Mag het een onsje meer zijn?

Over de versterking van de positie van het ontwerp en de
vergroting van burgermacht in Nederland bij beleidsontwikkeling
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De burger is iemand die deelneemt aan
het maatschappelijk leven, door beurtelings
geregeerd te worden en te regeren
(Aristoteles)

Samenvatting
In dit essay, geschreven in opdracht van Architectuur Lokaal, wordt het voorstel van Atelier ZZ om probleemateliers en keuzeateliers als instrumenten toe te voegen aan het repertoire bij planontwikkelingen als ruimtelijke visies en gebiedsontwikkeling verwelkomd.
Met de voorstellen kunnen drie vliegen in één klap worden geslagen. Er wordt allereerst
bij het begin van het planproces zorgvuldig nagedacht over de ruimtelijke en maatschappelijke effecten die optreden als verschillende benaderingen als uitgangspunt worden
gekozen voor het plan. Zo ontstaat een beeld van variatie en veranderlijkheid, zonder dat
specifieke belangen te snel domineren of zelfs al het plan naar hun hand zetten. Het biedt
alle belangen, dus ook die van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen, gelijke
kansen om aan dat ‘onderzoek’ en ‘debat’ deel te nemen. Dat leidt tot een meer democratisch proces en biedt kansen op vergroting van burgermacht; een thema dat sluipenderwijs op de politieke agenda aan het komen is. Tenslotte spreekt het ontwerpers aan op
waar ze goed in zijn. Verbeelden. Hoe het kan worden en wat dan effecten zijn. Woorden
en beelden zijn onmisbaar om onderzoek draagvlak te geven en debat te voeren. Last but
not least past het pleidooi voor probleemateliers en keuzeateliers naadloos bij de vraagstukken waar de belangrijkste bestuurskundigen thans hun hersenen op kraken: de rol
van met name de burger als met name coproducent in de energieke samenleving.

Inleiding
Hoe staat het eigenlijk met het repertoire aan middelen dat mondige burgers, bedrijven
en maatschappelijke instellingen (in het vervolg spreek ik vooral over de burger, maar het
geldt ook voor bedrijven en instellingen) ter beschikking hebben om het omgevingsbeleid (in brede zin) van de overheid te beïnvloeden? Het beschikbare bestuurlijk-politieke
instrumentarium wordt enerzijds ingezet om de beleidscyclus te optimaliseren en anderzijds om te communiceren met de burger. Het instrumentarium sluit dan ook nauw aan
bij de bureaucratische logica, waarin ambtenaren zich inspannen tot de beste oplossing
van een vraagstuk te komen. Het sluit bovendien aan bij de verkoop van politieke voornemens en besluiten aan burgers.
Die wijze van beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling is de afgelopen decennia aangepast aan de noodzaak om draagvlak te krijgen voor beleid bij burgers. Actiegroepen
dwongen af dat er naar hen geluisterd werd, dat alternatieven alsnog werden onderzocht
of in discussie genomen en soms zelfs, dat genomen besluiten werden heroverwogen.
Hoorzittingen en inspraak werden aan het overheidsrepertoire toegevoegd. De mogelijkheden van burgers om zienswijzen in te brengen werden verbeterd. Hier en daar werd
zelfs geëxperimenteerd met raadplegingen. Zeker in de beleidsvoorbereiding en de fasen
voorafgaand aan het besluitvormingsproces werden deze nieuwe instrumenten aan het
bestuurlijk-politieke repertoire toegevoegd.
Nu lijken we voor een nieuwe fase te staan waarin dat repertoire ten behoeve van
burgers moet worden uitgebreid. De bestuurlijke logica verdringt de politieke logica en
die van de samenleving (Tjeenk Willink); de beleidsomgeving wordt steeds turbulenter
en vraagt andere werkwijzen van politici en ambtenaren (’t Hart); ‘oplossingen’ vergen
eerder samenwerking in horizontale netwerken dan top-down besluitvorming (Van Twist);
‘aanpassen’ wordt een nieuwe manier van ‘uitvoeren’ (Harford); en radicaal incrementalisme vervangt het hiërarchische planningsdenken en gaat uit “van een samenleving die
voortdurend op zoek is naar wat werkt volgens een proces van trial and error” (Hajer).
Tegelijkertijd worden burgers steeds mondiger en eigengereider en zijn de mogelijkheden
om hen te betrekken of om hun mening te vragen steeds eenvoudiger. Burgers en betrokkenen participeren niet alleen aan de beleidsvorming (bijna als onderdeel van), maar
“betreden het publieke domein”, alleen “niet op uitnodiging” (Van der Steen).
Maarten Hajer van het Planbureau voor de Leefomgeving signaleert de opkomst van de
‘energieke samenleving’: “een samenleving van mondige burgers en met een ongekende
reactiesnelheid, leervermogen en creativiteit”. Hajer wijst er op dat het denken over de
relatie tussen overheid en samenleving anders moet. “Wie de energieke samenleving
niet voor zich wint, vindt deze niet zelden tegenover zich. Aan de andere kant biedt een
samenwerking tussen overheid en de energieke samenleving ook de kracht en energie
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om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren”. En: “maatschappelijke dynamiek is
tot nu toe vooral gezien als de veroorzaker van problemen. Maar kan die dynamiek ook
de motor voor werkende oplossingen zijn? En hoe kan de overheid dat uitlokken? Welke
rol en opstelling passen daarbij? En op welk bestuursniveau zitten daarvoor de beste
aanknopingspunten?”.
Burgerkracht en burgermacht
Hajer ziet perspectief in het verbinden van de belevingswereld van de burgers en de
ontwikkeling van het leefomgevingsbeleid: ”Een breder verhaal over leefomgevingsbeleid
kan inspireren en de koppeling leggen tussen dat wat de mensen bezighoudt en de grote
vragen waarvoor de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid draagt”.
Die verbinding tussen het bredere verhaal over de leefomgeving, waarbij ontwerp een
belangrijke rol kan spelen, en het versterken van de beïnvloedingsmogelijkheden van
burgers staan in dit essay centraal.
Waar hebben we het met burgerparticipatie over? In een recent SCP-rapport Burgermacht op eigen kracht (2014) wordt burgerparticipatie omschreven als “deelname op
vrijwillige basis aan maatschappelijke en politieke activiteiten”. Er wordt vervolgens een
onderscheid gemaakt tussen zelfredzame participatie (vormen van participatie waarbij
men vooral zelf aan de slag gaat; ook wel burgerkracht genoemd) en beleidsbeïnvloedende (vormen die bijdragen aan meer of effectievere invloed op collectieve beslissingen).
De zelfredzame participatie wordt door de overheid enorm gestimuleerd, terwijl de
beleidsbeïnvloedende “niet hoog meer op de politieke agenda staat: ‘inspraak’ is allang
geen strijdpunt meer, maar vooral een procedure, en over referenda en kiesstelsels is
weinig discussie”. Beleidsbeïnvloedende participatie noemt het SCP burgermacht.
Nederland loopt volgens internationale vergelijkingen met zijn vormen van burgermacht
“niet echt voorop”. Er zijn verkiezingen. En er is inspraak. Referenda op nationaal niveau
kennen we niet. Op lokaal niveau is het iets beter gesteld. Wij kennen evenwel geen participatie van burgers in bestuurscommissies, openbare burgervergadering of ‘participatory budgetting’, waarin burgers bepalen hoe een deel van de gemeentebegroting wordt
besteed. Het SCP stelt vast dat er op lokaal niveau tegelijkertijd veel geëxperimenteerd
wordt met nieuwe vormen en dat actieve inbreng van burgers in die gemeenten leidt tot
beter beleid, dat meer aansluit bij wat mensen willen. Er wordt overal in het land ervaring opgedaan met agenderende burgerinitiatieven, referenda en burgerpanels. Volgens
het SCP zijn er al 146 gemeentelijke referenda geweest.
Naast de klassieke burgerparticipatie ontstaan er ook vormen van overheidsparticipatie:
de burger vraagt de overheid mee te werken aan een initiatief dat van buiten het politieke systeem komt.
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Burgermacht: de stand van zaken
Burgers in Nederland participeren volgens het SCP steeds intensiever wanneer de zogenaamde participatieladder als uitgangspunt wordt gehanteerd. Dat gaat van informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen naar zelf beheren. Om deel te
nemen moet er sowieso veel gelezen worden en vaak vergaderd worden.
Grappig is overigens dat actievoeren in die participatieladder geen plek heeft, terwijl
het SCP er wel bij stilstaat. Handtekeningenacties, advertenties, internetcampagnes,
ingezonden brieven, maar ook manifestaties, ludieke acties, bezettingen en blokkades en
georganiseerd protest via zienswijzen zijn maatschappelijke acties die gericht zijn op beleidsbeïnvloeding. Daarmee is geïllustreerd dat de participatieladder in belangrijke mate
onderdeel is van overheidscommunicatie: de vormen die de overheid inzet om draagvlak
bij burgers te organiseren.
Welke vormen van ‘burgermacht’ horen nu bij de verschillende treden van de participatieladder?
Er is sprake van infomeren als burgers op de hoogte worden gehouden (via informatieavonden, huis-aan-huisbladen, etc.).
Van raadplegen is sprake als de burger vrijblijvend wordt geconsulteerd (via inspraakavonden, hoorzittingen, digitale peilingen, (stads)debatten, burgerpanels, etc.).
Bepaalt de politiek bij informeren en raadplegen zelf de politieke agenda, dat verandert
al enigszins bij adviseren. Ideeën en voorstellen van burgers worden serieus genomen
(vormen zijn adviesraden, expertmeetings, klankbordgroepen, etc.).
Nog een stapje verder gaat coproduceren. Daar verbindt de politiek zich aan de uitkomsten (vormen zijn dan: convenanten, werkateliers, burgerjury bij prijsvragen, etc.).
Meebeslissen is aan de orde als de betrokkenen over de besluitvorming gaan en de
politiek zich daaraan, na toetsing aan de vooraf gestelde randvoorwaarden, conformeert
(denk aan een - bindend - referendum, een medezeggenschapsraad).
Van zelf beheren is sprake als groepen burgers voorzieningen in eigen beheer nemen.
Vaak is er echter eerder sprake van burgerkracht, dan burgermacht. Als een bibliotheek
wordt gesloten en burgers nemen dan ‘over’, dan is dat volgens de definitie burgerkracht.
Co-produceren staat sinds de economische crisis op de agenda. Juist ook omdat de
overheid niet alles kan, de motor van de economie is stilgevallen en burgers toch vooruit
willen. Dat is goed nieuws, want het illustreert dat burgers nodig zijn voor oplossingen.
Maar hoe sterk is de beweging thans voor meer burgermacht? Is dat vraagstuk echt van
de politieke agenda verdwenen, zoals het SCP suggereert? Of is er een onderstroom die
alleen maar wakker gekust hoeft te worden? En is de belangstelling voor burgerkracht
daar een voorbode van?

Van Reybrouck en de G1000
De Belg David van Reybrouck heeft een spraakmakend boek geschreven over de democratie Tegen verkiezingen (2013). Hij pleit voor het ‘dekoloniseren van de democratie, het
democratiseren van de democratie’. Nieuwe instrumenten (burgerinitiatief, Ombudsman,
referendum) zijn “waardevol, maar ze houden de burger angstvallig buiten. De deuren
en de ramen van het wetgevende huis blijven gesloten. Niemand geraakt binnen. Het
is heel simpel: of de politiek gooit de deuren open, of ze worden binnen afzienbare tijd
ingebeukt door boze burgers die leuzen scanderen als ‘no taxation without participation’
terwijl ze het huisraad van de democratie aan diggelen slaan en met de kroonluchter van
de macht naar buiten lopen”.
Hij pleit voor burgerdeliberatie: laat de burgers actief beraadslagen over de grote
vraagstukken van de toekomst. Met zijn initiatief G1000 liet hij zien dat gewone Belgen
geïnteresseerd zijn in die beraadslagingen en er massaal aan deelnemen. Er werd eerst
een grootschalige online bevraging georganiseerd, toen een burgertop van 1000 burgers
en tenslotte een burgerpanel (een kleine groep burgers die via loting is gevormd), dat de
besluiten verdiepte en uitwerkte.
Deze burgerdeliberatie is volgens onze Belgische vrienden aanvullend op het parlement,
maar kenmerkend is dat agendavorming van onderop plaatsvindt, gestreefd wordt naar
representativiteit, en besluitvorming plaats vindt door een groep, die samengesteld is op
basis van loting. Het proces leidt er volgens Van Reybrouck toe dat mensen deelgenoot
zijn van de beraadslagingen en zich dan ook gemakkelijker kunnen verzoenen met de
uitkomsten, ook al staan ze daar niet helemaal achter.
Van Reybrouck pleit er uiteindelijk voor dat besluitvorming over belangrijke onderwerpen
plaatsvindt door burgers, geselecteerd op basis van loting. Het gaat echt om zeggenschap. Lekenjury’s (bijvoorbeeld in België) werken natuurlijk al zo. En ook de totstandkoming van de nieuwe grondwet in IJsland is zo gegaan.
In Nederland is er bijval voor zijn ideeën, maar nog geen echt vervolg. Felix Rottenberg
pleit in een tweegesprek met Van Reybrouck in Vrij Nederland van 19 oktober 2013 voor
een “senaat die een echte chambre de réflection moet zijn, samengesteld op basis van
loting”. Het initiatief G500 lijkt qua naam op het Belgische initiatief, maar is volstrekt
anders van aard: jongeren sluiten zich bij bestaande politieke partijen met een gemeenschappelijke inhoudelijke veranderingsagenda. Parallelle bijeenkomsten onder de titel
G1000 hebben de afgelopen maanden plaatsgevonden in diverse gemeenten zoals
Amersfoort, Uden en Maastricht. Vanuit zijn Thorbeckeleerstoel (en met steun van het
ministerie van BZK) bemoeit Job Cohen zich er mee en minister Ronald Plasterk zei tegen
het radioprogramma Kamerbreed: “Ik denk dat dit de lokale democratie meer verbetert
dan sleutelen aan de formele democratie, met discussies over districtenstelsels, kies-

drempels en dat soort voorstellen”. Interessant is overigens de vraag of het mogelijk is
het leiderschap van burgemeesters dat door Benjamin Barber in zijn If mayors ruled the
world op lokaal niveau te verbinden met zeggenschap voor burgers.
Voorlopig heeft Barber gelijk met zijn stelling dat het op lokaal niveau moet gebeuren.
Daar moet immers worden gehandeld. Opmerkelijk daarentegen is het wegkijken op
nationaal niveau. Vraagstukken als het in stand houden van partijen en partijdiscipline
staan hoger op de agenda dan de deliberatieve democratie. Van links tot rechts is het
oorverdovend stil.
Tegen de bestuurlijke logica
Bestuurskundigen wijzen er op dat met name werkwijzen vernieuwd moeten worden om
spanningen op te lossen. ’t Hart wijst er op dat ambtenaren (en dus ook politici) andere
competenties moeten hebben om de huidige vraagstukken aan te kunnen. Anderen wijzen op het democratische gat dat is ontstaan door samenwerking van overheden, terugtreden van de rijksoverheid en decentralisatie van beleid dat dan vervolgens op regionaal
niveau wordt vormgegeven. De bestaande vormen van democratische legitimering schieten hier volledig tekort. Van Twist constateert spanning tussen de overheidsbureaucratie
en de netwerksamenleving: “De overheid moet streetwise zijn, maar wel steeds vanuit de
gegevenheid van bureaucratische normen, regels en mores. Meespelen in het netwerk
kan niet met de bureaucratische uitgangspunten, maar het kan ook niet zonder. Dat is
enerzijds een wisseling van techniek en anderzijds een wisseling van rol. Van initiëren,
sturen, uitzetten, implementeren en opbouwen, naar volgen, ondersteunen, mogelijk
maken, binnen brengen, loslaten en afblijven”. Van Twist pleit vervolgens voor nieuwe
competenties van tussenfuncties. Mensen die binnen en buiten de grenzen opereren.
Het volstaat echter niet om de bestuurlijke logica te veranderen door aanpassingen van
diezelfde logica. Tim Harford, journalist van The Financial Times, zegt: laten we beginnen met vaststellen dat we niet goed weten hoe het allemaal werkt. En laten we er voor
waken in die situaties juist geen rationele, lineaire oplossingsmodellen toe te passen:
“We face a difficult challenge: the more complex and elusive our problems are, the more
effective trial and error becomes, relative to the alternatives. Yet it is an approach that
runs counter to our instincts, and to the way in which traditional organisations work. The
adaptive, experimental approach can work almost everywhere”. Dit denken over flexibiliteit, aanpassingsvermogen en veerkracht staat haaks op het beheersingsdenken van
de bureaucratisch-bedrijfsmatige logica, die het bestuurlijk en ambtelijk denken bepaalt.
Ook Herman van Gunsteren schreef daar wijze woorden over. “In modern bestuur en in
de common sense opvatting worden overlap, conflict, je nek uitsteken, fouten maken
en verantwoording zo veel mogelijk gemeden. De visie op veerkrachtig bestuur vraagt,
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contra-intuïtief, juist waardering daarvoor”. Er is behoefte aan een “alternatieve strategie”, waarin “veerkracht voortkomt uit conflict, niet uit consensus. In deze visie schuilt de
verbazingwekkende veerkracht van vrije samenlevingen in de manieren waarop daar met
conflicten en verschillen wordt omgegaan: concurrentie op de markt, hoor en wederhoor
in het recht, regeren en positie in de politiek, verschillende visies op wat waar is in de
wetenschap”.
Voor oud vicevoorzitter van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, is de dominantie
van die logica de belangrijkste oorzaak van een verstoring in de relatie tussen politiek,
ambtenarij, uitvoerenden en burgers. De bureaucratie is niet meer dienend, maar wordt
steeds meer leidend. “Dat is door de sterke nadruk op de bedrijfsmatige paradigmata
binnen die bureaucratie veranderd. Het gaat om producten, kostentoedeling, prestatiemeting, afrekenen. In die termen worden ook de verbindingen met uitvoerende diensten
of private instellingen in het publieke domein gevangen”. En hij wijst vervolgens op de
consequenties: ”De dominantie van de bureaucratisch-bedrijfsmatige logica verengt de
maatschappelijke werkelijkheid die de burgers ervaren, de professionele werkelijkheid
die de uitvoerders willen dienen en de politieke werkelijkheid waarin partijen hun visie
willen realiseren”.
Nieuwe werkwijzen
Er is behoefte aan nieuwe instrumenten die het de burger als coproducent mogelijk
maakt daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op de beleidsvoorbereiding. Daarnaast zijn er instrumenten nodig die de invloed van burgers bij de beleidsbepaling vergroten.
In Nederland is beperkte ervaring opgedaan met wat we toen noemden ‘de brede maatschappelijke discussie’. Deze werkwijze probeerde bij de start van een discussie in beeld
te brengen waar betrokkenen het over het eens zijn, wat de effecten zijn van de verschillende benaderingen (van betrokken belangen) en op welke manieren tot (zoveel mogelijk) overeenstemming zou zijn te komen. Opzienbarend was destijds dat de Commissie
De Brauw adviseerde op basis van de brede matschappelijke discussie geen kerncentrales
bij te bouwen. Ook de brede discussie over de uitbreiding van de Maasvlakte leverde een
noviteit op, namelijk de natuurcompensatie.
In feite wilde de Commissie Elverding (2008) ook vroegtijdig diep en breed in debat om
zo tot gedragen conclusies te komen. Dat vergt volgens Elverding een gedegen verkenningsfase, waar betrokkenen eerder en intensiever participeren; waar de vraagstukken
gebiedsgericht worden benaderd; waar gestructureerd en op tijd wordt gewerkt; én
waar effecten van keuzen eerder in beeld zijn en worden gewogen. Elverding stond in
de traditie van de brede maatschappelijke discussie, maar voegde daaraan toe dat de
voorbereiding zou moeten leiden tot een breed gedragen voorkeursbesluit, waardoor er
4
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in de uitvoering slechts aan één variant zou worden gewerkt. Het lijkt er op dat toen dat
laatste sneuvelde, het eerste wat vergeten is geraakt. Maar het is niet van de agenda.
Hajer zegt dat een sturingsmodel ook gebaseerd kan zijn op ‘variëteit en selectie’. Het
“start met een eerste analyse van het probleem en probeert vervolgens zo snel mogelijk
de relevante actoren te inspireren, te overtuigen en bovenal te betrekken bij het oplossen van het vraagstuk”. Ook Van der Steen signaleert dit: “Veranderlijkheid en variëteit
worden daarmee de basis van de relatie tussen overheid en samenleving: de energieke
samenleving betekent inherent ook een meervoudige en gelaagde overheid”. En verderop in zijn betoog: “De overheid doet zoveel mogelijk een beroep op de veerkrachtigheid
en pluraliteit van de samenleving”.
Eigenlijk wordt die lijn van denken nu weer opgepakt in het werkprogramma “Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht, Werken aan Ontwerpkracht, AAARO 2013-2016”. Atelier
ZZ - vernoemd naar de Zwarte Zwanen van de (anti)planningsdenker N.N. Taleb: toevallige gebeurtenissen die ons leven bepalen - introduceert nu het probleematelier en
het keuzeatelier om er voor te zorgen dat omgevingsvisies en ruimtelijke plannen van
provincies en gemeenten zijn gebaseerd op goed doordachte scenario’s van alle oplossingsrichtingen, die in een regio spelen. Eerst moet er immers goed worden nagedacht
over de implicaties en effecten van een ontwikkelingsrichting. Die moet ook goed worden
verbeeld. Deze werkwijze moet voorkomen dat belangengroepen niet te snel op zoek
gaan naar oplossingen en zich daarin ingraven.
Wouter Vanstiphout daarover in Binnenlands Bestuur van 7 november 2014: in het
probleematelier moeten “alle belangenpartijen aan tafel, om de strijdigheid tussen hun
belangen visueel weer te geven en dan te ontdekken hoe strijdig ze precies zijn. Wat kan
beslist niet alle twee? En om de kosten en baten van afzonderlijke belangen helder te krijgen. Zo’n atelier hoort helemaal vooraan in het proces, als je alles nog open kunt gooien.
Bestuurders kunnen dan vanuit gepresenteerde feiten en beelden nadenken: wat is een
werkbare coalitie, welke hoofdbelangen kunnen we verenigen?” Later in het besluitvormingsproces komt dan het keuzeatelier. “Dat is een middel om concrete ruimtelijke keuzes aan besluitvormers voor te leggen in beelden. Inclusief het beeld hoe het wordt als je
alles op zijn beloop laat. Zo’n keuzeatelier kan het startpunt zijn voor een omgevingsvisie.
De gemeentepolitiek kan ook besluiten om ruimtelijke mogelijkheden aan de bevolking
voor te leggen in een referendum”.
De beoogde resultaten van de ateliers zijn de volgende. “In de eerste plaats bieden zij
afwegingsmogelijkheden voor de zwaarte van belangen. We zijn gewend om politieke
afwegingen in taal, in teksten en woorden, vorm te geven. Maar zeker bij ruimtelijke
opgaven kan het visualiseren van (achterliggende) redenen in een vroeg stadium, een
belangrijke bijdrage leveren om het inzicht in de consequenties van besluitvorming te

vergroten. Alternatieve toekomstscenario’s dragen bij aan het voeren van een weloverwogen debat. Dat is het doel dat de scenario’s dienen. In de tweede plaats hebben zij
betrekking op de tijdshorizon waarop beslissingen worden geëffectueerd. Korte termijn
belangen (1-5 jaar) kunnen in balans worden gebracht met doelen en ambities op de
lange termijn (10-30 jaar)”.
Duiding voorstellen Atelier ZZ
De voorstellen van Atelier ZZ sluiten aan bij het zoeken naar instrumenten voor verbeelding van de toekomstige ontwikkelingen aan het begin van het planproces en voor
burgermacht in de beleidsvoorbereiding.
Het is daarmee een reactie op de enorme uitbreiding van het repertoire van instrumenten dat de bureaucratie tot zijn beschikking heeft om projecten te onderbouwen in
de verschillende fasen van de beleidscyclus. Er zijn veel interne instrumenten voor de
onderbouwing van de beleidsvoorbereiding, variërend van verkenningen, onderzoek,
scenarioplanning, financiële business cases en value engineering. En die zijn er ook bij
de onderbouwing van de beleidsbepaling. Commissies kijken als second opinion nog een

keer, er zijn contra-expertises, maatschappelijke kosten-batenanalyses en financiële toetsen. Interessant is de uitbreiding van het repertoire dat de gemeente Amsterdam recent
introduceerde na het trauma van de Noord-Zuidlijn. Onder de titel “Let Op/10 lessen”
werden regels geformuleerd waar men in risicovolle projecten op moet letten en werd
tegenspraak als instrument ingevoerd. Gateway reviews en tegenspraaksessies werden
georganiseerd; vrijwel alle projecten ‘bleken’ er beter van te worden. Maar nogmaals, het
zijn allemaal instrumenten die ten dienste staan van de bureaucratie en die hoogstens
openbaar worden gemaakt als bijlage 13 van een voorgenomen besluit. Met vergroten
van het burgermacht heeft het niets te maken.
Veel vormen van burgerparticipatie zijn er voorts alleen op gericht draagvlak te scheppen voor voornemens van het bestuur. Er wordt informatie verstrekt, er wordt geraadpleegd via hoorzittingen en georganiseerde inspraak, burgers kunnen gebruik maken van
spreekuren van fracties en wethouders of hun mening geven voorafgaand aan raads- en
commissievergaderingen én burgers krijgen de kans via zienswijzen hun mening onder
de aandacht te brengen. In een enkel geval is er een referendum en dat is meestal niet
bindend.

Schema: de beleidscyclus van burgerparticipatie

Schema: burgermacht en de beleidscyclus
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Vanuit burgermacht geredeneerd gaat het om de beïnvloeding van de beleidsvoorbereiding en invloed en bij voorkeur medezeggenschap bij de beleidsbepaling.
Wanneer we inzoomen op het repertoire van burgermacht, dan blijkt het door Atelier ZZ
aangereikte instrumentarium een waardevolle aanvulling. Er is namelijk nog niet zoveel
en de opgave moet zijn het repertoire de komende jaren verder te ontwikkelen. Vandaar
ook de vorm Toekomstatelier, de 2.0 versie van het probleematelier.
Rol ontwerpers
Verrassend aan de beide ateliers is dat de ontwerper eigenlijk twee rollen kan hebben.
In de eerste plaats ondersteunt en begeleidt hij de discussie en het ‘onderzoek’, maar die
rol kan ook worden vervuld door een andere verstandige professional met verstand van
zaken. Belangrijk is er voor te zorgen dat de belangrijkste belangen aan tafel komen en
blijven. Burgers. Bedrijven. Maatschappelijke partijen. En de overheid. De tweede rol is
exclusief voor de ontwerper. Hij verbeeldt, visualiseert de effecten van de belangenposities en helpt zo op transparante wijze de alternatieve oplossingsrichtingen over en weer
te duiden. Dat moet weer helpen om later verantwoord keuzen te maken. Vanstiphout:
“de ontwerper wordt juist meer een observator met een principieel afstandelijke houding. Hij toont: dit zijn uw keuzes. Hij kan deelnemers aan zo’n atelier ook afhelpen van
stereotiepe, vooringenomen beelden. En van de minder effectieve compromissen waar
Nederland het patent op heeft”.
Ontwerp krijgt zo een rol tijdens de deliberatie in het voortraject. Ontwerpers helpen
woorden en gedeelde waarden te vinden. En maken beelden. Meerdere, alternatieve
beelden naast elkaar. Zeker dat laatste lokt altijd dialoog en maatschappelijk debat uit én
dat moet ook in de voorbereidende fase.
In de woorden van Atelier ZZ: “De door het Rijk benoemde meerwaarden van ontwerp op
het gebied van innovatie, kwaliteit en proces kunnen - en moeten nu - door te analyseren, verkennen, verbinden, confronteren én visualiseren op lokaal niveau tot hun recht
komen. Zo blijft ontwerp een proces gekenmerkt door keuzes en plannen die in samenspraak gemaakt worden aangaande (complexe) ruimtelijke thema’s”.
Wat te doen?
Er staat bestuurders niets in de weg om bij het maken van visies en plannen vormen te
kiezen als het probleem- of het keuzeatelier. Dat begint eigenlijk al bij de Omgevingsvisie
van het Rijk. Als de eerste signalen goed worden verstaan, staat het Rijk positief ten opzichte van het aangereikte instrumentarium. Het Rijk heeft belang bij een open, democratisch proces tijdens de beleidsvoorbereiding en een gelijk speelveld voor alle belangen,
zodat sectorbelangen niet kunnen domineren.
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In de nota Samenspel van de overheid met de energieke samenleving (2014) van de
Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gepleit voor
meer ruimte voor burgers, bedrijven en medeoverheden. “De ontwikkeling van de energieke samenleving en de veranderende rollen van de overheid zien wij als een positieve
ontwikkeling. De samenleving verrijkt beleid en besluiten van de overheid met haar
kennis en creativiteit. Bovendien werken overheid en samenleving steeds vaker samen
aan opgaven. Hierdoor ontstaan win-winsituaties”. Publieksparticipatie is eigenlijk de
norm, want het leidt tot “betere plannen, doorbraken in gebiedsontwikkelingsprocessen,
een soepeler proces met meer draagvlak, minder procedures en meer vertrouwen over
en weer”. Coproductie wordt voorts omhelsd: samenwerken “vindt plaats vanuit een
gedeeld eigenaarschap en gelijkwaardige posities”.
Niets is dan minder logisch dan dat het Rijk het voorbeeld geeft bij het maken van de
Nationale Omgevingsvisie. Vrijwel alle springende onderwerpen lenen zich voor zo’n
werkvorm. Noblesse oblige. Daarbij kan worden voortgebouwd op het ontwikkelde instrumentarium in het Friese Veenweidegebied.
Door zo deze praktijk, waarin burgermacht in de beleidsvoorbereiding serieus wordt
genomen, voor te leven aan provincies en gemeenten, maakt het Rijk duidelijk hoe het
eigenlijk zou moeten. Daarbij dwingt het Rijk niet, maar het zet wel de norm.
Het ligt daarbij voor de hand dat het Rijk ofwel Architectuur Lokaal uitnodigt om namens
de minister in 2015 en 2016 kwartier te maken bij provincies en gemeenten ofwel dat zelf
doet. Voorbeelden van andere departementen laten zien dat tijdelijke sturing met zachte
hand van de kant van het Rijk (bijvoorbeeld het Programma Rijke Waddenzee van het
ministerie van EZ, dat zojuist voor de Tweede Kamer is geëvalueerd) in een situatie van
multilevel governance en ‘verse’ decentralisatie uitstekend werkt mits de ambtenaren
werken als de tussenfiguren van Van Twist. Het Rijk intervenieert niet, maar ondersteunt
tijdelijk en gaat daarbij net zover als de decentrale overheden in de overgangssituatie
toelaten. Het Rijk is een slimme gesprekspartner.
Een andere mogelijkheid is om een soort programma te introduceren voor vier jaar zoals
de gemeente Amsterdam dat heeft gedaan met “LetOp/10 lessen”. Het richt zich natuurlijk niet op risicovolle projecten, maar op coproductie en/of burgermacht. Vier jaar lang
worden provincies en gemeenten gestimuleerd om nieuwe instrumenten toe te passen
die recht doen aan de nieuwe behoeften van coproductie en/of burgermacht. In de
praktijk worden de instrumenten ontwikkeld en toegepast. Het kan niet anders dan dat
provincies en gemeenten na vier jaar overtuigd zijn van het belang. Een vervolgstap kan
zijn de Nationale Ombudsman te vragen extra aandacht te besteden aan pogingen van
burgers om invloed en zeggenschap over beleidsvoorbereiding te krijgen.

Verleiden tot delibereren
Het gaat er uiteindelijk om bestuurders en ambtenaren te verleiden anders te werken en
daarmee hun werkcultuur te veranderen. Dat is soms gemakkelijker dan je denkt. Dirk
Sijmons schreef een mooi voorwoord bij het rapport Ruimtelijke kwaliteitsteams en hun
Q-factor. Hij stelt vast dat het verrassend is dat er zoveel aandacht is gekomen voor kwaliteit: “Maar de idee dat de overheid toch uiteindelijk een publieke verantwoordelijkheid
heeft voor ruimtelijke kwaliteit, ging niet van tafel. En zo ontstonden er in relatief korte
tijd talloze nieuwe vormen voor kwaliteitsborging, naast kwaliteitsteams in verbijsterend
veel varianten ook supervisoren, ontwerpateliers of brede kwaliteitscommissies”. Dat
leidt wat Sijmons betreft tot een spannende kip-ei vraag: “Is het ontstaan van kwaliteitsteams een politieke behoefte waar het veld antwoord op geeft? Of is het een aanbod uit
de vakwereld dat door de politiek wordt omarmd?”.
Dat instrumenten als kwaliteitsteams, supervisoren en ontwerpateliers het zo goed doen,
zonder dat ze verplicht zijn, komt omdat ze werken. Waarmaken waar ze voor staan. Dat
blijkt ook uit het rapport dat geschreven is op basis van de enquête van Architectuur
Lokaal over publiek opdrachtgeverschap bij ruimtelijke opgaven 2010-2014. Alle wethouders die het gebruiken zijn enthousiast over supervisoren of Q-teams, hun stadsarchitect, prijsvragen en ontwerpateliers. Ook beeldkwaliteitplannen worden beschouwd als
nuttige instrumenten, evenals bewonersparticipatie. Ze worden breed gebruikt en twee
derde is tevreden.
Verleiding heeft dus alleen een kans door het eerst te doen, uit te proberen en te verbeteren. Dat betekent dat de komende twee jaar door Architectuur Lokaal moeten worden
benut om het door Atelier ZZ ontwikkelde instrumentarium op zo veel mogelijk plaatsen
uit te proberen. Zo ontstaat een duidelijke methodiek en vaste procedure van handelen.
Tevens moet er geëxperimenteerd worden: het is nodig nieuwe instrumenten toe te voegen aan het repertoire. Het repertoire van burgermacht moet dringend vergroot.
Belangrijke voorwaarde is dat lokale en provinciale politici dit ook willen. Dat is niet een
kwestie van ‘mag het een onsje meer zijn’. Nee, voor burgermacht en voor een grondige
verkenning van de toekomst van onze omgeving is niet een onsje meer inspraak nodig,
maar een keuze voor anders denken. Het Rijk kan daar met zijn nationale omgevingsvisie
uitstekend in gidsen. Wie de schoen past, trekke hem aan.
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