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Voorwoord  
Voor u ligt het onderzoeksrapport welke het resultaat is van een sociaalwetenschappelijk onderzoek 
naar de co-evoluerende werking van burgerparticipatie en overheidsparticipatie bij lokale stedelijke 
herontwikkeling. Dit onderzoek is het afsluitende onderdeel van de masteropleiding Planologie aan 
de Universiteit Utrecht. Met volle toewijding heb ik al mijn opgedane kennis en ervaring gebruikt om 
tot dit resultaat te komen. Maar dat had ik niet bereikt zonder de hulp van bepaalde personen. 
Daarom wil ik vanaf deze plaats die personen bedanken die dit onderzoek mogelijk gemaakt hebben. 
In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn begeleider vanuit de universiteit F. Van Straalen voor 
haar professionele begeleiding en aanmoediging op verschillende momenten tijdens het 
onderzoeksproces. Ten tweede wil ik gemeente De Bilt bedanken voor de stageplek en de ruimte die 
ik gekregen heb om deze thesis te vervullen. In het bijzonder wil ik mijn praktijkbegeleider P. Kok 
bedanken voor haar positieve energie en organisatiekracht om tot dit resultaat te komen. Tot slot 
dank ik alle medewerkers van de onderzochte gemeenten en de bewoners rondom de Buys 
Ballotweg voor hun waardevolle bijdrage aan de onderzoeksresultaten:  
M. De Freitas, H. Den Hartog, A.J. Ditewig, E. Rost van Tonningen, M. Corsel, W. Ruiterkamp, H. 
Mieras, H. De Zwart en H. Haman (Gemeente De Bilt) P. Hendriks (Dudok Wonen) en F. Genisse en 
W. Kroesen (Gemeente Hilversum) J. Leer, M. Schreurs en T. Van Soest (Gemeente Woerden) Van 
Gerwen, Schippers, Siekman, Leenders, Gout en Van Dam (Bewoners rondom Buys Ballotweg) 
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Samenvatting  
De rolverdeling tussen lokale overheden en burgers is sinds het ontstaan van de lokale overheid al 
onderwerp van discussie. Na aanleiding van de bankencrisis in 2008 kreeg dit debat een andere 
wending. Door vastlopende gebiedsontwikkelingen en een steeds meer dynamische samenleving 
groeit de noodzaak om het initiatief van ruimtelijke ontwikkelingen over te laten aan burgers. Het is 
de overheid die participeert in de complexe netwerksamenleving. Deze nieuwe ruimtelijke 
sturingsfilosofie wordt overheidsparticipatie genoemd. Opmerkelijk is dat de term burgerparticipatie 
lijkt te verdwijnen terwijl overheidsparticipatie te pas en te onpas wordt gebruikt. Daarom is er 
onderzoek gedaan naar de co-evoluerende werking van burgerparticipatie en overheidsparticipatie 
gedaan. Met andere woorden hoe verhouden burgerparticipatie en overheidsparticipatie zich tot 
elkaar bij lokale stedelijke herontwikkeling. De onderzoeksvraag die centraal staat luidt: In hoeverre 
kan co-evolutie van burger- en overheidsparticipatie een uitkomst bieden bij lokale stedelijke 
herontwikkeling? 
 
Het onderzoek richt zich op zowel de percepties van gemeentemedewerkers als die van bewoners 
omdat beide partijen het speelveld bij de ruimtelijke ontwikkeling kunnen invullen. Lokale stedelijke 
herontwikkeling leent zich voor dit onderzoek vanwege de grote impact die een herontwikkeling 
heeft op bewoond gebied.  
 
Voor het beantwoorden van de vraagstelling hierboven is een deductief kwalitatief onderzoek 
uitgevoerd naar de co-evoluerende werking van burger- en overheidsparticipatie. Dit wordt 
vergelijkend onderzocht. Ten dele door middel van een casestudy design en ten dele door middel van 
persoonlijke visies van gemeentemedewerkers en burgers op de verhouding tussen 
burgerparticipatie en overheidsparticipatie. De casussen bestaan uit drie voorbeelden van huidige 
stedelijke herontwikkelingsprocessen in drie Nederlandse gemeenten. Een hoofdcasus; De 
herontwikkeling van de Buys Ballotweg en omgeving in gemeente De Bilt, en twee 
referentiecasussen; De herontwikkeling van de Anthony Fokkerweg in gemeente Hilversum en de 
Herontwikkeling van een scholencluster in gemeente Woerden.  
 
Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van dit onderzoek waarin eerst op zoek is gegaan naar de 
casebased succes- en faalfactoren van burgerparticipatie en overheidsparticipatie bij de drie 
herontwikkelingen. Vervolgens zijn de succesfactoren en valkuilen van burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie verder uitgebreid. Door de positie van burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie in het spanningsveld rechtszekerheid tegenover flexibiliteit te plaatsen is een 
inzicht verkregen in de verhoudingen tussen beide participatie vormen. Tot slot is onderzocht in 
hoeverre een co-evolutie van burgerparticipatie en overheidsparticipatie mogelijk en wenselijk is.  
 
Een analyse van de cases wijst uit dat de feitelijke verandering van het grondgebruik bij de 
herontwikkeling zeer bepalend is voor de perceptie van weerstand bij een project van burgers. Die 
perceptie kleurt het succes van een participatieproces. Daarnaast hebben de interviewsmet 
betrokken actoren enkele succes- en faalfactoren blootgelegd die overeen komen met de theoretisch 
veronderstelde succes- en faalfactoren uit het analyse kader op 33 en 34 van dit onderzoeksrapport. 
Vervolgens zijn deze succes- en faalfactoren aangescherpt en aangevuld. Hierdoor is een nieuw kader 
ontstaan waarin drie soorten factoren zijn opgelicht: De factoren die zowel in praktijk als theorie 
voorkomen, de factoren die een interessante aanvulling vormen op het analyse kader, en de factoren 
waarover veel discussie bestaat in de praktijk. Het nieuwe kader staat op de volgende pagina 
weergegeven. 
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Succesfactoren burgerparticipatie Faalfactoren burgerparticipatie 

 

Uitnodigen, communiceren en vertrouwen winnen 

- uitnodigen in een zo vroeg mogelijk stadium 

- zoveel mogelijk zeggenschap geven 

- duidelijk communiceren van de juiste informatie 

-face-to-face contact 

-kleine groepen vormen 

-social media 

-goed luisteren naar burgers 

-meerdere contactmomenten 

 

 

Netwerkmanagement en proces design 

-intensief sturen van netwerken 

-organiseren van interacties 

-formuleren gezamenlijke doelstellingen 

-organisatorische regelingen 

-acceptatie institutionele design bij burgers 

-legitiem fundament van burgerparticipatie binnen de 

overheidsorganisatie 

-open en transparant management 

-constante wisselwerking netwerkmanagement en proces 

design 

-evenwichtige wisselwerking tussen overheid en burger 

-wijkraden en communities 

-aangenaamheid van burgerparticipatie voor ambtenaren 

 

 

Onbekwaamheid burgers 

-gebrek aan ervaring en motivatie 

 

Heft in eigen hand houden 

-angst voor het verlies van eigen baan 

-angst voor extra kosten, vertraging en conflict 

-handelen vanuit hun comfort zone, vanuit gewoonte 

-uniforme en ontoereikende richtlijnen voor burgerparticipatie 

-padafhankelijkheid 

-hard linkages 

-instrumenteel gebruik 

-ongetrainde en te inhoudsgedreven gemeentelijke ambtenaren 

en wethouders 

Imagoprobleem  

 

Kostbaar en tijdrovend proces 

-administratieve rompslomp en inefficiënties 

 

Uitsluiting 

-betrokkenen geselecteerd en niet representatief 

-verschil in betrokkenheid 

-ongelijke machtsverhoudingen 

 

Politieke dubbelzinnigheid 

-ontbrekende wisselwerking besluitvorming en participatietraject 

-angst om gezag te verliezen 

-financiën doorslaggevende raadgever 

 

NIMBY gedrag 

-angst voor verandering 

-conflicten en bezwaren 

-botsende wensen overheid en burgers 

-algemeen belang versus individueel belang 

Succes factoren overheidsparticipatie Faalfactoren overheidsparticipatie 

 

Vitale samenleving 

-wil van burgers zich in te zetten en verantwoordelijkheid te 

nemen 

 

Faciliterende rol van de overheid 

-openstellen voor, ruimte bieden aan en het stimuleren van 

initiatiefnemers 

-minder regelen/flexibele regelgeving 

-opsporen van motivaties en belangen 

-visie en randvoorwaarden op hoofdlijnen 

-nieuwe (sociale) media 

-juiste informatie verstrekken 

- aanbieden van tijd, geld, deskundigheid of materiële 

middelen 

 

Zelforganiserende rol van de burgers 

-zelforganiserend vermogen 

-aanwezigheid van netwerken 

-gemeenschapsgevoel 

-sticky storytelling 

-gedeelde verantwoordelijkheid 

 

Vertrouwen, duidelijkheid en transparantie 

-wederzijds vertrouwen 

-open, transparante, vertrouwenswekkende werkhouding 

-verantwoording keuzes/ terugkoppelingsmechanisme 

-heldere organisatorische afspraken 

-vaste structuren  

 

Teveel controle 

-overnemen van initiatieven 

-padafhankelijkheid 

-ongelijke verhoudingen tussen overheidslagen 

-angst voor hun eigen overbodigheid 

-gebrek aan vertrouwen in zelfredzaamheid van burgers 

-onervarenheid lokale overheid 

 

Gebrek aan zelforganiserend vermogen 

-gebrek aan middelen en macht 

-onbekwaamheid in het maken van verbindingen met 

gemeentelijke instituties 

-gebrek aan motivatie en vertrouwen in de overheid 

-gemeenschapsgevoel ontbreekt 

 

Kostbaar en tijdrovend proces 

-onvoldoende geld en mankracht 

 

Ongelijke machtsverhoudingen 

-zelforganiserend vermogen onevenwichtig verdeeld 

-professionele burgers 

-verschil in betrokkenheid 

 

NIMBY gedrag 

-angst voor verandering 

-conflicten en bezwaren 

-botsende wensen burgers onderling 

-individueel belang versus individueel belang 

 Bekend  Nieuw  Discussiepunt 
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De positionering van burgerparticipatie en overheidsparticipatie in het spanningsveld 
rechtszekerheid tegenover flexibiliteit leverde een interessante ontdekking op. In het theoretisch 
kader werd verondersteld dat beide vormen een verschillende positie zouden in nemen. Omdat 
overheidsparticipatie de individuele vrijheden van het individu beschermd werd verondersteld dat bij 
overheidsparticipatie de lokale overheid meer zou inleveren op rechtszekerheid dan bij 
burgerparticipatie. In de praktijk is dit anders ervaren. Dit heeft een nieuwe figuur opgeleverd waarin 
de positie van beide participatievormen niet zo strak is afgebakend als in de oude figuur het geval 
was. Ongeacht waar het initiatief van een ruimtelijke ontwikkeling vandaan komt kan de lokale 
overheid meerdere posities innemen van rechtszekerheid tot aan flexibiliteit. Uit de analyse van de 
afgenomen interviews blijkt dat de positie in het spanningsveld meer afhangt van de specifieke 
situatie dan van het strakke onderscheid tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie. 

 
Wat is dan de verhouding tussen beide participatievormen bij lokale stedelijke herontwikkeling? In 
het theoretisch hoofdstuk is onderscheidt gemaakt tussen twee vormen van co-evolutie 
interferentiele- (wederzijds uitsluitende) en symbiotische (wederzijds versterkende) co-evolutie. 
Enerzijds is uit dit onderzoek op te maken dat er een interferentiele relatie bestaat tussen 
burgerparticipatie en overheidsparticipatie omdat het afhankelijk is van de ruimtelijke opgave of het 
beleidsterrein welke vorm zich voor doet. Hierdoor sluiten beide vormen elkaar uit op een specifiek 
onderwerp. Aan de andere kant bestaat er een symbiotische relatie omdat waar het initiatief nou 
uiteindelijk vandaan komt niet belangrijk is voor het succesvol uitrollen van een ruimtelijke 
ontwikkeling. Het is juist de gelijkwaardige wisselwerking die stedelijke herontwikkeling succesvol 
maakt. 
 
Er kan geconcludeerd worden dat burgerparticipatie en overheidsparticipatie geen dichotomie is en 
dat het huidige succes van participatie meer afhankelijk is van de specifieke situatie waarin deze 
plaatsvindt dan van het label burgerparticipatie en overheidsparticipatie dat een participatieproject 
krijgt opgedrukt. Daarom is een antwoord op de centrale onderzoeksvraag: In hoeverre kan co-
evolutie van burger- en overheidsparticipatie een uitkomst bieden bij lokale stedelijke 
herontwikkeling?; Een symbiotische co-evolutie van burger- en overheidsparticipatie kan uitkomst 
bieden voor een lokale stedelijke herontwikkeling zodra deze is gebouwd op een fundament van een 
gelijkwaardig samenspel van vertrouwen tussen overheid en burger. 

Legenda 

 Oud 

Nieuw 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
“The role of citizens in our democracy does not end with your vote. America has never been about 
what can be done for us; it is about what can be done by us together, through the hard and 
frustrating but necessary work of selfgovernment.” (President Barack Obama, 2012) 
 
“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en 
zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug 
te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een 
participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen 
voor zijn of haar leven en omgeving.” (Koning Willem-Alexander, 2013) 
 
De eerste troonrede van koning Willem-Alexander op kondigt een nieuwe verdeling van individuele 
en collectieve verantwoordelijkheden aan (Putters, 2014). Een oproep aan iedereen om 
verantwoordelijkheid te dragen voor zijn leven en omgeving (Koning Willem-Alexander, 2013). Ook 
dient verantwoordelijkheid genomen te worden voor de fysieke leefomgeving (Van de Lindt, e.a., 
2012). Mede door deze oproep is er veel aandacht voor de discussie over de rolverdeling van lokale 
overheden en burgers en de relatie die tussen beide partijen bestaat (Sociale vraagstukken, 2015).  
Dit sociale debat kreeg eind jaren 70 extra aanstoot onder invloed van oliecrisis (De Zeeuw, 2011). De 
positie van de overheid ten opzichte van het maatschappelijk krachtenveld hangt namelijk nauw 
samen met de dynamiek van de maatschappij op een bepaald moment. Wanneer economische 
spanningen burgers raken ontstaat er de roep om een alternatief governance model (Swyngedouw, 
2005). Daarnaast krijgen lokale overheden steeds meer taken met steeds minder financiële middelen 
door bezuinigingen van de rijksoverheid, waardoor participatie uit noodzaak van belang is. 
(Berenschot, 2013). Een andere reden waarom dit onderwerp aandacht verdiend is vanwege het 
ontstaan van de netwerksamenleving. De publieke sector is niet meer enige die sturing geeft aan 
sociale problemen maar in plaats daarvan interacteren overheid, markt en maatschappij in 
netwerken (Driessen e.a., 2012). Bovendien worden deze maatschappelijke netwerken steeds 
dynamischer en complexer waardoor de maakbaarheidgedachte van de verzorgingsstaat steeds 
minder krediet krijgt (Castells, 1998). Tot slot zijn burgers mondiger, zelfstandiger en kritischer 
geworden ten aanzien van de overheid. Gezagsuitoefening is niet langer vanzelfsprekend en burgers 
moeten overtuigd worden van de juistheid van overheidsoptreden (WRR, 2002). Met participatie 
wordt draagvlak gecreëerd, en burgers tevreden gehouden en de kloof tussen burgers en lokale 
overheden verkleind. Het uiteindelijk meest belangrijke motief is van ideologische aard: participatie 
leidt tot een verhoogde ruimtelijke kwaliteit (Edelenbos, 2013).  
 
In deze verschuiving van government naar governance is het betrekken van belanghebbenden bij het 
oplossen van sociale vraagstukken één van de belangrijkste kenmerken (Driessen e.a., 2012). Bij 
burgerparticipatie worden burgers bij de besluitvorming betrokken in een zo vroeg mogelijk stadium 
(Edelenbos, 1999). Volgens Glass (1979) kun je burgerparticipatie typeren als “providing citizens with 
opportunities to take part in governmental decision or planning processes”. 
 
Na aanleiding van een nieuwe crisis in 2008 kreeg de discussie over de verhouding tussen overheid 
en samenleving een opnieuw een andere wending. Rhodes (1998) pleitte al voor ‘governance 
without government’ waarin self-organizational networks als middelen worden ingezet om sociale 
vraagstukken aan te pakken. Als gevolg van de vastlopende gebiedsontwikkelingen werd deze 
alternatieve visie hot en kreeg het gestalte in termen als uitnodigingsplanologie (Van Rooy, 2011), 
Outside-in planning (Boonstra en Boelens, 2011) organische ontwikkeling (Buitelaar e.a., 2012), 
doedemocratie (WRR, 2015) en zelforganisatie (Van Meerkerk e.a., 2013). Bij deze verschillende 
nieuwe ruimtelijke sturingsfilosofieën laat de lokale overheid het initiatief aan burgers en neemt zij 
een faciliterende houding aan. In feite participeert de overheid in het initiatief van burgers en 
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daarom kan in plaats van burgerparticipatie beter gesproken worden van overheidsparticipatie (ROB, 
2012). “Een nieuwe overheid weet zich afhankelijk van de kennis en ervaring die in de samenleving 
aanwezig is. Die overheid laat dus niet alleen uitvoeringstaken los, maar is ook bereid daarbij de 
benodigde bevoegdheden en verantwoordelijkheden over te dragen” (ROB, 2012, p.67). 
 
Opmerkelijk in dit debat is dat de term burgerparticipatie lijkt te verdwijnen terwijl de eerder 
genoemde termen die duiden op de participerende overheid te pas en te onpas worden gebruikt 
(Platform 31, 2012). Een interessante vraag is dan wat de waarde is van zowel burgerparticipatie als 
overheidsparticipatie in de ‘nieuwe’ realiteit. Wordt aan de hoge verwachtingen van participatie 
voldaan? En kunnen beide vormen naast of met elkaar bestaan? Een belangrijk onderdeel van de 
discussie die hier is geschetst is het spanningsveld rechtszekerheid tegenover flexibiliteit. Enerzijds 
willen lokale overheden gelijkwaardigheden beschermen en anderzijds heeft de samenleving vrijheid 
nodig om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. De spanning tussen deze twee uitersten 
wordt door de groeiende dynamiek van de samenleving steeds groter en verdiend daarom aandacht 
binnen dit onderzoek. Waar positioneren burger- en overheidsparticipatie zich binnen dit 
spanningsveld en in hoeverre kan een co-evolutie tussen beide vormen een uitkomst bieden voor 
druk van de dynamiek van en bezuinigingen binnen de huidige samenleving? Burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie nemen beide een verschillende positie binnen het spanningsveld 
rechtszekerheid versus flexibiliteit in. Het is daarom interessant om te onderzoeken hoe beide 
vormen zich tot elkaar verhouden. De interactie tussen  twee systemen wordt in 
complexiteitstheorieën ook wel co-evolutie genoemd (Kallis, 2007). Beïnvloeden burger- en 
overheidsparticipatie elkaar? En heeft beïnvloeding positieve of negatieve effecten? 
 
Om antwoord te geven op deze vragen wordt een deductief kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar 
de succes- en faalfactoren van beide participatie vormen. Door deze vervolgens te plaatsen binnen 
het spanningsveld rechtszekerheid tegenover flexibiliteit kan er een uitspraak gedaan worden over 
de verhouding van beide vormen in de huidige realiteit. In dit onderzoek worden succes- en 
faalfactoren en de positie van beide participatievormen getoetst bij de lokale overheid maar juist ook 
bij de lokale burgers. Voor beide betekent een veranderende positie binnen het spanningsveld een 
verandering in de bewegingsvrijheid om iets gedaan te krijgen. Lokale stedelijke herontwikkeling is 
een geschikte planvorm voor dit onderzoek omdat lokale stedelijke herontwikkelingen een grote 
impact hebben op de woonomgeving van mensen en gaat over de tegenstrijdigheden tussen 
rechtszekerheid en flexibiliteit die daarbinnen bestaan. Een goede participatie van burgers bij lokale 
stedelijke herontwikkeling is daarom urgent geworden (Qu & Hasselaar, 2011)   

1.2  Probleemstelling, doelstelling en vraagstelling 

1.2.1 Probleemstelling: 

In een dynamische netwerksamenleving wordt de druk op lokale overheden in Nederland opgevoerd 
door de onvermogendheid van lokale overheden en een groeiende lokale dynamiek waardoor 
participatie noodzakelijk lijkt. In theorie zijn burgerparticipatie en overheidsparticipatie van grote 
waarde voor ruimtelijke sturing. Maar welke waarde hebben burger- en overheidsparticipatie in de 
huidige realiteit en hoe verhouden beide vormen zich binnen het spanningsveld rechtszekerheid en 
flexibiliteit tot elkaar? 

1.2.2 Doelstelling:  

Dit onderzoek beoogt een verdieping van het inzicht in de waarde en de onderlinge verhoudingen die 
burger- en overheidsparticipatie hebben binnen het spanningsveld rechtszekerheid tegenover 
flexibiliteit bij huidige lokale stedelijke herontwikkeling. De co-evoluerende werking van burger- en 
overheidsparticipatie wordt onderzocht.  
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1.2.3 Hoofdvraag:  

In hoeverre kan co-evolutie van burger- en overheidsparticipatie een uitkomst bieden bij lokale 
stedelijke herontwikkeling? 
 
1.2.4 Deelvragen: 

1. Welke succes- en faalfactoren kent burgerparticipatie bij lokale stedelijke herontwikkeling?2. 
Welke succes- en faalfactoren kent overheidsparticipatie bij lokale stedelijke herontwikkeling?  
3. Waar bevinden burger- en overheidsparticipatie zich in het spanningsveld tussen rechtszekerheid 
en flexibiliteit? 
4. In hoeverre kunnen burgerparticipatie en overheidsparticipatie samen verder co-evolueren? 

1.3 Relevantie 

1.3.1 Maatschappelijke relevantie 

Nederlandse gemeenten staan aan het begin van de verschuiving van een invullende naar een 
terugtrekkende overheid die niet alles zelf meer kan doen en daardoor meer ruimte laat aan burgers. 
De cultuurverandering naar een participerende lokale overheid bevindt zich nog in de experimentele 
fase en niemand weet waar de grenzen van de participerende lokale overheid liggen. Er zijn dus nog 
veel onzekerheden op dit gebied waardoor vervolgonderzoek naar dit onderwerp welkom is. Zeker in 
een tijd waarin besluitvormingsprocessen steeds complexer worden waardoor zij een te lange 
doorlooptijd hebben, en een tijd waarin ruimte in Nederland schaars is waardoor veel conflicten 
ontstaan, is het raadzaam na te denken over de juiste invulling van de relatie tussen overheid en 
burger (Verweij, e.a., 2013). Inzicht in de ervaringen van de lokale overheid en de eindgebruiker 
brengen succes- en faalfactoren van deze wederzijdse relatie in beeld die interessant kunnen zijn 
voor de toekomstige veranderingen in het ruimtelijk beleid op lokaal schaalniveau. Dit onderzoek kan 
verhelderend zijn voor gemeenten die nog geen duidelijk beeld hebben over in hoeverre bottom-up 
initiatieven moeten worden toegejuicht of dat er moet worden vastgehouden aan de reguliere 
burgerparticipatie bij stedelijke herontwikkeling. Immers, om de nieuwe realiteit te begrijpen en er 
effectief aan deel te nemen is het verhelderend om de praktijk zelf nauw te bestuderen (Van Rooy 
e.a., 2006). Mede op basis van deze studie kunnen lokale overheden hun positie bepalen binnen het 
grijze gebied tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie met als uiteindelijk doel een positie 
die ten goede komt aan de kwaliteit van de fysieke ruimte.  

1.3.2 Wetenschappelijke relevantie 

Overheidsparticipatie is een nieuw fenomeen wat steeds meer gedragen wordt door lokale 
overheden (Van Rooy, 2011). Logischerwijs ligt er door de versheid van dit fenomeen een grote 
empirische onderzoeksopgave naar de ervaringen of verwachtingen van lokale overheden. In de 
academische literatuur wordt recent steeds meer aandacht geschonken aan dit governance 
fenomeen onder de noemer self-organization of self-governance (Boonstra en Boelens, 2011; 
Driessen, e.a., 2012, Gerrits, e.a., 2012; Innes, e.a., 2011; Meerkerk, e.a., 2013). In deze artikelen 
wordt met name aandacht besteed aan het nieuwe perspectief wat deze bestuursvorm kenmerkt, 
namelijk dat overheden in de samenleving staan in plaats van daarboven en dat de eindgebruiker 
centraal staat. Maar voldoende empirisch onderzoek om een uitspraak over de waarde van 
overheidsparticipatie te kunnen doen ontbreekt. Daarnaast ontbreekt in dit verhaal ook expliciet het 
perspectief van die eindgebruiker. Daarom wordt in dit onderzoek aandacht besteedt aan beide 
kanten van de relatie tussen burger en overheid en wordt het nieuwe (en tevens oude) perspectief 
deductief getoetst in de praktijk. Tot slot is dit onderzoek vernieuwend vanwege de combinatie die 
wordt gemaakt tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie, het spanningsveld 
rechtszekerheid en flexibiliteit en het co-evolutionaire perspectief. In veel academische literatuur 
worden burgerparticipatie en overheidsparticipatie apart van elkaar onderzocht terwijl juist de 
combinatie interessant is om de verhoudingen van beide sturingsvormen in een groeiende 
complexiteit binnen de samenleving te ontdekken (Boelens en De Roo, 2014). In de 
complexiteitstheorieën wordt co-evolutie van trust en control uitvoerig beschreven (Teisman, 2009; 
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Edelenbos en Eshuis, 2011). Maar niet of nauwelijks is de co-evolutie van sturingsvormen (burger- en 
overheidsparticipatie) onderzocht. Wel krijgt het co-evolutionaire perspectief steeds meer aandacht 
in de planologie (Boelens en De Roo, 2014). Op basis van de positie die beide vormen hebben binnen 
het spanningsveld rechtszekerheid versus flexibiliteit kan geconcludeerd worden dat burger- en 
overheidsparticipatie elkaar beïnvloeden. Maar op welke manier en of dit positief dan wel negatief 
wordt beoordeeld is nog een open vraag. In dit onderzoek wordt beoogd een antwoord te kunnen 
formuleren op die vraag.  

1.4 Onderzoeksmethodiek 
Voor het beantwoorden van de vraagstelling hierboven is een deductief kwalitatief onderzoek 
uitgevoerd naar de co-evoluerende werking van burger- en overheidsparticipatie. In het hoofdstuk 
theorie zijn alle theoretische succes- en faalfactoren van burger- en overheidsparticipatie en enkele 
hypothetische veronderstellingen over de verhouding van beide participatievormen naar voren 
gekomen die de basis vormen voor het empirische deel van het onderzoek. In dit deel worden de 
theoretische veronderstellingen deductief getoetst door middel van diepte-interviews met 
ambtelijke, politieke en bestuurlijke medewerkers van de lokale overheid en diepte-interviews met 
burgers. Het eerste deel van het onderzoek wordt gekenmerkt als een casestudy design. De casussen 
bestaan uit drie voorbeelden van huidige stedelijke herontwikkelingsprocessen in drie Nederlandse 
gemeenten. Een hoofdcasus; De herontwikkeling van de Buys Ballotweg en omgeving in gemeente 
De Bilt, en twee referentiecasussen; De herontwikkeling van de Anthony Fokkerweg in gemeente 
Hilversum en de Herontwikkeling van een scholencluster in gemeente Woerden. In het tweede deel 
van het onderzoek wordt er op een breder niveau naar burgerparticipatie en overheidsparticipatie 
gekeken. Dat deel is gebaseerd op de visies van geïnterviewden op burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie in het algemeen. De verantwoording van deze methodiek wordt uitgebreid 
beschreven in het hoofdstuk Methodologie. 

1.5 Leeswijzer 
In het theoretisch kader van dit onderzoek (hoofdstuk 2) worden een aantal theoretische 
bevindingen besproken die de basis vormen voor het empirische onderzoek. Hoofdstuk 3 geeft een 
uitgebreide beschrijving van de gebruikte methoden en technieken en de casussen worden in dit 
hoofdstuk uitvoerig geïntroduceerd. Hoofdstuk 4 vormt de empirische kern van het onderzoek. 
Daarin worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd die in hoofdstuk 5 worden bediscussieerd. In 
hoofdstuk 5 worden ook de belangrijkste ontdekkingen gepresenteerd en wordt een antwoord 
geformuleerd op de centrale onderzoeksvraag.  
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2. Theorie 
In dit hoofdstuk komen alle theoretische concepten aan bod die relevant zijn voor dit onderzoek. Dit 
hoofdstuk vormt dan ook het fundament voor de empirische dataverzameling binnen dit onderzoek. 
Voor zowel burgerparticipatie als overheidsparticipatie wordt het belang en de succcesfactoren  en 
faalfactoren die ermee gepaard gaan uiteengezet. Vervolgens worden beide participatie vormen 
gepositioneerd binnen het spanningsveld rechtszekerheid tegenover flexibiliteit. Tot slot volgen er 
twee vormen van co-evolutie die mogelijk een rol spelen in de verhouding tussen burgerparticipatie 
en overheidsparticipatie. 

2.1 Burgerparticipatie 
Nederlandse gemeenten hebben al meer dan 45 jaar ervaring met burgerparticipatie in de 
ruimtelijke ordening (Boonstra en Boelens, 2011).  Het werd voor het eerst geïntroduceerd door de 
nieuwe linkse sociaal democratische partij in Nederland gespiegeld door de soortgelijke 
democratische bewegingen in andere westerse landen (Meijer e.a., 1981). Het bestaande 
programma was niet langer verbonden aan de ideeën van de maatschappij en daarom moesten 
burgers invloed krijgen en gestimuleerd worden om deel te nemen in de ruimtelijke ordening. 
Uiteindelijk leidde dit tot het algemene recht van burgers hun kritiek te uitten en een reactie te 
geven op de ruimtelijke plannen door middel van een inspraak procedure. Deze vorm van 
burgerparticipatie werd vastgelegd in de (toenmalige) Wet op Ruimtelijke Ordening en wordt ook 
wel gezien als de eerste generatie burgerparticipatie (Boonstra en Boelens, 2011). Maar op deze 
generatie kwam hevige kritiek van wetenschappers als Innes, Booher, en Healey (Healey, 2007). De 
inspraak procedure betekende formeel dat burgers invloed hebben gehad op een ruimtelijk voorstel. 
Maar de procedure is niet effectief in het behalen van het doel, namelijk dat burgers inhoudelijk 
deelnemen in de ruimtelijke ordening (Van der Cammen & De Klerk, 1986). Met een economische 
oliecrisis (1970) die nog vers in het geheugen lag van burgers, is deze gang van zaken niet acceptabel 
meer. In tijden van economische spanningen, waarin de maatschappij hard geraakt wordt, wordt de 
kritiek ten aanzien van de overheid heviger en de roep om verandering sterker (Swyngedouw, 2005). 
Een verandering in de verhouding tussen overheid en samenleving in deze perioden is dan ook niet 
verwonderlijk. In 1930 schoof de autoriteit naar de staat, in de jaren 70 meer naar de markt en de 
burger. Daarmee is de tweede generatie burgerparticipatie ontstaan waarbij overheid en 
belanghebbenden hun verantwoordelijkheid delen. Over de hele wereld hebben overheden 
inmiddels geëxperimenteerd met interactieve beleidsvorming door de zogenaamde ‘increased 
interdependency’ tussen overheid, markt en samenleving (Michels en De Graaf, 2013). Zij vormen 
een ‘governance network’ die bestaat uit allerlei actoren met verschillende waarden, belangen en 
strategieën. De interdependency van actoren wil zeggen dat zij moeten interacteren om 
ontwikkelingen gedaan te krijgen (Klijn en Koppenjan, 2004). Aan de overheid de lastige taak om tot 
een collectief besluit te komen door al deze actoren en hun strategieën te coördineren (Klein en 
Koppenjan, 2004). Dit biedt ook kansen voor burgers om zich te bemoeien met besluitvorming. 
Burgerparticipatie in welke vorm dan ook wordt in elke westerse democratie toegepast. Het verschil 
met het traditionele beleid is dat burgers echt worden betrokken bij de ontwikkeling van ruimtelijke 
plannen waar burgers voorheen slechts recht hadden op inspraak wanneer het ruimtelijk plan al was 
opgesteld (Edelenbos, 2006). Het enthousiasme voor burgerparticipatie komt voort uit het geloof dat 
het zorgt voor meer waardering van de samenleving voor het beleid dat gevoerd wordt door 
publieke organisaties (Irvin & Stansbury, 2004). Daarom worden workshops, panels, internet 
discussies, simulatie games, opiniepeilingen  en andere technieken ingezet om informatie over 
gewenste ontwikkelingen te achterhalen en daarmee innovatieve en breed ondersteunde 
oplossingen te kunnen creëren voor ruimtelijke problemen. De verwachtingen zijn hooggespannen; 
burgerparticipatie moet tot een betere overheid leiden die goed beleid voert (Klijn & Koppenjan, 
2000).   
 
Boonstra en Boelens (2011) zetten de waarde van burgerparticipatie uiteen door middel van vier 
argumenten. Het eerste argument gaat over een sociaal aspect. Er wordt veronderstelt dat het 
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betrekken van burgers zal bijdragen aan het versterken van de sociale samenhang in een steeds meer 
versplinterde en individualistische samenleving. Ten tweede wordt veronderstelt dat burgers die 
worden betrokken bij een ruimtelijke ontwikkeling in hun woon- en werkomgeving  ook echt kunnen 
bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van dat gebied wanneer zij actief bezig gaan met het 
verbeteren van hun leefomgeving. Daarnaast worden ruimtelijke interventies ingebed in de lokale 
gemeenschap waardoor er draagvlak wordt gecreëerd voor die ruimtelijke interventies. Burgers 
zullen sneller geneigd zijn een bepaalde ontwikkeling te steunen wanneer zij zich verantwoordelijk 
voelen voor hun leefomgeving. Het derde argument veronderstelt dat burgerparticipatie  de lokale 
economie een stimulans kan geven. De actieve betrokkenheid van burgers met hun leefomgeving 
leidt tot een diversiteit aan initiatieven, zelfredzaamheid en de wil om te investeren in de lokale 
gemeenschap. Diverse netwerken binnen die lokale gemeenschap kunnen de lokale economische 
bedrijvigheid versterken. Het laatste argument is van politieke aard. Overheden krijgen door 
vrijwillige initiatieven en investeringen meer steun van burgers. Dit argument past in de bredere 
discussie van de kloof die bestaat tussen overheid enerzijds en burgers anderzijds. Doordat 
overheden en burgers nu gezamenlijk het hoofd buigen over ruimtelijke vraagstukken kan de kloof 
overbrugt worden met als gevolg dat overheden en hun ruimtelijk beleid meer steun verdienen van 
de samenleving. Want doordat de voorkeuren van burgers worden meegenomen wordt het beleid 
van de lokale overheid meer toegespitst, wordt de communicatie tussen overheid en burgers 
verbeterd, en krijgen burgers een realistischer beeld van welke overwegingen een lokale overheid 
allemaal moet maken. De verwachtingen en het imago van de lokale overheid kunnen worden 
bijgesteld. 

2.1.1 Waarom Burgerparticipatie? 

Bij de klassieke beleidsprocessen waarin burgers alleen achteraf inspraak leverde ontstonden een 
aantal problemen: Besluitvorming duurde lang door de weerstand van verschillende actoren; 
gevormde oplossingen waren niet vindingrijk genoeg; en er bestond een kloof tussen lokale 
overheden en burgers. Dit verschilt met de burgerparticipatie waarin een poging wordt gedaan om 
een diversiteit aan burgers te betrekken bij de planvorming. Burgerparticipatie is een open 
procedure: “it tries to incorporate the values and wishes of various involved actors in the solutions 
that are developed during the interactive process.” (Edelenbos, 2006, p.420). Burgerparticipatie kan 
een uitkomst bieden voor de traditionele planvormingsprocessen doordat het een aantal 
karakteristieken heeft: 

Democratisch gehalte en een slinkende kloof tussen overheid en burger 

Het betrekken van de gewone burger verhoogd het democratisch gehalte van het 
besluitvormingsproces. Dat is het idealistische doel wat burgerparticipatie heeft (Van der Arend, 
2008). Wanneer een ieder de mogelijkheid krijgt om haar stem te laten horen in een specifiek 
besluitvormingsproces is dat volgens het democratische beginsel dat het volk het voor het zeggen 
heeft. Burgerparticipatie is een vorm van directe democratie die wordt toegepast binnen de 
bestaande structuren van representatieve democratie (Edelenbos, 2006). Waar bij representatieve 
democratie politici de burger vertegenwoordigt in de besluitvorming krijgt bij directe democratie de 
burger zelf de kans mee te beslissen. Directe democratische planvorming zorgt voor stevige en 
langdurige harmonie tussen partijen die normaliter erg verschillend zijn (Burby, 2003). Het 
bemoedigt mensen namelijk om te luisteren naar een diversiteit aan meningen en dat promoot het 
wederzijdse begrip (Kraft en clary, 1991).  Burgers krijgen een groter verantwoordelijkheidsgevoel 
waardoor het vormen van coalities met andere partijen waaronder de overheid makkelijker gevormd 
worden (Burby, 2003). De veelbesproken kloof tussen de gescheiden werelden van het 
overheidswezen en de burgers wordt op die manier verkleind. Burgers voelen zich meer 
verantwoordelijk voor overheidszaken en krijgen meer feeling met en vertrouwen in een 
overheidsorganisatie. Een representatieve democratie is daarvoor niet voldoende (Klijn en 
Koppenjan, 2000).     
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Draagvlak 

Naast de idealistische democratie biedt het betrekken van vaak genegeerde burgers in het 
planningsproces overheden een belangrijk gereedschap om haar politieke effectiviteit te verhogen. 
Het betrekken van burgers in een vroeg stadium van het planvormingsproces resulteert in een breed 
gedragen plan waardoor minder mensen zullen zorgen voor obstructie van het proces. Er wordt 
namelijk veronderstelt dat burgerparticipatie tot overeenstemming en begrip leidt over problemen 
en bijbehorende oplossingen (Burby, 2003). Discussies tussen competitieve burgers voorziet de 
planner van informatie die gebruikt kan worden voor het vinden van een ruimtelijke koers die veel 
ondersteuning krijgt (Edelenbos, 2006). Het ruimtelijk beleid wordt immers zo veel mogelijk ingebed 
in de ruimtelijke voorkeuren van burgers. De kans dat burgers de besluitvorming dan nog in de weg 
willen staan wordt verkleind. Burgerparticipatie draagt zo bij aan een grotere legitimiteit van 
ruimtelijke plannen (Michels en De Graaf, 2013). Uiteindelijk kunnen lokale overheden veel 
effectiever zijn doordat planvormingsprocessen sneller ten uitvoer kunnen worden gebracht (Irvin en 
Stansbury, 2004; Verweij e.a., 2013).  

Verbeterde kwaliteit 

Burgerparticipatie is dus ethisch verantwoord en biedt een middel om draagvlak te creëren voor 
ruimtelijke plannen. Maar wordt de kwaliteit van de ruimtelijke plannen er uiteindelijk beter van? 
Het betrekken van burgers vroeg in het planvormingsproces kan ten nutte zijn van de kwaliteit van 
het ruimtelijke plan. De alledaagse kennis die burgers hebben over hun leefomgeving kan 
beleidsmakers helpen om plannen te genereren die een afspiegeling vormen van de lokale 
omstandigheden en waarden. Wanneer burgers niet bij de planvorming worden betrokken lopen 
beleidsmakers die bruikbare kennis mis en zal het daaropvolgende beleid niet passen bij de 
omgeving waar het voor bedoeld is. Burgerparticipatie legt dus informatie bloot die essentieel is voor 
een succesvolle implementatie van een ruimtelijke interventie (Edelenbos, 2006). De ruimtelijke 
kwaliteit krijgt ook een impuls doordat oplossingen meerdere dimensies kennen in plaats van slechts 
die van de lokale overheid. Ruimtelijke problemen zijn de constructies van mensen en die 
constructies hebben de neiging telkens te veranderen door externe ontwikkelingen, nieuwe 
informatie en interactie tussen actoren. Probleem definiëringen die aan het begin van het 
planvormingsproces zijn vastgesteld zijn mogelijk niet meer conform de realiteit. Door zo’n probleem 
vanuit meerdere percepties te bekijken kunnen er flexibelere oplossingen gevormd worden 
(Edelenbos, 2006).  Door de inbreng van de ideeën en percepties van burgers wordt een lading aan 
creativiteit, ervaring, kennis en informatie binnen gehaald waardoor de lokale overheid een betere 
analyse van het plangebied kan maken (Koppenjan en Klijn, 2004). Een actor kan namelijk haar 
oplossend vermogen vergroten door het delen van die kennis, ervaring en middelen in een netwerk 
(Edelenbos, 2006). Kennis kan zo’n middel zijn maar bijvoorbeeld ook financiële middelen of 
middelen op het gebied van organisatie en representatie (Klijn en Koppenjan, 2000). Door het 
betrekken van burgers bij de planvorming kunnen lokale overheden ook leren hoe burgers hun 
directe leefomgeving waarderen en waar hun voorkeuren liggen voor de toekomstige ontwikkeling 
van hun leefomgeving (Maier, 2001; Verweij, e.a., 2013). 

2.1.2 Succesfactoren 

De successen die burgerparticipatie voor ogen heeft kennen een aantal factoren die de successen 
aanjagen:  

1.Uitnodigen, communiceren en vertrouwen winnen 

Succesvolle burgerparticipatie kan simpelweg bereikt worden door zoveel mogelijk mensen uit te 
nodigen in een zo vroeg mogelijk stadium van het planningproces en ze zoveel mogelijk 
zeggenschap te geven (Burby, 2003; Edelenbos, 2006). Burgers moeten op allerlei manieren duidelijk 
gemaakt worden dat ze welkom zijn en dat burgerparticipatie voor zowel burgers als overheid 
betekenisvol kan zijn. Er moeten mogelijkheden gecreëerd worden voor burgers om het dialoog aan 
te gaan met andere burgers en planners (Burby, 2003). Duidelijke communicatie speelt daarin een 
sleutelrol. Burgers moeten voorzien worden van de juiste informatie over ruimtelijke problemen en 
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alternatieve oplossingsrichtingen voor die problemen. De informatie moet voor iedereen te 
begrijpen zijn.   Burgerparticipatie dient bij voorkeur kleinschalig te zijn zodat direct contact tussen 
burger en overheid mogelijk is. Face-to-face communicatie is de basis van een goed dialoog en die is 
makkelijker te creëren in kleine groepen. Daarnaast wordt er belang gehecht aan een effectievere 
manier van communicatie (Edelenbos, 2006). Misschien kan social media daarin een belangrijke rol 
spelen.  Verder is het van belang om het vertrouwen van burgers, wat er lang niet altijd is geweest, 
terug te winnen. Dit kan door het kenbaar maken dat de belangen van burgers worden meegewogen 
en door het verstrekken van voldoende informatie waardoor er minder misverstanden ontstaan 
(Burby, 2003). Maar het is ook belangrijk om goed te luisteren naar de meningen van burgers, zij 
willen gehoord worden (Kraft en Clary, 1991). Tot slot moet de overheid gewoon resultaat laten zien 
om haar geloofwaardigheid te behouden (Maier, 2001). De sleutel is om hard te werken en te leren 
van burgers (Burby, 2003). 

2.Netwerkmanagement en proces design 

Onderzoek heeft aangetoond dat intensief netwerken en het ten uitvoer brengen van meer 
management strategieën om die netwerken te sturen resulteert in betere resultaten van het 
planvormingsproces. De complexe netwerken kunnen alleen iets toevoegen als zij intensief worden 
ondersteunt door proces management. Het managen van netwerken gaat om het organiseren van 
interacties binnen een netwerk. Bijvoorbeeld het zoeken naar en formuleren van gezamenlijke 
doelstellingen (Verweij, e.a., 2013; Klijn en Koppenjan, 2000). Een belangrijk onderdeel van dat 
management zijn de organisatorische regelingen, of wel proces design, die interacties mogelijk 
maken. Administratieve beslissingen over participatie moeten legitiem worden gemaakt in een goed 
design (Kraft en Clary, 1991). Maar het is wel van belang dat participanten dat institutionele design 
accepteren. Burgerparticipatie heeft een fundament binnen de overheidorganisatie nodig. Dat 
betekent niet slechts het organiseren van nieuwe wetten en beleid maar eerst het organiseren van 
transparantie en verantwoordelijkheid naar burgers toe. Een open en transparant management 
helpt om mensen aan elkaar te kunnen verbinden (Edelenbos, 2006). Tot slot is een constante 
wisselwerking tussen het institutionele design en het proces management essentieel (Klijn en 
Koppenjan, 2000). 

2.1.3 Problemen met burgerparticipatie  

Burgerparticipatie  is dus gegrond in argumenten vanuit zowel het sociale, economische en politieke  
domein als het ruimtelijke domein. Het belang van de betrokkenheid van burgers in het 
besluitvormingsproces is helder geschetst. Arnstein (1969) vergelijkt participatie met het eten van 
spinazie. Niemand is er tegen om dat het een bouwsteen van ons bestaan is. Het zelfde geldt voor 
participatie: “Participation of the governed in their government is in theory the corner-stone of 
democracy, a  revered idea that is vigorously applauded by virtually everyone.” (Arnstein, 1969, 
p.216). Niettemin hebben interactieve besluitvormingsprocessen tot op heden slechts 
teleurstellende resultaten opgeleverd (Boonstra en Boelens, 2011). Het is ogenschijnlijk niet 
gemakkelijk om de theoretische voordelen van burgerparticipatie in praktijk te laten doen 
verschijnen (Edelenbos, 2006). De problemen en de daarbij horende faalfactoren worden nu 
geschetst. Het belangrijkste probleem met burgerparticipatie is dat de vorm zoals in de 
wetenschappelijke literatuur beschreven nauwelijks in de praktijk is toegepast. Dit heeft een aantal 
reden: 

1. Onbekwaamheid burgers 

Allereerst levert burgerparticipatie te weinig relevante informatie op die gebruikt kan worden bij de 
planvorming en ruimtelijke plannen zijn er niet beter op geworden (Innes en Booher, 2000).  Burgers 
zijn onbekwaam in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving of het ontbreekt 
hen aan de wil en de ervaring  om te participeren (Maier, 2001; Kraft en Clary, 1991). Er is dus een 
verschil in de mogelijkheden die overheden aanbieden en in hoeverre daar gebruik van gemaakt 
wordt. Niet iedereen heeft tijd en zin om zich te bemoeien met de ruimtelijke ordening of mensen 
voelen zich niet in staat mee te denken over ruimtelijke problemen (Maier, 2001). Ook de 
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machteloosheid die burgers ervaren maakt hen achterdochtig en niet bereid om samen te werken. 
Het negatieve beeld wat de burger vroeger over de overheid had staan nieuwe vormen van 
participatie nog steeds in de weg (Maier, 2001). Daarnaast is communicatie  en samenwerking tussen 
belangengroepen in de hedendaagse gefragmenteerde en individualistische  samenleving  niet 
denkbaar. Zelfs binnen belangengroepen zijn hun doelen armoedig gedefinieerd (Maier, 2001).  

2. Heft in eigen hand houden 

Ook overheden lijken onbekwaam in de omgang met burgerparticipatie. Burgers worden nog altijd 
niet hartelijk ontvangen om deel te nemen aan het besluitvormingsproces (Innes en Booher, 2000).   
Veel medewerkers van lokale overheden zien actieve burgers als een bedreiging voor hun eigen 
baan. Daarnaast hebben zij het denkbeeld dat burgers kosten verhogen, vertraging veroorzaken, 
handelen uit emotie en eigenbelang en meer opstand dan consensus creëren (Burby, 2003). De 
middelen die burgers kunnen bieden geven hen namelijk ook de mogendheid om overheidsintenties 
dwars te liggen met als gevolg dat publieke besluitvormingsprocessen zo lang duren (Edelenbos, 
2006). Overeenstemming is moeilijk te bereiken want interacties brengen vaak hevige conflicten over 
de distributie van kosten en baten van oplossingvoorstellen (Verweij, e.a., 2013). Om conflict 
situaties te vermijden houden lokale overheden de controle over het ruimtelijk beleid in eigen hand. 
Ambtenaren handelen vanuit hun comfort zone. Zij zijn niet gewend om neutraal te staan in 
besluitvorming en het perspectief van burgers in overweging te nemen (Boonstra en Boelens, 2011). 
De politieke organisatie is het nog steeds die de burgerparticipatie framen. De overheid bepaalt wie 
er wanneer wordt uitgenodigd om bij te dragen en bepaalt ook via welke procedure dit moet 
gebeuren. Ook inhoudelijk wordt het probleem gedefinieerd vanuit eigen perspectief en de grenzen 
van een plangebied worden administratief bepaald waardoor bepaalde ruimtelijke en sociale 
factoren niet worden meegenomen. De dominantie van de overheid is een belangrijke factor die de 
potentie van burgerparticipatie verstoord. Het overheidsbeleid bestaat vaak uit uniforme richtlijnen 
die ontoereikend zijn om te gaan met de diversiteit van de samenleving, laat staan er productief 
gebruik van te kunnen maken. Grote groepen burgers hebben zich daar maar naar te schikken. Dit 
beleid is gericht op controle en verantwoording en vernietigd daardoor elke creativiteit (Frissen, 
2007).  
 
Hoe diep burgerparticipatie ook gaat de activiteiten die er mee gepaard gaan zullen altijd geframed 
worden door de overheid. Planologen werken voornamelijk in opdracht van overheden en zullen de 
(politieke) belangen van de overheidsinstantie altijd behartigen. Samenwerking tussen overheid en 
samenleving blijft dus gebaseerd op de plannen van de overheid. Overheden worden verweten dat 
ze padafhankelijk zijn en zitten opgesloten in standaard routines. Zij handelen uit gewoonte 
waardoor een bewuste weloverwogen opvatting soms ontbreekt. Bijvoorbeeld doordat overheden 
teveel vasthouden aan structuren zoals regelgeving, instrumentarium en financiën (Akram, 2012). Dit 
regiem van de lokale overheid betreffen formele en informele instituties die participanten vaak doen 
teleurstellen over de mate waarin de uitkomsten van het participatietraject daadwerkelijk worden 
meegenomen in het uiteindelijke beleid (Boonstra en Boelens, 2011). Kennelijk is de verbinding 
tussen het participatietraject en de implementatie van de uitkomsten dramatisch (Klijn en 
Koppenjan, 2000). Overheden zijn niet in staat de uitkomsten van participatie trajecten te accepteren 
en te vertalen naar legitieme beleidsmaatregelen (Boonstra en Boelens, 2011). Een gebrek aan 
coördinatie en feedback tussen een participatietraject en de reguliere beleidsarena leiden tot “hard 
linkages”: traditionele besluitvorming en participatie trajecten botsen (Edelenbos, 2006).  
 

In de jaren 90 volgde een groot aantal ontwikkelingen zich in hoog tempo op. In deze periode 
werden duizenden woningen per plangebied ontwikkeld, en de VINEX-wijken werden uit de grond 
gestampt. Overheden zagen hun inkomsten uit onroerend goed belastingen stijgen en 
projectontwikkelaren kenden geen financiële risco’s. Hoewel veel van deze toepassingen van 
interactieve beleidsvorming succesvol lijken waren vele ontwikkelingen al besloten in de 
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achterkamers van overheden (Imbroscio, 1998). Burgerparticipatie is slechts een ondersteunende 
machine om beslissingen die de overheid al eerder heeft genomen te kunnen legitimeren (Woltjer, 
2002). Arnstein (1969) waarschuwde al voor het verschil tussen de echte macht die burgers en 
ondernemers hebben op de uitkomst van een interventie en slechts het participatie proces 
doorlopen zodat de overheid vrijspel krijgt in handelen. Volgens Van der Arend (2008) wordt het 
idealistische en democratische doel van deze planningsbenadering op deze manier overschaduwt 
door het instrumentele gebruik van interactieve beleidsvorming en de bijbetekenis die het kent. 
Eigenlijk het tegenovergestelde van hoe het oorspronkelijk bedoeld is. Het instrumentele gebruik 
versterkt het overheidsbeleid in plaats dat de relatie tussen overheid en burgers wordt versterkt. Op 
die manier worden burgers eigenlijk gemanipuleerd en misbruikt (Maier, 2001). Burgerparticipatie is 
eerder symbolisch dan dat het echt substantieel iets toevoegt aan de planvorming en heeft daardoor 
veel tijd en moeite verspild (Burby, 2003). 

3. Kostbaar en tijdrovend 

Een volgende reden waarom burgerparticipatie, die zo hoopvol is beschreven in de literatuur, niet 
succesvol blijkt is omdat het een kostbare en tijdrovende activiteit is (Irvin en Stansbury, 2004). Met 
burgerparticipatie wordt een hoop administratieve rompslomp en inefficiënties in het 
besluitvormingsproces gehaald (Kraft en Clary, 1991). In een tijd waarin de begrotingen van lokale 
overheden terug lopen en het aantal taken toeneemt is dat niet wenselijk (Edelenbos, 2006).  

4. Uitsluiting 

Burgerparticipatie zorgt wel degelijk voor steun voor overheidsbesluiten maar tegelijkertijd wordt de 
legitimiteit van de beslissingen in het geding gebracht doordat de actoren die worden betrokken in 
het besluitvormingsproces vaak geselecteerd worden en niet representatief zijn (Edelenbos, 2006). 
En daarnaast is het de vraag of die selecte groep op een verantwoordelijke manier handelt voor de 
samenleving (Kraft en Clary, 1991). Vaak worden alleen de professionele burgers betrokken die 
aannemelijk iets bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen terwijl onervaren burgers buiten beeld 
blijven. Zolang er mensen bestaan, bestaan er scheve balansen in macht en middelen (Lester en 
Reckhow, 2012). Ook kan niet vergeten worden dat de ene burger zich nou eenmaal meer 
betrokken voelt met de ruimtelijke omgeving dan een ander (Innes en Booher, 2000). 

5. Politieke dubbelzinnigheid 

De zogenaamde “hard linkages” tussen participatietrajecten en de traditionele besluitvorming  
zorgen ervoor dat de resultaten van burgerparticipatie niet of nauwelijks worden meegenomen in 
het uiteindelijke plan (Edelenbos, 2006). Dit heeft te maken met een politieke dubbelzinnigheid: 
enerzijds stimuleren, promoten en initiëren politici burgerparticipatie vooraf, anderzijds worden de 
uitkomsten van burgerparticipatie niet altijd ondersteunt in het dagelijkse werk (Klijn en Koppenjan, 
2000). De formele procedures laten vaak iets anders zien: politici (gemeenteraad) zijn zich niet 
bewust van het participatietraject (ambtelijke adviseurs) waardoor zij verast zullen worden door de 
uitkomsten daarvan en deze zullen als hinderlijk worden ervaren. De traditionele besluitvorming en 
het participatietraject lopen als het ware parallel aan elkaar. Besluitnemers zouden daarom moeten 
worden meegenomen tijdens het proces om vertrouwd te raken met de argumentatie achter de 
uitkomst. Continue wisselwerking tussen politici en het participatie traject ontbreekt (Edelenbos, 
2006). Volgens Klijn en Koppenjan (2000) komt dit doordat politici bang zijn het gezag te verliezen 
aan participatietrajecten. Bovendien spelen de financiën een doorslaggevende rol waardoor een 
inhoudelijke afweging geen kans krijgt. De rol van de politici zit vast in het institutionele design van 
een lokale overheid. Het zonder twijfel uitvoeren van ambtelijke adviezen is gezien de (financiële) 
risico’s niet realistisch maar een geleidelijke ontdekking van het gedeeld belang en visie ontbreekt. Er 
ligt hier ook een spanningsveld tussen de representatieve en directe democratie (Klijn en Koppenjan, 
2000). De uitkomsten van een participatietraject kunnen bijvoorbeeld haaks staan op een partij 
programma.  
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2.2 Overheidsparticipatie 
Door een nieuwe financiële crisis diende, na de jaren 90 waarin overheden en projectontwikkelaars 
een extreem hoge realisatiegraad van ruimtelijke projecten kende, zich vanaf 2008 de eerste 
projectmatige vastlopers aan. De ontwikkelingsmotor van voor 2008 begon te haperen (Van Rooy, 
2011). Veelbelovende projecten komen door bezuinigingen onder druk te staan of gaan zelfs 
compleet ten onder (De Zeeuw, 2011). Het vertrouwen in de markt heeft plaats gemaakt voor 
eindeloze onzekerheid. Ook krijgen gemeenten steeds meer taken die ze met minder middelen 
moeten uitvoeren. Plannen stagneren en ambities worden in de ijskast gezet. Het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (2014, p.9) wilt doorpakken in de nieuwe realiteit: “De crisis dwingt om meer 
stapsgewijs investeringsbeslissingen te nemen, uit te gaan van  gebruikerswensen en beter in te 
spelen op de kansen van een maatschappelijk initiatief.”  
 
Daarnaast is burgerparticipatie zoals hierboven beschreven geen garantie voor succes gebleken. 
Overheden promoten burgerparticipatie en een gedeelde verantwoordelijkheid maar houden vast 
aan hun centrale positie. Een hedendaagse “highly empowered, elusive, individually fragmented and 
multiple interrelated society” (Boonstra en Boelens, 2011, p.107) is niet langer te besturen vanuit dat 
één-dimensionale perspectief. “Thus, participation leads to an impasse and lock-in of spatial planning 
rather than to the aimed-for shared responsibility between governments and citizens” (Boonstra en 
Boelens, 2011, p.107). Processen in de maatschappij bestaan tegenwoordig uit zo veel verschillende 
componenten en interacties dat het bijna onmogelijk is om deze van bovenaf te managen (Klijn en 
Snellen, 2009). De focus op het alledaagse leven in de ruimtelijke ordening verdwijnt en de 
rationalistische regiems van de overheid overheersen de ruimtelijke sturing te veel (Habermas, 
1980). Daarom moet de overheid haar teugels laten vieren en ruimte laten aan burgerinitiatieven om 
in te kunnen spelen op de dynamische netwerksamenleving. Dit wordt ook wel de derde generatie 
burgerparticipatie genoemd. In de hedendaagse complexe maatschappij bestaat er een eindeloos 
doorgaande interactie tussen mensen, plaatsen en instituties en die interactie zal leiden tot patronen 
van onvoorziene initiatieven die spontaan ontstaan. Het ontstaan van die spontane ideeën zonder 
dat de overheid die controleert wordt zelforganisatie genoemd (Van Meerkerk, e.a., 2013). In het 
ruimtelijk domein betekent dit dat burgers bijdragen aan ruimtelijke ontwikkeling vanuit hun eigen 
wil en belangen in specifieke netwerken. In de praktijk blijkt dit een manier te zijn waarop burgers 
invloed kunnen uitoefenen op overheidsbeleid zoals bij burgerparticipatie  tweede generatie maar er 
is een fundamenteel verschil: Waar bij de tweede generatie burgerparticipatie de overheid het 
initiatief neemt voor een ruimtelijke ontwikkeling, komt het initiatief bij derde generatie 
burgerparticipatie vanuit de samenleving (Boonstra en Boelens, 2011). In feite is er geen sprake meer 
van burgerparticipatie maar is de term overheidsparticipatie beter op zijn plaats. De rollen zijn nu 
omgedraaid, burgers komen met ideeën en overheden denken mee om de ideeën werkelijkheid te 
laten worden. “A new type of action in the city, a new type of city planning is needed, in order ‘not to 
control, but to participate’ in urban processes” (Portugali, 2000, p.336). Overheidsparticipatie moet 
een antwoord bieden op alle onzekerheden en complexiteiten van de hedendaagse 
netwerkmaatschappij (Boonstra en Boelens, 2013).  Een nieuw type planning betekent een grote 
verschuiving in rolverdelingen tussen overheid en samenleving (Van de Lindt, e.a., 2012). “Ook 
instituties veranderen mee in een beweeglijk geheel van nieuwe principes, ideeën, waarden, vragen, 
concepten, rolverdelingen, presentatievormen en financieringsconstructies” (Van Rooy, 2006, p.16). 
Kenmerkend voor deze ontwikkeling is dat overheden een stapje terug doen om bewoners de ruimte 
te geven om hun woonomgeving te verbeteren. Lokale overheden hebben voornamelijk een 
ondersteunende ofwel faciliterende rol. Burgers worden niet alleen meer gehoord maar daarvan 
wordt ook verwacht dat zij hun verantwoording en initiatief nemen voor hun leefomgeving (Van de 
Lindt, e.a., 2012). 
 
Hoewel de term overheidsparticipatie het leven in werd geroepen nadat gebiedsontwikkelingen 
vastliepen en overheden afhankelijk werden van particuliere initiatieven is dit fenomeen al langer 
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bekend onder de naam zelforganisatie. Zelforganisatie in de ruimtelijke ordening wordt gedefinieerd 
als “initiatives for spatial interventions that originate in civil society itself, via autonomous 
community-based networks of citizens, outside government control which participate in developing 
the urban fabric”(Boonstra en Boelens, 2011, p.100). Kreukels en Simonis (1988) stelden in de jaren 
80 al dat er meer ruimte geboden moest worden aan particuliere initiatieven en ook Rhodes (1996) 
maakte in zijn governance definitie al gebruik van het concept ‘self-organising networks’. De 
overheid bleef echter sterk topdown ruimtelijk beleid voeren waardoor zelforganisatie nooit 
helemaal van de grond gekomen is. Door de economische crisis en de groeiende dynamiek en 
mondigheid van burgers is er nu extra aandacht voor deze bestuursvorm ontstaan. Volgens 
Machielse (2010) zijn de maatschappelijke veranderingen van de afgelopen jaren een aanjager voor 
het verder ontwikkelen van het concept zelforganisatie.  

2.2.1 Waarom overheidsparticipatie? 

Antwoord op dynamiek 

Overheidsparticipatie is een nieuwe planningparadigma die verder gaat dan het overheidsperspectief 
en maar juist focus aanbrengt op het perspectief van de eindgebruikers. Het antwoord op de 
diversiteit van de netwerksamenleving ligt buiten de comfort zone van lokale overheden (Boonstra 
en Boelens, 2011). Door open te staan voor initiatieven uit het maatschappelijk krachtenveld kan de 
toenemende diversiteit juist benut worden. Alles wat nodig is voor kwalitatieve ruimtelijke ordening 
groeit namelijk in de samenleving en haar gemeenschappen. Daaropvolgend ontstaat vanuit die 
samenleving mogelijk de behoefte aan ondersteuning van de overheid. Er wordt hierbij een beroep 
gedaan op de veerkracht en zelfredzaamheid van burgers: “Het vermogen van bewoners om een 
netwerk rondom een maatschappelijk initiatief te organiseren en/ of er in te participeren ten einde 
het doel van het initiatief te bereiken” (Van de Lindt, e.a., 2012, p.14). In het kader van de 
toenemende dynamische en complexe samenleving kan zelforganisatie er voor zorgen dat er nieuwe 
structuren ontstaan die orde scheppen in de chaos (Teisman, e.a., 2009). De nieuwe 
planningbenadering voldoet aan de eisen die de dynamische en veranderlijke samenleving stellen.  

Verbeterde kwaliteit 

Burgerinitiatieven zijn ook waardevol voor de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen. Ze leveren 
een belangrijke bijdrage in stedelijke herontwikkeling omdat de start van een ontwikkeling afkomstig 
is uit de betreffende stedelijke omgeving. Hiermee is de kans groter dat de resulterende 
herontwikkeling past bij de locale behoefte en omstandigheden en de inzet van betrokken actoren 
verbeterd wordt (Wagenaar, 2011). Wanneer burgers zelf met initiatieven komen krijgen zij de kans 
de kwaliteit van het leven te sturen (Van der Valk 2002). Zo kan met overheidsparticipatie de lange 
termijn behoeften van de samenleving vervuld worden (ROB, 2012). Er zullen altijd eisen aan 
leefomgevingen blijven bestaan en daarom is het niet vreemd dat de eindgebruiker centraal staat en 
dat de overheid daarbij participeert (Wagenaar, 2011) 

Vooruitgang 

Doordat er altijd veranderende eisen zullen zijn aan de leefomgeving van mensen is het belangrijk 
dat een omgeving zich blijft ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang. Na de crisis van 2008 stagneerde 
de markt  en het aanbodgerichte karakter van gemeenten en projectontwikkelaars die hele VINEX-
wijken uit de grond stampten. Daarom is er nu behoefte aan een vraaggerichte ontwikkeling vanuit 
het perspectief van de eindgebruiker (Joustra & van Wijk, 2011). Het ruimtelijk beleid van lokale 
overheden is altijd geleid geweest door economische groei en een vertrouwen in de markt (Janssen-
Jansen, e.a., 2013). Nu is de overheid niet meer instaat dit ruimtelijk beleid te voeren en is de 
noodzaak voor een veranderende overheid urgent. Als burgers (en bedrijven) de kans grijpen te 
investeren in hun eigen omgeving kan een gemeente zich blijven ontwikkelen (Van Rooy, 2011). 

Een successtory 

Tot 2000 werd al het NS-goederenmaterieel in de wagenwerkplaats in Amersfoort onderhanden 
genomen. Na de sluiting in 2000 stopte de onderhoudswerkzaamheden en dreigde het 18 hectare 
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grote terrein en de bijbehorende gebouwen te verloederen. Bewoners bundelde hun krachten en 
richtte het burgerinitiatief Wagenwerkplaats op. In samenwerking met NS spoor en de gemeente 
Amersfoort heeft het verloederende terrein een nieuwe betekenis gekregen als cultureel erfgoed en 
creatieve broedplaats. De wagenwerkplaats is volop in ontwikkeling maar de resultaten kunnen al 
waargenomen worden. De monumentale panden hebben na een renovatie uiteenlopende nieuwe 
bestemmingen gekregen zoals een circus, jeugdoperahuis, de cliniclowns en een 
evenementenorganisatie. Één van de nieuwe bestemmingen is een verkeerstuin die volledig is 
bedacht, vormgegeven en wordt gerund  door bewoners. Creativiteit en onderwijs staan centraal. Op 
de wagenwerkplaats kan gewerkt, geleerd, gespeeld en uitgegaan worden. Het succes van dit 
burgerinitiatief werd in 2008 beloond doordat het als winnaar van de Saxion Stimuleringsprijs voor 
de meest inspirerende aanpak van stedelijke vernieuwing werd uitgeroepen (Inbo, 2012). Dit 
initiatief toont aan dat burgers door hun krachten te bundelen de stilstand konden beëindigen, de 
kwaliteit van de omgeving te verbeteren en de dynamiek met creativiteit te beantwoorden.  

2.2.2 Succesfactoren 

Evenals burgerparticipatie kent overheidsparticipatie ook een aantal succesfactoren die noodzakelijk 
zijn om het veelbelovende pleidooi hierboven te kunnen realiseren.  

1.Vitale samenleving 

Allereerst kan een overheid niet participeren in de sociale dynamiek als deze zou ontbreken. 
Pleidooien over vermaatschappelijking bestaan vaak op basis van oordelen dat over burgers, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven die meer dan zij nu doen hun verantwoordelijkheid 
moeten nemen (ROB, 2012). De wil van burgers om zich in te zetten voor hun leefomgeving is 
belangrijk voor de netwerken die in de samenleving bestaan. Volgens Van Zuylen (2007) barst het 
van de mooie burgerinitiatieven. Tal van onderzoeken wijzen uit dat Nederlandse burgers erg 
betrokken zijn. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (2011) laat bijvoorbeeld zien dat Nederland 
samen met Denemarken en Noorwegen voorop loopt in het aantal sociale contacten een 
lidmaatschappen van verenigingen die mensen hebben. Er zijn een groot aantal maatschappelijke 
organisaties voortgekomen uit de historische betrokkenheid van mensen zoals zorg, onderwijs en 
woningbouw. Mensen worden steeds mondiger, de individualisering is toegenomen en het aantal 
maatschappelijke- en burgerorganisaties uitgebreid (Boonstra, 2010). De samenleving blijkt dus 
voldoende vitaal: “een samenleving waarin mensen zich zonder concrete tegenprestatie willen 
inzetten voor hun medemensen, buurt, vereniging, gemeente, de natuur of ander ideaal.”(ROB, 
2012).     

2 Faciliterende rol van de overheid 

Er zou dus voldoende energie in de samenleving zitten, maar die energie moet wel naar boven 
worden gehaald en benut worden (Hajer, 2011). De vitale samenleving moet zich wel aangesproken 
voelen. Dat betekent dat de overheid zich moet schikken naar een faciliterende rol in de ruimtelijke 
ordening om een antwoord te bieden op de dynamische netwerksamenleving (Klijn en Snellen, 
2009). Maar dit is geen kwestie van het omschakelen van een knop, maar het vergt een radicaal 
andere werkhouding. Voor een faciliterende houding bestaat geen vast stappenplan.  Daarvoor is de 
samenleving te complex en veranderlijk (Blom e.a., 2010, p. 25). Wel zijn er enkele eigenschappen 
die passen bij een faciliterende overheid en die overheidsparticipatie tot een succes maken.   
 
Allereerst moeten overheden zich open stellen voor de vitale samenleving. De lokale overheid moet 
meer ruimte bieden aan  nieuwe aanbieders van nieuwe ideeën en initiatieven (Hajer, 2011). Om 
burgers de mogelijkheid te geven om aan hun eigen leefomgeving te kunnen sleutelen hebben zij 
bewegingsruimte nodig en initiatiefnemers dienen zo min mogelijk belemmert te worden door de 
bemoeienis van de overheid. “Daarom vereist uitnodigingsplanologie van overheden een open 
cultuur met ruimte voor het ongedachte en voor andersdenkenden.” (Van Rooy, 2011, p.4). De 
initiatiefnemers staan centraal en de overheid moet minder willen regelen en minder eisen willen 
stellen. (Pröpper en Steenbeek, 1999). Burgerinitiatieven moeten leidend zijn in 
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gebiedsontwikkelingen en een flexibele en open houding zijn daarvoor een vereiste. Vooral niet 
overnemen van het ondernemen van burgers maar echt uit handen geven is het devies (Van Rooy, 
2011, p.2). De overheid is wel betrokken maar dan zonder dat het de maatschappelijke dynamiek 
verdringt (Van der Steen e.a., 2010). Dit betekent echter niet dat de lokale overheid maar moet gaan 
afwachten tot dat de initiatieven binnen stromen. Overheidsparticipatie betekent loslaten, maar niet 
in de steek laten (Van Rooy, 2011). “Voorop staat dat de gemeenten het maatschappelijk 
krachtenveld, de kansrijke initiatieven en de sleutelfiguren ook écht moet leren kennen”(Fontein 
e.a., 2011, p.3). Planners moeten een open, onpartijdige blik vormen voor opkomende initiatieven 
(Boonstra en Boelens, 2011). Volgens Van Zuylen (2007) barst het van de mooie burgerinitiatieven 
maar er moet wel goed gekeken worden. Het opsporen van motivaties en belangen van burgers is 
essentieel (Latour, 2005). Daarvoor is het belangrijk dat overheden als het waren lid worden van de 
netwerken in de gemeenschap (Boonstra en Boelens, 2011).  
 
Ten tweede moeten overheden burgers stimuleren om daadwerkelijk te willen investeren in hun 
leefomgeving. “Het door de lokale overheid scheppen van randvoorwaarden en faciliteiten zodanig 
dat er een uitdaging ontstaat voor ondernemers en burgers om in gebiedsontwikkeling te willen 
investeren” (Rommelse, 2009, p.3). Belangrijk voor het proces is dat de randvoorwaarden en 
faciliteiten op hoofdlijnen gebaseerd zijn omdat de drempel voor initiatiefnemers zo laag mogelijk 
moet zijn (Van Rooy, 2011; Fontein e.a., 2012; Buitelaar e.a., 2012; Boelens, 2009). Een visie op 
hoofdlijnen kan een belangrijke rol spelen om initiatieven aan te wakkeren. Één van de doelen van 
een structuurvisie is dat het kan dienen als samenwerkingskader om andere private en particuliere 
partijen warm te maken voor samenwerking en investering (Spit e.a., 2012, p.54). De structuurvisie 
kan een middel zijn om een wenkend perspectief te creëren en partijen te motiveren (Fontein e.a. 
2011, p.4). Gebiedsvisies kunnen bijvoorbeeld duidelijkheid geven aan initiatiefnemers binnen een 
bepaald gebied. Nieuwe (sociale) media bieden ook een instrument met onbegrensde 
mogelijkheden om het organiserende vermogen van burgers en maatschappelijke organisaties in de 
netwerksamenleving nog verder te vergroten (Van de Lindt, e.a., 2012). Een andere succesfactor is 
dat burgers op het juiste moment de juiste informatie onder de aandacht krijgen. De mogelijkheden 
om bij te kunnen dragen aan de ruimtelijke ontwikkeling van een omgeving moeten wel bekend zijn 
bij het grote publiek (Buitelaar e.a., 2012). Wat kunnen burgers en ondernemers waar en wanneer 
doen om invulling te geven aan de visie op hoofdlijnen? 
 
Tot slot is faciliteren ook het concreet aanbieden van diensten als tijd, geld, deskundigheid of 
materiële middelen aan initiatiefnemers waar en wanneer dat nodig is. Burgerinitiatieven kunnen op 
allerlei manieren steun ontvangen. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen het steunen van 
initiatieven door het bouwen van netwerken, flexibele regelgeving en financiële of materiële steun.  
Om een goede ondersteuningsstructuur voor burgerinitiatieven te verzorgen dienen overheden 
netwerken binnen de samenleving, waar het deel vanuit maakt, te verbinden. Een initiatief kan 
verrijkt worden door dat de juiste personen met de juiste capaciteiten in een ruimtelijke context bij 
elkaar gebracht worden (Van Rooy, 2011). Een ambtenaar kan een belangrijke rol vervullen in het 
verbinden van publieke en particuliere netwerken. Beleidsvormers zouden zich ten midden van de 
samenleving moeten positioneren en deelnemen aan de zelforganiserende netwerken die daar 
bestaan en vervolgens dienen deze netwerken open en robuust gemaakt te worden (Van meerkerk, 
e.a., 2013). Zij zouden eigenlijk het karakter moeten hebben van de sleutelpersonen of 
initiatiefnemers die netwerken in hun omgeving aanboren en daarin voortdurend op zoek gaan naar 
samenwerkingspartners (Boonstra e.a., 2014). Bovendien is een belangrijk deel van het succes van 
overheidsparticipatie afhankelijk van de vaardigheden en het enthousiasme van de ambtenaren die 
dicht bij de burgers staan. In verschillende publicaties worden deze ambtenaren benoemd als: 
‘Boundary spanners’ (Edelenbos en Van Meerkerk, 2011), frontwerkers (Van Rooy, 2011), 
‘navigatoren’ (Boonstra e.a., 2014) en procesmanagers (Van der Arend, 2008). Volgens van Rooy 
(2011) wordt er nog al wat van deze personen gevraagd: “Zij moeten kunnen werken in de context 
van een ingewikkelde dynamische expeditie of trektocht, waarbij de hoofdrichting is bepaald maar 
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verder elke dag weer sprake is van eventualiteiten. Zeker bij frontwerkers krijgt horen een vervolg in 
luisteren en kijken in zien. Door los te vragen achterhalen zij de vraag achter de vraag.” “Zij 
verbinden mensen en weten wanneer welke kennis is vereist. Het zijn personen die bereid en in staat 
zijn tot een aan de samenleving dienstbare instelling. De naam van ware kanjers prijkt niet op elke 
pagina, juist niet, terwijl zij verbindend het weefsel van een proces vormen.” (Van Rooy, 2011, p.5). 
Ambtenaren moeten de brug vormen tussen professionals en vrijwilligers voor een vruchtbare 
samenwerking (Boonstra e.a., 2014). 
 
Een tweede manier om de toegang van burgers in gebiedsontwikkeling te faciliteren is door het 
planningsproces en alle regels die daarmee samenhangen te vereenvoudigen. In de loop van de 
twintigste eeuw is het aantal regels, wetten en procedures in de ruimtelijke ordening uitgegroeid tot 
een ondoordringbaar woud (Van Rooy, 2011, p.1). Burgers met initiatieven hebben grote moeite om 
zich daar doorheen te worstelen. Enige sturing om een onsamenhangende chaos te voorkomen is 
nodig maar deze randvoorwaarden en visies van overheden moeten gebaseerd zijn op hoofdlijnen, 
abstracte doelen en flexibiliteit (Buitelaar e.a., 2012). Het mag niet zo zijn dat allerlei beleidsregels en 
visies van lokale overheden bottom-up ontwikkelingen in de weg blijven staan en de autonomie van 
een burgerinitiatief verstoren. Daarom moet flexibel omgegaan worden met regels. Bestaande 
instituties moeten buigen voor urgente initiatieven (Boonstra en Boelens, 2011). Dit geeft de lokale 
overheid de kans adaptief te kunnen reageren op de dynamiek van de stad (Van de Lindt, 2012). Het 
vereenvoudigen van het omgevingsrecht tot één wettelijk integraal kader, de nieuwe omgevingswet,  
moet er voor zorgen dat er minder tegenstrijdigheden ontstaan en procedures versneld worden. Ook 
flexibel bestemmen is een middel waarmee snel gereageerd kan worden op initiatieven die in de 
maatschappij ontstaan.   
  
Tot slot kunnen burgers steun ontvangen door het verlenen van budgetten en het bieden van 
materiële middelen (Boonstra e.a., 2014). Ook de financiën of het gebrek daaraan kunnen de 
drempel voor initiatiefnemers om iets te ondernemen belemmeren. Bij overheidsparticipatie is het 
verzorgen van voldoende materiële en financiële steun aan burgers daarom ook een succesfactor. 
Lokale overheden kunnen bijvoorbeeld bijdragen door fysieke ruimten of voorzieningen beschikbaar 
te stellen voor vereniging van burgers, of beschikbaar stellen van wijkbudgetten en subsidies.  

3.Zelforganiserende rol van burgers 

Van de lokale overheid wordt een totale cultuuromslag gevraagd, en van hen wordt verwacht 
burgers zullen helpen in het verwezenlijken van hun ambities. Maar omdat juist het oude 
eenrichtingsverkeer van overheid naar burgers problemen heeft opgeleverd in de ruimtelijke 
ordening in Nederland, wordt ook van hen wat aanpassingsvermogen verwacht (Buitelaar en Sorel, 
2010). Na een financiële crisis is het vaak de lokale overheid waar de meeste klappen vallen. Burgers 
wijzen snel naar de overheid als zij geconfronteerd worden met spanningen (Swyngedouw, 2005). 
Maar de tijd van ‘u vraagt en wij draaien’ is nu voorbij (Van der Heijden e.a., 2007). De lokale 
overheid is afhankelijk geworden van het zelforganiserende vermogen van andere partijen 
waaronder de vrijwillige sector (Machielse, 2010). Het succes van overheidsparticipatie is dan ook 
afhankelijk van de capaciteit van de samenleving om zich te kunnen organiseren (Chaskin, 2001). 
Burgers hebben het maatschappelijk oplossend vermogen om bij te kunnen dragen aan ruimtelijke 
ontwikkelingen (Fontein e.a., 2011). Belangrijke voorwaarde voor dit succes is dat initiatieven 
gebaseerd moeten zijn op een gemeenschapsgevoel (Boonstra en Boelens, 2011). Gemeenschap in 
leeftijd, levensstijl, inkomen, en het hebben van kinderen is daarbij bepalend.  Het gaat dus om de 
wederzijdse relatie tussen overheid en burger. Deze ontwikkeling zou ook als hybride 
gekarakteriseerd kunnen worden. Overheid en burger timmeren samen aan de weg (Van de Lindt, 
2012). Omdat overheden vaak blijven vasthouden aan oude routines en beleidsregels geeft Hetty van 
der Stoep (2014) een tip om de zelforganiserende rol van de burger te versterken. Het is raadzaam 
om als initiatiefnemer je idee zo vorm te geven dat het past bij die visie en beleid van de lokale 
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overheid. Dit wordt sticky storytelling genoemd. Als het ware speel je in op wat de overheid horen 
wil. 
 
Daarnaast is het zelforganiserende vermogen sterk afhankelijk van netwerken. Om een breed 
maatschappelijk probleemoplossend vermogen te creëren in de maatschappij is het belangrijk dat 
belangen van de gemeenschap samen komen in netwerken. Gezamenlijk in de zin dat overheden 
burgers en bedrijven gemeenschappelijke doelen realiseren zonder dat er te veel nadruk ligt op 
hiërarchische relaties. Met andere woorden, plannen op basis van gedeelde verantwoordelijkheid 
(Boonstra en Boelens, 2012). Netwerken zijn gebouwd op zogenaamde ‘vital actor relations’ 
(Meerkerk e.a., 2013). Deze relaties moeten er voor zorgen dat partijen gezamenlijk hoge kwaliteit 
van stedelijke  gebieden creëren en onderhouden. Vitale netwerken zijn netwerken waarin 
verschillende actoren positieve indterdependent relaties hebben en waarin de actoren elkaar 
regelmatig ontmoeten om visies, meningen, belangen, informatie en kennis uit te wisselen (Healey, 
2007). Er ontstaat meer vertrouwen tussen ‘interdependent actors’ en dat zal uiteindelijk leiden tot 
meer legitimiteit en effectiviteit van de oplossingsrichting die gevormd wordt. Het succes van 
herontwikkelingsinitiatieven van burgers is afhankelijk van de mate waarin ze zijn georganiseerd 
binnen een netwerk. Zelforganisatie is namelijk het product van meervoudige complexe en non-
lineaire interacties tussen betrokkenen (Boonstra en Boelens, 2011). Zoals hierboven ook al 
geschreven staat is het managen van deze netwerken dan ook essentieel.      

4.Vertrouwen, duidelijkheid en transparantie 

Een laatste succesfactor heeft betrekking op de relatie tussen overheid en burgers. Het imago van de 
lokale overheid is problematisch te noemen mede veroorzaakt door de topdown 
planningsgeschiedenis die Nederland kent. Een voorwaarde voor succesvolle overheidsparticipatie is 
vertrouwen (Rhodes, 1996). Dit vertrouwen moet wederzijds zijn volgens Van Meerkerk e.a. (2013). 
In een samenwerkingsverband zoals hierboven beschreven is vertrouwen sowieso een cruciale factor 
en essentieel om in onzekere tijden te blijven ontwikkelen (Kokx, 2010). Vertrouwen is namelijk een 
mechanisme om met complexiteit en onzekerheid om te gaan (Williams, 2002). Het is dus belangrijk 
dat overheden het vertrouwen van de burger weet terug te winnen. “Transparant en 
vertrouwenwekkend gedrag zijn cruciaal voor uiteindelijke realisatie van een ontwikkeling van 
onomstreden kwaliteit” (Van Rooy, 2011, p.5). Bij overheidsparticipatie moet de nieuwe ruimtelijke 
aanpak duidelijk zijn voor alle betrokken partijen. Voor een goede vertrouwensrelaties moet voor 
burgers en overheden helderheid bestaan over wat er van elkaar verwacht wordt (Blom e.a, 2012). 
Dit vereist een open en transparante werkhouding van lokale overheden naar de burger toe. Burgers 
hebben behoefte aan duidelijkheid over waar zij aan beginnen wanneer zij bereid zijn tijd en moeite 
te steken in de ruimtelijke ontwikkeling. Een open communicatie over de randvoorwaarden en de 
mogelijkheden voor een bijdrage aan de ruimte moeten bekend zijn bij het grote publiek (Buitelaar 
e.a., 2012). Keuzes over bepaalde initiatieven moeten verantwoord worden en er moeten 
duidelijke organisatorische afspraken gemaakt worden. Pas dan ontstaat er een gevoel van 
vertouwen en verantwoordelijkheid (Fontein e.a., 2012). Bovendien kan de lokale overheid al een 
grote slag maken door een stap terug te doen en los te durven laten en wanneer de interactie tussen 
beide werelden toeneemt.  Hoewel er geen stappenplan bestaat voor overheidsparticipatie is er wel 
behoefte aan vastigheid voor burgers. Vaste structuren waarin de nieuwe werkwijze wordt 
geïmplementeerd helpt de overheid om consistent te zijn en bovenal een betrouwbare partner. Tot 
slot kost het gewoon tijd om overheden en burgers vertrouwd te laten raken met 
overheidsparticipatie (Maier, 2001). 

2.2.3 Problemen met overheidsparticipatie 

Overheidsparticipatie in de gemeentelijke praktijk nog tamelijk onbekend. Een nieuwe faciliterende 
rol van de overheid en een zelforganiserende rol van de burger is geen kwestie van even 
omschakelen en vrolijk verder gaan. Het vergt een radicaal nieuwe werkhouding. Het implementeren 
van die nieuwe houding  en het bekwaam worden met dit nieuwe handelen vergt veel tijd en moeite 
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(Van Rooy, 2011). Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook overheidsparticipatie door verschillende 
factoren belemmert wordt. Er kan geconcludeerd worden dat burgerinitiatieven niet of nauwelijks 
van de grond komen (Boonstra en Boelens, 2011). Er zijn een aantal faalfactoren die belemmeringen 
veroorzaken. Deze factoren komen hier aan bod. Omdat veel faalfactoren berusten op de algemene 
relatie tussen overheden en burgers en het spanningsveld flexibiliteit versus rechtszekerheid zijn er 
overeenkomstige factoren te ontdekken tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie.  

1.Te veel controle 

Een eerste reden waarom burgerinitiatieven niet vanzelfsprekend zijn is dat lokale overheden nog te 
veel de controle over het ruimtelijk domein houden (Boonstra en Boelens, 2011). Lokale overheden 
blijven zich te veel bemoeien met initiatieven die in de maatschappij ontstaan. Een absolute 
faalfactor van overheidsparticipatie is het overnemen van een initiatief dat door zelforganiserend 
vermogen is ontstaan. Het blijft de vraag of overheden de burgerinitiatieven echt overlaten aan de 
gemeenschap of dat zij het toch niet kunnen laten om het initiatief naar haar eigen hand te gaan 
vormen. In dat laatste geval struikelt de nieuwe overheid over het zelfde been waar de oude 
overheid bij burgerparticipatie ook al tegen aan liep: vastlopen in oude routines en 
padafhankelijkheid en het opnieuw reguleren van de dynamiek van de samenleving door een enkele 
besluitvormer (Boonstra en Boelens, 2011). Padafhankelijkheid houdt in dat er een bepaalde 
deterministische structuur aanwezig is niet zomaar kan veranderen (Couch, e.a., 2011). De 
traditionele gewoontes van een toetsende overheid zitten nog steeds in de organisatie opgesloten. 
Het onbevooroordeeld in behandeling nemen van een initiatief is niet zo eenvoudig en overheden 
proberen richting te blijven geven volgens wat door de overheid gewenst wordt (Fontein, e.a., 2011). 
 
Met al opgestelde kaders, randvoorwaarden en ontwerpen trekken zij de initiatieven te veel naar 
zich toe. Een weloverwogen opvatting ten aanzien van burgerinitiatieven ontbreekt terwijl juist de 
opvatting op hoofdlijnen van essentieel belang is. Regelgeving, instrumentarium en financiën houden 
de overheid in haar greep waardoor er te weinig aanpassingsvermogen is om in te spelen op de 
initiatieven die zijn ontstaan uit de grote dynamiek van de samenleving (Van Straalen, 2014). Dat is 
niet verassend omdat gemeentelijke overheden onderdruk staan van complexe regelgeving die door 
hogere overheden wordt opgelegd. De verhoudingen tussen overheidslagen zijn dus niet in balans 
(Van Lindt, 2012). De overheid beoogt vaak wel een uitnodigende houding aan  te nemen ten 
opzichte van burgerinitiatieven maar pafafhankelijke routines maken het alles behalve eenvoudig. 
Andere mogelijke faalfactoren die hierbij een rol spelen is het feit dat ambtenaren bang zijn voor 
hun eigen overbodigheid wanneer burgers hun zelforganiserende rol gaan vervullen (ROB, 2012) en 
het feit dat overheden een gebrek aan vertrouwen hebben in de zelfredzaamheid van burgers (Van 
Lindt, e.a., 2012). 

2.Gebrek aan zelforganiserend vermogen 

Waar het zelforganiserende vermogen van burgers een kracht is van overheidsparticipatie kan het 
gebrek aan die capaciteit om zich te organiseren ook een zwakte zijn van deze participatievorm. 
Burgers hebben een gebrek aan middelen en macht om een succesvol initiatief te starten (Van 
Meerkerk, e.a., 2013). Daarnaast lukt het hen niet om voldoende effectieve verbindingen te maken 
met gemeentelijke instituties. Het sticky storytelling waar initiatiefnemers naar streven is niet 
eenvoudig. Blijkbaar is de barrière tussen burgerschap en overheid nog te groot (Van de Lindt, e.a.,  
2012). Het gebrek aan vertrouwen van overheden in de zelfredzaamheid van de mens is misschien 
wel niet zo vreemd. Naast de onbekwaamheid om een bijdrage te leveren in de ruimtelijke 
omgeving, heeft niet iedereen tijd en zin om zich te bemoeien met de leefomgeving. Bewoners 
vinden bijvoorbeeld dat het de taak van de overheid is om te zorgen voor een kwalitatieve 
leefomgeving. Vanuit het verleden bestaat er een moeizame relatie tussen lokale overheden en 
burgers waarbij onduidelijk is over wie nu echt de probleemeigenaar is (Fontein, e.a., 2012). Burgers 
steunen nog te veel op de overheid en het vertrouwen dat een burgerinitiatief kans van slagen 
heeft ontbreekt (Van Assche en Leinfelder, 2008). Zoals eerder beschreven is de bijdrage van burgers 
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ook sterk afhankelijk van het gemeenschapsgevoel in een bepaalde leefomgeving. Als dat gevoel, die 
betrokkenheid, ontbreekt zullen er weinig waardevolle initiatieven ontstaan.  

3.Kostbaar en tijdrovend 

Evenals burgerparticipatie is overheidsparticipatie een kostbaar en tijdrovend proces. Gemeenten 
hebben vaak nu al onvoldoende gelden en mankracht voor het uitvoeren van de wettelijke 
verplichtingen, laat staan voor de intensieve faciliterende rol van de overheid (Edelenbos, 2006). 
Er wordt wel gedacht dat doordat burgers zelf ontwikkelingen organiseren en investeren in hun 
leefomgeving. Maar overheidsparticipatie betekent zoals eerder gezegd niet alleen afwachten maar 
juist ook proactief initiatieven faciliteren en verbinden. Door de druk op de gemeentelijke budgetten 
is dit niet eenvoudig te realiseren. 
4.Ongelijke machtsverhoudingen 
Een probleem van overheidsparticipatie is dat het zelforganiserende vermogen onevenwichtig 
verdeeld is over de samenleving. Hoger opgeleiden zijn eerder geneigd en beter in staat om initiatief 
te nemen in hun leefomgeving (Tonkens & Verhoeven, 2011). Doordat robuuste procedures voor 
overheidsparticipatie nog ontbreken zullen minder kansrijken of zelfs kwetsbare bewoners zich 
buitengesloten voelen. Actief burgerschap beperkt zich beperkt tot een selecte groep. Lester en 
Reckhow (2012) beschreven in hun artikel de relatie tussen governance en regionale gelijkheid en 
beweren dat de potentie van netwerk governance om grote overeenstemming te bereiken tussen 
allerlei betrokkenen onjuist is. Ongelijke machtsverhoudingen   zijn inherent aan de maatschappij. Er 
zullen dus altijd mensen zijn die  meer kracht hebben om iets gedaan te krijgen en die daarom 
dominant zullen zijn in de organisatie van initiatieven (Lester en Reckhow, 2012). Dit worden de 
professionele burgers of bedrijvige burgers genoemd.  
 
Het gevolg is dat er een mogelijk dreigende ontwikkeling ontstaat. Door de verschillen in 
zelforganiserend vermogen in een samenleving zorgt ervoor dat overheidsparticipatie gebaseerd is 
op het creëren van verschillen (Van de Lindt, e.a., 2012; Boonstra en Boelens, 2011). Dit betekent dat 
we van een benadering gebaseerd op gemiddelden gaan naar een benadering gebaseerd op 
verschillen. In plaats van algemene aspecten staan de specifieke initiatieven nu centraal (Boonstra en 
Boelens, 2011). Een netwerksamenleving waarin een groter beroep wordt gedaan op het 
zelforganiserend vermogen van de burger betekent dat burgers individueel erg kwetsbaar worden. 
Kwetsbaarder dan in een traditionele en verticaal georganiseerde samenleving waarin overheden de 
gelijke rechten van burgers van bovenaf in de gaten hield (Van de Lindt, e.a., 2012). Tevens wordt de 
geloofwaardigheid van de overheid geschaad door de individuele ongelijkheden die er ontstaan 
(Moroni, 2007). 
 
Burgerparticipatie en overheidsparticipatie hebben elk hun eigen problematiek en voorwaarden voor 
succes. Alle succes- en faalfactoren van burger- en overheidsparticipatie staan in het overzicht aan 
het einde van dit hoofdstuk (Tabel 2). Deze succes- en faalfactoren worden deductief getoetst door 
middel van kwalitatieve interviews bij lokale overheden en burgers. In de volgende paragrafen wordt 
ingegaan op het spanningsveld waar veel van deze succes- en faalfactoren naar te herleiden zijn.  

2.3 Participatietrappen 
Maar eerst volgt nu een paragraaf waarin de burgerparticipatietrap (Arnstein, 1969) en de 
overheidsparticipatietrap (ROB, 2012) worden besproken (Tabel 1). De manier waarop participatie bij 
beide vormen plaatsvindt is hierboven al uitvoerig beschreven, maar een andere succesfactor is de 
mate waarin burger de kans krijgen bij te dragen aan de ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om 
het type invloed dat de burger kan uitoefenen en het type bestuurstijl dat de overheid hanteert in 
respectievelijk burgerparticipatie en overheidsparticipatie (Edelenbos, 2005).  Binnen beide vormen 
bestaan namelijk verschillende gradaties. Participatieladders worden vaak gebruikt om de gradaties 
weer te geven. Bij de burgerparticipatietrap neemt de invloed van burgers van boven naar beneden 
af. Bij overheidsparticipatie neemt de bemoeienis van de overheid van boven naar beneden af. Het 
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bestuderen van beide ladders waarbij tussen beide publicaties  43 jaar verschil zit, levert de conclusie 
op dat beide ladders niet zoveel van elkaar verschillen. De verschillende gradaties van de 
burgerparticipatie trap zijn één op één te linken aan de gradaties van overheidsparticipatietrap. Dit 
wordt zichtbaar wanneer de overheidsparticipatietrap gekanteld wordt. De bestuurstijl loslaten lijkt 
onlosmakelijk verbonden met de burgerinvloed zelforganisatie. En zo kan die verbinding voor elk van 
de gradaties gemaakt worden. Het verschil zit hem enkel  in de rollen van burgers enerzijds en 
overheid anderzijds. De verandering van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie is een 
verschuiving van het zwaartepunt van een regisserende overheid en een adviserende burger naar 
een faciliterende overheid en een meebeslissende burger (Tabel 1). In dit onderzoek wordt nagegaan 
of lokale overheden  binnen die verschuiving verschillende zwaartepunten kunnen hebben. Dan 
wordt duidelijk of burger- en overheidsparticipatie samen gaan of elkaars tegenpolen zijn. Om daar 
achter te komen wordt er gekeken naar de positie van beide participatievormen binnen het 
spanningsveld rechtszekerheid versus flexibiliteit. Aan het einde van dit hoofdstuk worden beide 
schalen gecombineerd. 
   
 

Burgerparticipatietrap Overheidsparticipatietrap 

Burgers zijn bevoegd zelf te 
ruimtelijke projecten te organiseren 

Zelf organiseren Reguleren Reguleren door wet- en regelgeving 
en het handhaven en desnoods 
sanctioneren 

Burgers krijgen gedeeltelijke 
bevoegdheden en zijn 
medeverantwoordelijk voor 
beslissingen 

Meebeslissen Regisseren Andere partijen hebben een rol 
maar de overheid regisseert 

Burgers zijn samenwerkingspartners 
en krijgen de kans in dialoog te gaan 
met overheden 

Coproductie Stimuleren Andere partijen worden 
gestimuleerd de wensen van de 
overheid te realiseren 

Burgers worden gehoord en kunnen 
hun mening laten horen over 
ruimtelijke plannen 

Adviseren Faciliteren Burgerinitiatieven worden mogelijk 
gemaakt als er belang aan wordt 
gehecht 

Burgers worden slechts geïnformeerd 
of geraadpleegd over ruimtelijke 
plannen 

Aanhoren Loslaten Inhoudelijk noch in het proces 
enige bemoeienis 

Tabel 1: Gradaties van burger- en overheidsparticipatie  

 

2.4 Rechtszekerheid versus flexibiliteit 
Spit en Zoete (2009) noemen drie tegenstrijdigheden die zijn terug te voeren op de relatie tussen 
overheid en burgers. (1) Flexibiliteit versus rechtszekerheid, (2) Eigendomsrecht versus 
overheidsregulering, (3) Slagvaardigheid versus inspraak en rechtsbescherming. In alle drie de 
spanningsvelden staat het recht en belang van burgers tegenover het belang van een overheid.   
Het meest bekende spanningsveld in de gemeentelijke praktijk is dat van rechtszekerheid versus 
flexibiliteit. Rechtszekerheid kan omscherven worden als de mate waarin rechthebbenden zeker zijn 
van hun rechten (Tempels en Hartmann, 2014). Dit is belangrijk omdat dit  de grondslag is van de 
rechten van belanghebbenden bij een bepaald ruimtelijk project. De wetgeving moet burgers 
zekerheid bieden over ruimtelijke ontwikkelingen in hun leefomgeving. Zo wordt voorkomen dat 
alles zomaar wordt toegestaan. Zonder rechtszekerheid zijn de vaak economische belangen bij een 
bepaalde ruimtelijke ontwikkeling waardeloos. De wet beschermt op die manier de belangen van 
burgers tegen een ongewenste verandering van de ruimte (Spit en Zoete, 2009; Spit, e.a., 2012).  
De voorspelbaarheid van overheidshandelen ten aanzien van deze rechten is daarmee inbegrepen 
(Tempels en Hartmann, 2014).  
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Maar flexibiliteit in ruimtelijke planning is ook belangrijk. De meeste projecten hebben namelijk een 
langer doorlooptijd waardoor er behoefte is om zich snel aan te kunnen passen aan veranderende 
sociale, politieke, economische en ruimtelijke condities en om te kunnen gaan met onzeker heden. 
Een bepaalde mate van flexibiliteit is noodzakelijk om ruimte voor ruimtelijke ontwikkelingen te 
behouden. Zeker nu door de toegenomen dynamiek van de samenleving toekomstige situaties niet 
meer te voorspellen zijn is er steeds meer behoefte aan flexibiliteit in de planvorming (Spit en Zoete, 
2009; Spit e.a., 2012; Tempels en Hartmann, 2014). Schultz en Nie (2012) pleiten voor een adaptieve 
management strategie die er opgericht is om ondanks alle onzekerheden vorderingen te blijven 
maken. Flexibiliteit is ook belangrijk om de eerder genoemde ‘wicked problems’ op te kunnen lossen 
(Hartmann, 2012).  
 
De beginselen van rechtszekerheid en flexibiliteit dienen dus verschillende belangen in een 
planningsproces die vaak op gespannen voet staan. Een verse ruimtelijke verandering leidt dan ook 
vaak tot veel conflicten. In de ideale situatie worden goederen en diensten gelijk verdeeld op basis 
van het rechtszekerheidbeginsel. Maar wanneer deze rechtsbescherming wordt vastgelegd is er geen 
vooruitgang mogelijk die voldoet aan alle rechten van burgers. Rechtszekerheid kan dus niet voor 
iedereen gegarandeerd worden (Carmona en Gallent, 2004). Het is niet het een of het ander, het 
gaat om de balans die overheden moeten vinden (Tempels en Hartmann, 2014) het liefst wordt er 
beleidsprocessen geproduceerd dat zowel rechtszeker is als flexibel. Dat betekent dat die processen 
naar tevredenheid werken wanneer ze geconfronteerd worden met conflict situaties maar 
tegelijkertijd capabel zijn om mee te veranderen met de dynamiek van de samenleving. (Huntjens 
e.a., 2012). Een ruimtelijke ontwikkeling zal altijd leiden tot  tegenstand en tot botsende wensen van 
burgers en overheden. Dit wordt ook wel het NotInMyBackYard-gedrag van burgers genoemd. Dit 
houdt in dat burgers zich zullen laten horen middels beroepen en bezwaarschriften wanneer een 
bepaalde overheidsinterventie hun individuele belang schaadt (Maier, 2001). “Nimbys are noisy. 
Nimbys are powerful. Nimbys are everywhere. Nimbys are people who live near enough to corporate 
or government projects-and are upset enough about them -to work to stop, stall, or shrink them. 
Nimbys organize, march, sue, and petition to block the developers they think are threatening them”.  
(Glaberson, 1988, p.1). Dit gedrag hangt deels samen met de angst voor een onbekende verandering. 
Nieuw is onvoorspelbaar en daarom ongewenst (Spit, e.a., 2012). Dit gedrag van mensen zullen altijd 
tot conflicten en bezwaren leiden en kan dan ook als een belangrijke faalfactor dienen van zowel 
burgerparticipatie als overheidsparticipatie (Tabel 2). Bij burgerparticipatie wordt het NIMBY-gedrag 
veroorzaakt door tegenstrijdigheden tussen het algemeen belang van de overheid en individuele 
belangen van burgers. Bij overheidsparticipatie wordt het NIMBY-gedrag ook veroorzaakt door 
burgerinitiatieven die botsen met de individuele belangen van omwonenden. In beide gevallen zal de 
lokale overheid de boosdoener zijn. 
 
In de kern van ieder planning systeem zijn er spanningen tussen rechtszekerheid en flexibiliteit. Ieder 
planning systeem heeft een beetje van allebei. De afweging die wordt gemaakt binnen een land is 
afhankelijk van de planningcultuur die er heerst. Sanyal (2005, p.21) definieert planning cultuur als: 
“the collective ethos and dominant attitudes of planners regarding the appropriate role of the state, 
market forces, and civil society in influencing social outcomes”. Het gaat dus om de wens van de 
overheid in welke mate er sturing wordt gegeven aan de belangen van mensen in de ruimtelijke 
ordening. Engelse planners worden geprezen om hun flexibiliteit die zorgt voor het vermogen zich 
snel aan te kunnen passen aan bijvoorbeeld de economische situatie (Tewdr-Jones, 1999). De 
planning systemen van Frankrijk en de Verenigde Staten is rechtszekerheid een belangrijke goed. Dat 
geldt ook voor het Nederlandse planningsysteem wat sterk top-down georganiseerd is (Buitelaar en 
Sorel, 2010). Ruimtelijke ordening in Nederland is gericht op het voorkomen van ruimtelijke wanorde  
(Faludi and Van der Valk, 1994). Deze cultuur wordt ook wel geassocieerd met wetten en regels die 
wanorde moeten voorkomen. Een cultuur die rechtszekerheid belangrijker acht dan flexibiliteit. Het 
hele systeem van eigendomsrechten en economische investeringen is gebouwd op betrouwbare en 
robuuste ruimtelijk plannen. In Nederland is sinds de nieuwe Wet op ruimtelijke ordening in 2008 het 



30 
 

bestemmingsplan het belangrijkste rechtsgeldige planningsinstrument waar nauwelijks van kan 
worden afgeweken. Dit is de reden waarom flexibele planningsbenaderingen vaak niet standaard en 
vanzelfsprekend zijn (Tempels en Hartmann, 2014). 
 
Maar hier moet de kanttekening bij geplaatst worden dat de Nederlandse planners flexibel omgaan 
met die regels. Artikel 19 van de Wro maakt een wijziging van een bestemmingsplan mogelijk en als 
de overheid bepaalde doelen wilt nastreven wordt die procedure vaak toegepast (Buitelaar en Sorel, 
2010). Op die manier is de ruimtelijke sturing reactief in plaats van proactief zoals oorspronkelijk 
bedoeld. Needham noemt rechtzekerheid in het Nederlandse systeem daarom ook wel ‘the big lie’ 
(Needham, 2006). De rol van de wet is in deze essentieel. De wet als bewaker van de ruimtelijke 
rechten die de mens heeft waarin alles is dichtgeregeld om conflictsituaties te vermijden. Of de wet 
als instrument om ontwikkelingen mogelijk te maken waarbij verschillen ontstaan binnen de 
samenleving. Ruimtelijke plannen, al dan niet vanuit burgerinitiatief, worden dan niet getoetst aan 
allerlei regels maar de verdiensten die de plannen zullen genereren worden beoordeeld door de 
autoritaire lokale overheden (Buitelaar en Sorel, 2010). De wet wordt in Nederland dus gebruikt om 
de wenselijke sturing van overheden te faciliteren. Door de afwijkingen van rechtsgeldende plannen 
krijgen overheden meer macht om hun visie te realiseren. In de Nederlandse planning cultuur is het 
dus nog altijd de overheid die regeert. Een afwijking van rechtszekerheid is kan dus als de overheden 
een doel voor ogen hebben. Eens te meer blijkt hieruit de dominantie van de lokale overheid. Het is 
de overheid die voorstellen van burgers, ondernemers, en woningcorporaties condities kunnen 
opleggen. Het geeft overheden dus voordelen. Het geeft overheden dus rechtszekerheid. Aan de 
andere kant wordt ook beweerd dat overheden juist door een flexibel planningsproces ruimtelijke 
ontwikkelingen naar de hand van de gemeente gezet kunnen worden doordat randvoorwaarden 
sneller kunnen worden vernieuwd of aangepast (Moroni, 2007). 
 
Volgens Hartmann en Albrecht (2014) is dit verschil, tussen toetsen en het beoordelen van de 
verdiensten, een onderscheidt in het type wet- en regelgeving dat een planningsysteem hanteert. 
Om flexibel met regels om te kunnen gaan moet men niet proberen te ontsnappen aan de wet- en 
regelgeving maar moeten regels op een andere manier worden gebruikt. Zij maken onderscheidt in 
twee manieren hoe regelgeving kan worden toegepast: Condition-based regulations en performance-
based regulations. Bij condition-based regulations  liggen de voorwaarden vast waaronder de 
overheid een juridisch gevolg toe moet passen. In tegenstelling tot condition based regulations 
stellen performance-based regulations wel heldere einddoelen over het resultaat van een bepaalde 
handeling. De doelen liggen vast samen met de instrumenten en procedures om die doelen te 
kunnen behalen. De regels vormen een soort kader waarbinnen de lokale overheid de ruimte krijgt 
om te bepalen hoe een bepaald doel te behalen. Bij condition-based regulatoins hebben lokale 
overheden geen ruimte om te manoeuvreren en liggen de regels vast in een als- dan structuur. Als 
een persoon een x aantal kilometers te hard rijdt, dan dient een Y bedrag betaald te worden. 
Condition based-regulations toetsen dan ook elke verandering die wordt aangedragen. Zolang het 
voldoet aan de regels kan het, zonder dat het einddoel van een bepaald initiatief in beeld is. 
Condition-based regulations bepalen heel nauwkeurig wat waar en wanneer gebeurd. Het is dan ook 
niet noodzakelijk te noemen waarom iets zo is. Het verschil tussen beide typen regelgeving is 
bepalend voor de balans tussen rechtszekerheid en flexibiliteit en de positie die de lokale overheid 
daarin neemt: waar performance-based regulations worden getoetst aan een bepaald doel of visie, 
worden condition-based regulations beoordeeld op wat er in de wet nauwkeurig beschreven staat. 
Wetgevers kunnen handelingen van betrokkenen reguleren of de resultaten van die handelingen. 

2.5 Co-evolutie van burger- en overheidsparticipatie  
Zoals hierboven beschreven staat is rechtszekerheid versus flexibiliteit een spanning die voornamelijk 
op lokaal niveau de relatie tussen burgers en lokale overheden beïnvloedt. Participatie in de 
ruimtelijke ordening is een uitwerking van die relatie die zich binnen dat spanningsveld afspeelt.   
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Maier (2001) beweert bijvoorbeeld dat de rechtszekerheid en flexibiliteit discussie een us versus 
them verhouding veroorzaakt. De rechtmatige belangen van us (burgers) moeten worden beschermt 
tegen de ruimtelijke interventies van them (lokale overheid). De overheid wordt vaak als 
tegenstander beschouwt terwijl bij participatie de overheid juist een medespeler moet zijn. 
Tegelijkertijd maakt een meer flexibel planningsproces de discussie en participatie van actoren in het 
planvormingsproces mogelijk (Maier, 2001). Veel van de factoren die participatie al dan niet tot een 
succes maken staan of vallen dan ook met dit spanningsveld van rechtszekerheid en flexibiliteit. 
De faalfactoren van beide vormen van participatie, zoals padafhankelijkheid en ingewikkelde 
regelgeving, zijn het gevolg van de rechtszekerheid die is ingebouwd in ieder planningstelsel. 
Tegelijkertijd is het de rechtszekerheid die overheden de gelegenheid biedt om dominant te zijn in 
het planningsproces. Het domineren van het planningsproces door de overheid is eveneens een 
faalfactor. De succesfactoren die geschreven staan in de literatuur, zoals wederzijds vertrouwen en 
een uitnodigend karakter van de overheid, vragen om voldoende flexibiliteit. Er zou geconcludeerd 
kunnen worden dat het spanningsveld rechtszekerheid tegenover flexibiliteit een negatieve rol speelt 
bij beide participatie vormen (Van Buuren, e.a., 2006). In een onderzoek naar de huidige 
verhoudingen van burger- en overheidsparticipatie betekent dit dat ongeacht de uitkomsten hiervan 
flexibiliteit en recht altijd een bepalende rol blijven spelen. 
 
Toch is er een belangrijk verschil tussen de positie die burger- en overheidsparticipatie innemen 
binnen dit spanningsveld. Dit verschil is af te leiden van het essentiële verschil tussen beide vormen 
namelijk waar het zwaartepunt ligt. Bij burgerparticipatie ligt die nog bij de overheid, bij 
overheidsparticipatie ligt het zwaartepunt in de samenleving zelf. De eindgebruiker en de dynamiek 
van de samenleving staan centraal in zelforganiserende netwerken en die netwerken gaan uit van 
het ongeplande. Strakke beleidskaders die de rechtszekerheid beschermen zijn te star om om te 
kunnen gaan met ongeplande (Boonstra, 2010). Overheidsparticipatie is dus een roep om meer 
flexibiliteit die is versterkt na de vastlopende ontwikkelingen die zich vanaf 2008 aandienden. 
Daarnaast is uit het theoretisch kader gebleken dat zelforganisatie leidt tot verschillen in de 
samenleving door dat er een beroep wordt gedaan op het zelforganiserend vermogen van het 
individu. De verandering van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie is er één van een 
voornamelijk verticaal georganiseerde samenleving naar een meer horizontale samenleving waarin 
overheden en burgers gelijkwaardige partners zijn. Het is ook een verandering van gemiddelden in de 
samenleving naar verschillen in de samenleving. Waar bij burgerparticipatie een zekere mate van 
rechtszekerheid de rechten van de mens beschermde, beschermt overheidsparticipatie de vrijheden 
van het individu. In plaats van algemene aspecten staan specifieke initiatieven nu centraal. 
Flexibiliteit is ook nodig om aan de vereisten van individuele klanten te kunnen voldoen (Moroni, 
2007). Flexibiliteit leidt immers tot het ontstaan van bottom-up initiatieven (Huntjens, e.a., 2012). De 
theorie wijst dus uit dat overheidsparticipatie sterk afhankelijk is van een flexibel planningsproces. 
De positie van overheidsparticipatie zal visueel gezien meer hangen aan de flexibele kant van het 
spanningsveld (Figuur 1), waar burgerparticipatie nog sterk berust op het rechtvaardigheid beginsel 
en daarom in het midden van dit spanningsveld geplaatst kan worden. De positie van burger- en 
overheidsparticipatie binnen de gradaties aan bestuurstijlen en invloed; en het spanningsveld 
rechtszekerheid-flexibiliteit zijn besproken in dit hoofdstuk. De theoretische posities worden 
gecombineerd in figuur 1. Opmerking dient gemaakt te worden dat de beschreven posities niet zo 
statisch zijn als ze eerder zijn geschetst. Burgerparticipatie en overheidsparticipatie vullen een 
bepaalde ruimte binnen het grijze gebied tussen beide varianten. Bovendien is er nog veel 
onzekerheid over de exacte grenzen van dit gebied. Daarom tonen burger- en overheidsparticipatie 
in figuur 1 wat overlap. 
 
Door de verschillende posities die burger- en overheidsparticipatie hebben binnen het spanningsveld 
rechtszekerheid tegenover flexibiliteit en op de participatieladder, is het de vraag of beide vormen 
samen kunnen bestaan. De relatie of interactie tussen twee systemen wordt in de 
complexiteitstheorieën co-evolutie genoemd (Kallis, 2007). Co-evolution is the evolutionary mutual 
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changes of species (or organizations) that interact with  each other” (Merry, 1999, p. 272). Zoals 
eerder is gebleken is die relatie afhankelijk van dit spanningsveld. Dit betekent dat de succes en 
faalfactoren van burgerparticipatie overheidsparticipatie beïnvloeden en de succes- en faalfactoren 
van overheidsparticipatie impact hebben op burgerparticipatie. Systemen evolueren niet geisoleerd 
van hun omgeving (Teisman, e.a., 2009). Er kan onderscheidt gemaakt worden tussen interferentiele 
co-evolutie en symbiotische co-evolutie. Bij interferentiele co-evolutie gaat het om een wederzijds 
uitsluitende relatie, waarbij burgerparticipatie overheidsparticipatie uitsluit of andersom. Bij 
symbiotische co-evolutie gaat het om een wederzijds versterkende relatie, waarbij beide vormen van 
participatie als complementen naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen versterken of 
aanvullen (Edelenbos en Eshuis, 2011). De vraag die nog open ligt is in hoeverre co-evolutie van 
burgerparticipatie en overheidsparticipatie als positief kan worden bestempeld. Wellicht kunnen 
beide vormen gecombineerd worden om een nieuwe balans te vinden tussen flexibiliteit en 
rechtszekerheid.   
  

 
Figuur 1: Het grijze gebied waarbinnen burger- en overheidsparticipatie (BP en OP) zich bevinden

 

OP 

 

BP 
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 Succesfactoren Faalfactoren 
 
Burgerparticipatie 

 
Uitnodigen, communiceren en vertrouwen 
winnen 
- uitnodigen in een zo vroeg mogelijk stadium 
- zoveel mogelijk zeggenschap geven 
- duidelijk communiceren van de juiste informatie 
-face-to-face contact 
-kleine groepen vormen 
- social media 
-goed luisteren naar burgers 
 
Netwerkmanagement en proces design 
-intensief sturen van netwerken 
-organiseren van interacties 
-formuleren gezamenlijke doelstellingen 
-organisatorische regelingen 
-acceptatie institutionele design bij burgers 
-legitiem fundament van burgerparticipatie binnen 
de overheidsorganisatie 
-open en transparant management 
-constante wisselwerking netwerkmanagement en 
proces design 
 

 
Onbekwaamheid burgers 
-gebrek aan ervaring en motivatie 
 
Heft in eigen hand houden 
-angst voor het verlies van eigen baan 
-angst voor extra kosten, vertraging en conflict 
-handelen vanuit hun comfort zone, vanuit gewoonte 
-uniforme en ontoereikende richtlijnen voor burgerparticipatie 
-padafhankelijkheid 
-hard linkages 
-instrumenteel gebruik 
 
Kostbaar en tijdrovend proces 
-administratieve rompslomp en inefficiënties 
 
Uitsluiting 
-betrokkenen geselecteerd en niet representatief 
-verschil in betrokkenheid 
-ongelijke machtsverhoudingen 
 
Politieke dubbelzinnigheid 
-ontbrekende wisselwerking besluitvorming en participatietraject 
-angst om gezag te verliezen 
-financiën doorslaggevende raadgever 
 
NIMBY gedrag 
-angst voor verandering 
-conflicten en bezwaren 
-botsende wensen overheid en burgers 
-algemeen belang versus individueel belang 
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Overheidsparticipatie 

 
Vitale samenleving 
-wil van burgers zich in te zetten en 
verantwoordelijkheid te nemen 
 
Faciliterende rol van de overheid 
-openstellen voor, ruimte bieden aan en het 
stimuleren van  initiatiefnemers 
-minder regelen/flexibele regelgeving 
-opsporen van motivaties en belangen 
-visie en randvoorwaarden op hoofdlijnen 
-nieuwe (sociale) media 
-juiste informatie verstrekken 
- aanbieden van tijd, geld, deskundigheid of 
materiële middelen 
 
Zelforganiserende rol van de burgers 
-zelforganiserende vermogen 
-aanwezigheid van netwerken 
-gemeenschapsgevoel 
-sticky storytelling 
-gedeelde verantwoordelijkheid 
 
Vertrouwen, duidelijkheid en transparantie 
-wederzijds vertrouwen 
-open, transparante, vertrouwenswekkende 
werkhouding 
-verantwoording keuzes 
-heldere organisatorische afspraken 
-vaste structuren  

 
Teveel controle 
-overnemen van initiatieven 
-padafhankelijkheid 
-ongelijke verhoudingen tussen overheidslagen 
-angst voor hun eigen overbodigheid 
-gebrek aan vertrouwen in zelfredzaamheid van burgers 
 
Gebrek aan zelforganiserend vermogen 
-gebrek aan middelen en macht 
 
-onbekwaamheid in het maken van verbindingen met 
gemeentelijke instituties 
-gebrek aan motivatie en vertrouwen in de overheid 
-gemeenschapsgevoel ontbreekt 
 
Kostbaar en tijdrovend proces 
-onvoldoende geld en mankracht 
 
Ongelijke machtsverhoudingen 
-zelforganiserende vermogen onevenwichtig verdeeld 
-professionele burgers 
-verschil in betrokkenheid 
 
NIMBY gedrag 
-angst voor verandering 
-conflicten en bezwaren 
-botsende wensen burgers onderling 
-individueel belang versus individueel belang 

Tabel 2: Analysekader van succes- en faalfactoren van burger- en overheidsparticipatie 
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3. Methodologie  

3.1 Onderzoeksbenadering 
In dit onderzoek wordt gekeken naar de waarde van burger- en overheidsparticipatie in de huidige 
planningspraktijk en onderzocht in hoeverre beide vormen samen kunnen opereren. Dit wordt 
onderzocht door het deductief toetsen van theoretische succes- en faalfactoren van burger- en 
overheidsparticipatie. Op basis van percepties van lokale overheden en burgers over deze 
participatievormen bij lokale stedelijke herontwikkeling wordt gekeken of deze succes- en 
faalfactoren voorkomen en of dat er misschien andere factoren aan het licht komen die nog niet 
bekend zijn. Die factoren kunnen de huidige positie van beide participatievormen bepalen binnen het 
spanningsveld rechtszekerheid tegenover flexibiliteit. Op basis van de huidige positie van beide 
vormen kan een uitspraak gedaan worden over de co-evoluerende werking van burger- en 
overheidsparticipatie. Er is gekozen om dit te onderzoeken aan de hand van lokale stedelijke 
herontwikkeling omdat stedelijke herontwikkeling vaak op wijkniveau een grote impact heeft op de 
directe woonomgeving van burgers (Qu en Hasselaar, 2011). Lokale stedelijke herontwikkeling gaat 
namelijk gepaard met gedwongen verhuizingen, de overlast van een bouwput, en verandering. 
Verandering in de woonomgeving van burgers zorgt voor spanningen tussen rechtszekerheid en 
flexibiliteit en deze ruimtelijke projecten beïnvloeden zo de relatie tussen lokale overheden en 
burgers die centraal staat in dit onderzoek. 
 
Om percepties te kunnen achterhalen en te kunnen plaatsen is gekozen voor een interpretatieve 
onderzoeksbenadering. Een interpretatieve onderzoeksbenadering legt de focus op verscheidene 
betekenissen die mensen geven aan de wereld om hen heen, gevormd door interacties tussen 
mensen (Yanow, 2000). Doordat de onderzoeker als het ware door de ogen van de onderzochten 
kijken ontstaat er begrip voor de sociale werkelijkheid die beschreven wordt. Voor onderzoek naar 
overheidsbeleid waarin de interactie met de samenleving blijkt toe te nemen is het essentieel om 
een focus aan te brengen op de betekenis die zowel lokale overheden als burgers geven aan 
participatie vormen. Het gaat hier dus om verschillen in het gedrag, de ervaringen en de beleving van 
burgers en de lokale overheid van participatievormen bij lokale stedelijke herontwikkeling. 
Kwalitatieve onderzoeksmethoden lenen zich voor het beschrijven, interpreteren en verklaren van 
die verschillende betekenissen die mensen aan hun omgeving verlenen. Daarnaast is kwalitatief 
onderzoek geschikt voor ingewikkelde onderwerpen waar nog veel onzekere aspecten aan 
verbonden zijn (Boeije, e.a., 2009). Door de toenemende complexiteit van de samenleving weet 
niemand exact waar de grenzen van participatie liggen maar hebben mensen er wel een idee over. 
Tot slot is kwalitatieve onderzoek de aangewezen methode als het gaat om gevoelige onderwerpen 
(Bryman, 2012). Sommige burgers of medewerkers van een gemeente kunnen emotioneel betrokken 
zijn bij een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling. Mogelijk emotionele reacties kunnen van invloed zijn 
op de onderzoeksresultaten welke genegeerd zouden worden wanneer voor kwantitatief onderzoek 
was gekozen.    
 
Dit onderzoek dient ook als een momentopname van de huidige positie van burger- en 
overheidsparticipatie in een dynamische maatschappij en daarom betreft het tevens een evaluerend 
onderzoek. De positie van beide participatievormen wordt achterhaald en geëvalueerd aan de hand 
van vragen naar de ervaringen en verwachtingen van lokale overheden en burgers met betrekking 
tot huidige stedelijke herontwikkelingsprocessen. 
 
Het onderzoek kent voor deelvraag 1 en 2 een casestudy design omdat dit design geschikt is voor een 
intensieve studie van complexe materie (Bryman, 2012). De waarde van burger- en 
overheidsparticipatie ligt verstrengeld in de relatie tussen overheden en burgers en daarom een 
complex onderzoeksobject. Om in algemene zin uitspraken te kunnen doen over de waarde van 
burger- en overheidsparticipatie bij hedendaagse stedelijke herontwikkeling is een verdieping in een 
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enkele casus niet voldoende. Hoe goed een enkele casus ook wordt uitgewerkt, uiteindelijk is het 
resultaat slechts een hypothese. In sommige onderzoeken kan een enkele casus voldoende zijn, 
afhankelijk van de strategische keuze van de case en het onderwerp (Flyvjberg, 2006). Maar voor het 
ontdekken en verklaren van urban governance processen is vergelijkend onderzoek nodig (Pierre, 
2005). Deze zijn namelijk zo complex en uniek, en kent zoveel contextuele variabelen dat er geen 
case bestaat die algemeen geldig is. Door meerdere casestudies met elkaar te vergelijken kunnen 
causale relaties en wetenschappelijke verklaringen aan het licht komen. Vergelijkend onderzoek kan 
casestudies controleren voor contextuele variabelen en  daarom kan men de werkelijkheid van een 
bepaald sociaal fenomeen benaderen. Steden zijn namelijk uniek en daarom is het raadzaam 
onderzoek niet te beperken tot één stad (Pierre, 2005). Daarom worden in dit onderzoek naast een 
hoofdcasus (Herontwikkeling Butys Ballotweg De Bilt) nog gebruik gemaakt van twee 
referentiecasussen (Herontwikkeling Anthony Fokkerweg Hilversum en Ontwikkeling scholencluster 
Harmelen).  
 
Naast de casussen die naar specifieke ruimtelijke projecten verwijzen, is het gehele onderzoek ook 
gebaseerd op een visie van geïnterviewden op burgerparticipatie en overheidsparticipatie in het 
algemeen. De casestudy design is dus niet van toepassing op het gehele onderzoek maar levert een 
gedeeltelijke bijdrage aan de resultaten. De resultaten van de casestudies zijn terug te vinden in 
paragraaf 4.1. De resultaten in paragraaf 4.2 tot en met 4.4 zijn gebaseerd op alle geïnterviewde 
personen in dit onderzoek ongeacht bij welke casus de geïnterviewden horen. 
 
Voorafgaand aan en ter voorbereiding op de empirische dataverzameling wordt het participatie 
traject van het opstellen van de gebiedsvisie de Bilt Zuid geobserveerd. Het doel van deze observatie 
is om feeling te krijgen met de leefwereld van de onderzochten waardoor uiteindelijke interpretaties 
van de onderzoeksresultaten ondersteunt zullen zijn door contextueel begrip (Boeije, e.a., 2009; 
Bryman, 2012). Er wordt gebruik gemaakt van observatie wanneer onderzoekers informatie nodig 
hebben over gedragingen van mensen (Boeije, e.a., 2009). De onderzoeker is aanwezig bij alle 
projectgroepvergaderingen, fietsexcursies, workshops en inloopavonden die de projectgroep 
gebiedsvisie de Bilt Zuid observeert. Het doel van de observaties is enkel om kennis te nemen van het 
verloop van een willekeurig participatietraject alvorens dieper op de vorm van participatie in te gaan. 
De invloed van deze observaties op het onderzoek blijft daarom beperkt tot een kennismaking met 
de praktijk. De observaties vinden plaats voordat er empirische data wordt verzameld waardoor er 
tijdens de dataverzameling geen plotselinge veranderingen optreden.  

3.2 Casussen en onderzoekseenheden 
De waarde van burger- en overheidsparticipatie bij lokale stedelijke herontwikkeling wordt 
onderzocht aan de hand van drie casestudies waarin recentelijk een stedelijke herontwikkeling staat 
gepland. De kern van dit onderzoek wordt gevormd door de herontwikkeling van de Buys Ballotweg 
en omgeving in De Bilt. Dit is de hoofdcasus die voor een verdieping zal zorgen in succes- en 
faalfactoren van burger- en overheidsparticipatie bij stedelijke herontwikkeling. Deze casus zal 
worden vergeleken met twee referentiecasussen: Herontwikkeling van de Anthony Fokkerweg in 
Hilversum en Ontwikkeling scholencluster in Harmelen. Voor dit onderzoek is gekozen voor deze 
casussen omdat governance processen een steeds grotere rol spelen bij stedelijke herontwikkeling. 
Zij zijn namelijk ingebed in dynamische netwerkomgevingen en vaak ook nog binnenstedelijk en hoe 
deze processen georganiseerd moeten worden is nog onduidelijk (Verweij e.a., 2013). Ook wordt 
aangenomen dat ze representatief zijn voor de gangbare participatietrajecten binnen de gemeenten 
De Bilt, Hilversum en Woerden waarmee beoogd wordt de gangbare relatie tussen burgers en 
overheid te ontdekken. Het doel van representatieve casestudies is het meenemen van 
omstandigheden die gebruikelijk zijn voor een bepaalde tijd en plaats (Bryman, 2012). Omdat dit 
onderzoek gaat over de relaties tussen overheid en burgers zijn de drie casussen voorbeelden van 
stedelijke herontwikkeling binnen een woongebied waarbinnen maatschappelijke ontwikkelingen 
worden gerealiseerd. Bij binnenstedelijke herontwikkeling zijn vaak veel burgers op welke manier 
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dan ook betrokken waardoor ook in deze casussen vermoedelijk het spanningsveld rechtszekerheid 
tegenover flexibiliteit een rol speelt. Een overig selectie criterium voor de casussen is dat zij te vinden 
zijn in een middelgrote gemeenten in Midden-Nederland en dat voor de drie herontwikkelingen 
recentelijk een nieuw bestemmingsplan is (wordt) vastgesteld. Aan de hand van nieuwe 
bestemmingsplanprocedures zijn de drie herontwikkelingen geselecteerd. De casussen zijn te 
vergelijken op een aantal karakteristieken die gepresenteerd zijn in tabel 4 aan het eind van dit 
hoofdstuk waar ook een omschrijving wordt gegeven. Het gevolg van deze selectieprocedure is dat er 
geen volledig bottom-up geïnitieerde herontwikkelingsprocessen zijn gevonden. Enkele onderdelen 
van de casussen hebben wel te maken met overheidsparticipatie maar het fenomeen is nog zo vers 
dat het niet de standaard betreft. Omdat zowel overheden als burgers nog weinig ervaringen hebben 
met het overheidsparticipatie wordt hen gevraagd naar de verwachtingen over dit nieuwe proces.   
 
De hoofdcasus moet zorgen voor een verdiepend resultaat van een intensieve studie naar succes- en 
faalfactoren van burger- en overheidsparticipatie. Dit biedt de gelegenheid de relatie tussen overheid 
en burgers nauwkeurig te bestuderen. Uit de theorie blijkt dat de dubbelzinnige relatie tussen het 
politieke- en ambtelijke apparaat binnen lokale overheden een faalfactor is van burger- en 
overheidsparticipatie. Daarom behoren naast 5 ambtelijke adviseurs die te maken hebben gehad met 
de betreffende herontwikkeling 3 gemeenteraadsleden tot de onderzoekseenheden waaronder de 
voormalig wethouder die betrokken was bij de herontwikkeling aan de Buys Ballotweg. Tot slot hoort 
de huidige wethouder ruimtelijke ordening tot de groep die de gemeente de Bilt gaan 
vertegenwoordigen. Bovendien verschillen de meningen binnen een gemeentelijke organisatie. De 
representativiteit van de werknemers van de gemeente voor de gehele organisatie  wenst dan ook in 
orde te zijn. Voor de selectie van werknemers van de gemeenten is daarom een kwalitatieve 
steekproef gebruikt om te zorgen dat de verscheidenheid in de populatie van gemeenteland alom 
vertegenwoordigd is.  
 
De burgerlijke onderzoekseenheden zullen bestaan uit één bewoner die kwalitatief geselecteerd is 
omdat deze lid is van buurtcomité la Plata, de bewonersvereniging van de betreffende buurt. 
Daarvoor is gekozen omdat deze bewoner naar verwachting duidelijke mening heeft die de buurt 
vertegenwoordigd. Maar om te voorkomen dat enkel de enthousiaste en zeer betrokken burgers aan 
het woord zijn worden nog eens vijf bewoners willekeurig geselecteerd. Deze bewoners uit de 
aangrenzende straten van de herontwikkeling zijn middels een adressen- en telefoonlijst 
geselecteerd en benaderd.  
 
Voor de beide referentiecasussen worden de onderzoekseenheden gevormd door 3 
gemeentemedewerkers van de gemeente Woerden en gemeente Hilversum die de betreffende 
herontwikkeling in zijn portefeuille hebben. Deze personen variëren van ambtenaar tot raadslid, 
afhankelijk van de bereidheid van de personen om deel te nemen aan het onderzoek. Ook deze 
onderzoekseenheden zijn kwalitatief geselecteerd. Een overzicht van alle geïnterviewde personen is 
opgenomen in bijlage 2.  
 
De referentiecasussen verhouden zich dus echt als referentie van de hoofdcasus. De hoofdcasus is 
een verdieping van het participatietraject en de referentiecasussen worden daarmee vergeleken om 
het algemene beeld over participatievormen te bewaken. Naast dat het traject en de succes- en 
faalfactoren die daarmee gepaard gaan in kaart worden gebracht zullen de referenties op hoofdlijnen 
gebaseerd zijn. De dataverzameling voor de hoofdcasus en referentiecasussen door middel van 
diepte-interviews zullen volgens een iteratief proces door de tijd lopen. Hiervoor is gekozen omdat 
de informatie die wordt ontvangen onbewust een rol zal spelen bij later te ontvangen informatie 
(Charmaz, 2006). Op deze manier beïnvloeden de referentiecasussen en hoofdcasus elkaar.  
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3.3 Onderzoeksmethoden 

3.3.1 Literatuuronderzoek 

Een literatuurstudie vormt het wetenschappelijk fundament van een onderzoek. Dit is dan ook de 
eerste methode die wordt gebruikt in sociaalwetenschappelijk onderzoek. Een literatuur studie 
wordt uitgevoerd om inzichten te verkrijgen in de relevante publicaties die er over een bepaald 
onderwerp verschenen zijn. Voorgaande studies geven aan welke concepten al zijn onderzocht, hoe 
deze onderzoeken zijn uitgevoerd en wat de belangrijkste uitkomsten waren (Boeije, e.a., 2009, p. 
44). Na een literatuurverkenning kan de onderzoeker achterhalen of er een bepaalde ‘knowledge 
gap’ bestaat in de wetenschappelijke kennis over het onderwerp. Op basis van de informatie die uit 
een literatuurstudie komt kan de onderzoeker zijn onderzoeksplan vormgeven. In dit onderzoek is 
gekeken naar een aantal belangrijke concepten in de internationale literatuur: governance literature, 
complexity theory, interactive decisionmaking, self-organisation, en flexibility versus robustness. Uit 
de literatuurstudie zijn een aantal succes- en faalfactoren van burger- en overheidsparticipatie 
gehaald en gekoppeld aan het spanningsveld rechtszekerheid tegenover flexibiliteit. Dit resultaat van 
de literatuurstudie vormt de basis van de empirische dataverzameling en als fundament waarop de 
onderzoeker terug kan vallen tijdens het generen van de onderzoeksresultaten en conclusies. De 
literatuurstudie is uitgewerkt in hoofdstuk 2 van dit onderzoeksrapport. 

3.3.2 Diepte-interviews  

De voornaamste methode voor de empirische dataverzameling van dit onderzoek is het houden van 
diepte-interviews. Diepte-interviews biedt de interviewer de gelegenheid kennis te maken met de 
leefwereld van de onderzochten om diens perceptie te achterhalen over een bepaald fenomeen 
(Boeije, e.a., 2009). Focus ligt daarbij op de ervaringen met het proces en niet met inhoudelijke 
gegevens van de betreffende casus. Hier dienen diepte-interviews om kennis te maken met de 
leefwereld van overheden en burgers en hun perceptie tegenover participatieprocessen. Naast de 
ervaringen van  de onderzoekseenheden dienen de interviews ook voor  ‘factfinding’ over het 
besluitvormingsproces. Hierdoor wordt voorkomen het hoofd te verliezen in een wirwar aan 
emotionele reacties van burgers en de lokale overheid. Wanneer alleen de percepties van beide 
kanten worden belicht is de kans aanwezig dat de onderzoeker in een welles/nietes verhaal terecht 
komt. Daarnaast is gekozen voor diepte-interviews omdat deze onderzoeksmethode zeer flexibel is 
(Boeije, e.a., 2009; Bryman, 2012). Dat wil zeggen dat op voorhand slechts enkele onderwerpen 
vastliggen waar het interview over zal gaan in plaats dat de structuur exact ligt vastgelegd in 
voorbeeld  een enquête. Hier door krijgen overheden en burgers de kans onderwerpen aan te dragen 
waar de onderzoeker aanvankelijk nog niet aan gedacht had. De onderzoeker kan vervolgens weer 
inspelen op de verhalen en reacties van de respondent. Daarom is ervoor semi-gestructureerde 
interviews gekozen. Bij semi-gestructureerde interviews liggen de vragen en de volgorde van die 
vragen niet vast. Er zal worden ingespeeld op de respons van de onderzoekseenheden. De vragen 
worden opgesteld in een zogenaamde topiclist maar van die vragen kan worden afgeweken wanneer 
de situatie hierom vraagt (Bijlage 3). De topiclijsten worden opgesteld op basis van de succes- en 
faalfactoren van burger- en overheidsparticipatie en de koppeling met het spanningsveld 
rechtszekerheid tegenover flexibiliteit  uit het theoretisch hoofdstuk en zullen richting geven aan het 
interview zonder dat de open blik van de onderzochte verhinderd wordt (Boeije, e.a., 2009). Die 
openblik zal bewaakt worden doordat de respondent eerst gevraagd wordt naar een algemene 
mening over een bepaalde participatietraject en vervolgens worden specifiekere vragen gesteld over 
de succes- en faalfactoren. De interviews zijn opgedeeld in twee onderdelen. Het eerste deel is 
ingericht om informatie te verzamelen over de specifieke casussen, het tweede onderdeel is bedoeld 
om de algemene visie van geïnterviewden over participatie te kunnen achterhalen. Voor gemeente 
medewerkers, raadsleden en burgers is een aparte topiclijst samengesteld en er is ruimte om 
specifieke vragen toe te voegen per onderzochte. De medewerkers van de gemeenten en burgers 
worden gevraagd naar hun persoonlijke mening. De ervaring leert dat vertegenwoordigers van een 
bepaalde organisatie of groep mensen sterk hun eigen mening laten horen. Daarom wordt naar hun 
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persoonlijke kijk tegen burger- en overheidsparticipatie gevraagd. Het onderwerp kan politiek nogal 
gevoelig liggen en verschilt ook binnen een organisatie. Het achterhalen van de mening van zo’n 
organisatie kan alleen wanneer ieder individu dat werkzaam binnen een organisatie de eigen mening 
deelt.  
 
In uitzonderlijke gevallen zullen de interviews telefonisch of via mail gehouden worden indien enkele 
belangrijke personen voor dit onderzoek niet bereid zijn om het diepte interview face to face af te 
laten nemen. Nadelen hiervan zijn dat de non-verbale communicatie ten gronde gaat waardoor 
uitspraken mogelijk iets anders geïnterpreteerd zouden kunnen worden. Bovendien is een reflectie 
op het toonmateriaal van de respondent niet mogelijk.  
 
Alle diepte-interviews zullen worden opgenomen zodat alle waardevolle informatie uit het interview, 
en de exacte woorden van de respondent intact blijven. De geluidsfragmenten zullen vervolgens 
worden getranscribeerd en geanalyseerd om zo tot antwoorden op de deelvragen te kunnen komen. 
De getranscribeerde interviews worden bestudeerd nauwlettend op de theoretische concepten uit 
het theoretisch hoofdstuk. Mocht de respondent expliciet bezwaar maken tegen het opnemen van 
het interview dan volstaat het maken van aantekeningen als vervangende methode. 
 
Onderzoekers zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van beslissingen die worden genomen binnen 
het onderzoeksproces. De gevolgen van het onderzoek mogen de betrokkenen niet schaden. Daarom 
is het belangrijk de onderzochten de juiste informatie te verstrekken en toestemming te vragen 
voordat het onderzoek daadwerkelijk wordt uitgevoerd (Boeije, 2009). De identiteit en de informatie 
van een respondent moet vertrouwelijk behandeld worden. Bij diepte-interviews is een honderd 
procent anonimiteit van de respondenten niet te garanderen. Het is daarom van groot belang de 
respondent van te voren hierover te informeren en toestemming te vragen (Bryman, 2012). Dit geldt 
voor burgers, maar ook voor gemeentelijke werknemers is het belangrijk duidelijk te zijn over wat er 
met de informatie gaat gebeuren. Daarom wordt ook aan de gemeenten toestemming gevraagd voor 
het interviewen van burgers.  

3.3.3 Analyse (beleids)documenten 

Om percepties van burgers en overheden te kunnen plaatsen moeten de feiten over het 
onderzoeksobject, het participatieproces, bekend zijn. Naast de diepte interviews met werknemers 
van gemeenten helpt de analyse van (beleids)documenten ook bij factfinding. Voor deze 
onderzoeksmethode geldt dat deze als aanvullende informatievoorziening wordt ingezet naast de 
voornaamste methode van dataverzameling door diepte interviews. Alle relevante documenten 
worden geraadpleegd. De resultaten van de factfinding zijn terug te vinden in de 
casusomschrijvingen aan het einde van dit hoofdstuk. 

3.4 Analyse  
De transcripties van de interviews vormen de empirische data die geanalyseerd wordt in dit 
onderzoek. De data moet systematisch verwerkt worden om tot conclusies en een beantwoording 
van de probleemstelling te komen. Er wordt gebruik gemaakt van een inductieve analysemethode 
ofwel thematische analyse genoemd omdat de onderzoeker in de gegevens opzoek gaat naar 
relevante thema’s (Boeije, e.a., 2009). In dit onderzoek zijn dat onder meer de succes- en 
faalfactoren van burger- en overheidsparticipatie die al geschetst zijn in het theoretisch hoofdstuk. 
De verschillende concepten uit de transcripties zullen gecategoriseerd worden per thema. 
Vervolgens worden de concepten per thema uit de verschillende interviews naast elkaar gelegd om 
deze te vergelijken en om relaties tussen concepten te kunnen ontdekken. Het leggen van verbanden 
tussen concepten wordt gedaan met behulp van kleuren. Per thema krijgt een bepaald concept een 
onderscheidende kleur waardoor alle concepten en bijbehorende codes tijdens de vergelijkingsfase 
makkelijk te herkennen zijn. Dat maakt het mogelijk om zonder computerprogramma toch snel 
fragmenten en thema’s uit de transcripties terug te vinden in een grote dataset.  
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Aan het eind van iedere paragraaf in het resultatenhoofdstuk volgt een analytische paragraaf dan wel 
een conclusie waarin de uitkomsten helder en gestructureerd naar voren komen. Ook het analyseren 
van de empirische data is een iteratief proces. Dit houdt in dat na elk interview dat gehouden wordt 
bewust of onbewust iets wordt gedaan met die informatie die de interviewer in zich opneemt tijdens 
het interview maar ook tijdens het uitschrijven daarvan. Bij een volgend interview wordt deze 
informatie meegenomen en vergeleken met nieuwe verzamelde informatie en beïnvloedt daarmee 
dus de empirische data die volgt (Charmaz, 2006). Omdat het onderzoek repliceerbaar moet zijn 
wordt een logboek dataverzameling (Bijlage 4) bijgehouden waarin de denkstappen die de 
interviewer na ieder interview maakt worden genoteerd (Bryman, 2012).   

3.5 Casusbeschrijvingen 
Voordat de resultaten van de casussen besproken worden is het belangrijk dat de lezer een goed 
beeld heeft van wat de casussen nu precies inhouden. In deze paragraaf wordt hier uitgebreid bij stil 
gestaan. Na de typeringen in geschreven tekst volgen het beeldmateriaal van de casussen op pagina 
43, de belangrijkste karakteristieken van de casussen in tabel 3 en de belangrijkste eikmomenten uit 
de herontwikkelingsprocessen in tabel 4. 

3.5.1 Herontwikkeling Buys Ballotweg en omgeving 

Ontwikkelingen  

De gemeente de Bilt gaat het gebied rondom de Buys Ballotweg integraal herontwikkelen. De 
afbakening van het plan gebied is weergeven op pagina 43. In deel A van het plangebied maakt de 
buitenschoolse opvang De Bonte Kraai en de peuterspeelzaal Hans en Grietje plaats voor zes nieuwe 
woningen. Voor buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal wordt samen met de basisschool De 
Regenboog met gymzaal vervangend een multifunctioneel scholencluster gebouwd in deel B van het 
plangebied. Daarnaast wordt in deelgebied B ook een losstaand kinderdagverblijf Small Society 
gerealiseerd. Tot slot wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. 

Aanleiding  

Er zijn verschillende aanleidingen die de gemeente de Bilt heeft doen besluiten het gebied rond de 
Buys Ballotweg integraal te gaan herontwikkelen. Ten eerste hebben Basisschool de Regenboog en 
de buitenschoolse opvang behoefte aan extra ruimte. Bovendien zijn de schoolgebouwen verouderd 
waardoor vernieuwing wenselijk is. Daarnaast biedt dit gebied ruimte voor kinderdagverblijf 
waarvoor een nieuwe locatie gezocht moest worden.  

Huidige stand van zaken  

Er loopt een bestemmingsplanprocedure om de geplande ontwikkelingen mogelijk te maken. Het 
nieuwe ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Nu is het wachten op het afronden van 
die procedure voordat de bouw van het nieuwe scholengebouw in deel B van het plangebied kan 
starten. Hiervoor is gemeente De Bilt op zoek naar een nieuwe projectleider. Vermoedelijk zal dit aan 
het einde van 2015 gaan plaatsvinden wanneer de school De Regenboog tijdelijk naar een nieuwe 
locatie verhuist om na de zomer van 2016 zich in het nieuwe pand te kunnen vestigen. Voor het 
bouwen van de woningen in plandeel A wordt momenteel gezocht naar een ontwikkelaar. Ook zijn 
voor dit gebied wat particuliere initiatieven van bewoners binnen gekomen. In de omgeving rondom 
de Buys Ballotweg zijn nog een tweetal braakliggende kavels waarvoor gezocht wordt naar een 
passende ontwikkeling. 

Samenwerking met burgers 

In het najaar van 2010 en het voorjaar 2011 is een klankbordgroep drie keer bijeen geweest, 
bestaande uit bewoners en belanghebbenden om aandachtspunten voor de openbare ruimte in het 
plangebied te formuleren. Vervolgens zijn er zijn twee informatieavonden geweest over de 
ontwikkeling van het nieuwe scholencluster en het nieuwe kinderdagverblijf waarin burgers op de 
hoogte zijn gesteld van de vorderingen en was er de gelegenheid om vragen te stellen.  
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Een tweede vorm van samenwerking met burgers betreft de inloopavond voor de ontwikkeling van 
deel A van het plangebied. Hierin werden burgers op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rond 
dit deel van het plan en is opgeroepen met ideeën te komen voor dit deel van het plangebied. Tot 
slot is er een inloopavond geweest voor het ontwerp van het bestemmingsplan waarbij bewoners 
vragen kunnen stellen en naderhand een zienswijze in kunnen dienen. Uiteindelijk zijn er zeven 
zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan ingediend.  

Politieke gevoeligheid 

Voordat interviews met betrokkenen zullen worden afgenomen is het belangrijk om de sfeer of de 
context van het project te duiden. De grootste politieke gevoeligheid gaat gepaard met de komst van 
kinderdagverblijf Small Society. Aanleiding voor de verhuizing vormden klachten van omwonenden 
over geluid- en verkeeroverlast vanaf toen Small Society zich vestigde aan de Groen van Prinsterweg 
in 2001. Bovendien is de vestiging van Small Society onwettig door onduidelijke afspraken uit het 
verleden waardoor het wenselijk is het kinderdagverblijf een nieuwe plek te geven in plangebied B. 
Huidige bewoners van Buys Ballotweg e.o. vrezen eveneens voor geluid- en verkeeroverlast. 
Bovendien is men bang dat het groene en ruimtelijke beeld wordt aangetast door een nieuw 
kinderdagverblijf. De komst van Small Society ligt momenteel stil door het stopzetten van subsidie 
aan het kinderdagverblijf. Vanwege financiële redenen is de bouw nog niet begonnen. Bovendien wil 
Small Society blijven zitten op de huidige locatie. Legaliseren is echter geen optie door de protesten  
van omwonenden van de huidige locatie. Andere gevoeligheden gaan over het behouden van groen 
en de waardevolle kastanjebomen aan de randen van het plangebied en de verandering van het 
straatbeeld. 

3.5.2 Herontwikkeling Anthony Fokkerweg 

Ontwikkelingen 

Na de sloop van de Pastorie van de ontmoetingskerk en de kapperschool aan de Anthony Fokkerweg 
in Hilversum zijn voor deze percelen herontwikkelingen bedacht. De afbakening van het plangebied is 
weergeven op pagina 43. Voor deel A van dit gebied, waar de pastoriewoning stond, is door Dudok 
Wonen een bouwplan ontwikkeld voor een medisch centrum met daarboven appartementen. In dit 
gezondheidscentrum wordt de nieuwe huisartsenpraktijk Hilversum Oost geopend die zal bestaan uit 
Huisartsen praktijk Van de Beek en Bont, Huisarts Pelgrim, Huisartsengroep Hilversum Noord-Oost, 
Fysiotherapie Brouwer en Apotheek Dam. De appartementen boven dit gezondheidscentrum 
betreffen 20 sociale huurwoningen voor starters.  In deelgebied B, waar de voormalige kapperschool 
gevestigd was, worden in een latere fase zo’n 20 koopwoningen gerealiseerd.  Deze ontwikkelingen 
worden gerealiseerd door Dudok Wonen in samenwerking met gemeente Hilversum.  

Aanleiding   

Het terrein aan de Anthony Fokkerweg ligt al enige tijd braak na de sloop van de pastorie van de 
Ontmoetingskerk en de sloop van de Kappersschool. Daarom is een stedelijke herontwikkeling op 
deze locatie gewenst. Dudok Wonen had een woningbouwprogramma voor deze locatie en 
tegelijkertijd is er een initiatief ontstaan van twee huisartsen voor een gezondheidscentrum. 

Huidige stand van zaken 

Het terrein waar de toekomstige ontwikkelingen zullen plaatsvinden ligt al enige tijd braak. De 
bestemmingsplanprocedure is afgerond, de  omgevingsvergunning is verleend en Wonen is 
momenteel de aanbestedingsprocedure aan het opstarten. Bovendien is Dudok Wonen nog in 
onderhandeling met het gezondheidscentrum over de financiering en het huurcontract. 

Samenwerking burgers 

De gemeente heeft Dudok Wonen duidelijk gemaakt de buurt te willen informeren over de plannen 
en daarom heeft Dudok Wonen naast de bestemmingsplanprocedure een extra avond 
georganiseerd. Op die avond werd het planontwerp gepresenteerd.  
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Politieke gevoeligheid 

Er zijn weinig gevoeligheden bij dit plan te ontdekken. Het lag al vrij lang braak dus de buurt snapte 

dat er iets moest gebeuren. Het plan wijkt minimaal af van wat er in het verleden gebouwd mocht 

worden en ook de heikele punten zoals bezonning en parkeren zorgen in dit plangebied niet voor 

problemen waardoor de plannen vrij goed ontvangen zijn. Er is dan ook geen enkele zienswijze 

ingediend. 

3.5.3 Ontwikkeling scholencluster Harmelen 

Ontwikkelingen 

Gemeente Woerden wil een nieuw scholencluster aan de Hendriklaan realiseren ter vervanging van 
drie  bestaande verouderde schoolgebouwen in Harmelen. Ook is er in het nieuwe scholencluster 
ruimte gereserveerd voor een buitenschoolse opvang. Het plangebied is weergeven op pagina 43. 
Het gaat om de basisscholen De Fontein, De Notenbalk en De Horizon. Daarnaast wordt de openbare 
ruimte rondom dit complex heringericht. Zo wordt er een speelplein en groene inrichting 
gerealiseerd en het parkeerterrein uitgebreid. Het huidige school gebouw van school de Horizon 
wordt hiervoor gesloopt. In de openbare ruimte wordt speeltuin SamSam, welke 20 jaar geleden is 
gerealiseerd door omwonenden die de stichting geef de harmelense jeugd de ruimte hebben 
opgericht, opnieuw ontworpen door enkele bestuursleden van de stichting. 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuw scholencluster is dat er in de kern van Harmelen 
een aantal verouderde scholen aanwezig zijn. Deze schoolgebouwen zijn aan vervanging toe en 
worden daarom in een nieuw duurzaam scholencluster gevestigd.   

Huidige stand van zaken 

Het bestemmingsplan scholencluster Harmelen is vastgesteld op 28 mei 2014. De bouw van het 
scholencluster is sinds januari 2015 gestart en de bouwwerkzaamheden zijn in volle gang. Naar 
verwachting kan het cluster aan het einde van 2015 worden opgeleverd. De voorbereidingen voor de 
bouw van dit scholencluster hebben meer dan tien jaar geduurd. 

Samenwerking met burgers 

Dit proces dateert uit 2001 en omdat de kaders als zo helder waren heeft de gemeenteraad besloten 
om geen intensief participatietraject te starten. Onder tijdsdruk is er gekozen om de 
inspraakprocedure voorafgaand aan het ontwerp bestemmingsplan niet te doorlopen maar direct 
een ontwerp op te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waardoor het plan 
maatschappelijk uitvoerbaar wordt geacht.  Hierbij is wel een informatieavond georganiseerd om de 
plannen te presenteren. In het vooroverleg is wel veel overleg geweest met betrokken partijen 
waaronder met name het schoolbestuur samen met de ouderenraad. 

Politieke gevoeligheid  

Het project heeft weinig problemen gekend. Er waren wat zienswijze over de omvang van het school 
gebouw en het verdwijnen van wat groen. Waar bewoners rondom het plangebied zich wel zorgen 
over maken is de parkeerdruk die zal gaan toenemen met de komst van het scholencluster. 
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Plantitel Herontwikkeling Buys 
Ballotweg e.o. 

Herontwikkeling Anthony 
Fokkerweg 

Ontwikkeling 
Scholencluster 
Harmelen 

Gemeente De Bilt Hilversum Woerden 

Inwoneraantal 
gemeente 2014 

42 036 86 426 50 577 

Functiewijziging  Van: Basisschool, 
buitenschoolse opvang, 
peuterspeelzaal, en 
groen. 
 
Naar: Basisschool, 
buitenschoolse opvang, 
peuterspeelzaal in het 
scholencluster en een 
nieuw kinderdagverblijf 
en woningen. 
Aansluitend een 
herinrichting van de 
openbare ruimte. 

Van: Kapperschool en 
pastorie woning 
ontmoetingskerk. 
 
Naar: 
Appartementencomplex, 
medisch centrum en 
woningen. 

Van: Basisschool, 
speelplaats en park 
 
Naar: Drie 
basisscholen een 
buitenschoolse 
opvang. Aansluitend 
een herinrichting 
van de openbare 
ruimte en een nieuw 
parkeerterrein. 
 
Kerk, sporthal en 
zorginstantie blijven 
behouden. 

Initiatiefnemer Gemeente de Bilt Dudok Wonen en twee 
huisartsen 

Gemeente Woerden 

Gebruikers Kinderdagverblijf Small 
Society, Buitenschoolse 
opvang De Bonte Kraai, 
Peuterspeelzaal Hans en 
Grietje, Basischool De 
Regenboog 

Woningbouw corporatie 
Dudok Wonen, 
Huisartsenpraktijk Van de 
Beek en Bont, Huisarts 
Pelgrim, Huisartsengroep 
Hilversum Noord-Oost 
Fysiotherapeut  Brouwer, 
en Apotheker Dam. 

Basisscholen  De 
Horizon, De 
Notenbalk en De 
Fontein, Sporthal De 
Kroon, Stichting De 
Boogh en Kerk De 
Open Poort 

Planstatus Voorbereidingsfase Voorbereidingsfase Realisatiefase 

Bestemmingsplan 
status  

Ontwerp 2015-1-22   Vastgesteld  2014-7-24 Vastgesteld 2014-
28-5 

Samenwerking met 
omwonenden 
 
 

Keukentafelgesprekken, 
inloopavonden en een 
klankbordgroep 
 
Bestemmingsplan 
procedure 

Bestemmingsplan 
procedure 

Bestemmingsplan 
procedure 

Tabel 3:Karakteristieken van de casussen  
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Buys Ballotweg e.o. Anthony Fokkerweg Hendriklaan 

Eikmoment   Datum Eikmoment  Datum Eikmoment  Datum 
Startdatum 2008 Startdatum 31-12-1999 Startnotitie 5 apr 2004 
Gebiedsvisie vastgesteld 25 jun 2009 Principe overeenkomst 

woningbouwprogramma 
2005 Raadsbesluit met beschikbaar 

stellen budgetten 
28 mei 2013 

Besluit tot uitvoeren 
projectafwijkingsbesluit 
kinderdagverblijf Small society 

25 jun 2009 Verkoop Ontmoetingskerk aan 
Al Amal 

23-2-2010 PVE vastgesteld: 

- Stedenbouwkundig kader 

- Ruimtelijk 

- technisch 

December 
2012 

Intentieovereenkomst 
kinderdagverblijf Small society 
  

19 mei 2010 Nieuw woningbouwprogramma Maart 2010 Kabels en leidingen verleggen Oktober 2014 

Opening Cruyff court 23 nov 2010 Sloop pastorie Januari 1013 Ontwerp bestemmingsplan 3 febr 2014 
Verfijningslag gebiedsvisie en 
overeenkomst gebruikers 
nieuwe scholencluster 
vastgesteld 

Nov 2011 Koopovereenkomsten met 
Dudok Wonen   

April 2013 Vaststellen bestemmingsplan April 2014 

Opdracht voor maken van een 
ontwerp van het scholencluster  

Juli 2012 Voorlopig ontwerp Mei 2013 Omgevingsvergunning Juni 2014 

Schetsontwerp inrichtingsplan 
voor de openbare ruimte 
vastgesteld 

3 juli 2013 Indienen gewijzigd ontwerp 
bestemmingsplan 

7 aug 2014 Opdracht hoofdaannemer 
gebouw 

Oktober 2015 

Omgevingsvergunning 
kinderdagverblijf Small society 
verleend 

2 aug 2013 Definitief ontwerp  Sept 2014 Eerste paal 8 jan 2015 

Ontwerp bestemmingsplan 22 jan 2015 Besteksgereed  Juni 2015 Oplevering bouwkundig 1 dec 2015 
Tabel 4: Eikmomenten van de planvormingsprocessen 
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4. Resultaten hoofdstuk 
Dit hoofdstuk is de empirische kern van dit onderzoek waarin gezocht wordt naar antwoorden op de 
geformuleerde deelvragen. Telkens wordt daarbij een terugkoppeling gemaakt naar de literatuur uit 
hoofdstuk 2. Het hoofdstuk is opgedeeld in 4 paragrafen. Paragraaf 1 en 2 gaan in op de vraag welke 
factoren burgerparticipatie en overheidsparticipatie tot een succes maken (deelvraag 1 en 2). In 
paragraaf 1 wordt er gekeken naar de drie casussen uit de praktijk waarna in paragraaf 2 in bredere 
zin aandacht wordt besteedt aan succes en faalfactoren. Een breder perspectief is noodzakelijk 
vanwege twee redenen. Ten eerste zijn de interviews opgedeeld in een casusspecifiek onderdeel en 
een visieonderdeel van burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Ten tweede wijst de analyse van 
de transcripties van de interviews uit dat participatie altijd afhankelijk is van de situatie waarin een 
bepaalde herontwikkeling zich bevindt. Drie casussen zijn dan onvoldoende om het hele onderzoek 
op te baseren. Daarom bevatten de onderzoeksresultaten ook drie paragrafen die gebaseerd zijn op 
de algemene ervaringen van de geïnterviewden met participatie. Vervolgens wordt in paragraaf 3 
beschreven welke positie burgerparticipatie en overheidsparticipatie innemen binnen het 
spanningsveld rechtszekerheid versus flexibiliteit (deelvraag 3). In de slot paragraaf wordt er een 
antwoord geformuleerd op de vraag in hoeverre burgerparticipatie en overheidsparticipatie samen 
kunnen gaan bij huidige stedelijke herontwikkeling en wordt een blik in de toekomst geworpen 
(deelvraag 4). De resultaten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de analyse die is gemaakt van de 
interviews met gemeente medewerkers en burgers. Enkele bevindingen zijn gebaseerd op de analyse 
van beleidsdocumenten. Voor citaten van gemeentemedewerkers en particuliere ontwikkelaars  
verwijs ik u naar bijlage 2 waarin een overzicht is opgenomen van alle afgenomen interviews. Daar is 
ook een functieomschrijving te vinden. Wanneer er wordt verwezen naar een bewoner wordt dit wel 
expliciet in de tekst vermeld. 

4.1 Stedelijke herontwikkelingsprojecten en burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie 
In deze paragraaf staan de referentiecasussen Anthony Fokkerweg, Scholencluster Harmelen en de 
hoofdcasus Buys Ballotweg centraal. Per casus is onderzocht welke factoren het betreffende 
participatietraject al dan niet tot een succes maken of juist tot een mislukking. De uitspraken die in 
deze paragraaf gedaan worden zijn dus, anders dan in de rest van dit hoofdstuk, gebaseerd op de 
casussen.  De resultaten zijn voornamelijk gemeten door een analyse van de ervaringen van 
gemeente medewerkers. Bij de hoofdcasus vormen ook de ervaringen van burgers de basis voor de 
resultaten. Aan het einde van de paragraaf volgt een paragraaf waarin de casussen worden 
vergeleken. 

4.1.1 Herontwikkeling Anthony Fokkerweg 

De herontwikkeling aan de Anthony Fokkerweg betrof een ruimtelijke transformatie van een oude 
kapperschool en pastoriewoning naar respectievelijk grondgebonden woningen en een 
gezondheidscentrum met daarboven appartementen. Interviews met actoren binnen deze 
ontwikkeling brengen de volgende succesfactoren naar voren: een marginale verandering in het 
grondgebruik en een lange ontstaansgeschiedenis van het project. Volgens de geïnterviewden zijn 
er geen faalfactoren aan te wijzen bij dit project. Wel wordt een tweetal faalfactoren genoemd die 
zich voor hadden kunnen doen: een verandering van een plek die gevoelig ligt en het onjuist 
scheppen van verwachtingen van bewoners. 
 
Uit de eerste casus blijkt dat de marginale verandering in grondgebruik een succesfactor is. Mede 
door de marginale verandering heeft ontwikkelaar Dudok Wonen geen intensief geen intensief 
burgerparticipatieproces gevoerd. Naast de standaard bestemmingsplanwijzigingprocedure is nog 
één extra informatieavond georganiseerd waarbij de eerste schetsontwerpen werden gepresenteerd. 
Bij deze traditionele planvorm was Dudok Wonen aan zet en bleef de rol van de burger beperkt tot 
het raadplegen van de plannen. Dudok Wonen heeft samen met de gemeente Hilversum een 
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inschatting gemaakt van deze planontwikkeling en besloten geen intensief participatietraject te 
voeren. De voornaamste reden hiervoor is dat de verandering ten opzichte van de oorspronkelijke 
bebouwing minimaal is. Het bouwvolume komt volgens Hendriks, projectmanager bij Dudok Wonen, 
overeen met de oorspronkelijke uitwerking en de hoogte is met 1 meter vergroot. “Dat valt mensen 
al bijna niet op en dat is ook wel in de marges van dat je denkt van je doet een plan geweld aan.” 
(Interview Hendriks, 2015) Verder wordt gesteld dat het plan stedenbouwkundig goed in elkaar 
steekt. Het past bij de bestaande bebouwing qua architectuur en met heikele punten parkeren en 
bezonning zijn er niet veel problemen. Feitelijk de enige wijziging is de bestemming van wonen naar 
gemengde doeleinden om het gezondheidscentrum te realiseren. Dudok Wonen had het gevoel dat 
het niet zo leefde in de buurt. Dat gevoel werd bevestigd door de ervaring van de geïnterviewden dat 
er een geringe opkomst was tijdens de inloopavonden was en het feit dat er geen enkele zienswijze is 
ingediend bij de bestemmingsplanprocedure. Volgens de geïnterviewde komt dat mede doordat het 
proces zo lang heeft geduurd omdat bewoners dan vroegtijdig de aandacht voor de herontwikkeling 
verliezen. De ontwikkeling aan de Anthony Fokkerweg kent een hele lange ontstaansgeschiedenis. De 
start van de planontwikkeling op deze locatie dateert uit 1999 en gedurende de doorlooptijd zijn de 
plannen meerdere malen veranderd. “Wat krijg je bij langlopende processen, dat de burgers in het 
begin wat ongerust zijn en informatie willen hebben en in een latere fase denken van het zal wel, dat 
is bij een langdurig proces heel moeilijk om het vol te houden omdat mensen moe worden en 
afhaken.”(Interview Kroesen, 2015) “Het lag ook vrij lang braak dus dat er iets gebeuren moest dat 
snapte men en dat wilde men ook wel.” (Interview Hendriks, 2015)  
 
De ervaring dat er weinig interesse was bij de inloopavonden en het feit dat er geen zienswijzen zijn 
ingediend duidt er op dat de ontwikkeling niet gevoelig lag bij omwonenden. Volgens de 
stedenbouwkundige van Dudok Wonen past het qua functie en schaal in de buurt en daardoor past 
het bij de verwachtingen van mensen. “Je maakt niet iets van hoe verzinnen ze het.”(Hendriks, 2015).  
In dit proces zijn niet direct faalfactoren aan te wijzen, maar Dhr. Hendriks geeft in het interview wel 
een aantal mogelijkheden betreffende faalfactoren die zich voor hadden kunnen doen. Zo had het 
project gevoeliger geweest als de plek voor bewoners persoonlijke waarde had gehad. Ook wordt het 
schepen van onjuiste verwachtingen als een faalfactor bestempeld. Bijvoorbeeld dat bewoners nog 
invloed hadden op het plan terwijl de insteek was om mensen slechts te informeren over de 
voortgang van het project. De geïnterviewden menen daar helder in geweest te zijn en hebben geen 
negatieve reacties gehad dat mensen meer inspraak zouden willen. 
 
Het is duidelijk dat de feitelijke verandering ten opzichte van de oude situatie bepalend is geweest in 
de keuze voor de intensiteit van het participatieproces. Dudok Wonen en de gemeente hadden de 
verwachting dat het plan weinig stof zou doen opwaaien en die inschatting werd bevestigd door de 
ervaringen van de geïnterviewden en het gegeven dat er geen zienswijzen zijn ingediend bij de 
formele inspraakprocedure van het bestemmingsplan. Het vaak gebruikelijke NIMBY gedrag van 
buurtbewoners bleef achterwege wat als erg wenselijk wordt ervaren door gemeentemedewerkers 
zo blijkt uit de interviews.  

4.1.2 Ontwikkeling scholencluster Harmelen 

De ontwikkeling aan de Hendriklaan in Harmelen betreft de bouw van een scholencluster waarin drie 
bestaande scholen in Harmelen zich zullen gaan vestigen. Daarnaast wordt er door stichting Geef de 
Harmelense Jeugd de Ruimte een speelplaats ontwikkeld. Een analyse van deze casus brengt een 
aantal succes en faalfactoren naar voren. Dat het project bij de verwachtingen van bewoners past 
door dathet proces een lange doorlooptijd kent wordt als succesfactor gezien. Een faalfactor is dat 
de gemeente Woerden is blijven steken op ruimtelijke kaders uit het verleden. Bij de ontwikkeling 
van de speelplaats speelt vertrouwen een belangrijke rol als succes factor.  
 
Evenals bij de herontwikkeling aan de Anthony Fokkerweg heeft bij de ontwikkeling van het 
scholencluster in Harmelen geen burgerparticipatie plaatsgevonden zoals beschreven staat in het 
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theoretische hoofdstuk van dit onderzoek. In dit proces is er volgens projectleider Leer wel nauw 
overlegd met de direct betrokkenen ofwel de gebruikers van het plangebied. Naast de gebruikers van 
multifunctioneel centrum Dezibel, de kerk, sporthal en stichting Boogh is er voortdurend contact 
geweest met de schoolbesturen en indirect met de ouderenraad. Maar specifiek met omwonenden is 
niet meer dan een bestemmingsplanprocedure doorlopen waartoe ook een inloopavond behoorde. 
Dit terwijl zij wel degene zijn die te maken krijgen met een veranderde leefomgeving en specifiek een 
verkeerstoename. Volgens de gemeente Woerden is dit plan een beetje anders gelopen dan de 
laatste jaren gebruikelijk is. Dit komt mede doordat het eveneens een langdurend proces is geweest, 
waar door de crisis telkens nieuwe keuzes gemaakt zijn. Er is dus al een heel keuzetraject van de 
gemeenteraad aan vooraf gegaan. De ruimtelijke kaders waren voor deze locatie al zo hard dat het  
volgens de gemeente weinig zin meer had om een breed burgerparticipatie traject op te starten. Dat 
er opnieuw een schoolgebouw moest komen, hoe groot het pand moest zijn en welke deelnemers er 
gebruik van zouden maken stond al vast. Het proces had al zo lang geduurd dat de gemeenteraad 
heeft besloten een versnelde bestemmingsplanprocedure te doorlopen. Voor de projectleider is het 
vanwege die strakke kaders niet altijd zinvol om een heel traject op te starten als er geen ruimte is 
voor verandering.  “De vraag is dan ook altijd wat wil je met burgerparticipatie bereiken als je een 
traject opstart terwijl je eigenlijk weet van er geen ruimte om wijzigingen of initiatieven van 
bewoners nog mee te nemen.”(Interview Leer, 2015).  
 
Aan de andere kant was de lange duur van het proces en de onzekerheid die de crisis met zich 
meebracht misschien juist een goede aanleiding geweest om een nieuw traject te starten.  
Dit participatietraject was volgens wethouder Schreurs namelijk nog volgens de oude principes dat 
de gemeente een plan maakt die dan gepresenteerd worden op een inloopavond georganiseerd door 
het schoolbestuur. Als de gemeente een herkansing kreeg zou het in de huidige tijd anders zijn 
gelopen. “Daar had eigenlijk nog 1 stap tussen moeten zitten dat je tegen bewoners zegt, de 
ouderenraad van de school die denken dat dit er moet zijn, wat vindt u ervan.” (Interview Schreurs, 
2015). “Dan zouden we denk ik met betrekken tot de locatie en het samenvoegen de burgers 
betrekken.” (Interview Leer, 2015). De vraag is waarom de gemeente die herkansing niet gegrepen 
heeft. Er kan geconcludeerd worden dat de faalfactor padafhankelijkheid in dat proces een rol heeft 
gespeeld. Dat de gemeenteraad vast houdt aan de vorm waarin het proces van origine gegoten is.  
 
Ook bij deze herontwikkeling vond de gemeente het niet nodig een uitgebreid participatietraject te 
voeren. De ervaring van de projectleider was ook dat de reacties louter positief waren. Met name 
doordat het binnen de verwachting van de bewoners lag. “He he eindelijk gaat het er van komen we 
hebben er zo lang op gewacht, er wordt zolang over gesproken, en nu eindelijk is het 
bestemmingsplan in de maak.” (Interview Leer, 2015). Uit analyse van de zienswijze nota met 
betrekking tot het nieuwe bestemmingsplan voor deze ontwikkeling blijkt dat er zes zienswijzen zijn 
ingediend.  
 
De ontwikkeling van het scholencluster kent één element wat te typeren is als overheidsparticipatie. 
Speeltuin SamSam die 20 jaar geleden op initiatief van enkele bewoners werd ontwikkeld. Zij richtten 
een stichting op en verzamelde geld om de speeltuin te bouwen. De meeste bestuursleden zijn 
verhuisd maar één bestuurslid heeft de slapende stichting Geef de Harmelense Jeugd de Ruimte 
nieuw leven in geblazen. De stichting gaat opnieuw een ontwerp maken voor een speelplaats in het 
plangebied. Een succesfactor bij dit initiatief is vertrouwen volgens de projectleider. Het bestuurslid 
heeft medestanders gevonden en afspraken gemaakt over de realisatie van het speelterrein. De 
gemeente heeft daardoor vertrouwen in een tijdige voltooiing van dit initiatief.  

4.1.3 Herontwikkeling Buys Ballotweg 

Dit project kent, zoals in de casus beschrijving is beschreven 2 deelgebieden met verschillende 
ontwikkelingen. De verplaatsing van het kinderdagverblijf, de nieuwbouw van de school en de 
ontwikkeling van de grondgebonden woningen. Bij dit proces is meer interactie geweest met burgers 
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dan bij de referentiecasussen. Daarom zijn er meerdere factoren als succes of faal te herkennen dan 
bij de vorige casussen. Een succesfactor van dit proces is dat de gemeente heeft geprobeerd een 
open houding aan te nemen naar de burgers toe. De valkuilen bij dit proces zijn de ad hoc 
ontwikkelingen, het top-down presenteren van drie keuze varianten en het scheppen van de 
verkeerde verwachtingen. 
 
Alle ontwikkelingen in deze casus zijn los van elkaar opererende processen geweest mede doordat 
het project een lange doorlooptijd kent. Al die losse ontwikkelingen zijn bij het opstellen van de 
gebiedsvisie en het bestemmingsplan tot één geheel gemaakt. Die losse processen, zo blijkt uit de 
analyse, zorgen bij bewoners en ook bij gemeentelijke medewerkers voor onduidelijkheid. “Dan 
horen mensen weer een tijd niets en dan weten ze weer niet hoe het precies ook alweer zat en dan 
hebben ze vaak het gevoel dat ze op achterstand zitten qua informatie.”(Interview De Freitas, 2015) 
Al die ad hoc ontwikkelingen die naar voren zijn gekomen in dit plangebied hebben er ook voor 
gezorgd dat de gemeente De Bilt zich genoodzaakt voelde een kwaliteitsimpuls voor de hele 
omgeving te bedenken. De verschillende ontwikkelingen zorgen voor verschillende krachten die 
spelen in het gebied wat het lastig maakt om die ontwikkelingen gestructureerd onder te brengen.  
De geïnterviewde beleidsmedewerkers en de verantwoordelijke wethouder geven aan dat het een 
ingewikkeld proces is geweest omdat het project als geheel nooit op nul begonnen is. De analyse 
wijst uit dat door de lange doorlooptijd en alle ad hoc ontwikkelingen er telkens wijzigingen aan het 
plan gemaakt waardoor het voor de bewoners niet helderder wordt en het gevoel hebben dat ze op 
achterstand raken. Voorbeelden van die ad hoc ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het vertrekken van 
de toenmalige projectleider, een veranderende politieke wind door de gemeentelijke organisatie of 
de illegale bestemming van het kinderdagverblijf en de uitbreidingsplannen van de regenboogschool. 
Die ad hoc ontwikkelingen zorgen er voor dat er telkens nieuwe keuzes gemaakt moeten worden. 
“Zo zie je dat een omgeving , ik noem het vaak een breiwerkje, aan zichzelf  aan het breien is.” 
(Interview Ditewig,2015)  
 
Volgens voormalig wethouder Ditewig is het de taak en de verantwoordelijkheid van de bestuurder 
om van alle losse onderdelen één kwaliteitsimpuls voor het gebied te maken. De gemeente heeft 
toen drie varianten neergelegd bij de bewoners over de invulling van plangebied A. Maar uit de 
analyse van de interviews met bewoners blijkt dat mensen er niet van houden om zich te schikken 
naar één of meerdere hokjes. En bovendien lagen de plannen volgens de beleidsmedewerkers van de 
gemeente eigenlijk al vast en waren al doorgerekend waardoor er weinig meer te kiezen viel terwijl 
die indruk wel is gewekt door de toenmalige projectleider die zwaar inzette op communicatie. “De 
projectleider is klem komen te zitten tussen de belangen van de gemeente en de belangen van 
bewoners.”(Interview De Freitas, 2015). Voor de gemeente was het een feit dat er een 
kinderdagverblijf verplaatst moest worden en een feit dat de school moest worden uitgebreid. Dat 
wordt vervolgens verpakt als een kwaliteitsverbetering terwijl niemand op een groene plek in zijn 
wijk extra bebouwing wil hebben. Het is dus erg bepalend welke verandering er plaatsvindt. De buurt 
was gewend aan de aanwezigheid van een basisschool dus daar waren weinig problemen mee. Maar 
niemand zit te wachten op een kinderdagverblijf en bewoners vinden dat ze worden opgezadeld met 
een probleem uit een andere buurt. Daarom hebben de bewoners zich tot aan de Raad van State toe 
verzet tegen deze verandering. Er zit dus een spanning tussen het feit dat het kinderdagverblijf 
ergens een plek moet krijgen en niemand het graag in zijn achtertuin ziet komen. De vraag is dan of 
burgers hadden moeten meedenken over een nieuwe locatie van het kinderdagverblijf. Op basis van 
de analyse blijkt dat veel gemeente medewerkers twijfelen aan de bekwaamheid van burgers om op 
dat niveau mee te denken.  
 
Los van de inhoudelijke verandering, de losse ad hoc ontwikkelingen en de richting die de gemeente 
daarbij heeft bepaald, heeft de gemeente naar eigen zeggen geprobeerd intensief in te zetten op 
communicatie en transparantie gedurende het traject. “Dus mijn beeld is dat de intensiviteit en het 
luisteren, niet dat we altijd meegaan in hun inhoud maar wel wij staan klaar voor jullie en kom maar 
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praten dat we daar wel veel tijd, energie en geld in hebben gestopt.” (Interview Den Hartog, 2015). 
Dat voornemen is niet altijd zo overgekomen volgens de geïnterviewde bewoners. Het top-down 
presenteren van de plannen viel niet in goede aarde en bewoners hadden behoefte aan meer uitleg 
waarom de gemeente tot zo’n kwaliteitsverbetering is gekomen. De indruk is gewekt dat bewoners 
konden mee praten maar zij hebben aan dit project een gevoel overgehouden dat alles al bepaald 
was en dat er geen speelruimte meer over was. Bewoners zijn door deze ervaring ook bang hun 
motivatie te verliezen omdat het toch geen zin heeft. Een laatste valkuil die bewoners naar voren 
brachten was dat de informatievoorziening te beperkt was en vaak op het laatste moment.  Los van 
het feit of deze beweringen helemaal juist zijn, het geeft wel de aard van het probleem aan bij 
stedelijke herontwikkeling. De bovengenoemde valkuilen zijn één op één terug te vinden in het 
theoretische hoofdstuk van dit onderzoeksrapport. 
 
Bij de herinrichting van de openbare ruimte hebben omwonenden invloed gehad door middel van 
een klankbordgroep. Op basis van de bijeenkomsten van die groep is een herinrichtingsplan 
vastgesteld door de gemeenteraad. Nu blijkt achteraf dat er voor dat inrichtingsplan zoals het is 
vastgesteld helemaal geen geld beschikbaar is. Bij het opstellen van dit inrichtingsplan zijn wel 
inhoudelijke kaders meegegeven maar er is onvoldoende rekening gehouden met de financiële 
kaders. Volgens geïnterviewde beleidsmedewerkers van de gemeente zijn burgers daar 
hoogstwaarschijnlijk niet van op de hoogte. “Mensen hadden het idee het wordt allemaal fantastisch 
heringericht, een hoogambitieniveau en daar bleek op een gegeven moment gewoon geen geld te zijn 
om die dure herinrichting te betalen.”(Interview Corsel, 2015) De gemeente moet dus vooraf zorgen 
voor openheid en transparantie over niet alleen wat haalbaar maar ook over wat betaalbaar is. Ook 
hier is het weer belangrijk om de verwachtingen van bewoners juist te managen en als niet aan die 
verwachtingen voldaan kan worden dit ook mee te delen aan de omwonenden.  
 
Verwachtingen managen is ook belangrijk bij het oprichten van een klankbordgroep. Er moet 
duidelijk gemaakt worden welke invloed een klankbordgroep heeft in het proces blijkt uit de analyse 
van de interviews. Er dient een scherpe opdracht voor die klankbordgroep worden afgebakend.  
Bovendien kun je met een klankbordgroep tegen het probleem aanlopen dat de mensen in die 
klankbordgroep de plannen uit de bijeenkomsten onvoldoende terugkoppelen naar de hele buurt 
waardoor er achteraf niet altijd draagvlak blijk te zijn voor het nieuwe plan voor de openbare ruimte. 
Dat is ook bij deze casus het geval geweest. 
 
Het verloop en de ervaringen van beleidsmedewerkers, wethouders en raadsleden van de gemeente 
met het participatieproces kunnen vertaald worden in een aantal succesfactoren. Een goede 
constante communicatie over alle losse onderdelen van het proces, wat de status daarvan is en hoe 
het verdere traject er uit zal komen te zien is belangrijk. Bewoners moeten ook tijdig geïnformeerd 
worden als er wijzigingen in de plannen worden aan gebracht. Een ander belangrijke factor voor een 
succesvol participatieproces zijn juiste verwachtingen van bewoners. Bewoners moeten duidelijk 
gemaakt worden op welke onderdelen en in welke fase van een project bewoners invloed kunnen 
uitoefenen en op welke manieren dat kan. Wek vooral niet de suggestie dat je ruimte biedt voor 
bewoners om mee te denken als dat niet de insteek is en leg uit. Als inwoners de ruimte krijgen mee 
te denken is het van essentieel belang dat zij weten wat haalbaar en betaalbaar is. Openheid en 
transparantie en eerlijkheid over bepaalde keuzes en de bijbehorende argumentatie zijn zeer 
noodzakelijk.  Bijvoorbeeld over de keuze om het kinderdagverblijf een plek te geven binnen die 
buurt. Maar ook waarom niet aan alle wensen van individuele bewoners voldaan kan worden. Een 
lokale overheid dient de burger daarin te ondersteunen.  
 
Het project Buys Ballot en dan met name deelgebied A wordt door de wethouder en enkele 
beleidsadviseurs getypeerd als overgangsfase van de traditionele inspraak tot aan de moderne 
participatie gedachte. In De Bilt wordt het belang van goede participatie steeds meer onderkend. De 
top-down benadering maakt plaats voor de bottom-up benadering waarbij dit project in een soort 
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kantelmoment heeft plaatsgevonden. Het is vaak bij de gemeente de Bilt nog erg gebruikelijk om 
beperkt te blijven tot het informeren. “Wij informeren heel veel en halen eigenlijk alleen informatie 
of bezwaren of zienswijzen op in het kader van een bestemmingsplan of vergunningsprocedure of iets 
waar de gemeente een besluit over moet nemen.” (Interview Den Hartog, 2015) 
 
In deelgebied B komt die bottom-up benadering meer naar voren. “Daar zijn twee avonden geweest 
en ik heb het idee dat het goed gelopen is in de zin van dat we vrij vroegtijdig en open mensen 
betrokken hebben bij het feit dat we zeggen er gaat iets weg, er moet iets terug komen en binnen die 
randvoorwaarden die er zijn kunt u meedenken.” (Interview Mieras, 2015) Dat heeft er via via in 
geresulteerd dat er binnen de bestemming wonen als randvoorwaarde een collectief particulier 
opdrachtgeverschap is ontstaan. In deelgebied B lijkt het participatietraject beter zijn ingericht 
doordat aan de voorkant geïnformeerd is dat er iets moet komen en dat meegedacht mag worden 
over de invulling, maar daar bij moet de kanttekening geplaatst worden dat het vervangen van een 
buitenschoolse opvang voor woningen en het vervangen van een stuk groen voor een 
kinderdagverblijf twee totaal verschillende veranderingen zijn in de buurt. Op verschillende 
veranderingen zal verschillend gereageerd worden omdat zij ook een verschillende impact hebben 
op de leefomgeving van bewoners. Ook nu is het de vraag of het succes van participatie dan bepaald 
wordt door het aantal bezwaren die worden ingediend.  
 

4.1.4 Weerstand als graadmeter van succes burgerparticipatie? 
Vergelijking tussen de cases laat zien dat de feitelijke verandering van grondgebruik van invloed is op 
de perceptie van weerstand binnen een project. Bij de referentiecasussen zijn tegen de komst van de 
herontwikkelingen nauwelijks protesten ontstaan terwijl bij de hoofdcasus tot aan de Raad van State 
is door geprocedeerd tegen de komst van een specifiek onderdeel van het project. Uit de analyse 
blijkt dat er niet alleen een relatie is tussen de feitelijke verandering en de perceptie van weerstand 
maar ook tussen de perceptie van weerstand en het succes van het participatieproces. Uit de 
casussen bleek dat wanneer een participatieproces veel weerstand geeft tegen de herontwikkeling, 
zowel burgers als gemeentemedewerkers het proces als negatief ervaren.  “Als ik iets niet wil deugt 
het participatie nooit.” (Interview Ditewig, 2015) Waar beleidsmedewerkers bij het project Buys 
Ballotweg een negatief gevoel overhielden aan de manier waarop het proces is verlopen, waren de 
projectleiders van de participatieprocessen bij de referentiecasussen  positief over de manier waarop 
het verlopen is. Aan de ene kant is de perceptie van weerstand een graadmeter van het succes van 
het participatieproces. Aan de andere kant kan een gemeente ook minder fout doen wanneer de 
ruimtelijke verandering minimaal gehouden wordt waardoor er geen één op één relatie bestaat 
tussen het succes en de weerstand. Dit duidt er op dat burgerparticipatie slechts als doel heeft om 
mensen tevreden te houden wanneer dat nodig blijkt te zijn. In de volgende paragraaf wordt deze 
ontdekking verder onderzocht. 

Naast de belangrijke ontdekking dat de feitelijke verandering van de ruimte zeer bepalend is hebben 
de casussen een aantal een aantal theoretisch veronderstelde succes- en faalfactoren blootgelegd 
die zowel door bewoners als medewerkers van de gemeente ervaren zijn. In de volgende paragraaf 
worden deze verder aangevuld. 

4.2 Succesfactoren en valkuilen van burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie 
De casussen hebben al enkele succesfactoren en valkuilen aan het licht gebracht die specifiek waren 
voor de drie stedelijke herontwikkelingsprojecten. In deze paragraaf worden die succesfactoren of 
valkuilen verder aangescherpt en uitgebreid op basis van ervaringen van alle geïnterviewden met 
burgerparticipatie en overheidsparticipatie in het algemeen. De resultaten zijn gebaseerd op alle 
afgenomen interviews in dit onderzoek en de analyse die aan de hand daarvan is gedaan. Naast de 
specifieke vraag welke succes- en faalfactoren respondenten konden noemen kwamen tijdens de 
rest van het gesprek meerdere factoren naar voren waar respondenten nog niet op gekomen waren. 
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De respondenten in dit onderzoek wisten al snel de heikele punten en essentiële ingrediënten van 
burgerparticipatie op te rakelen. De meeste kwamen overeen met wat de academische artikelen 
voorgeschreven, soms ontstonden er nieuwe inzichten en over een aantal onderwerpen was niet 
altijd evenveel overeenstemming. Over overheidsparticipatie waren respondenten minder 
uitgesproken omdat zij nog te weinig ervaring hebben met dit fenomeen en daardoor voorzichtig 
waren met hun uitspraken. Omdat er sprake is van deductief onderzoek wordt het analysekader met 
alle succes- en faalfactoren vergeleken met de ervaringen uit de praktijk (Tabel 5). Er wordt duidelijk 
welke  theoretische succes- en faalfactoren terug te vinden zijn in de praktijk en welke aanvullingen 
aan het analysekader gemaakt kunnen worden. Daarna worden alle succesfactoren en valkuilen van 
burgerparticipatie en vervolgens van overheidsparticipatie in deze paragraaf langsgelopen met als 
doel inzicht te krijgen in de huidige problemen en successen van participatie bij stedelijke 
herontwikkeling. 
 
De analyse wijst uit dat de meeste factoren die ter sprake kwamen tijdens de interviews 
overeenkwamen met de factoren uit het analyse kader.  De succesfactoren en valkuilen voor 
burgerparticipatie: angst voor extra kosten, vertraging en conflict; openheid, transparantie en 
vertrouwen; tijdig communiceren van de juiste informatie; handelen vanuit de comfortzone, vanuit 
gewoonte; financiën doorslaggevende raadgever; wederzijds vertrouwen; 
terugkoppelingsmechanisme; gedeelde verantwoordelijkheid ; onbekwaamheid van burgers en het 
NIMBY gedrag; zijn direct af te lezen in het analysekader en zijn ook in de interviews aanbod 
gekomen als succes- of faalfactor.  
 
Andere succesfactoren en valkuilen van burgerparticipatie: verwachtingsmanagement; 
imagoprobleem; meerdere contactmomenten en een evenwichtige wisselwerking tussen overheid 
en burger; wijkraden, communities;  en ongetrainde en te inhoudsgedreven gemeentelijke 
ambtenaren en wethouders; zijn niet expliciet terug te vinden in het analysekader. Deze factoren 
geven nieuwe inzichten in de huidige problemen en successen van burgerparticipatie en zijn aan het 
analysekader toegevoegd.  
 
Over een aantal factoren waren geïnterviewden het niet met elkaar eens en gaven geïnterviewden 
vaak een tweeledig antwoord. De factoren leverde discussie op of de factor al dan niet op waarheid 
was gebaseerd en of het al dan niet een succesfactor of een valkuil betekende voor 
burgerparticipatie. Deze  factoren: politieke dubbelzinnigheid, stadium van betrekken, 
instrumenteel gebruik van burgerparticipatie en de aangenaamheid van burgerparticipatie voor 
ambtenaren; zijn in het nieuwe analysekader gemarkeerd als discussiepunt.  
 
Eveneens bleek uit de analyse dat veel factoren betrekking hebben op de relatie tussen een overheid 
en een burger. Factoren als bijvoorbeeld imagoproblemen, communicatie, openheid en 
transparantie en verwachtingsmanagement zijn voor zowel burgerparticipatie als 
overheidsparticipatie van belang. Met name de succesfactor evenwichtige wisselwerking tussen 
overheid en burger geeft aan dat het onderscheidt tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie 
niet zo sterk is als dat het theoretisch kader doet vermoeden. Een evenwichtige wisselwerking kan 
geïnterpreteerd worden als een samenspel van beide partijen zonder dat het initiatief erg sterk bij de 
één of de ander ligt. Ook tijdens de interviews maakte respondenten geen sterk onderscheidt tussen 
burgerparticipatie en overheidsparticipatie en gebruikte men de termen vaak door elkaar of sprak 
men over participatie in het algemeen. Een laatste typering van het marginale onderscheidt dat 
wordt gemaakt is dat de factoren wederzijds vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheid en 
terugkoppelingsmechanisme die voor burgerparticipatie worden genoemd terug te vinden zijn in het 
analysekader onder overheidsparticipatie.  
 
Toch blijkt uit het analyseren van de interviews dat er ook succes en faalfactoren te ontdekken die 
gelden voor overheidsparticipatie: faciliterende rol, open werkhouding, gebrek aan 
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zelforganiserend vermogen en ongelijke machtsverhoudingen; zijn terug te vinden in het 
analysekader. De onervarenheid van lokale overheden is een valkuil voor overheidsparticipatie die 
een nieuw inzicht vormt in de problemen van overheidsparticipatie. 
De factor regelgeving wordt in het nieuwe analysekader als discussiepunt aangemerkt. Die discussie 
gaat over de noodzakelijkheid van regels. 
 
Succesfactoren burgerparticipatie Faalfactoren burgerparticipatie 

 

Uitnodigen, communiceren en vertrouwen winnen 

- uitnodigen in een zo vroeg mogelijk stadium 

- zoveel mogelijk zeggenschap geven 

- duidelijk communiceren van de juiste informatie 

-face-to-face contact 

-kleine groepen vormen 

-social media 

-goed luisteren naar burgers 

-meerdere contactmomenten 

 

 

Netwerkmanagement en proces design 

-intensief sturen van netwerken 

-organiseren van interacties 

-formuleren gezamenlijke doelstellingen 

-organisatorische regelingen 

-acceptatie institutionele design bij burgers 

-legitiem fundament van burgerparticipatie binnen de 

overheidsorganisatie 

-open en transparant management 

-constante wisselwerking netwerkmanagement en proces 

design 

-evenwichtige wisselwerking tussen overheid en burger 

-wijkraden en communities 

-aangenaamheid van burgerparticipatie voor ambtenaren 

 

 

Onbekwaamheid burgers 

-gebrek aan ervaring en motivatie 

 

Heft in eigen hand houden 

-angst voor het verlies van eigen baan 

-angst voor extra kosten, vertraging en conflict 

-handelen vanuit hun comfort zone, vanuit gewoonte 

-uniforme en ontoereikende richtlijnen voor burgerparticipatie 

-padafhankelijkheid 

-hard linkages 

-instrumenteel gebruik 

-ongetrainde en te inhoudsgedreven gemeentelijke ambtenaren 

en wethouders 

Imagoprobleem  

 

Kostbaar en tijdrovend proces 

-administratieve rompslomp en inefficiënties 

 

Uitsluiting 

-betrokkenen geselecteerd en niet representatief 

-verschil in betrokkenheid 

-ongelijke machtsverhoudingen 

 

Politieke dubbelzinnigheid 

-ontbrekende wisselwerking besluitvorming en participatietraject 

-angst om gezag te verliezen 

-financiën doorslaggevende raadgever 

 

NIMBY gedrag 

-angst voor verandering 

-conflicten en bezwaren 

-botsende wensen overheid en burgers 

-algemeen belang versus individueel belang 

Succes factoren  overheidsparticipatie Faalfactoren overheidsparticipatie 

 

Vitale samenleving 

-wil van burgers zich in te zetten en verantwoordelijkheid te 

nemen 

 

Faciliterende rol van de overheid 

-openstellen voor, ruimte bieden aan en het stimuleren van  

initiatiefnemers 

-minder regelen/flexibele regelgeving 

-opsporen van motivaties en belangen 

-visie en randvoorwaarden op hoofdlijnen 

-nieuwe (sociale) media 

-juiste informatie verstrekken 

- aanbieden van tijd, geld, deskundigheid of materiële 

middelen 

 

Zelforganiserende rol van de burgers 

-zelforganiserende vermogen 

-aanwezigheid van netwerken 

-gemeenschapsgevoel 

-sticky storytelling 

-gedeelde verantwoordelijkheid 

 

 

Teveel controle 

-overnemen van initiatieven 

-padafhankelijkheid 

-ongelijke verhoudingen tussen overheidslagen 

-angst voor hun eigen overbodigheid 

-gebrek aan vertrouwen in zelfredzaamheid van burgers 

-onervarenheid lokale overheid 

 

Gebrek aan zelforganiserend vermogen 

-gebrek aan middelen en macht 

-onbekwaamheid in het maken van verbindingen met 

gemeentelijke instituties 

-gebrek aan motivatie en vertrouwen in de overheid 

-gemeenschapsgevoel ontbreekt 

 

Kostbaar en tijdrovend proces 

-onvoldoende geld en mankracht 

 

Ongelijke machtsverhoudingen 

-zelforganiserende vermogen onevenwichtig verdeeld 

-professionele burgers 

-verschil in betrokkenheid 
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Tabel 5: Het analysekader met de resultaten van de zoektocht naar succes en faalfactoren 

In het vervolg van de paragraaf worden de succesfactoren en valkuilen hierboven genoemd 
besproken. 

4.2.1 Burgerparticipatie 

Imagoproblemen bij overheden en burgers 

De analyse van de succes- en faalfactoren die genoemd werden in de interviews riep bij de 
onderzoeker verschillende vragen op. In het theoretisch hoofdstuk wordt burgerparticipatie 
beschreven als burgerparticipatie waarbij overheid en burgers de verantwoordelijkheid voor een 
goede leefomgeving delen. Maar hoe kun je nu verantwoordelijkheid delen met iemand die je niet 
vertrouwt? Hoe kun je überhaupt samenwerken met een partner welke een beschadigt imago heeft 
uit het verleden? Een lange geschiedenis in de relatie tussen overheid en burger is niet altijd een 
gelukkige geweest, zo blijkt uit de analyse, en daardoor kan er voor elk beide partijen een niet al te 
positief imago geschetst worden die elkaar versterken. 
 
Lokale overheden vinden het schijnbaar eng om de regie los te laten en zien burgerparticipatie als 
een modewoord, een middel om er voor te zorgen dat je aan het einde van de rit zo min mogelijk 
bezwaarprocedures krijgt. Gemeenten luisteren niet goed, opmerkingen worden aan de kant 
geschoven en cruciale informatie wordt achter gehouden. Burgers worden niet serieus genomen. 
“Nou weet u, je kan er nog zoveel over meedenken maar voor mijn idee heb ik het idee als de 
gemeente iets in hun hoofd hebben dan kun je als bewoner nog zoveel meedenken maar dan komt 
het niet van de grond en dan wordt dat wel gedaan zoals hun denken dat het beste is. Dus ik denk zelf 
dat het meedenken niet zoveel zin heeft.”(Interview Schippers, bewoner Aeolusweg, 2015) Bovendien 
zouden bij stedelijke herontwikkeling de plannen al gemaakt zijn door de ambtenaar vanachter zijn 
bureau en is er weinig ruimte over voor burgerparticipatie. Bewoners hebben vaak het gevoel dat het 
deelnemen aan participatiemogelijkheden toch geen zin heeft. Burgerparticipatie is dan een soort 
gebruikelijke standaardprocedure om draagvlak te creëren, mensen van het plan te overtuigen en 
tevreden te houden. Wethouders zijn zelfingenomen kwasten omdat ze veranderingen door voeren 
ten behoeve van hun eigen prestige en niet alle overwegingen naar buiten communiceren.  
 
Burgers vormen een angstige scheldende massa die het proces ernstig vertragen. Ze zijn tegen iedere 
verandering en gaan dan in de weerstand zitten. Dat komt doordat burgers meegroeien met hun 
omgeving en deze ook accepteren zoals die is. “Als ik iets niet wil, dan deugt het participatieproces 
nooit. Dan is het die gemeente doet maar enzovoort.”(Interview Ditewig, 2015)  Ze zijn verrast dat er 
iets moet gaan veranderen en denken dat alles al vastligt. Mensen zijn heel erg bezig met hun eigen 
belang, het NIMBY effect. Iedere burger zal toch zijn eigen stokpaardjes berijden en niet in staat zijn 
om op een hoger niveau naar de omgeving te kijken. Daarnaast worden ze vaak pas wakker als er iets 
aan de hand is. Emotie speelt daarin ook een belangrijke rol. Wanneer mensen geëmotioneerd raken 
komt de informatie al niet meer binnen. 
 
Als goed gekeken wordt naar beide imago’s is te ontdekken dat beide imago’s elkaar versterken in 
een soort negatieve spiraal. De reden dat overheden het eng vinden de regie los te laten is 
gedeeltelijk toe te schrijven aan de kritische burgers die NIMBY gedrag vertonen. “Zo’n project om 
dat samen met bewoners te doen dat is niet leuk omdat je weet dat je wat weerstand krijgt, 
negatieve energie dus dan is het minder leuk. […] Datje vanuit een negatief gevoel moet proberen er 

Vertrouwen, duidelijkheid en transparantie 

-wederzijds vertrouwen 

-open, transparante, vertrouwenswekkende werkhouding 

-verantwoording keuzes/ terugkoppelingsmechanisme 

-heldere organisatorische afspraken 

-vaste structuren  

 

NIMBY gedrag 

-angst voor verandering 

-conflicten en bezwaren 

-botsende wensen burgers onderling 

-individueel belang versus individueel belang 

 Bekend  Nieuw  Discussiepunt 
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iets van te maken.”(Interview Corsel, 2015) Tegelijkertijd is de kritische houding van de burger 
gedeeltelijk toe te schrijven uit de ervaring dat lokale overheden er weinig mee doen. “Ik vind dat er 
te weinig gevraagd wordt, en als ze al wat vragen dan vragen ze het met een te voorgekookt plan 
waardoor ik eigenlijk maar één antwoord mag geven en dat kan ik niet dus dan jagen wij de boel 
weer op met frisse tegen zin.”(Interview Van Gerwen, 2015) Er is dus sprake van wederzijds 
wantrouwen.  
 
Het is op dit punt wel  belangrijk om nuance aan te brengen bij deze imago’s want het belang van 
goede participatie wordt volgens geïnterviewden gemeente medewerkers steeds meer onderkend en 
uit interviews met bewoners blijkt dat er niet altijd alleen maar naar de eigen achtertuin gekeken 
wordt. Maar de analyse van de interviews laat wel zien dat de houdingen uit het verleden zijn 
ontstaan en een soort gespannen sfeer vormen die niet zo één twee drie op te lossen zijn. Zowel 
geïnterviewde gemeente medewerkers en burgers erkennen dan ook dat deze houdingen er voor 
zorgen dat overheid en burger bij stedelijke herontwikkeling vaak als tegenstanders tegenover elkaar 
staan. “De gemeente wordt nog vaak gezien als een tegenstander die overwonnen moet worden. En 
dan ben je niet meer gezamenlijk bezig maar dan heb je met kampen te maken, dat is niet plezierig.” 
(Interview Ruiterkamp, 2015) “Wij kiezen de raad en de gemeente moet een vertegenwoordiger van 
het volk zijn om ons te behoeden tegen onrecht wat van buiten komt. En dan wil je niet tegenover de 
gemeente staan.” (Interview Van Gerwen, bewoner Aeolusweg, 2015) Bij zowel burgers als de lokale 
overheid zit nog heel veel argwaan gebaseerd op ervaringen uit het verleden en daardoor sta je 
eigenlijk al op achterstand nog voor er een stedelijke herontwikkelingsproces wordt gestart. De 
stroeve relatie tussen een lokale overheid en haar inwoners is echter niet geheel verbazingwekkend 
gezien de reële belangentegenstellingen tussen een lokale overheid en een individuele burger die in 
de interviews telkens terug komen. Veel van de valkuilen die hierboven genoemd zijn berusten dan 
ook op waarheid. Maar er zijn wel veel succesfactoren genoemd door geïnterviewden die de relatie 
verbeteren en dat heeft alles te maken met het winnen van vertrouwen.  Één van de burgers 
participeert bijvoorbeeld juist omdat ze het vertrouwen is verloren in de lokale overheid en haar 
daarom van dichtbij in de gaten te houden. Een andere burger participeert juist niet meer omdat ze 
het vertrouwen is verloren en het gevoel heeft dat het geen zin heeft.  
 
Een eerste factor die inzet op het winnen van vertrouwen wordt verwachtingsmanagement 
genoemd. Deze factor kwam in de interviews vaak nadrukkelijk naar voren en als één van de 
belangrijkste succesfactoren beschreven. Met verwachtingsmanagement wordt bedoeld dat je als 
lokale overheid bij burgers de juiste verwachtingen schept over burgerparticipatie. Het komt volgens 
geïnterviewden nog al eens voor dat burgers het gevoel hebben dat zij inspraak hebben op bepaalde 
onderdelen van een plan terwijl dat in werkelijkheid niet de insteek is. Dan raken bewoners 
gefrustreerd. Uit de analyse blijkt dat het daarom belangrijk heel helder te communiceren op welke 
onderdelen gedurende welke periode en op welke manier burgers invloed hebben en bovenal een 
duidelijke uitleg te geven waarom het zo gebeurt. Want als je de indruk wekt dat mensen invloed 
hebben maar dat totaal niet het geval is, is er sprake van nepparticipatie, schijnparticipatie, 
schaduwparticipatie of dan is participatie een wassenneus.  
 
Zoals eerder al duidelijk werd bij de analyse van de hoofdcasus is het belangrijk om naast de 
ruimtelijke randvoorwaarden ook de financiële randvoorwaarden met een goede argumentatie te 
communiceren naar bewoners. Volgend Dhr. Van Tonningen betekent dat niet dat er vrijblijvend 
omgegaan kan worden met adviezen, daarvan moeten de effecten teruggevonden worden in de 
beslissingen van het bestuur. En daar zit ook de spanning, dat besluitvorming van meerdere factoren 
afhankelijk is dan alleen dat wat de burgers willen. Zo spelen bijvoorbeeld de financiën en de 
politiek-bestuurlijke bandbreedte een bepalende rol.  Interviews met burgers wijzen uit dat 
bewoners daar wel begrip voor kunnen opbrengen, zolang ze maar op de hoogte worden gesteld van 
die andere factoren die een gemeente moet meenemen in de overweging.   
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Een andere succesfactor voor burgerparticipatie die inzet op het winnen van vertrouwen is het tijdig 
informeren van bewoners met de juiste informatie. Bewoners geven in de interviews namelijk aan 
behoefte te hebben aan meer informatie. Ook gemeentemedewerkers geven aan dat een lokale 
overheid daar zo transparant en open mogelijk in moet proberen te zijn zodat burgers niet het gevoel 
krijgen dat ze achter lopen of dat ze niet meer weten waar het over gaat. Een gemeente moet daar 
heel zuiver in zijn. Toezeggingen die gedaan worden moeten worden waar gemaakt. En als ad hoc- 
achtige politieke situaties dat niet mogelijk maken dient dat worden teruggekoppeld naar de 
bewoners. Dat terugkoppelmechanisme is essentieel en dient altijd aanwezig te zijn. Als informatie 
wordt opgehaald moet duidelijk worden wat er met de input is gedaan en welke overwegingen 
daarbij een rol hebben gespeeld. Als een project gemeengoed wordt en burgers het gevoel hebben 
dat ze serieus genomen worden heeft het pas echt kans van slagen. Burgers moeten daarom 
deelgenoot en medeverantwoordelijk gemaakt worden voor een ruimtelijke ontwikkeling om 
vertrouwen te winnen. Het gaat om wederzijds vertrouwen dus dat vertrouwen moet bewoners ook 
kunnen geven.  Veel geïnterviewden zijn zich daarvan bewust. “Je moet mensen een warm gevoel 
overbrengen, mensen uitnodigen, op een prettige manier communiceren, vertrouwen uitstralen en 
zeggen van jongens we gaan een spannende expeditie, een reis maken!”(Interview Van Tonningen, 
2015) Daarnaast moet dat vertrouwen volgens Dhr. Ruiterkamp ook de kans krijgen om te groeien 
dat gebeurt vaak in een langer lopend proces waarbij er meerdere malen contactmomenten zijn 
tussen inwoners en gemeente. Aan de andere kant dient het proces zo kort mogelijk gehouden te 
worden om te voorkomen dat mensen afhaken en motivatie verliezen zoals bleek uit de analyse van 
de casussen. “In een kort proces zijn er vele hevigere behoeften aan inspraak dat je je woord kunt 
uiten en je belangen kunt laten vertegenwoordigen dat is bij langdurig proces heel moeilijk om het vol 
te houden omdat mensen moe worden en afhaken.”(Interview Kroesen, 2015) 
 
Op basis van de interviews en bijbehorende analyse kan geconcludeerd worden dat de relatie tussen 
overheid en burgers vaak niet optimaal is terwijl een goede relatie tussen beide als een essentiële 
succesfactor voor zowel burgerparticipatie als overheidsparticipatie wordt gezien door de 
respondenten. In plaats van tegenover elkaar te staan zouden lokale overheden haar inwoners 
deelgenoot moeten maken van een evenwichtig samenspel of wisselwerking blijkt uit de interviews. 
Een groot probleem daarbij, dat door meerdere respondenten wordt aangegeven, is dat gemeenten 
onvoldoende getraind zijn in zo’n samenspel. Gemeenten zijn, zo blijkt ook uit de analyse van de 
interviews, gewend aan de traditionele inspraakprocedures en onvoldoende bekend met intensive 
participatietrajecten. “Maar dat moet deze gemeente nog leren, want participatie is dus een 
modewoord wat we afgelopen 5 jaar steeds verder is gaan stijgen, dat gemeentes nog helemaal niet 
beseffen wat dat inhield, participatie.”(Interview Schreurs, 2015) Sommige ambtenaren bijvoorbeeld 
zijn te inhoudsgedreven en verliezen oog voor een goed participatieproces. “Die dachten dat 
burgerparticipatie een kwestie was van ik zal het gewoon nog één keer uitleggen.”(Interview Mieras, 
2015) Er zijn volgens de geïnterviewden binnen veel gemeentelijke organisaties nog veel werknemers 
die in die stand zitten.  
 
Hetzelfde probleem geldt voor bewoners. Zij hebben niet dagelijks met zulke processen te maken. 
Meerdere respondenten geven aan dat bewoners het besef tussen de oren krijgen dat serieus 
genomen worden iets anders is dan je zin krijgen en dat ze ook reëel naar een project kijken. Daar 
komt weer een stukje verwachtingsmanagement bij kijken dat bewoners duidelijk wordt gemaakt 
waarom bepaalde dingen noodzakelijk zijn. Uit analyse blijkt dat wanneer de gemeentelijke 
overwegingen open en bloot worden neergelegd bij de burgers kan er begrip ontstaan voor het werk 
wat de gemeente doet. “Als bewoners begrip tonen ben je al half op weg.”(Interview Ruiterkamp, 
2015). “En als je dan als antwoord van de gemeente krijgt ja we kunnen het niet iedereen naar de zin 
maken dan is het een antwoord waar je op zich als buurtbewoner wel mee kan leven als ze maar 
vertellen wat dan de andere overwegingen zijn.” (Interview Van Gerwen, bewoner Aeolusweg, 2015) 
“Het vraagt van de bewoners een andere manier van kijken en niet alleen maar voor hun eigen 
persoonlijke belang te gaan staan maar ook breder in de context te kijken. En dat is ook een lastige 
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want dat zie ik ook dat ze daar toe niet altijd in staat zijn. […] Dan heb je als gemeente de taak om je 
bewoners daarop te wijzen en ze mee te nemen in de bredere context van waar hun project 
staat.”(Interview De Freitas, 2015) Bewoners kunnen ondersteunt worden om op een iets hoger 
niveau naar hun buurt te kijken en verder dan hun eigen achtertuin. Helaas zal niet iedere individuele 
burger daar toe in staat zijn. Daarom is het van belang dat bewoners zich ook organiseren. Een 
laatste succesfactor die wordt genoemd voor tijdens de interviews is de positieve werking van  
communities of wijkraden voor dit soort processen omdat je als overheid dan een concrete partner 
hebt.  
 
Tot slot zijn er nog de factoren politieke dubbelzinnigheid, stadium van betrekken, instrumenteel 
gebruik van burgerparticipatie en de aangenaamheid van burgerparticipatie voor ambtenaren, 
waarover gemeente medewerkers het niet eens waren of waar geen eenduidige antwoorden voor 
zijn.  
 
Het eerste punt van discussie is de theoretische term politieke dubbelzinnigheid die erop duidt dat 
de gemeentelijke politiek aan de ene kant participatie aanmoedigen en aan de andere kant 
onvoldoende betrokken zijn waardoor uitkomsten van participatie niet altijd als wenselijk zullen 
worden ervaren. Op dit theoretische statement werd verschillend gereageerd. Sommige 
respondenten zijn het hier niet mee eens omdat de gemeenteraad wordt uitgenodigd bij alle 
participatieavonden en zo kunnen horen wat de burger te zeggen heeft. “Wat hier wel veel 
raadsleden doen is dat ze op informatie avonden even langskomen om de thermometer er in te 
steken om even te voelen van hoe is dat nou, dus raadsleden hebben wel een gevoel of een beeld hoe 
dingen lopen.”(Interview Den Hartog, 2015) “Als het goed is staat de raad ook in de samenleving dus 
raadsleden worden bij de AH bij de kassa ook aangesproken door burgers”(Interview Ruiterkamp, 
2015). Bovendien wordt als argument tegen politieke dubbelzinnigheid meerdere malen benoemd 
dat de raad pas besluit op basis van een bepaald voorstel wat aan de raad wordt voorgelegd waarin 
het participatietraject, maar ook andere factoren zijn afgewogen. Zoals uit de casussen is gebleken 
spelen financiën bijvoorbeeld een doorslaggevende rol of heeft de gemeente te maken met ad hoc-
achtige situaties. Volgens vele respondenten moet de gemeenteraad uiteindelijk die afweging 
maken. “Anders is de raad geen knip voor zijn neus waard.” (Interview Ditewig, 2015) Anderen 
herkennen wel een probleem. “De spanning zit hem in het feit dat je volksvertegenwoordiger bent 
waarin je tot op detailniveau wordt aangesproken, en raad van toezicht waarop je grotere lijnen 
moet sturen als gemeenteraad en dat is moeilijk te combineren.” (Interview Van Tonningen, 2015). 
Volgens die redenering is er een belangrijke rol weggelegd voor ambtenaren en wethouders die de 
brugfunctie moeten vervullen tussen participatieprocessen en besluitvorming. “Wat dat betreft ben 
je net een handelsreiziger […] je moet je product zien te verkopen dat is naar de ene kant toe maar 
ook naar de andere kant toe.”(Interview Ruiterkamp, 2015) Dit zorgt er wel voor dat je als ambtenaar 
soms klem kunt komen te zitten tussen de wensen van de politiek en de bewoners zoals is gebeurd 
bij de projectleider bij de herontwikkeling aan de Buys Ballotweg. Er kan geconstateerd worden dat 
de spanning tweeledig is. Enerzijds is het de gemeenteraad die afwijkt van een voorstel, anderzijds is 
het de gemeenteraad die niets meer te kiezen heeft. “Dus de risico’s zitten er allebei in dat de 
gemeenteraad iets anders besluit dan wat de mensen willen maar ook dat de gemeenteraad het 
gevoel heeft dat er niets meer te kiezen valt en dat het allemaal is voorgekookt.” (Interview Mieras, 
2015). Er kan geconcludeerd worden dat de ‘hard linkages’ tussen het participatietraject en de 
besluitvorming ingewikkeld zijn, zoals in de theorie geschreven staat. Een continue wisselwerking 
tussen politici en het participatietraject zoals gesteld in het theoretisch hoofdstuk wordt op basis van 
de interviews bevestigd als een succesfactor.  
 
Ten tweede blijkt uit de interviews dat er een spanning bestaat tussen twee stadia waarbij burgers 
betrokken zouden kunnen worden. Enerzijds het zo vroeg mogelijk betrekken van burgers bij het 
proces en aan de voorkant vragen welke ideeën er zijn voor een bepaald plangebied. Gemeente 
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medewerkers merken dat het steeds meer gebeurt dat bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium 
betrokken worden. Volgens de theoretisch hoofdstuk is dat een succesfactor van burgerparticipatie.  
Anderzijds het betrekken van burgers zodra de gemeente een richting heeft waar het heen wil met 
een bepaald plangebied. Volgens die beredenering is het zo vroeg mogelijk betrekken van burgers 
een valkuil omdat het proces dan een stuurloos verhaal wordt. Bovendien vinden burgers het dan te 
weinig concreet. “Dat ze zoiets hebben van maar jullie hebben niks, waar moeten wij dan op 
reageren?” (Interview De Freitas, 2015) Zodoende zou een grote lijnen plan goed zijn zodat mensen 
ergens op kunnen reageren.  Respondenten benadrukken wel dat er nog keuzes gemaakt moeten 
kunnen worden omdat het anders al een gelopen race is. Dat is vaak het gevoel wat burgers over 
houden aan een conceptplan wat wordt gepresenteerd en dan raken mensen gefrustreerd. Er zit dus 
een spanning: als je in het vroegste stadium bewoners betrekt is er nog veel speelruimte maar vraag 
je veel professionaliteit van je burgers, doe je het in een later stadium dan wordt alles concreter en 
duidelijker maar dan is er minder speelruimte. “In het begin kan je alles maar weet je niks, en op het 
einde weet je alles maar kan je niks. En waar je dan in dat traject insteekt is iedere keer weer een 
puzzeltje.”(Interview Mieras, 2015) 
 
Ten derde is er de vraag wat voor een instrument participatie nou precies is. Uit het theoretisch 
kader is namelijk naar voren gekomen dat burgerparticipatie vaak wordt ingezet als een instrument 
om draagvlak te creëren in plaats van het gezamenlijk op zoek gaan naar goede ruimtelijke 
oplossingen. Daarmee heeft burgerparticipatie een andere lading en daarom is in de interviews de 
vraag aan bod gekomen met welk doel burgerparticipatie heeft bij lokale stedelijke herontwikkeling. 
Een eerste ingeving was bij veel respondenten dat met burgerparticipatie draagvlak gecreëerd kan 
worden. En veel belangrijker nog dat ermee bereikt wordt dat het aantal bezwaren achteraf beperkt 
blijft. Volgens meerdere gemeente medewerkers is dit, vroeger meer dan tegenwoordig, regelmatig 
de insteek van een participatietraject. Uit de analyse blijkt dat ook omdat veel gemeente 
medewerkers het die beroep- en bezwarenprocedures achteraf willen vermijden. Na een aantal 
vervolgvragen blijkt dat niet iedereen het hier mee eens is. “Dat is een onderschatting van die 
burgers. Mijn buren zijn net zo, wat veel slimmer dan ik.” (Interview Ditewig, 2015) Iedere 
respondent is het eens over het feit dat bewoners vaak het beste zicht hebben op de dagelijkse 
problemen en dat die lokale kennis en know how benut moet worden om tot een beter plan te 
komen. Soms komen er verfrissende ideeën uit waar de vakmensen nog niet opgekomen waren 
vanachter hun bureau. Aan de andere kant vonden enkele gemeente medewerkers dat juist ook de 
externen met verfrissende kwaliteitsverbeteringen komen omdat bewoners de achteruitgang van 
hun buurt niet opmerken. Volgens de heer Mieras is een veel gemaakte fout door een 
burgerparticipatie traject in te stappen om draagvlak te creëren. Meerdere respondenten deelden 
deze mening dat een plan wordt er beter van wanneer alle belangen en ideeën van bewoners 
zorgvuldig zijn afgewogen. “Als je geluk hebt volgt daar draagvlak uit.” (Interview Mieras, 2015) Een 
volgende veelgemaakte fout die de heer Mieras opmerkt is dat je draagvlak probeert te creëren door 
een ieder zijn zin te geven waardoor je vast loopt. Tot slot vinden een aantal geinterviewden het 
rechtvaardig wanneer burgers mogen meedenken over hun eigen leefomgeving. 
 
Ten vierde de vraag of ambtenaren burgerparticipatie leuk vinden om te doen. In wetenschappelijke 
artikelen worden ambtenaren er namelijk van beschuldigd in hun comfort zone te blijven in plaats 
van naar bewoners toe te treden. Ook op deze vraag een tweeledig antwoord. Uit de analyse blijkt 
dat ambtenaren burgerparticipatie over het algemeen leuk vinden omdat je het uiteindelijk toch voor 
de burger doet en je kunt mensen enthousiast maken door de omgeving te verbeteren. Ook blijkt dat 
ambtenaren het gezien de trend ook wel noodzakelijk vinden en niet meer weg te denken. Maar de 
ambtenaren die hebben deelgenomen aan dit onderzoek ontkennen geen van allen dat het soms ook 
heel lastig kan zijn. Wanneer er veel weerstand is of het NIMBY gedrag erg sterk is, is er veel 
negatieve energie en dat werkt ontmoedigend volgens de ambtenaren. Bovendien heeft iedere 
geïnterviewde ambtenaar naast dat hij het voor de burger doet ook een persoonlijke interesse in zijn 
vakgebied en dat je niet iedereen het naar de zin kan maken is inherent aan het vak. “Dat is heel 
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begrijpelijk, maar niet altijd leuk en makkelijk.” (Interview Haman, 2015). Of burgerparticipatie leuk 
gevonden wordt hangt volgens de analyse ook af van het type ambtenaar. Dat verschilt bijvoorbeeld 
tussen ambtenaren van de oude stempel en jonge ambtenaren die erin zijn opgeleid of tussen 
inhoudgedreven ambtenaren en procesgedreven ambtenaren. “Je ziet toch wel dat de oude garde 
[…] die met pensioen gaan, die zijn nog gewend om van die top-down benadering te werken” 
(Interview Corsel, 2015) “Het vraagt wel een ander soort mens inderdaad, een ander soort 
ambtenaren dan 30 jaar geleden. […] Je moet minder van de inhoud zijn maar veel meer van het 
proces.”(Interview Den Hartog, 2015)  

4.2.2 Overheidsparticipatie 

Enkele succesfactoren en valkuilen specifiek voor overheidsparticipatie komen hier aan bod. 
Gemeenten medewerkers herkennen en erkennen de trend dat de overheid meer zal gaan loslaten 
en taken zal gaan afstoten naar onder meer burgers. “Want uiteindelijk heeft de overheid als taak 
alleen te corrigeren van dat gene wat in de marktsector niet goed gaat, dat is eigenlijk de hoofdtaak 
van de overheid, daardoor is die ook ontstaan.”(Interview Van Tonningen, 2015) Het neerleggen van 
verantwoordelijkheden bij de burgers waardoor de overheid toezicht houdt en bestuur wordt.  
Volgens die trend zou dat betekenen dat de overheid moet worden teruggeduwd en dat er meer 
wordt verlangt van de eigen kracht. Maar dat is niet eenvoudig gezien een tweetal valkuilen welke 
voortkomen uit de interviews. Ten eerste bestaat er de valkuil van onervarenheid en onwennigheid 
met overheidsparticipatie. Veel respondenten zien overheidsparticipatie nog niet voor zich en menen 
er nog geen enkele of maar weinig ervaring mee te hebben. Er was op uitzonderingen na weinig 
enthousiasme of overtuiging te bespeuren maar eerder een soort angst, twijfel en scepticisme. Er 
worden veel vragen terug gesteld aan het adres van de onderzoeker: Wat valt er precies onder 
overheidsparticipatie, hoe bescherm je de rechten van de individuele burgers, wie gaat er zorgen 
voor draagvlak en waar liggen de grenzen? Kan dat op alle terreinen en binnen ieder beleidsveld? Er 
is dus nog veel onduidelijk. “Dat is een filosofie en of dat gaat gebeuren moet nog maar blijken. De 
tijd zal het leren.”(Interview De zwart, 2015) “Ik merk nog best dat er een soort angst is in de 
organisatie.” (Interview De Freitas, 2015) “Ambtenaren vinden dat eng want het is hun werk.” 
(Interview Kroesen, 2015) Ten tweede wordt tijdens de interviews gezegd dat bij zo’n trend waarin de 
macht aan het verschuiven is dat bestaande machten altijd zullen proberen hun sterke positie te 
blijven behouden. Dat is mogelijk ook de reden waarom gemeenten nog veel controle houden op 
burgerinitiatieven.  
 
Vrijwel iedere gemeente medewerker geeft aan dat er kaders gesteld moeten worden over wat wel 
en wat niet kan. De één vindt dat er zo ruim mogelijke kaders moeten zijn en een soort basisregels 
op hoofdlijnen. De ander heeft het over hele duidelijke kaders en afspraken die je moet vastleggen 
en past het niet, dan past het niet. Hier merk je al het verschil in houding of instelling. Ga je reactief 
toetsen of proactief stimuleren van burgerinitiatieven? Die houding is volgens de geïnterviewden 
voor overheidsparticipatie zeer bepalend voor het succes van een faciliterende rol welke in de 
theorie als succesfactor naar voren is gekomen. Het gaat om de houding dat lokale overheden er in 
eerste instantie vanuit gaan dat initiatieven wel mogelijk gemaakt kunnen worden en dat ze niet 
direct worden afgekapt omdat het lastig is. Vaak wordt een initiatief direct getoetst aan 
bestemmingsplannen , regels en financiën waardoor die eerste stap wordt overgeslagen en de 
energie van het initiatief direct ten gronde wordt gebracht. Stap één moet volgens een aantal 
geïnterviewde personen een verdieping zijn in de kracht van het idee, waar het vandaan komt en hoe 
het misschien toch mogelijk gemaakt zou kunnen worden. “Dat moet de grondhouding zijn. Niet nee 
tenzij, maar ja mits.” (Interview De Freitas, 2015) Uit de analyse blijkt dat vertrouwen een belangrijk 
onderdeel uit maakt van die houding. Lokale overheden moeten initiatieven stimuleren en creatiever 
zijn in het bieden van slimme mogelijkheden en oplossingen volgens de Dhr. Van Gerwen, één van de 
geïnterviewde bewoners. Daarvoor is het wel belangrijk dat de gemeente weet wat er buiten speelt. 
Er is buiten het gemeentehuis net zo veel werk te verrichten als binnen. Dit standpunt, die voor 
meerdere ambtenaren, bestuurders en raadsleden gedeeld wordt, bevestigd de outside-in in plaats 
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van inside-out benadering van Boonstra en Boelens. Die omkering van denken vraagt een complete 
cultuurverandering van lokale overheden. Want je moet die houding natuurlijk ook verankeren in je 
organisatie en dat is volgens Dhr. Van Tonningen niet eenvoudig. “Het gedrag van een ambtenaar 
bijvoorbeeld is moeilijk te veranderen. […] Als je de faciliterende rol organisatorisch kunt beleggen 
krijg je een vitale samenleving.” (Interview Van Tonningen, 2015) 
 
Zo’n cultuurverandering is ook niet eenvoudig omdat je als ambtenaar of als raadslid al snel tegen de 
bureaucratie met allerlei regels aanloopt en je eigenlijk niets anders kunt doen dan die regels na te 
leven. Regels kunnen om die reden als valkuil bestempeld worden evenals uit de literatuurstudie 
naar voren is gekomen. Een aantal respondenten kaarten deze valkuil ook aan. Aan de andere kant 
wordt er door een enkeling beweert dat het wel een valkuil is, maar niet altijd een onnodige valkuil. 
Regels zijn er namelijk om de goedwillende tegen de kwaadwillende te beschermen. In paragraaf 4.3 
wordt uitgebreider stil te staan bij deze discussie omtrent het spanningsveld rechtszekerheid 
tegenover flexibiliteit. Maar ongeacht hoeveel ruimte er wordt gelaten voor burgerinitiatieven, ten 
alle tijden dient een lokale overheid bij het afwijzen van een bepaald idee evenals bij 
burgerparticipatie te komen met een goede onderbouwing en uitleg waarom het absoluut 
onmogelijk is en deze ook te communiceren. Dat is volgens de geïnterviewden ook  onderdeel van 
die naar buitengerichte werkhouding. 
 
Tenslotte bestaat er onder de respondenten van de gemeente twijfel over de bekwaamheid van 
burgers om zich te verenigen en met goede initiatieven te komen. Enerzijds zijn er burgers die 
extreem goed zijn uitgerust in alle facetten van het leven en in staat zijn dwarsverbanden te 
ontdekken en daar iets mee te doen. Die bewoners hebben veel kennis en zijn ook instaat om een 
breder gedragen initiatief uit te rollen. Professionele ideeën die wat verder zijn uitgewerkt worden 
daarom warmer ontvangen bij een gemeente dan een idee dat nog moet worden uitgewerkt. Het 
gevaar hierbij is wel dat iedere wijk of buurt een eigen burgemeester heeft die alles even uittekent.  
Anderzijds zijn er volgens gemeente medewerkers burgers die helemaal geen belangstelling of 
interesse hebben voor hun ruimtelijke omgeving en zolang het hun eigen achtertuin maar heel laat. 
Bovendien is niet iedere burger er toe in staat en heeft niet iedere burger de tijd om zich in te zetten 
voor hun directe leefomgeving. Ook wordt er een probleem gezien in de toenemende 
individualisering van mensen waardoor het onmogelijk is breed gedragen initiatieven uit te rollen. 
Aan de andere kant stelt de heer Kroesen dat de trend van steeds meer alleenwonende mensen juist 
een stimulans is om zich te verenigen. Er zijn dus wisselende gedachten over de bekwaamheid van 
burgers om zich in te zetten met hun leefomgeving.    
Wat vinden burgers er zelf van? Van de 6 bewoners die zijn geïnterviewd staan er 4 positief 
tegenover burgerinitiatieven. Dat betekent dat er rekening gehouden moet worden met het feit dat 
niet iedere bewoner zin heeft of in staat is te sleutelen aan hun eigen omgeving. Bovendien geven 
burgers aan beperkt te zijn in de tijd. Het samen organiseren van initiatieven in de buurt is wel een 
belangrijke stimulans voor burgers om zich in te zetten en daarmee kan gemeenschapsgevoel 
gerekend worden tot één van de succesfactoren van overheidsparticipatie. 

4.2.3 Conclusie 

In deze paragraaf stond de vraag centraal wat de succes en faalfactoren zijn van burgerparticipatie 
en overheidsparticipatie centraal. Verscheidene succesfactoren en valkuilen van beide vormen zijn 
aan bod gekomen. Veel succesfactoren en valkuilen uit de praktijk kwamen overeen met de factoren 
die opgesteld zijn aan de hand van de literatuurstudie. Daarbij kwamen enkele nieuwe inzichten naar 
voren waaronder het imago van lokale overheden en burgers, verwachtingsmanagement en het 
terugkoppelingsmechanisme van een lokale overheid die een nuttige aanvulling zijn op de lijst die is 
weergegeven in tabel 2. Ook zijn een aantal factoren bediscussieerd waar geen eenduidig antwoord 
voor te formuleren is. Factoren als bijvoorbeeld politieke dubbelzinnigheid en het stadium van 
betrokkenheid dan ook gezien worden als voorbeelden van de complexe materie die governance 
processen met zich mee brengen. Tot slot heeft dit hoofdstuk een belangrijke resultaat onthuld 
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namelijk dat factoren die het succes van participatieprocessen beïnvloeden vaak zowel van 
toepassing zijn op burgerparticipatie als overheidsparticipatie. Het verschil zoals die in tabel 2 is 
weergegeven kwam niet zo expliciet naar voren uit de praktijkervaringen. In de volgende paragraaf 
wordt duidelijk of burgerparticipatie en overheidsparticipatie wel een verschillende positie innemen 
binnen het spanningsveld rechtszekerheid versus flexibiliteit.  

4.3 Van rechtszekerheid tot aan flexibiliteit 
Op basis van de literatuurstudie heeft de onderzoeker in hoofdstuk 2 van dit onderzoeksrapport de 
hypothetische bewering gedaan dat burgerparticipatie en overheidsparticipatie een verschillende 
positie innemen binnen het spanningsveld tussen rechtszekerheid en flexibiliteit. 
Overheidsparticipatie is volgens die bewering een roep om flexibiliteit. Waar bij burgerparticipatie 
een zekere mate van rechtszekerheid de rechten van de mens beschermde, beschermt 
overheidsparticipatie de vrijheden van het individu. In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre 
deze theoretische bewering juist is en wordt in een figuur de nieuwe balans op gemaakt. In figuur 1 
uit het theoretisch hoofdstuk is namelijk de houding van overheid en burgers afgezet tegen het 
spanningsveld tussen rechtszekerheid en flexibiliteit. Figuur 1 is hieronder nogmaals afgebeeld. De 
resultaten zijn gebaseerd op interviews met alle respondenten en zijn gemeten door te vragen naar 
de perceptie van geïnterviewden over de positie van burgerparticipatie en overheidsparticipatie 
binnen dat spanningsveld en of beide vormen een verschillende positie innemen. Over de houding 
van burgers en lokale overheden is veel overeenstemming. Bij overheidsparticipatie zijn burgers 
zelforganiserend en laat de overheid los en bij burgerparticipatie nemen burgers een afwachtende 
houding aan en houden lokale overheden meer controle over de ruimtelijke ordening. Daarentegen 
is men totaal niet zeker over het spanningsveld rechtszekerheid tegenover flexibiliteit.  
 

  

Figuur 1: Het grijze gebied waarbinnen burger- en overheidsparticipatie (BP en OP) zich bevinden 

Nadat de onderzoeker de geïnterviewden een begripsdefinitie van rechtszekerheid en flexibiliteit was 
medegedeeld werd duidelijk dat er inderdaad sprake is van een spanning tussen beide bij lokale 
stedelijke herontwikkeling. Respondenten vonden dit een lastig onderwerp en spraken zichzelf 
tijdens de interviews soms tegen. Op veel verschillende manieren werd er naar figuur 1 gekeken. Uit 
de analyse van alle interviews blijkt dat de posities van beide participatievormen niet zo strak zijn af 
te bakenen als weergeven is in de figuur en dat er niet altijd verschil hoeft te zijn tussen 
burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Beide vormen kunnen verschillende posities innemen 
binnen het spanningsveld. Dat blijkt onder meer door de verschillende percepties die verschillende 
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vakmensen vanuit verschillende invalshoeken houden op de positie van burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie. De geïnterviewde wijkcontactambtenaar, De Freitas die dicht bij de burgers 
staat plaatst de beide vormen meer richting flexibiliteit dan voormalig wethouder Ditewig dat 
bijvoorbeeld doet.  Een tweede argument voor dit resultaat is dat geïnterviewden ook aangeven dat 
het per geval heel erg kan verschillen waar de positie binnen het spanningsveld moet zijn. Een derde 
argument is dat uit de interviews blijkt dat het onderscheid tussen burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie niet bepalend hoeft te zijn voor de positie binnen het spanningsveld.  
 
Ter onderbouwing van dit resultaat worden de verschillende gedachtegangen van de geïnterviewden 
hieronder beschreven. Belangrijk is daar bij op te merken dat geïnterviewden vaak niet een 
eenduidige positie kozen voor de participatievormen maar heil zagen in meerdere gedachtegangen. 
Dit onderstreept eens te meer het resultaat dat beide vormen verschillende posities binnen het 
spanningsveld kunnen bekleden. 
 
Ten eerste de posities die het meeste overeen komen met de posities die in de figuur zijn afgebeeld. 
Hierbij gaan geïnterviewden er vanuit dat wanneer je als overheid ruimte wilt bieden aan 
initiatieven, als je overheidsparticipatie wilt aanmoedigen, dat je regels moet schrappen of flexibeler 
moet maken waardoor je inlevert op je rechtszekerheid. Volgens die redenering zou een lokale 
overheid zou veel creatiever moeten zijn in het faciliteren, in het hoe mogelijk te maken van 
initiatieven. “Om die flexibiliteit te versterken en om meer tegemoet te kunnen komen zou ik hier toch 
moeten inleveren en dat zouden mensen ook moeten begrijpen.” (Interview Schreurs, 2015) Volgens 
de respondenten vraagt het ook een andere houding van burgers dat ze wat meer van elkaar zouden 
moeten accepteren. “Wat wel enorm zou helpen is als een initiatiefnemer zelf zijn buren beter 
betrekt. […] Heel veel juridische trajecten waar wij nu in verzuild zijn geraakt waar mensen voor of 
tegen vergunningen die wij hebben verleend te keer gaan zouden we niet hoeven voeren als mensen 
gewoon onderling overlegd hadden.” (Interview Mieras, 2015) “Als je alleen maar het idee wat 
iemand heeft als een emmer koud water ziet die iemand anders in zijn gezicht moet krijgen, dan lukt 
het je nooit. Terwijl als je eerst zo iemand mee naar de sauna neemt dan is diezelfde emmer koud 
water opeens een prettige emmer koud water.”(Interview Van Gerwen, bewoner Aeolusweg, 2015) 
Dan heb je volgens Dhr. Schreurs een hele hoop regels niet nodig en daar maak je bewoners ook blij 
mee, maar dan moet je volgens Schreurs wel kunnen uitleggen wat de risico’s daarvan zijn. Die 
risicoafweging moet een lokale overheid dan maken. Dhr. Kroesen vult aan dat de absolute vrijheid 
de grootste vorm van rechtszekerheid is en dat regels die vrijheid beperken. De regels zijn er om de 
zwakken te beschermen tegen de sterken maar tegenwoordig zijn er niet veel zwakke partijen meer. 
Uit bovenstaande percepties blijkt ook het belang van vertrouwen weer terug te keren waardoor er 
ingeleverd kan worden op de rechtszekerheid. Burgerparticipatie is volgens deze gedachtegang meer 
richting de kant van rechtszekerheid. Een ambtenaar zal gedurende zo’n proces niets toestaan 
waardoor hij mogelijkerwijs bij de rechter zou moeten komen blijkt uit meerdere interviews. Er kan 
dan geconstateerd worden dat er ook een verschil bestaat tussen de huidige situatie en de 
wenselijke situatie. Netjes de regels naleven en de rechtszekerheid op een voetstuk plaatsen past bij 
de huidige manier van besturen. Terwijl geïnterviewde medewerkers van de gemeenten in een 
wenselijke situatie meer flexibiliteit zouden willen bieden. 
 
Daartegenover staat de gedachte dat het juist het omgekeerde is. Dat je juist rechtszekerheid moet 
bieden wanneer burgers veel zelf organiseren. Regels zijn wel een sta in de weg voor initiatieven uit 
de samenleving maar niet onnodig. Regels zijn namelijk geboren om gevestigde belangen te 
beschermen tegen de kwaadwillende. “Heel veel regels zijn voortgekomen uit de samenleving zelf en 
hebben ook een hele nuttige functie.”(Interview Mieras, 2015). Die rechtszekerheid is daarom erg 
belangrijk. Bij burgerparticipatie is de overheid volgens deze gedachtegang het beste in staat om 
flexibel te zijn omdat het initiatief dan minder omgeven is met regels en er meer gekeken wordt naar 
wat daar op die plek het beste zou kunnen zijn.  
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Ten derde zagen veel respondenten geen verschil tussen de positie van burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie binnen het spanningsveld. Binnen de percepties van respondenten zijn er 
verschillen tussen de houding dat je overal afspraken over wilt maken en die ook juridisch wilt 
borgen of dat je flexibele uitwegen zoekt waar dat mogelijk is. Maar ongeacht welke positie dat dan 
is geldt deze voor participatie in het algemeen. Zo vindt Dhr. Ruiterkamp bijvoorbeeld dat iedere 
vorm van participatie druk legt op de rechtszekerheid omdat je via onderhandelingen afwijkt van de 
regels of andere voorschriften. Mevr. Den Hartog vindt het systeem dat burgers tegen beslissingen 
van de overheid op kunnen komen en daarmee hun recht kunnen beschermen een groot goed en 
tegelijkertijd dat er kritisch naar de regels gekeken moet worden welke regels gedateerd of onnodig 
zijn. Dit zijn twee voorbeelden van een soort basisprincipes die worden gegeven voor participatie in 
het algemeen. Nog zo’n basis regel noemt Dhr. Van Tonningen: nieuwe trends, bewegingen of 
behoeften moeten ten minste aanleiding zijn om regels te heroverwegen. De gemeenschappelijke 
gedachte van alle geïnterviewden is dat de overheid wel de afweging moet blijven maken en moet 
kijken naar wat een initiatief, waar deze ook vandaan komt, betekent voor anderen in een omgeving. 
We leven immers in een land waarin de ruimte schaars is. Dat de lokale overheid de afweging moet 
blijven maken is ook van belang omdat de positie van participatie binnen het spanningsveld sterk 
afhankelijk is van de zwaarte van het initiatief of het onderwerp. Het blijkt ook uit de voorgaande 
gedachtegangen dat er binnen het spanningsveld veel geschoven kan worden. [de positie van 
participatie binnen het spanningsveld] “Hangt veel meer af van of het idee omstreden is dan de vraag 
bij wie het nou vandaan komt” (Interview Mieras, 2015).  

4.4 Symbiotische co-evolutie tussen burger- en overheidsparticipatie 
Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of burgerparticipatie en overheidsparticipatie samen 
kunnen gaan is onderzoek gedaan naar de relatie van de beide fenomenen met succesfactoren en 
valkuilen, het spanningsveld rechtszekerheid versus flexibiliteit, en tot slot naar de onderlinge relatie 
tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie. In deze paragraaf wordt gekeken naar de co-
evoluerende werking van beide systemen. De relatie of interactie tussen twee systemen of processen 
wordt in het theoretisch hoofdstuk namelijk co-evolutie genoemd. Wat voor relaties zijn te 
ontdekken en wat hebben die te betekenen voor de toekomst van lokale stedelijke herontwikkeling? 
De resultaten zijn wederom gebaseerd op alle interviews die zijn afgenomen in dit onderzoek. De 
percepties van de geïnterviewden zijn gemeten door te vragen naar de mogelijkheid van beide 
vormen om met elkaar te bestaan in huidige stedelijke herontwikkeling maar ook met het oog op de 
toekomst. 
 
Uit de analyse van de interviews komt naar voren dat overheidsparticipatie en burgerparticipatie 
samen kunnen verder co-evolueren op een symbiotische manier waarbij beide vormen bij elkaar 
worden gebracht in huidige stedelijke herontwikkelingsprocessen zonder dat daar direct een label 
aan wordt gehangen wat voor type participatie dat dan zou zijn. Het is de wisselwerking tussen de 
juiste deskundigheid, waar die dan ook vandaan komt, die leidt tot de beste ontwikkelingen. Zoals 
gesteld zal die ontwikkeling tijd nodig hebben omdat van een gelijkwaardige dialoog door een gebrek 
aan wederzijds vertrouwen vaak nog ontbreekt.  
 
In de eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk is namelijk al duidelijk geworden dat de 
succesfactoren en faalfactoren van burgerparticipatie en overheidsparticipatie sterk overeenkomen. 
Er zijn wel wat factoren die specifiek voor overheidsparticipatie gelden maar ook die passen in de 
algehele trend dat een overheid minder aan zet is. Ook is daaruit naar voren gekomen dat het erg 
afhankelijk is van het onderwerp of project of ruimtelijke ontwikkelingen via een juist proces worden 
afgehandeld. Uit paragraaf 4.3 is gebleken dat het te simpel is om te stellen dat een lokale overheid 
bij overheidsparticipatie een totaal verschillende positie inneemt in het spanningsveld tussen 
rechtszekerheid en rechtszekerheid als burgerparticipatie. Ook nu is het sterk afhankelijk van het 
onderwerp of de feitelijke verandering welke positie een lokale overheid moet innemen binnen dat 
spanningsveld. De dichotomie die in het theoretisch kader zo helder gevormd werd blijkt helemaal 
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niet zo scherp. Die constatering kan op basis van de analyse opnieuw gemaakt worden in deze laatste 
paragraaf van het resultatenhoofdstuk.  
 
Zoals eerder al uiteengezet in dit hoofdstuk zijn vele gemeentemedewerkers zich bewust van de 
veranderende rol van de overheid in het laten vieren van de touwtjes van bovenaf. Die ontwikkeling 
wordt ook voorspelt in het theoretisch kader.  Veel gemeente medewerkers die zijn geïnterviewd 
merken dan ook dat de gemeenten al meer dan vroeger het belang van overheidsparticipatie 
onderkend. Betekent dat een einde van het tijdperk burgerparticipatie? Nee, want volgens deze 
gemeente medewerkers blijven er altijd onderwerpen en beleidsvelden waar het toepassen van 
overheidsparticipatie niet mogelijk is. “Wij kunnen nooit alles naar de burger schuiven.”(Haman, 
2015) Evenals de brede ruimte binnen het spanningsveld rechtszekerheid en flexibiliteit waarin de 
overheid zich kan positioneren blijkt uit de analyse ook bij de vorm van participatie voldoende ruimte 
om een positie te kiezen. Als er gekeken wordt naar de participatieladder bijvoorbeeld, liggen de 
verschillende houdingen van overheden en burgers van het reguleren en aanhoren naar het loslaten 
en zelforganiseren op een rij. Afhankelijk van het onderwerp, vakgebied en het doel wat voor ogen is 
wordt bepaald welke houding een lokale overheid en de burger aan neemt wordt gesteld door 
meerdere geïnterviewden. Volgens Mevr. Den Hartog ligt het ook aan de opgave. Ligt er een 
noodzakelijke of bovenwijkse opgave dan is er misschien wat minder ruimte voor burgers dan bij een 
minder urgente opgave. Als voorbeeld kan er terug gegrepen worden op de hoofdcasus uit dit 
onderzoek. In het ene deelgebied (A) waren er verschillende ad hoc ontwikkelingen die zorgde voor 
de noodzaak om de school uit te breiden en een kinderdagverblijf een plek te geven. In het tweede 
plangebied (B) was het wenselijk woningen te realiseren om een bepaalde opbrengst binnen te halen 
en omdat het past binnen de woonomgeving en over het hoe dat dan moest gebeuren was meer 
ruimte over. De ene keer is overheidsparticipatie goed mogelijk, de andere keer val je terug op 
burgerparticipatie afhankelijk van de casus of situatie. Er is volgens de analyse van de interviews dus 
ruimte om daarin een integere en afgewogen keuze in te maken. Hoe die ruimte per geval bespeeld 
zou moeten worden is nog niet uitgekristalliseerd. Volgens geïnterviewden is dat een kwestie van 
leren en experimenteren. “Het is een ontwikkeling die tijd nodig heeft voor zowel de lokale overheid 
als de burger, een proces waarbij je bepaalde dingen blijft minnen en andere wat meer laat vieren” 
(Interview De Freitas, 2015). “Op basis van ervaringen, al lerende moeten we erachter zien te komen 
wat wel en niet kan.”(Interview Den Hartog, 2015) Misschien dat er op een niet al te ingewikkelde 
locatie eerst wat geoefend moet worden met overheidsparticipatie alvorens het een standaard 
onderdeel van de planvorming kan worden stelt Dhr. Hendriks voor. Op basis van deze uitspraken 
kan geconstateerd worden dat er nog veel onzekerheid is over de grenzen van overheidsparticipatie 
ten opzichte van burgerparticipatie. Daarom kiezen gemeenten eerder voor het veilige en 
vertrouwde burgerparticipatie. Binnen de grenzen is er ruimte voor experimenten met 
overheidsparticipatie. Eerder al is gebleken dat de werkhouding verschilt tussen burgerparticipatie 
en overheidsparticipatie. Van het denken in grenzen naar het denken in mogelijkheden.  
 
Hoewel de ene persoon wat terughoudender is met het bieden van meer ruimte voor de burger dan 
de ander leeft er onder de geïnterviewde vakmensen niet de indruk dat beide vormen van 
participatie elkaar tegen zouden werken. Het één wordt door de geïnterviewden ook niet per 
definitie als beter dan de ander gezien. Daardoor lijkt er geen interferentiële relatie te bestaan 
tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Alhoewel, als er daadwerkelijk een lijst kan 
worden gemaakt met onderdelen waar overheidsparticipatie wel of niet kan dan zou dat betekenen 
dat burgerparticipatie en overheidsparticipatie elkaar toch uitsluiten. De volgende vraag is dan of 
burgerparticipatie en overheidsparticipatie naast elkaar blijven bestaan, waardoor er eigenlijk geen 
relatie tussen beide bestaat, of dat beide vormen echt samen kunnen co-evolueren. De burgers staan 
in ieder geval zeer positief tegenover het samen co-evolueren van het participeren in een project en 
het zelf initiatief nemen. Één van de bewoners geeft aan dat in een burgerparticipatie proces nieuwe 
ideeën of initiatieven kunnen ontstaan en tegelijkertijd vraagt een nieuw initiatief mogelijk een 
nieuw te faciliteren participatietraject van de lokale overheid. Bovendien kun je volgens Dhr. Van 



65 
 

Tonningen burgers die op een leuke en spannende manier deelnemen aan een participatietraject ook 
interesseren en inspireren om aandacht te dragen voor hun omgeving. “Als je deelneemt aan een 
participatietraject weet je ook beter hoe de gemeente werkt, wat er bij komt kijken, dat helpt je bij 
het zelf initiatief nemen.”(Interview Gout, bewoner Cirrusweg, 2015). Wanneer je op deze manier 
tegen burgerparticipatie en overheidsparticipatie aankijkt kan de conclusie getrokken worden dat er 
sprake is van een symbiotische co-evolutie waar beide vormen als complementen elkaar versterken.  
 
Op een andere manier kan de ontwikkeling van overheidsparticipatie ruimtelijke ordening in het 
algemeen versterken. Wethouder Mieras noemt overheidsparticipatie een interessante steen om in 
de vijver te gooien waardoor het mensen aan het denken zet. De toegevoegde waarde van 
overheidsparticipatie is de omkering van denken dat er ook veel deskundigheid en ideeën van buiten 
de overheid komen waar de overheid op moet inspelen in plaats dat het altijd andersom is. Dat 
denken wordt getriggerd door de term overheidsparticipatie. En volgens de analyse van de 
interviews is dat denken, dat sommige burgers het net zo goed kunnen als de overheid, een 
verdienste voor participatie in het algemeen. Zoals ook eerder uit dit onderzoek is gekomen hoeft er 
niet zo’n strak onderscheidt gemaakt te worden tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie. 
Veel belangrijker is dat er op basis van gelijkwaardigheid wordt ontwikkeld. Het is een ontwikkeling 
die het ouderwetse model,waarin de burger onnozel was en de overheid het wist, voorbij gestreefd 
is. Er moet volgens de interviews een zekere gelijkwaardigheid zijn tussen overheid en betrokkenen 
die in een dialoog zoeken naar de juiste oplossing. “Waar het initiatief ligt maakt niet zoveel uit, in 
overleg is er heel veel mogelijk zolang je maar vertrouwen hebt en afspraken na kunt komen.” 
(Interview Ruiterkamp, 2015). Bovendien worden de beste ideeën vaak in wisselwerking geboren 
(figuur 2). “Het gaat erom dat je een zorgvuldig proces hebt waarin gelijkwaardigheid van 
deskundigheid goed georganiseerd is.” (Interview Mieras, 2015) 
 
Of het initiatief nu komt van de overheid of de burger, er ligt altijd en overal een potentieel 
belangenconflict waarin de overheid uiteindelijk een besluit moet nemen. En hoe die weg bewandelt 
wordt kan verschillen maar is niet zo zeer van belang. Het gaat erom  met welke houding de lokale 
overheid een proces in gaat. De lokale overheid moet creatiever zijn in het ‘hoe’ waarbij de burger 
als gelijkwaardige partner voldoende ruimte heeft. Als een overheid de grote lijnen bepaald en 
daarbinnen in dialoog gaat kijken wat mogelijk is kunnen daar intelligente oplossingen ontstaan 
volgens Dhr. Corsel. Dat is de ontwikkeling die nu gaande is bij lokale stedelijke herontwikkeling los 
van het feit waar nu het initiatief ligt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figuur 2: De wisselwerking tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie  
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5. Discussie en conclusie 
Dit onderzoeksverslag is het resultaat van de zoektocht naar de verhoudingen tussen 
burgerparticipatie en overheidsparticipatie bij lokale stedelijke herontwikkeling. Een aantal 
hypothetische veronderstellingen zijn deductief getoetst en hebben tot een aantal interessante 
ontdekkingen geleidt. In dit hoofdstuk worden die ontdekkingen bediscussieerd en wordt er een 
antwoord geformuleerd op de centrale vraag van dit onderzoek: In hoeverre kan co-evolutie van 
burger- en overheidsparticipatie  een uitkomst bieden bij lokale stedelijke herontwikkeling? 
Dit discussie en conclusie hoofdstuk is opgedeeld in 3 onderdelen. Ten eerste een methodologische 
discussie, waarin een aantal methoden en technieken binnen dit onderzoek ter discussie gesteld 
worden. Vervolgens een wetenschappelijke discussie, waarin de resultaten worden afgezet tegen de 
wetenschappelijke literatuur en een maatschappelijke discussie, waarin wordt bediscussieerd hoe de 
uitkomsten van het onderzoek kunnen worden toegepast in de praktijk van lokale stedelijke 
herontwikkeling. Tot slot worden een tweetal aanbevelingen gedaan voor vervolg onderzoek. 

5.1 Methodologische reflectie  
Op een aantal punten heeft dit onderzoek anders uitgepakt dan van te voren uitgedacht was. Na 
enkele interviews werd namelijk duidelijk dat de twee referentiecasussen niet bekend stonden als 
een intensief participatieproces dat erg leefde in de buurt. Meer dan de wettelijke verplichting is er 
niet gedaan en er zijn dan ook geen of nauwelijks zienswijzen ingediend op de wijzigingen van de 
bestemmingsplannen. Na een aantal telefoongesprekken met bewonersplatforms bleek dat de 
projecten niet leefde bij de dorp/wijk bewoners en dat er weinig kennis was over de status van de 
projecten of de vorm van de participatieprocessen. Dat heeft doen besluiten om voor de 
referentiecasussen geen bewoners te interviewen over hun ervaringen met de participatieprocessen 
maar enkel gemeentemedewerkers. Dit leidde tot één van de belangrijkste ontdekkingen in dit 
onderzoek, namelijk dat de vorm en het succes van een participatieproces heel sterk afhangt van het 
onderwerp van het project, de wezenlijke verandering van het grondgebruik, de duur van het proces 
en de politiek-bestuurlijke ad hoc ontwikkelingen zoals de opgave om een kinderdagverblijf te 
verplaatsen in de casus gemeente de Bilt of de strakke ruimtelijke kaders die ontstonden in de casus 
in gemeente Woerden.  
 
Uiteindelijk is er wel voldoende empirisch materiaal verzameld doordat slechts één deel van de 
interviews ging over het specifieke project. Het andere deel ging over burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie in het algemeen. Dit heeft er voor gezorgd dat de beoogde case-study design 
niet zo prominent het onderzoek heeft gevormd maar dat geïnterviewden ook hun algemene visie op 
de relatie tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie konden geven. De interviews waren 
daarom ook in een casusspecifiek en een algemeen onderdeel opgebouwd. Uiteindelijk is dit een 
goede keuze geweest omdat de respondenten tijdens de casusspecifieke vragen hun antwoord 
breder trokken of voorbeelden gaven van andere projecten. Bovendien gaven geïnterviewden aan 
dat gedachten over dit onderwerp heel erg afhankelijk zijn van een specifieke situatie die elke keer 
weer een zorgvuldige afweging verdiend. Daardoor kan geconcludeerd worden dat governance 
processen zich niet lenen om onderzocht te worden door alleen een case-study design. Geen van de 
deelvragen in dit onderzoek hadden kunnen beantwoord met alleen case-based informatie. Dat komt 
mede doordat burgerparticipatie de overhand heeft in alle drie de casussen en er slechts elementen 
van overheidsparticipatie te herkennen zijn. Buiten dat uit de analyse is gebleken dat dit komt 
doordat gemeenten nog weinig ervaring hebben met overheidsparticipatie zou de relatie tussen 
beide participatievormen onvoldoende onderzocht kunnen worden aan de hand van de casussen. De 
algemene ervaringen van respondenten over een breder scala van projecten hielpen daarbij.  
 
Daarnaast is er voor gekozen om de twee geplande interviews met bewonersverenigingen te 
interviewen uit te breiden naar een zestal interviews met bewoners. Het wegvallen van de bewoners 
uit de referentiecasussen kon hierdoor worden opgevangen. Daarnaast is gekozen om in plaats van 
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slechts twee bewoners van bewonersverenigingen te interviewen, willekeurig bewoners uit de buurt 
te benaderen. Dit met het oog op een representatieve weergave van de ervaringen van bewoners 
waarmee voorkomen is dat enkel de enthousiaste betrokken burgers aan het woord zijn. Onder de 
zes bewoners waren nu ook een paar bewoners die geen deel hebben genomen aan het 
participatieproces.  

5.2 Burgerparticipatie en overheidsparticipatie co-evolueren 
Verschillende theoretische onderbouwde veronderstellingen zijn in dit onderzoek getest om tot een 
beantwoording van de onderzoeksvragen te komen. In deze paragraaf volgt een wetenschappelijke 
reflectie op dit onderzoek door de resultaten af te zetten tegen de hypothetische veronderstellingen 
uit het theoretisch kader. De reflectie wordt opgebouwd doormiddel van de 4 deelvragen in dit 
hoofdstuk waarna een antwoord wordt geformuleerd op de centrale onderzoeksvraag. 

5.2.1 Succes- en faalfactoren van participatieprocessen 

De resultaten op de eerste twee deelvragen hebben inzicht gegeven in de succes- en faalfactoren 
voor beide participatievormen. Het doel van deze deelvragen was om de het huidige succes van  
burgerparticipatie en overheidsparticipatie en de valkuilen die daarmee gepaard gaan te 
achterhalen. Daarom zijn de theoretische factoren getoetst in de praktijk. Dit heeft geleidt tot drie 
categorieën succes en faal factoren. De theoretische factoren die in de praktijk duidelijk herkend zijn, 
de factoren die een goede aanvulling zijn op de theoretische factoren, en de factoren waarover 
discussie ontstond doordat ze in de praktijk ingewikkelder zijn dan in het theoretisch kader 
uiteengezet is. De factoren verwachtingsmanagement; imagoprobleem; meerdere contactmomenten 
en een evenwichtige wisselwerking tussen overheid en burger; wijkraden, communities;  en 
ongetrainde en te inhoudsgedreven gemeentelijke ambtenaren en wethouders; vormen de 
wetenschappelijke bijdrage aan de succesfactoren en valkuilen van burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie. Deze factoren zijn toegevoegd aan het analysekader uit hoofdstuk 2 (pagina 
53) 
  
De zoektocht naar een antwoord op deze deelvragen heeft ook tot twee ontdekkingen geleidt waarin 
de wetenschappelijke literatuur nog niet voorziet. Ten eerste is het succes van burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie erg afhankelijk van de feitelijke verandering van grondgebruik. Ten tweede is 
gebleken dat het merendeel van de succes- en faalfactoren niet op te hangen zijn aan de term 
burgerparticipatie of overheidsparticipatie zoals in de literatuur wordt gedaan, maar dat ze op beide 
vormen van participatie van toepassing kunnen zijn. De succes- en faalfactoren vormen een soort 
aanbeveling van basisprincipes die ten goede komen aan participatieprocessen los van het feit of het 
burgerparticipatie of overheidsparticipatie betreft. 

5.2.2 Van rechtszekerheid tot aan flexibiliteit 

Met de derde deelvraag is gekeken naar de positie van burgerparticipatie en overheidsparticipatie 
binnen het spanningsveld rechtszekerheid tegenover flexibiliteit. Het doel van deze onderzoeksvraag 
is om er achter te komen of beide vormen een verschillende positie aannemen binnen het 
spanningsveld. De positie van beide vormen zou dan vervolgens de verhoudingen tussen beide laten 
zien. Op basis van de hypothetische veronderstelling uit het theoretisch kader zou het zwaartepunt 
binnen het spanningsveld  meer naar flexibiliteit gaan zodra de houding van overheden en burgers 
meer naar het respectievelijk loslaten en zelforganiseren gaan (zie figuur 1 op pagina 61). In de 
praktijk wordt dit anders ervaren. Daaruit blijkt dat de mate van rechtszekerheid en flexibiliteit die 
als overheid geboden kan worden niet samenhangt met de participatievorm die is toegepast. 
Bovendien is het onderscheidt tussen de posities burgerparticipatie en overheidsparticipatie niet zo 
strak afgebakend als op de figuur is afgebeeld.  Afhankelijk van het type project kan het zwaartepunt 
binnen het spanningsveld verschuiven van rechtszekerheid tot aan flexibiliteit. Om die redenen is 
hieronder een nieuwe figuur (Figuur 3) opgesteld waarbij participatieprocessen een ruime positie 
kunnen hebben binnen de spanning tussen rechtszekerheid en flexibiliteit. De y-as met de houdingen 
van overheid en burger en de oude posities van burgerparticipatie en overheidsparticipatie zijn 
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minder goed zichtbaar. De reden daarvoor is omdat de x-as en y-as niet uitsluitend zijn. De rol die 
een overheid inneemt heeft geen directe relatie met de mate van rechtszekerheid er bij een 
participatietraject geboden wordt. 
 

Figuur 3: Het nieuwe grijze gebied waarbinnen burger- en overheidsparticipatie (BP en OP) zich bevinden 

5.2.3Symbiotische co-evolutie 

Het laatste onderdeel van dit onderzoek behandelt de vraag in hoeverre burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie samen verder kunnen co-evolueren. In het theoretisch hoofdstuk is 
onderscheidt gemaakt tussen twee vormen van co-evolutie interferentiele- en symbiotische co-
evolutie. Enerzijds is uit dit onderzoek op te maken dat er een interferentiele relatie bestaat tussen 
burgerparticipatie en overheidsparticipatie omdat het afhankelijk is van de ruimtelijke opgave of het 
beleidsterrein welke vorm zich voor doet. Hierdoor sluiten beide vormen elkaar uit op een specifiek 
onderwerp. Aan de andere kant bestaat er een symbiotische relatie omdat waar het initiatief nou 
uiteindelijk vandaan komt niet belangrijk is voor het succesvol uitrollen van een ruimtelijke 
ontwikkeling. Het is juist de gelijkwaardige wisselwerking die stedelijke herontwikkeling succesvol 
maakt. In die zin kunnen burgerparticipatie en overheidsparticipatie samen verder co-evolueren door 
het ontstaan van een gelijkwaardige wisselwerking. Het betreft dan een wederzijds versterkende 
relatie.  

5.2.4 Co-evolutionaire perspectief en stedelijke herontwikkeling 

Er ligt een wetenschappelijke relevantie in het combineren van burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie om de huidige verhoudingen tussen beide sturingsvormen bij stedelijke 
herontwikkeling te achterhalen. Daarom is vanuit het co-evolutionaire perspectief onderzoek gedaan 
naar de twee sturingsvormen. Twee belangrijke ontdekkingen leveren een bijdrage aan de 
academische literatuur over governance processen: Burgerparticipatie en overheidsparticipatie is 
geen dichotomie en het huidige succes van participatie is meer afhankelijk van de specifieke situatie 
waarin deze plaatsvindt dan van het label burgerparticipatie en overheidsparticipatie dat een 
participatieproject krijgt opgedrukt. Daarom is een antwoord op de centrale onderzoeksvraag: In 
hoeverre kan co-evolutie van burger- en overheidsparticipatie  een uitkomst bieden bij lokale 
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stedelijke herontwikkeling?; Een symbiotische co-evolutie van burger- en overheidsparticipatie kan 
uitkomst bieden voor een lokale stedelijke herontwikkeling zodra deze is gebouwd op een 
fundament van een gelijkwaardig samenspel van vertrouwen tussen overheid en burger. 

5.3 Relevantie voor de praktijk van lokale stedelijke herontwikkeling 
De resultaten van dit onderzoek naar de co-evoluerende werking van burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie bieden een aantal nieuwe inzichten die relevant zijn voor de praktijk van lokale 
stedelijke herontwikkeling. Allereerst is het geheel van succes- en faalfactoren van zowel 
burgerparticipatie en overheidsparticipatie aangescherpt en uitgebreid. Door de vele 
overeenkomsten tussen succes- en faalfactoren van burgerparticipatie en overheidsparticipatie is 
geconcludeerd dat er ongeacht waar het initiatief vandaan komt enkele basisprincipes zijn voor 
participatie. Bijvoorbeeld door te werken aan een betere relatie tussen burgers en overheid. Dat kan 
door een open en transparante werkhouding van lokale overheden waarin burgers serieus genomen 
worden. Een glasheldere communicatie van de juiste informatie is daarin erg belangrijk.  
 
Een tweede inzicht gaat over de verhouding van burgerparticipatie en overheidsparticipatie bij 
huidige stedelijke ontwikkeling. Het onderscheidt is in de praktijk niet zo duidelijk ervaren als 
theoretisch is verondersteld in het theoretisch kader. Hoewel veel gemeentemedewerkers de trend 
naar een meer loslatende trend herkennen en erkennen is overheidsparticipatie vooralsnog een 
interessante steen die in de vijver is gegooid. Een term die gemeentes aan het denken heeft gezet. 
Het is daarom niet verwonderlijk dat er nog veel discussie bestaat over het inrichten van governance 
processen. Uit dit onderzoek blijkt dat eens te meer. Onder de geïnterviewde 
gemeentemedewerkers heerst nog weinig enthousiasme voor en geloof in overheidsparticipatie an 
sich. Er is meer vertrouwen in een wisselwerking tussen burger en overheid. Burgers en lokale 
overheden hebben nog weinig ervaring met overheidsparticipatie waardoor er nog veel onzekerheid 
heerst. Lokale overheden zullen al lerende ondervinden wat realistisch is in een dynamische 
netwerksamenleving. Relevant voor de onzekere tijden waarin stedelijke herontwikkeling zich 
verkeerd is dat lokale overheden de toekomstige ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening actief 
gaan beleven in plaats van het te laten overkomen.  

5.4 Suggesties voor verder onderzoek 
Er is nog veel onzekerheid over de toekomstige verhouding tussen burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie. Daarom ligt er nog een grote opgave voor vervolg onderzoek. Er worden twee 
suggesties gedaan voor verder onderzoek. Ten eerste is gebleken dat het succes van participatie bij 
stedelijke herontwikkeling contextafhankelijk is. Daarom is het aan te raden in vervolgonderzoek 
naar participatie een groter aantal casussen te analyseren. Dan bestaat de mogelijkheid om patronen 
te herkennen tussen een specifieke situatie en de keuzes die een lokale overheid moet maken bij een 
stedelijke herontwikkeling. De tweede aanbeveling heeft te maken met de discussie die rust op dit 
onderwerp. In dit onderzoek zijn alle geïnterviewden los van elkaar geïnterviewd waarna de 
onderzoeker de interviews los van elkaar geanalyseerd heeft. Omdat er zo veel discussie rust op dit 
onderwerp is het aan te bevelen meerdere personen bij elkaar te brengen tijdens een interview om 
over de toekomst van stedelijke herontwikkeling en participatie in gesprek te gaan. De respondenten 
kunnen dan op elkaar reageren en met behulp van een gespreksleider toe werken naar een 
conclusie. Met zo genaamde focusgroups kunnen bijvoorbeeld ambtenaren en burgers met elkaar in 
gesprek komen, maar ook tussen gemeente medewerkers kan een discussie tot betere resultaten 
leiden. Door de interactie tussen de gesprekspartner komt de onderzoeker dan snel tot de essentie 
van het probleem of vraagstuk. 
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2. Afgenomen interviews 

Interviews voor de hoofdcasus Buys Ballotweg en omgeving De Bilt 

6 mei 2015, Henriëtte den Hartog, Unithoofd economische zaken, mobiliteit en projecten afdeling 
Beleid en Strategie en projectleider gemeente De Bilt 
6 mei 2015, Miranda de Freitas, wijkcontactambtenaar gemeente De Bilt 
11 mei 2015, Van Gerwen, bewoner Aeolusweg en lid van buurtcomité La Plata 
11 mei 2015, Arie-Jan Ditewig, Raadslid VVD en voormalig wethouder ruimtelijke ordening gemeente 
de Bilt. 
12 mei 2015, Ebbe Rost van Tonningen, Raadslid Beter de Bilt gemeente De Bilt 
20 mei 2015, Mette Corsel, beleidsmedewerker verkeer gemeente De Bilt 
21 mei 2015, Wim Ruiterkamp, beleidsmedewerker onderwijs en projectleider gemeente De Bilt 
21 mei 2015, Hans Mieras, Wethouder ruimtelijke ordening gemeente De Bilt 
21 mei 2015, Hanneke de Zwart, Raadslid D66 gemeente De Bilt 
22 mei 2015, Schippers, bewoner Aeolusweg 
26 mei 2015, Maikel Haman, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling en stedenbouw gemeente 
De Bilt  
27 mei 2015, Siekman, bewoner Buys Ballotweg 
9 juni 2015, Leenders, bewoner Buys Ballotweg 
11 juni 2015, Gout, bewoner Cirrusweg 
13 juni 2015, Van Dam, bewoner Buys Ballotweg 
 

Interviews voor de referentiecasus Anthony fokkerweg Hilversum  

5 mei 2015, Paul Hendriks, Projectmanager Dudok Wonen, Hilversum 
7 mei 2015, Fons Genisse, Stedenbouwkundige gemeente Hilversum 
15 mei 2015, Wilbert Kroesen, Raadslid D66 gemeente Hilversum 
 

Interviews voor de referentiecasus Hendriklaan Harmelen 

13 mei 2015, Jan van Leer, Projectleider gemeente Woerden 
13 mei 2015, Martin Schreurs, Wethouder gemeente Woerden 
18 mei 2015, Toos van Soest, Raadslid CDA gemeente Woerden 
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3. Topiclijsten (gemeenten, raadsleden, bewoners) 

Topiclijst gemeenten 

 
 Allereerst heb ik wat praktische vragen over het project: 
 Huidige stand van zaken? 
 Hoe lang heeft het geduurd en waarom? 
 Initiatiefnemer? 
 Betrokken partijen? 
 Politieke gevoeligheid? 

   
 Kunt u vertellen op welke manier u betrokken bent bij dit project? Wat is uw functie? 
 Hoe is het participatie proces verlopen en waarom? 
 Op welke manieren zijn burgers betrokken geweest? 
 In welke mate zijn burgers betrokken geweest bij dit project? (participatietrap) 
 Zijn er negatieve reacties geweest op de vormgeving van de participatie? 

 

Participatieproces: (huidige) 
Algemeen: 

 Als u terug kijkt op het proces wat vindt u daar dan van? 
 Wat zouden succesfactoren kunnen zijn? 
 Wat zouden faalfactoren kunnen zijn? 
 In welke mate zouden burgers betrokken moeten worden bij een ruimtelijk project? 

 
Specifiek: 

 In welk stadium zijn burgers betrokken bij dit project? Is een selectie burgers gemaakt die 
mee mocht denken? 

 Er wordt beweerd dat participatie geen zin heeft omdat het toch altijd dezelfde 
(professionele) mensen zijn die deelnemen waardoor er scheve verhoudingen bestaan. Wat 
vindt u daarvan? Hoe is dat bij dit project gegaan? Wordt dit als problematisch ervaren? 

 Is burgerparticipatie slechts een formaliteit, een standaardprocedure en een routine taak? 
 Is burgerparticipatie een last voor ambtenaren? 
 Vindt u het leuk burgers te betrekken bij de planvorming? 
 Is het betrekken van burgers bij dit project een instrumenteel gebruik om beslissingen die al 

genomen zijn te legitimeren? 
 Wordt er daadwerkelijk iets gedaan met de uitkomsten van dit participatietraject?  
 Zijn er maatregelen genomen om het vertrouwen van de burger te winnen? 
 Proberen jullie burgers te overtuigen van jullie gelijk? 
 Vindt u het leuk burgers te betrekken? 
 Denkt u dat het een meerwaarde heeft voor de inhoud van het plan? 
 Vindt u dat de kosten en vertraging het participatie voor het besluitvormingsproces het 

waard zijn? 
 Ziet u het maken van een ruimtelijk plan als een taak van de gemeente? Of juist ook van 

burgers? 
 Vindt u dat burgers meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen? Meer/minder 

participatie? 
 Zou u het participatietraject anders vormgeven? 

 
Overheidsparticipatie (toekomstige): 
Algemeen: 
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 Hoe staat u tegenover burgerinitiatieven? Wat voor belang wordt eraan gehecht en 
waarom? 

 Wat zouden succesfactoren kunnen zijn? 
 Wat zouden faalfactoren kunnen zijn? 

 
Specifiek: 

 Is een gemeente afhankelijk van burgerinitiatieven? (en van andere initiatieven?) 
 Worden ruimtelijke plannen er daadwerkelijk beter van? 
 Slechts in openbare ruimte of juist ook bij stedelijke herontwikkeling? 
 Is een hechte gemeenschap een voorwaarde voor een goed maatschappelijk initiatief? 
 Zijn burgers voldoende gemotiveerd en bekwaam om verantwoordelijkheid in de ruimtelijke 

ordening te nemen? Hebben zij voldoende oplossend vermogen? 
 Heeft u vertrouwen in het zelforganiserende vermogen van de burger? 
 Wat voor rol zou de gemeente moeten aannemen ten aan zien van burgerinitiatieven? 
 Vindt u dat de gemeente te veel de controle houdt? (initiatieven afwijzen/overnemen) 
 Vreest u voor uw baan wanneer burgers het heft meer in eigen hand nemen? 
 Vindt u dat de gemeente nog meer ruimte moet geven aan initiatieven van burgers en 

ondernemers in de toekomst? Hoe zou u dat willen realiseren? 
 In welke mate zou de overheid ruimte moeten bieden (participatietrap) 
 Vindt u dat regelgeving een sta in de weg is voor burgerinitiatieven? Zou dit moeten 

veranderen? 
 Ze zeggen wel eens wie betaalt bepaald. Het zullen dezelfde met macht en middelen zijn die 

initiatieven indienen. Oftewel, er zullen altijd mensen de macht grijpen. Is dat een probleem? 
 Wanneer een gemeente beroep doet op het zelforganiserende vermogen van de 

maatschappij gaan er verschillen ontstaan in de maatschappij. Is dat een probleem?   
 
Politiek/ambtelijke verhoudingen: 

 Welke rol heeft de politiek in zo’n particiatieproces? 
 Een mogelijke faalfactor is ook dat de gemeentelijke politiek vooraf burgerparticipatie 

aanmoedigt maar uiteindelijk de besluitvorming te veel af laat hangen van financiën. 
Hierdoor lopen het participatietraject en het besluitvormingstraject eigenlijk langs elkaar 
heen. Wat vindt u daarvan? Is dat ook het geval geweest bij dit project? Zou daarin iets 
moeten veranderen?  

 Worden bewoners nog wel vertegenwoordigd als burgers steeds meer te zeggen hebben 
tijdens het dagelijkse werk? 

 
Rechtszekerheid versus flexibiliteit: 

 Welke positie zou u burgerparticipatie en overheidsparticipatie kunnen geven binnen het 
diagram? (kunt u uitleggen waarom) 

 Hoe kunnen tegelijkertijd zowel de gelijkwaardigheden als individuele vrijheden beschermd 
worden?  (bij BP en OP)  

 Welke vorm van participatie zal tot meer conflictsituaties leiden denkt u? (NIMBY) 
 Moeten regels anders worden ingericht?  Toetsen aan eindbeeld ipv. alles strikt vastleggen? 

 
Co-evolutie?: 

 Denkt u dat BP en OP ondanks de verschillen samen kunnen gaan? Is het het een of het 
ander? 

 Kunnen beide vormen elkaar versterken of werken ze elkaar tegen? 
 Wordt lokale stedelijke herontwikkeling er beter van? Uitkomst voor dynamiek en 

bezuinigingen? 
 Waar staan we over 10 jaar? 
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Topiclijst raadsleden gemeente  

 
Bent u zelf op enige wijze betrokken bij deze herontwikkeling aan de…? 
Wat vindt u van de manier hoe burgers zijn betrokken bij dit project?  
Zou dat meer of minder moeten? 
 
Burgerparticipatie: 

 Wat vindt u van participatieprocessen in het algemeen? 
 Wat zouden succesfactoren kunnen zijn? 
 Wat zouden faalfactoren kunnen zijn? 
 In welke mate zouden burgers betrokken moeten worden bij een ruimtelijk project? En in 

welk stadium? 
 Er wordt beweerd dat participatie geen zin heeft omdat het toch altijd dezelfde 

(professionele) mensen zijn die deelnemen waardoor er scheve verhoudingen bestaan. Wat 
vindt u daarvan? Vindt u dit een probleem? 

 Is burgerparticipatie slechts een formaliteit, een standaardprocedure en een routine taak? 
 Is burgerparticipatie een last voor ambtenaren? 
 Is het betrekken van burgers bij dit project een instrumenteel gebruik om beslissingen die al 

genomen zijn te legitimeren? 
 Wordt er daadwerkelijk iets gedaan met de uitkomsten van participatietrajecten? 
 Wordt er geprobeerd burgers te overtuigen van het gelijk van een gemeente? 
 Hoe kun je het vertrouwen van burgers winnen? En is dat noodzakelijk?  
 Denkt u dat het een meerwaarde heeft voor de inhoud van ruimtelijke plannen? 
 Vindt u dat de kosten en vertraging het participatie voor het besluitvormingsproces het 

waard zijn? 
 Ziet u het maken van een ruimtelijk plan als een taak van de gemeente? Of juist ook van 

burgers? 
 Vindt u dat burgers meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen? Meer/minder 

participatie? 
 Hoe zou u een willekeurig participatietraject vormgeven? 

 
Overheidsparticipatie (toekomstige): 

 Hoe staat u tegenover burgerinitiatieven?  
 Wat zouden succesfactoren kunnen zijn? 
 Wat zouden faalfactoren kunnen zijn? 

 
 Is een gemeente afhankelijk van burgerinitiatieven? (en van andere initiatieven?) 
 Worden ruimtelijke plannen er daadwerkelijk beter van? 
 Slechts in openbare ruimte of juist ook bij stedelijke herontwikkeling? 
 Is een hechte gemeenschap een voorwaarde voor een goed maatschappelijk initiatief? 
 Zijn burgers voldoende gemotiveerd en bekwaam om verantwoordelijkheid in de ruimtelijke 

ordening te nemen? Hebben zij voldoende oplossend vermogen? 
 Heeft u vertrouwen in het zelforganiserende vermogen van de burger? 
 Wat voor rol zou de gemeente moeten aannemen ten aan zien van burgerinitiatieven? 
 Vindt u dat de gemeente te veel de controle houdt? (initiatieven afwijzen/overnemen) 
 Vindt u dat de gemeente nog meer ruimte moet geven aan initiatieven van burgers en 

ondernemers in de toekomst? Hoe zou u dat willen realiseren? 
 In welke mate zou de overheid ruimte moeten bieden (participatietrap) 
 Vindt u dat regelgeving een sta in de weg is voor burgerinitiatieven? Zou dit moeten 

veranderen? 
 Is er voldoende tijd en middelen voor het faciliteren van burgerinitiatieven? 
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 Ze zeggen wel eens wie betaalt bepaald. Het zullen dezelfde met macht en middelen zijn die 
initiatieven indienen. Oftewel, er zullen altijd mensen de macht grijpen. Is dat een probleem? 

 Wanneer een gemeente beroep doet op het zelforganiserende vermogen van de 
maatschappij gaan er verschillen ontstaan in de maatschappij. Is dat een probleem?   

 
Politiek/ambtelijke verhoudingen: 

 Welke rol heeft de politiek in zo’n particiatieproces? 
 Een mogelijke faalfactor is ook dat de gemeentelijke politiek vooraf burgerparticipatie 

aanmoedigt maar uiteindelijk de besluitvorming te veel af laat hangen van financiën. 
Hierdoor lopen het participatietraject en het besluitvormingstraject eigenlijk langs elkaar 
heen. Wat vindt u daarvan? Is dat ook het geval geweest bij dit project? Zou daarin iets 
moeten veranderen?  

 Worden bewoners nog wel vertegenwoordigd als burgers steeds meer te zeggen hebben 
tijdens het dagelijkse werk? 
 

Rechtszekerheid versus flexibiliteit: 
 Welke positie zou u burgerparticipatie en overheidsparticipatie kunnen geven binnen het 

diagram? (kunt u uitleggen waarom) 
 Hoe kunnen tegelijkertijd zowel de gelijkwaardigheden als individuele vrijheden beschermd 

worden?  (bij BP en OP)  
 Hoe kunnen zowel de gelijkwaardigheden als individuele vrijheden beschermt worden? 
 Welke vorm van participatie zal tot meer conflictsituaties leiden denkt u? (NIMBY) 
 Moeten regels anders worden ingericht?  Toetsen aan eindbeeld ipv. alles strikt vastleggen? 

 
Co-evolutie?: 

 Denkt u dat BP en OP ondanks de verschillen samen kunnen gaan? Is het het een of het 
ander? 

 Kunnen beide vormen elkaar versterken of werken ze elkaar tegen? 
 Wordt lokale stedelijke herontwikkeling er beter van? Uitkomst voor dynamiek en 

bezuinigingen? 
 Waar staan we over 10 jaar? 

Topiclijst Bewoners 

 
Participatieproces:  

 Voelt u zich betrokken bij het project? Kunt u daar iets over vertellen? 
 Heeft u deelgenomen aan het participatie proces? Zienswijze ingediend? 
 Wat vindt u van dit participatie proces? Wat vond u goed en wat kan beter? 
 Voelt u zich gehoord? Heeft u kunnen verwoorden wat u voelde? 
 Op welke manieren zijn burgers betrokken geweest en in welke mate? (participatietrap) 
 Voelt u zich betrokken in deze buurt? 
 Wat vindt u van de communicatie van de gemeentelijke bedoelingen naar de burgers? 
 Heeft de gemeente haar best gedaan in uw ogen om burgers te betrekken? 
 Wordt er volgens u voldoende gedaan met de informatie die de gemeente bij de burger 

heeft opgehaald? 
 Als er nog eens een inloopavond o.i.d. wordt georganiseerd zou u er dan weer aan 

deelnemen? 
 Zouden burgers meer zeggenschap moeten krijgen? Hoe zou dat dan georganiseerd moeten 

worden? 
 Hoe worden dan de gelijkwaardigheden van de inwoners van deze gemeente beschermd? 
 Vindt u het leuk om mee te denken over een toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in uw 

buurt? 
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 Denkt u dat de burger in het algemeen voldoende motivatie heeft om deel te nemen aan een 
planvormingsproces? Zijn ze bereid er tijd aan te besteden? 

 Denkt u dat zij voldoende ervaring of kennis hebben om iets bij te dragen?  
 Zijn het overwegende dezelfde mensen die zich bezighouden met een project als deze? En 

denkt u dat participatie dan wel zin heeft? 
 
Overheidsparticipatie: 

 Zou u zelf snel met een initiatief komen? En waarom? Of moet de overheid het initiatief 
houden? 

 Als de buurt een initiatief start om iets in de omgeving te ontwikkelen zou u daar positief 
tegenover staan?  

 Moet er meer ruimte komen voor (initiatieven uit) participatie van burgers? 
 Zijn burgers bereid en in staat om de verantwoordelijkheid te dragen?  
 Wat zouden overheden moeten veranderen omdat mogelijk te maken? 
 Welke bestuurstijl zou de overheid moeten aannemen (participatietrap) 
 Er zullen altijd dezelfde mensen zijn die initiatieven zullen indienen. Waardoor er verschillen 

ontstaan in de maatschappij. Zou u dat als problematisch ervaren? 
 Kunt u een ideale situatie schetsen over hoe de samenwerking tussen overheid en burgers 

zou moeten zijn bij een ruimtelijke opgave? (schema’s) 
 U kunt u voorstellen dat wanneer burgers met initiatieven komen er meer onderlinge 

verschillen gaan ontstaan. Zou u dat als problematisch ervaren? De rechtszekerheid van 
burgers zou wellicht minder zijn. 
 

 Wat zou burgerparticipatie echt tot een succes maken? 
 Wat zou overheidsparticipatie echt tot een succes maken? 
 Als u dit schema ziet, zou u dan voor mij willen omcirkelen welke 2 succesfactoren en welke 

2 faalfactoren van Burgerparticipatie het belangrijkst zijn? 
 Kunt u hetzelfde doen voor overheidsparticipatie? 

 
Combinatie:  

 Denkt u dat het deelnemen aan een participatie proces en het zelf met een initiatief komen 
samen kan gaan? 

 Hoe zou u de rechtszekerheid van burgers dan willen waarborgen? 
 Kunnen beide vormen elkaar versterken of werken ze elkaar tegen? 
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4. Logboek dataverzameling 
 

Interview  Datum Geïnterviewde  Wat wordt meegenomen tijdens het volgende 
interview? 

1 5-5-15 P. Hendriks Het is kennelijk bepalend met wat voor soort project je te 
maken hebt en welke vorm van participatie je dan zou 
moeten toepassen. Bepaald de impact van de 
verandering of je wel of niet een intensief 
participatieproces voert? En bepaald dat welke houding je 
aanneemt?  

2 6-5-15 M. de Freitas De ideale situatie zou zijn dat burgers allemaal actief 
deelnemen aan de ruimtelijke ordening. Maar omdat 
zoveel mensen dat niet in zich hebben is het belangrijk 
om heel goed en duidelijk te zijn over de afwegingen die 
een gemeente maakt. 

3 6-5-15 H. Den Hartog Eigenlijk zou je een soort lijst kunnen maken van 
onderdelen die zich lenen voor overheidsparticipatie en 
onderwerpen waarbij burgerparticipatie echt 
noodzakelijk is. De mogelijkheid om tegen een 
overheidsbesluit op te komen is een belangrijk goed, hoe 
wordt dat geregeld bij overheidsparticipatie? 

4 7-5-15 F. Genisse Bij een afwijking van het bestemmingsplan hoort de 
gebruikelijke inspraak, als het wel past binnen het 
bestemmingsplan hoeft er geen participatieproces te 
worden gevoerd. 

5 11-5-15 Van Gerwen Teleurgestelde burger met name vanwege onvoldoende 
uitleg en niet alles vertellen. Erkend wel dat het niet 
makkelijk is.  

6 11-5-15 A.J. Ditewig Burgers hebben het imago niet altijd in staat te zijn naar 
het algemeen belang te kijken. Wanneer je geen heldere 
afspraken maakt heb je vanaf begin af aan ellende. Als 
bestuurder moet je niet de verantwoordelijkheid uit 
handen geven. Daar ben je toch voor? 

7 12-5-15 E. Rost van 
Tonningen 

3 uitgangspunten voor participatie: Mensen op tijd 
voorlichten met goede informatie, gehoordhebbende je 
als bestuurder terug trekken, en het terugkoppelen over 
de voortgang van het proces. Wethouders en ambtenaren 
zijn daar niet in getraind. Regels uit het verleden 
heroverwegen als nieuwe bewegingen dit noodzakelijk 
maken.  

8 13-5-15 J. van Leer Altijd kaders stellen want je bent afhankelijk van de raad. 
Draagvlak en vertrouwen zijn belangrijk. 

9 13-5-15 M. Schreurs Van begin af aan inwoners uitnodigen en de gemeente 
maakt afweging bij tegengestelde belangen. De 
gemeentelijke organisatie zou een omturn moeten maken 
om participatie onder de knie te krijgen en uiteindelijk 
burgerparticipatie en overheidsparticipatie bij elkaar te 
brengen. Flexibeler zijn tov initiatieven en risico’s 
afwegen om een initiatief toch door te laten gaan. 

10 15-5-15 W. Kroesen Derde generatie burgerparticipatie ofwel 
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overheidsparticipatie, de overheid gaat terug naar haar 
kerntaak: toezicht houden op wat burgers (in 
organisaties) doen: bijsturen. 

11 18-5-15 T. van Soest Zoveel mensen zoveel meningen en je moet toch ergens 
een conclusie trekken en een besluit nemen. Het 
algemeen belang is daarin erg belangrijk bij zowel 
burgerparticipatie als overheidparticipatie 

12 20-5-15 M. Corsel Angst voor een te eenzijdige benadering als we 
uiteindelijk overgaan op overheidsparticipatie. Kaders 
vooraf vaststellen is wel belangrijk. 

13 21-5-15 W. Ruiterkamp Je bent burgerparticipatie verplicht aan je inwoners maar 
je kunt ze niet de vrije hand geven dus kaders mee geven 
en daar ook ondersteuning bieden en 
verantwoordelijkheid en vertrouwen geven. 

14 21-5-15 H. Mieras Burgerparticipatie en overheidsparticipatie is geen 
dichotomie. De beste ideeën onstaan in een 
wisselwerking tussen burgers en overheid en die 
gelijkwaardigheid in de dialoog is belangrijker dan waar 
het initiatief vandaan komt. 

15 21-5-15 H. de Zwart Standaard gedachten over burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie die in veel andere interviews ook 
terug kwamen.  

16 22-5-15 Schippers Bewoner erg veel frustratie over inhoudelijke zaken, ook 
uit het verleden. 

17 26-5-15 M. Haman Je moet wel realistisch zijn en burgers zijn daar vaak niet 
toe in staat. Dat is een angst voor overheidsparticipatie. 
De gemeente zal belangen altijd moeten afwegen. 

18 28-5-15 Siekman Bewoner heeft de ervaringen dat haar opmerkingen aan 
de kant geschoven werden en heeft geen vertrouwen 
meer in de gemeente. Voelt zich niet serieus genomen.  

19 9-6-15 Leenders Te weinig belangstelling omdat ze er verder van af woont. 
Ze heeft de ontwikkelingen niet in het zicht. 

20 11-6-15 Gout Burgerparticipatie kan goed samen gaan. Niet tevreden 
over het top-down presenteren van plannen. 

21 13-6-15 Van Dam Ruimtelijke ordening is een overheidstaak maar plannen 
moeten niet door de strot geduwd worden. 

 

 

 

 


