu eenmaal een voldoende schaalgrootte.
Ook klanten worden mobieler en manifesteren zich regio-
naal en digitaal zelfs wereldwijd. Relaties tussen onderwijs
en bibliotheken kunnen bijvoorbeeld het beste regionaal
of provinciaal geregeld worden. Schaalvergroting dus, in
welke vorm dan ook, is nodig. Het NBLC heeft hier in-
middels een regionaal ontwikkelingsscenario voor uitge-
zet, met een sterk marketinggerichte inslag. Samenwer-
king dient hierbij het bedienen van de klanten.

De branche is al onderweg. Nu de overheden nog. En een
gezamenlijk einddoel.

Gemeenten, provincies en Rijk gedragen zich nu te veel
ongecoördineerd als ‘sponsors’ van openbare bibliothe-
ken. Afstemming en gezamenlijke doelgerichtheid ont-
breekt. De bibliotheken moeten te veel
moeite doen om achteraf afstemming te be-
werkstelligen. De invoering van ‘Het Studie-
huis’ en de rol van openbare bibliotheken is
daar een voorbeeld van. Anderzijds wordt de
door het Rijk aan bibliotheken toebedachte
rol van laagdrempelige oprit naar de elektro-
nische snelweg, nauwelijks ondersteund door
gemeenten. Aan deze verbrokkeling van
overheidsbeleid moet snel een einde komen.
Gemeenten zullen zich ook intensiever moe-
ten bezighouden met de nieuwe ontwikkelin-
gen. Een VNG-brochure over bibliotheekwerk is enkele
jaren geleden bij de meeste gemeenten ongelezen in de la
verdwenen.2 Zo moet het dus niet. Op dit manco wordt
door de Raad niet ingegaan, terwijl daar een deel van de
actuele en praktische problematiek schuilgaat.

Concreet. De activiteiten in de bibliotheekbranche leiden
tot intensievere samenwerking in regionaal of provinciaal
verband. Waar deze samenwerking qua structuur op gaat
uitdraaien, moet nog blijken. Misschien uiteindelijk tot
een stroom van fusies en schaalvergroting naar regionale
bibliotheekstichtingen. Een formule die voorziet in het
handhaven van de lokale verankering kan ontwikkeld wor-
den. Wellicht is het een kwestie van ‘groeien’, geen
blauwdrukken, en ‘slimme’ stichtingsstatuten.

Overheden doen er verstandig aan dit groeiproces sterk te
stimuleren en te faciliteren. Een afstemming tussen over-
heden over de gewenste ontwikkelingskoers en de wijze
waarop bestuurlijke verantwoordelijkheden vorm en in-
houd dienen te krijgen, is op korte termijn nodig. Subsi-
diëring van regionale samenwerkingsverbanden of stich-
tingen kan geschieden door samenwerkende gemeenten.

Gemeenten kunnen onderling een convenant sluiten over
de gezamenlijke subsidiëring van bibliotheken in de re-
gio.

Actieve rol
Het voorstel van staatssecretaris Van der Ploeg op de
conferentie van 14 december 1998 was onverwacht slap-
jes: stel een werkgroep in en ga een jaar studeren. Dat
kan voortvarender. De eerste stap zou kunnen zijn op
korte termijn enkele ‘voorlopers’ tot proefproject te be-
noemen. Overijssel, Zeeland, Groningen, de Haagse re-
gio en de Rotterdamse regio kunnen direct kandidaat
zijn.

Of in dit proces de PBC’s moeten verdwijnen, zoals de
Raad stelt, is zeer de vraag. Veel kennis en expertise op
het gebied van schaalgrootte en ondersteuning is juist
daar aanwezig. Behalve in Limburg leeft dat besef breed.
Een aantal PBC’s zullen fuseren met stadsbibliotheken,
zoals in Groningen. Andere, wat grotere, PBC’s zullen er
verstandig aan doen te fuseren en zich samen met het
NBLC op het gehele land te gaan richten.

Aldus ontstaat vanzelf het eindbeeld van de Raad voor
Cultuur: een heldere organisatie op twee niveaus, lande-
lijk en regionaal. Indien dit proces doorzet, ontstaat ver-

volgens de vraag welke rol de provinciale over-
heid nog heeft. Indien deze vraag negatief be-
antwoord wordt, kan het provinciale budget
worden gedecentraliseerd naar gemeenten.

Aan het eind van zo’n door de overheid sterk
gesteund groeiproces kan dan toch een duidelij-
ke structuur ontstaan die erg lijkt op de hoofd-
lijnen van het advies van de Raad, met regionale
en provinciale varianten en behoud van lokale
banden.

De taak van de bibliotheken is nu: doorzetten en commu-
niceren met de overheid. De taak van de overheid is nu:
ondersteunen, onderling afstemmen, regisseren en ‘voor-
lopers’ faciliteren.
Zonder actieve rol van beide partijen komt er niets van
terecht.

Noten
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