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Voorwoord: 
 

Voor u ligt mijn scriptie voor de master Bestuur en beleid aan de Universiteit Utrecht (USBO). Dit 

is het eindproduct van meer dan een decennium aan studeren en werken, sinds ik in 2008 mijn 

VMBO-kader diploma in een dorp in de Achterhoek in ontvangst nam. Het is het resultaat van grote 

persoonlijke inspanning die mij vanaf het VMBO, via het MBO, HBO en de bachelor Filosofie in 

Amsterdam leidde tot dit onderzoek.  

 De scriptie die voor u ligt betreft twee zaken die ik beide van groot belang acht. De eerste 

betreft het overbruggen van onderlinge verschillen in democratische processen ten behoeve van 

problemen die individueel niet opgelost kunnen worden. De tweede betreft de grootste existentiële 

uitdaging van mijn generatie en komende generaties: het minimaliseren van de schade die ons te 

wachten staat als gevolg van klimaatverandering. In essentie gaat deze scriptie dan ook over hoe wij 

in de toekomst vorm kunnen geven aan democratisering van zelfs de meest politiek controversiële 

onderwerpen. In het geval van deze scriptie: klimaatverandering en de daarmee gepaarde 

energietransitie.  

 Eerst een dankwoord. Dank aan allen die hebben bijgedragen aan het eindproduct van deze 

scriptie. Daarmee bedoel ik eenieder die ernaar gekeken heeft en advies heeft gegeven. Daarbij 

inbegrepen de uitzonderlijk goede hulp van mijn scriptiebegeleider Sam Muller gedurende het 

scriptie traject uitgebreide ondersteuning kon bieden. Ook dank ik de verschillende respondenten 

voor niet alleen hun tijd, maar ook hun openhartigheid tijdens de interviews. Het is een ingewikkeld 

onderwerp en dit zijn de mensen geweest die mij erin wegwijs hebben gemaakt. Zij durfden ook 

politiek beladen onderwerpen te benoemen. Daar is moed voor nodig en daarvoor dank ik hen. Ook 

dank ik het netwerk aan vrienden en familie die mij moed inspraken wanneer het moeilijk werd. De 

grootste lofprijzing geef ik aan mijn vrouw Marloes die mij al meer dan een decennium ondersteund 

heeft en in mij geloofde op momenten dat ik dat niet meer deed. 

 

 

Bedankt! 

 

Moge het van toegevoegde waarde zijn. 
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Samenvatting 
Dit onderzoek poogt een antwoord te geven op de vraag welke rol werkvormen van 

burgerbetrekking spelen in de verwezenlijking van democratische waarden zoals effectiviteit, 

legitimiteit en rechtvaardigheid. Al sinds eind jaren 60 worden er modellen ontwikkeld die de 

invloed van verschillende werkvormen in kaart pogen te brengen. Hoe verschilt een enquête van 

een burgerbijeenkomst en waarin verschilt die op diens beurt van een werkvorm waarin de burger 

een bestuurlijke partner is? Deze en meer verschillen worden in dit onderzoek aan de hand van 

theoretische ontwikkelingen op het gebied van werkvormen geïnventariseerd. Daarnaast worden 

respondenten gevraagd hun reflecties te geven op de eerdergenoemde democratische waarden. 

Vervolgens kijkt het onderzoek naar mogelijke dwarsverbanden tussen deze reacties. Als laatste 

stap kijkt het onderzoek met een inductieve, theoriebouwende blik naar alle zaken die op de 

achtergrond van de werkvormen afspelen. Wat zijn randvoorwaarden, waar moeten bestuurders (op 

de werkvorm na) hun aandacht aan schenken als ze democratische waarden willen helpen 

verwezenlijken? Dit alles vindt plaats in de context van de energietransitie in één van de regio’s van 

het Nationale Programma Regionale Energie Strategie, ontstaan uit het Klimaatakkoord. De 

resultaten van het onderzoek geven rijke beschrijvingen van de context, toegepaste werkvormen en 

hun implementatie in één van de modellen, alsmede een beschouwing van alle zaken die ofwel 

indirect via de werkvormen ofwel direct gevolgen hebben op de verwezenlijking van democratische 

waarden. Als zal blijken uit de analyse, hebben de werkvormen een belangrijke rol de 

verwezenlijking van democratische waarden hoewel de werkvorm opzich niet het hele verhaal 

verteld. De aanbevelingen hebben dan ook betrekking op de strategische keuzes die de ontwerpers 

van participatie trajecten kunnen maken.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 

 

Inhoudsopgave 
VOORWOORD: ............................................................................................................................................................. 3 
SAMENVATTING .......................................................................................................................................................... 4 

H.1 - INLEIDING......................................................................................................................................................... 7 

HOOFD- EN DEELVRAGEN .......................................................................................................................................... 10 
Hoofdvraag: ......................................................................................................................................................... 11 
Deelvraag 1: ......................................................................................................................................................... 11 
Deelvraag 2: ......................................................................................................................................................... 11 
Deelvraag 3: ......................................................................................................................................................... 11 

H.2 LOCUS – PARTICIPATIE BINNEN DE RES WEST-OVERIJSSEL .......................................................... 12 

2.1 REGIONALE ENERGIE STRATEGIE ........................................................................................................................ 12 
2.2 REGIO WEST-OVERIJSSEL ................................................................................................................................... 13 
2.3 GOVERNANCE ..................................................................................................................................................... 15 

2.3.1 Bovenregionaal niveau ................................................................................................................................ 15 
2.3.2 Regionaal niveau ......................................................................................................................................... 16 
2.3.3 Gemeentelijk niveau .................................................................................................................................... 18 

2.4 PARTICIPATIE ...................................................................................................................................................... 18 
2.5 WAAROM WEST-OVERIJSSEL? ............................................................................................................................ 20 
2.6 CONTEXTVERKENNING ........................................................................................................................................ 20 

2.6.1 Geen bestaande bestuurlijke regio .............................................................................................................. 20 
2.6.2 Tempoverschillen ........................................................................................................................................ 21 
2.6.3 Energieopgave zon en wind voor 2030 ....................................................................................................... 22 

H.3 FOCUS – THEORETISCH PERSPECTIEF VAN BURGERBETREKKING ............................................. 23 

3.1 ONTWIKKELING DUIDING VAN PARTICIPATIEWERKVORMEN ............................................................................... 23 
3.2 UITLEG DEMOCRACY CUBE ................................................................................................................................... 25 

3.2.1. Mate van inclusiviteit - participant selectie ............................................................................................... 26 
3.2.2. Vorm van communicatie en besluitvorming ............................................................................................... 28 
3.2.3. Mate van invloed en autoriteit .................................................................................................................... 30 

3.3 UITEENZETTING DEMOCRATISCHE WAARDEN ...................................................................................................... 32 
3.3.1 Democratische waarde: Effectiviteit (Instrumenteel perspectief) ............................................................... 34 
3.3.2 Democratische waarde: Legitimiteit (Democratisch perspectief) ............................................................... 37 
3.3.3 Democratische waarde: Rechtvaardigheid (Cultureel perspectief) ............................................................ 40 

3.4 VERBAND DEMOCRACY CUBE EN DE DEMOCRATISCHE WAARDEN ........................................................................ 41 
3.4.1 Ideaal type Effectiviteit ................................................................................................................................ 42 
3.4.2 Ideaal type Legitimiteit ................................................................................................................................ 43 
3.4.3 Ideaal type Rechtvaardigheid ...................................................................................................................... 43 

H.4 – ONDERZOEKSOPZET .................................................................................................................................. 45 

4.1 ALGEMENE ONDERZOEKSOPZET .......................................................................................................................... 45 
4.1.1 Hoe de hoofd- en deelvragen beantwoord worden ...................................................................................... 45 

4.2 ONDERZOEKSDESIGN .......................................................................................................................................... 47 
4.2.1 Kwalitatief onderzoek .................................................................................................................................. 47 
4.2.2 Multiple case study ...................................................................................................................................... 48 

4.3 CASESELECTIE..................................................................................................................................................... 48 
4.4 ONDERZOEKSMETHODEN .................................................................................................................................... 49 

4.4.1 Interview ...................................................................................................................................................... 49 
4.4.2 Respondentselectie ...................................................................................................................................... 50 

4.5 OPERATIONALISATIES ......................................................................................................................................... 51 
4.5.1 Operationalisatie Democracy cube ............................................................................................................. 51 
4.5.2 Operationalisatie democratische waarden .................................................................................................. 52 

4.6 BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT .................................................................................................................... 56 

H.5 – RESULTATEN ................................................................................................................................................. 57 

5.1 CONTEXT EN TOEGEPASTE WERKVORMEN MET INPASSING VAN DE DEMOCRACY CUBE ....................................... 58 
5.1.1 Dalfsen ........................................................................................................................................................ 60 
5.1.2 Deventer ...................................................................................................................................................... 61 
5.1.3 Hardenberg ................................................................................................................................................. 62 
5.1.4 Kampen ....................................................................................................................................................... 64 
5.1.5 Olst-Wijhe ................................................................................................................................................... 65 



6 

 

5.1.6 Raalte .......................................................................................................................................................... 66 
5.1.7 Staphorst ..................................................................................................................................................... 67 
5.1.8 Steenwijkerland ........................................................................................................................................... 68 
5.1.9 Zwartewaterland ......................................................................................................................................... 70 
5.1.10 Zwolle ........................................................................................................................................................ 71 
5.1.11 Beantwoording deelvraag 1 ...................................................................................................................... 72 

5.2 BEVINDINGEN WERKVORMEN EN DEMOCRATISCHE WAARDEN ............................................................................ 73 
5.2.1 Effectiviteit .................................................................................................................................................. 73 
5.2.2 Legitimiteit .................................................................................................................................................. 76 
5.2.3 Rechtvaardigheid ........................................................................................................................................ 81 

5.3 INDUCTIEVE BEVINDINGEN .................................................................................................................................. 84 

H.6 –CONCLUSIES EN DISCUSSIE ...................................................................................................................... 88 

6.1 ANALYSE ............................................................................................................................................................ 88 
6.1.1 Deductieve analyse: bevindingen met betrekking tot de democracy cube ................................................... 88 
6.1.2 Inductieve analyse: bevindingen voorbij de democracy cube ..................................................................... 92 

6.2 BEANTWOORDING DEEL- EN HOOFDVRAAG(EN) .................................................................................................. 94 
6.2.1 Beantwoording deelvraag 1 ........................................................................................................................ 94 
6.2.2 Beantwoording deelvraag 2 ........................................................................................................................ 94 
6.2.3 Beantwoording deelvraag 3 ........................................................................................................................ 96 
6.2.4 Beantwoording hoofdvraag ......................................................................................................................... 97 

6.3 AANBEVELINGEN ................................................................................................................................................ 98 
6.4 REFLECTIES OP HET ONDERZOEK ......................................................................................................................... 99 

BRONNEN ................................................................................................................................................................ 100 

BIJLAGEN ............................................................................................................................................................... 104 

BIJLAGE 1: INVULLING DEMOCRACY CUBE PER WERKVORM PER GEMEENTE ............................................................ 104 
Bijlage 1.1 Dalfsen ............................................................................................................................................. 104 
Bijlage 1.2 Deventer ........................................................................................................................................... 105 
Bijlage 1.3 Hardenberg ...................................................................................................................................... 105 
Bijlage 1.4 Kampen ............................................................................................................................................ 106 
Bijlage 1.5 Olst-Wijhe ........................................................................................................................................ 107 
Bijlage 1.6 Raalte ............................................................................................................................................... 108 
Bijlage 1.7 Staphorst .......................................................................................................................................... 108 
Bijlage 1.8 Steenwijkerland ................................................................................................................................ 109 
Bijlage 1.9 Zwartewaterland .............................................................................................................................. 110 
Bijlage 1.10 Zwolle ............................................................................................................................................ 111 

BIJLAGEN 2: LIJST RESPONDENTEN ......................................................................................................................... 112 
BIJLAGEN 3: WERKVORMEN MENU KAART ............................................................................................................. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

H.1 - Inleiding  
 

De Regionale Energie Strategie (RES) is een nationaal programma dat is opgezet om over een lange 

termijn een regionale invulling te geven aan de klimaatdoelen zoals deze zijn vastgesteld in het 

Klimaatakkoord (Kabinet Rutte III, 2019). Het doel van het Klimaatakkoord is om de CO2-uitstoot 

te reduceren naar 55% minder uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. De regio´s krijgen veel 

vrijheid in het ontwikkelen van strategieën over hun regionale bijdrage aan dit nationale doel. Het 

land is opgedeeld in 30 energieregio’s die worden gecoördineerd door het Nationaal Programma 

Regionale Energie Strategie (NPRES). Dit programma vormt de schakel tussen de nationale 

klimaatdoelen en de regio’s. Het ondersteunt en begeleidt de regio’s, biedt richtinggevende 

energieopgaven en fungeert als platform voor kennis- en informatie-uitwisseling tussen de regio’s. 

Binnen elke regio bestaat een meervoud van bestuurslagen. In een regio werken de gemeenten 

samen met de provincie en de waterschappen aan de RES. Sinds 1 oktober 2020 heeft iedere regio 

een concept-RES ontwikkeld. Na keuring en advies vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving 

(PBL) en het Nationaal Programma (NP) werken de regio’s tot één juni 2021 aan een definitieve 

RES; deze wordt de RES 1.0 genoemd. In de hierop volgende 24 maanden werken de regio’s aan de 

uitvoer van de strategie en werken ze toe naar de volgende strategie, die de RES 2.0 wordt 

genoemd. Het idee achter de RES is dat de 30 regio’s met lokale kennis en samenwerking tot een 

beter plan en uitvoering zullen komen dan wanneer de staat dit zou bepalen. Bovendien vermijdt 

deze aanpak de problemen die kunnen volgen uit een nationale verdeling van de lasten. Het 

ontwikkelen van een verdeelsleutel voor de lasten vereist namelijk antwoord op de vraag welke 

verdeling eerlijk en rechtvaardig zou zijn (Tietenberg, 2002). Lokale gemeenschappen staan ook 

voor deze vraag, maar werken in een compleet andere dynamiek aangezien de lasten op voorhand al 

in de gemeenschap terecht komen. 

Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES) ondersteunt de regio’s en 

spoort ze aan een balans te vinden tussen de behoefte aan systeemefficiëntie, kwantiteit, ruimte en 

draagvlak (www.regionale-energiestrategie.nl). Systeemefficiëntie speelt bijvoorbeeld een rol bij 

het vervoeren van warmte over grotere afstanden. Dit is exponentieel inefficiënt, waardoor onnodig 

veel warmte moet worden opgewekt in een regio. Kwantiteit is van belang om de klimaatdoelen te 

behalen, omdat niet alleen energieverlies moet worden beperkt (bijvoorbeeld door isolatie), maar 

ook klimaatneutraal moet worden opgewekt. Ruimte speelt een rol, omdat de specifieke locatie van 

bijvoorbeeld een windmolen of zonnepark impact heeft op de leefomgeving en hierbij ook meer of 

minder efficiënt kan zijn. Al deze punten komen samen bij de vierde behoefte: draagvlak. Lokaal 

gedragen besluiten over de energietransitie zijn belangrijk om weerstand nu en in de toekomst te 

voorkomen. Van deze vier aspecten ligt de nadruk van dit onderzoek op draagvlak. 
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Om deze vierde behoefte aan draagvlak te versterken worden de regio’s door het NPRES 

aangemoedigd en ondersteund in het ontwikkelen van participatieprogramma’s. Bij het platform 

energieparticipatie.nl van het NPRES kunnen ambtenaren in de regio’s terecht voor begeleiding, 

praktijkvoorbeelden en gidsen die ondersteunen in het ontwerpen van een participatieprogramma. In 

het overzicht van mogelijke werkvormen wordt niet alleen beschreven voor welke doelgroep en 

welk aantal deelnemers de werkvorm het meest geschikt is, maar er staat ook bij op welke trede van 

de participatieladder van Shelly Arnstein deze werkvorm geplaatst kan worden (Arnstein, 1969). 

Dit is een bekend instrument in de bestuurskunde, waar dit onderzoek dieper op in zal gaan. 

Hoewel er in de RESen gebruik wordt gemaakt van het woord ‘participatie’, worden in dit 

onderzoek de termen ‘participatie’ en ‘burgerbetrekking’ uitwisselbaar gebruikt, ondanks de 

conceptuele verschillen. Dit wordt gedaan omdat het woord ‘participatie’ de gebruikelijke term is in 

de context waarin dit onderzoek plaatsvindt. De oorspronkelijke voorkeur was om alleen het woord 

‘burgerbetrekking’ te gebruiken, omdat niet elke vorm van burgerbetrekking daadwerkelijke 

participatie is, waar elke vorm van participatie wel een vorm is van burgerbetrekking. Het woord 

‘participatie’ is dus een categorie van ‘burgerbetrekking’. Dit staat in lijn met Arnstein’s duiding 

van het woord ‘participatie’ als een categorale term voor burgermacht, dat wil zeggen dat er pas 

sprake is van participatie wanneer er sprake is van een vorm van burgermacht. Participatie, zoals 

Arnstein dat opvat is “the redistribution of power that enables the have-not citizens, presently 

excluded from the political and economic processes, to be deliberately included in the future” 

(Arnstein, 1969, p. 216). Participatie is daarmee een democratisch concept, aangezien het gaat over 

toevertrouwen van macht aan de burger. Kortom; wanneer er sprake is van burgerbetrekking kan er 

sprake zijn van een verwezenlijking van democratische waarden doormiddel van de verschuiving 

van macht naar burgers. Echter wijst Arnstein (1969) erop dat de werkvormen van deze 

burgerbetrekking van grote invloed zijn op de mate waarin die democratische waarden zich al dan 

niet manifesteren. 

De toegevoegde waarde van Arnstein’s wetenschappelijke duiding van burgerbetrekkingen is 

dan ook de verbreding van het woord ‘participatie’ van een binaire (wel/niet) opvatting naar een 

graduele opvatting van participatie/non-participatie. De specifieke werkvorm is hierbij van grote 

invloed op de vraag of er wel of niet sprake is van participatie, hetgeen gelijk gesteld is aan 

burgermacht. Deze duiding heeft de aandacht verlegd naar de vorm waarin participatie plaatsvindt.  

Archon Fung (2006b) breidt het model van Arnstein verder uit om zowel de democratische 

waarden als de werkvormen verder te ontleden en deze preciezer te kunnen duiden. In Arnsteins 

model betekende meer participatie automatisch meer democratie. Volgens Fung (2006b) ziet de 

werkelijkheid er complexer en genuanceerder eruit. Er kan gesteld worden dat Fung een 

kwalitatieve dimensie toevoegt aan Arnsteins kwantitatieve analyse. Zijn stelling is dat 
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burgerbetrekking complexer is dan de meer-minder analyse van Arnstein (1969) en dat verschillen 

in de invulling van burgerbetrekking ook verschillende implicaties met zich meedragen voor 

verschillende democratische waarden. Deze democratische waarden zouden daarom niet 

enkelvoudig begrepen moeten worden. Om deze reden maakt dit onderzoek gebruik van Fung’s 

benadering (2006b) van democratische waarden binnen vormen van burgerbetrekking. Dit gebruik 

roept, naast een preciezer analyse-kader, ook nieuwe theoretische vragen op over verschillende 

invullingen van burgerbetrekkingen en de effecten daarvan op de verwezenlijking van 

democratische waarden.  

Fung breidt de ééndimensionale participatie-non-participatie-as van Arnstein uit tot een 

driedimensionaal model, de democracy cube (Fung, 2015). De drie assen van deze cube behelzen de 

(1) mate van inclusiviteit, (2) mate van intensiteit van communicatie en besluitvorming, en (3) mate 

van invloed (Fung, 2006b). Het is Fung’s verwachting dat verschillende invullingen van de vorm 

van participatie invloed hebben op de verwezenlijking van drie democratische waarden: 

effectiviteit, legitimiteit en rechtvaardigheid. Deze waarden hebben geen één-op-één correlatie met 

de drie assen van de democracy cube. De stelling is dat bepaalde werkvormen van burgerbetrekking 

beter geschikt zijn dan andere om één of meer van deze waarden te verwezenlijken. Bijvoorbeeld: 

een hoge inzet op de as ‘mate van invloed’ kan (ten dele) bijdragen aan de verwezenlijking van de 

waarde van legitimiteit. De mate van invloed zegt echter niets over wie die invloed uitoefent. De 

kernboodschap is dat aanpassingen aan de werkvorm invloed hebben op de wijze waarop 

democratische waarden al dan niet verwezenlijkt kunnen worden. 

Uit evaluaties, zoals die van de werkvorm participatory budgetting in Porto Alegre, blijkt echter 

dat niet alleen de werkvorm van burgerbetrekking van belang is, maar ook met welke intentie en 

verwachtingen bestuurders de werkvormen inzetten (Novy & Leubolt, 2005). Sinds 1990 verschoof 

in Porto Alegre de aandacht van participatie naar competitiviteit, waardoor collective empowerment 

in Porto Alegre werd bedreigd (Novy & Leubolt, 2005, p. 2032). Dit onderzoek maakt duidelijk dat 

er rekening moeten worden gehouden met de intenties en verwachtingen van de bestuurders die de 

burgerbetrekking inrichten, omdat deze een groot effect hebben op de realisatie van de 

democratische doeleinden van burgerbetrekking. Daarnaast blijkt het optimisme rond 

burgerbetrekking niet altijd gerechtvaardigd, aangezien de gebruikte werkvormen niet automatisch 

leiden tot meer burgermacht (zoals bijvoorbeeld bij de evaluatie van enkele G1000 

burgerbijeenkomsten (Binnema & Michels, 2016)). 

Op basis van bovenstaande schets van de ontwikkelingen rond het begrip burgerbetrekking kunnen 

we stellen dat een binaire duiding van burgerbetrekking ontoereikend is om de complexiteit van 

werkvormen en de hieruit voortvloeiende verwezenlijking van democratische waarden te 

onderzoeken. Om te achterhalen hoe de verschillende werkvormen van burgerbetrekking en de 
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verwezenlijking van democratische waarden verwant zijn aan elkaar, wordt daarom gebruik 

gemaakt van de democracy cube (Fung, 2006b). De ruimte voor complexiteit binnen de democracy 

cube biedt de mogelijkheid om de rol van burgerbetrekking in relatie tot de verwezenlijking van 

drie democratische waarden van effectiviteit, legitimiteit en rechtvaardigheid te onderzoeken. Ook 

spelen naast de invulling van de vorm van burgerbetrekking de intenties en verwachtingen van 

bestuurders een rol in de mate waarin democratische macht uiteindelijk in de handen van burgers 

belandt. Het bieden van inzicht in deze verhoudingen op basis van de RES-casus kan worden 

gebruikt voor uitbreiding en verfijning van deze theoretische basis. Daarnaast kunnen zowel burgers 

als bestuurders gebruik maken van de bevindingen van dit onderzoek voor de invulling van vormen 

van burgerbetrekking ten dienste van democratische waarden. 

Naast de theoretische vraagstukken staat men wereldwijd en in Nederland voor grote 

maatschappelijke en bestuurlijke problemen door de energietransitie. Hiervoor is het 

eerdergenoemde Nationaal Programma Regionale Energie Strategie in het leven geroepen. Om de 

theoretische vragen rondom burgerbetrekking empirisch te onderzoeken is gekozen om één van de 

regio’s, West-Overijssel, in de concept-RES fase nader te onderzoeken. De casus West-Overijssel is 

informatie-georiënteerd geselecteerd. Van de 30 concept-RESen biedt deze regio naar 

waarschijnlijkheid het meeste inzicht zowel wat betreft de verschillende werkvormen die toegepast 

worden, als de mate waarin deze uitgewerkt worden (Flyvbjerg, 2006). West-Overijssel zet 

namelijk in op meerdere, vergaande werkvormen, zoals lokaal eigenaarschap (Concept-RES, 2020). 

Veel nadruk is gelegd op burgerbetrekking door de verschillende bestuurders en ambtenaren die 

betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van deze Concept-RES (Interview NPRES). 

1  

Hoofd- en deelvragen 
Dit onderzoek gaat in essentie over de verwezenlijking van democratische waarden door de inzet 

van burgerbetrekking. Daarbinnen ligt de theoretische focus op de rol van werkvormen, geduid 

langs de drie assen van de democracy cube(Fung, 2006b), in de verwezenlijking van de drie 

democratische waarden. Deze nadruk op werkvormen langs Fung´s theoretische verwachtingen 

vormt het deductieve, theorietoetsende, deel van het onderzoek. Naast werkvormen houdt het 

onderzoek aandacht voor contextuele, randvoorwaardelijke of anderzijds herkenbare elementen die 

de verwezenlijking van democratische waarden mogelijk maken. Dit tweede deel vormt het 

inductieve deel van het onderzoek. De combinatie van deductieve en inductieve vraagstellingen 

moet leiden tot een completer beeld van zowel de werkvorm zelf, geduid volgens de democracy 

cube en diens gevolgen voor de verwezenlijking van democratische waarden als de contextuele en 

randvoorwaardelijke elementen die mogelijk van toepassing zijn. Omdat het onderzoek kwalitatief 

van aard is, is het des te belangrijker om open te staan voor het onbekende. Zonder ontvankelijkheid 
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voor contextuele en randvoorwaardelijke elementen valt niet af te leiden of de ervaringen met de 

democratische waarden het gevolg zijn van de toegepaste werkvormen of dat deze ervaringen mede 

beïnvloed worden door andere elementen. Deze overwegingen leidde tot de onderstaande 

formuleringen van de hoofd- en deelvragen: 

 

Hoofdvraag: 

Welke rol spelen werkvormen van burgerbetrekking in de verwezenlijking van de democratische 

waarden effectiviteit, legitimiteit en rechtvaardigheid in de ontwikkeling en uitvoer van 

energiestrategieën in de regio West-Overijssel? 

 

Deelvraag 1: 

Welke werkvormen van burgerbetrekking zijn toegepast en hoe zijn deze in te passen in de 

democracy cube? 

 

Deelvraag 2: 

Hoe reflecteren respondenten op de democratische waarden in het kader van burgerbetrekking? 

 

Deelvraag 3: 

Welke contextuele, randvoorwaardelijke of anderzijds herkenbare elementen hebben invloed op de 

verwezenlijking van democratische waarden in het kader van burgerbetrekking? 
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H.2 Locus – Participatie binnen de RES West-Overijssel 
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het terrein waarbinnen het onderzoek plaatsvindt. 

 

2.1 Regionale Energie Strategie 
De Regionale Energie Strategie (RES) is een nationaal programma van 30 regio’s, dat is opgezet 

om over een lange termijn een regionale invulling te geven aan de klimaatdoelen zoals deze zijn 

vastgesteld in het Klimaatakkoord (Kabinet Rutte III, 2019). Deze doelen bestaan uit een landelijke 

CO2-emissiereductie van 49% in het jaar 2030 ten opzichte van 1990 en minimaal 80-95% CO2-

emissiereductie in het jaar 2050 ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord is ondertekend door 

decentrale overheden waarmee de keuze is gemaakt voor regionale samenwerking aan de 

energietransitie. 

De RES moet een overzicht gaan bieden van lopende projecten, plannen en strategische 

keuzes voor de korte en lange termijn, om inzicht te bieden in de realisering van de energietransitie 

(Startnota, 2019, p. 3). Om dit te bewerkstelligen bepaalt het Klimaatakkoord dat overheden samen 

werken met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners 

(Klimaatakkoord, 2019, p. 222). De keuzes rondom duurzame opwek van elektriciteit (nationaal 35 

TWh) en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving worden vertaald naar gebieden, projecten en 

naar de implementatie en uitvoering van die projecten (Klimaatakkoord, 2019, p. 222). 

Per regio worden regionale strategieën gefaseerd opgebouwd en herhaaldelijk 

doorontwikkeld. De gemeentelijke plannen worden hierin op elkaar afgestemd om als regio met één 

stem duidelijk met de burger te kunnen communiceren. In een startnota maken de regio’s kenbaar 

hoe zij invulling willen geven aan de bestuurlijke vraagstukken van het opzetten en uitvoeren van 

een Regionale Energie Strategie. In de daarop volgende fase wordt de concept-RES uitgewerkt met 

het “uitgangspunt dat deze gezamenlijk tot stand komt en dat het voortbouwt op bestaande ambitie 

van de decentrale overheden en waar mogelijk het proces van duurzame opwek van elektriciteit en 

verduurzaming van de gebouwen [wordt versneld]” (Startnota, 2019, p. 3). Na keuring en advies 

vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Nationaal RES (NP) werken de regio’s 

tot 1 juni 2021 aan een definitieve RES; de RES 1.0. Op basis hiervan kunnen plannen tot uitvoer 

worden gebracht en de strategie twee jaarlijks bijgesteld naar voortschrijdend inzicht en 

veranderingen in technologie of energie behoeften. 

In de bespreking van de RES in het Klimaatakkoord wordt nadruk gelegd op de rol van 

participatie. Zo staat er: 
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De RES is niet alleen een strategie, het is ook een manier van samenwerken en een 

proces om te komen tot gedragen plannen waarmee de nationale doelstelling gehaald 

wordt. Hiervoor dient een uitnodigend proces rond de RES te worden vormgegeven 

waarin de participatie van belangengroepen, bedrijven en bewoners is verankerd. 

Door hen aan de voorkant te betrekken bij de vertaling van de nationale ambitie naar 

het regionaal niveau en de belangen die er spelen duidelijk en plek te geven in het 

proces van afweging en keuzes, zal dit het draagvlak vergroten. (Klimaatakkoord, 

2019, p. 226). 

 

De wensen en zorgen van burgers en bedrijven dienen zichtbaar meegewogen te worden in de 

keuzes die gedurende de transitie gemaakt worden. Het Klimaatakkoord stelt verder: “draagvlak en 

acceptatie kunnen gerealiseerd worden als besluitvorming transparant is en de lusten en lasten 

eerlijk verdeeld worden” (Klimaatakkoord, 2019, p. 216). Dit betekent bijvoorbeeld bij 

hernieuwbare energie op land dat burgers en bedrijven de kans krijgen om mee te denken over hoe 

projecten gerealiseerd worden en zo mogelijk ook kunnen delen in de opbrengst. “Want meedenken 

is voor veel mensen een voorwaarde voor meedoen” (Startnota, 2019, p. 12). Daarbij komt dat er 

steeds meer aandacht wordt gevestigd op mogelijkheden voor lokaal eigendom in zowel de RES als 

het Klimaatakkoord zoals in het onderstaande fragment te lezen is: 

 

Maar ook de uitvoering kan hiermee versnellen en energie-transitieplannen kunnen 

zorgvuldiger worden ingepast in ons landschap. Stakeholders en de vormgevers van 

de RES wisselen informatie uit in een vooraf opgezet proces. Meer naar de 

uitvoering toe worden ook de mogelijkheden en wensen betrokken over het mee-

ontwikkelen en mede-eigenaar worden van duurzame energieprojecten zodat de 

inkomsten ook ten bate van de regio komen. (Klimaatakkoord, 2019, p. 226) 

 

2.2 Regio West-Overijssel 
Van de 30 regio’s beperkt dit onderzoek zich binnen het thema participatie tot de regio West-

Overijssel. De regio bestaat uit elf gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-

Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, waterschap Drents 

Overijsselse Delta, waterschap Vallei en Veluwe, waterschap Vechtstromen en de provincie 

Overijssel (Startnotitie, 2019, p. 6). Zie figuur 1 voor een kaart van de regio en hoe de gemeenten 

zich tot elkaar verhouden. Binnen de gemeenten is er een bestaande ambitie om, op het gebied van 

energie, van West-Overijssel een toekomstbestendige regio te maken. Dat blijkt onder andere uit de 

gemeentelijke coalitieakkoorden. Gemeenten geven daarin aan energieneutraal te willen zijn, in tijd 

variërend van 2023 tot 2050 (Startnotitie, 2019, p. 6). In de startnota staat beschreven dat er wordt 
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ingezet op een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten; men wil de omgeving zoveel mogelijk 

betrekken en laten meedelen in de opbrengsten. Om dit te doen is extra investeringskracht nodig. 

Samenwerking levert die extra investeringskracht en financiële instrumenten bijvoorbeeld voor het 

benutten van het lokale eigendom (Startnotitie, 2019, p. 6). 

 

Figuur 1:kaart West-Overijssel Bron:reswestoverijssel.nl 

 

 

West-Overijssel is een, in naam van de RES opgezet, samenwerkingsverband dat van 

oorsprong geen eigen bestuur kent. Voor de opstartfase van de RES tot en met het vaststellen van de 

RES 1.0 is dit regionale bestuur ten dienste van de RES ingericht. Op het gebied van participatie en 

de wijze van energieopwek staat steeds het lokale niveau centraal. De nadruk wordt gelegd op een 

faciliterende functie voor bestaande bestuurlijke organen, zoals gemeenten en provincie, die politiek 

mandaat hebben. Op regionaal niveau (RES-niveau) worden kaders afgesproken waar de 

onderliggende bestuurlijke eenheden, zoals de gemeenten, elkaar aan kunnen houden. Binnen die 

kaders staat het gemeenten vrij daar zelf invulling aan te geven. Een aantal bestuurlijke stappen 

wordt samen op regionaal niveau gezet: 

1.De startnota: vast te stellen door raden, staten en algemeen besturen;  

2. De concept-RES: samenhangend regionaalbod vast te stellen door de colleges van B&W, 

Gedeputeerde Staten en de Dagelijkse Besturen van de waterschappen;  

3. De RES 1.0: vast te stellen door gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen 

van de waterschappen. 

Raadpleeg onderstaande figuur 2 voor een weergave van de tijdlijn van het RESproces in West-

Overijssel. 
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Figuur 2: Tijdlijn proces RES West-Overijssel i.r.t. Klimaatakkoord(Startnota, 2019, p. 22). 

 

Ondanks de gelijke opgave kunnen de verschillen in de RESen behoorlijk uiteenlopen. De 

ene regio is de andere niet, zo blijkt ook als men een industrieel gebied zoals die rond de 

Rotterdamse haven vergelijkt met de regio West-Overijssel. Eén van de gevolgen hiervan is dat bij 

de warmtetransitie nog meer lokaal gekeken moet worden naar welke mogelijkheden er zijn. Binnen 

deze regio bleken er grote verschillen tussen de mogelijkheden per gemeente. Er is gekozen om het 

aspect van de warmtetransitie buiten beschouwing te laten en de nadruk te leggen op 

participatieactiviteiten rondom de opwek van hernieuwbare energie zoals wind, zon op dak en zon 

op land. 

 

2.3 Governance 
De onderdelen die hierop volgen gaan deels door op de bovenstaande invulling van het bestuur, 

maar laten ook zien hoe bepaalde aspecten nog meer van invloed kunnen zijn op het functioneren 

van de verschillende werkvormen in de gemeenten. Dit is relevant omdat de werkvormen van 

invloed kunnen zijn op de manier waarop de democratische waarden worden verwezenlijkt. 

 

2.3.1 Bovenregionaal niveau 

De invulling van de governance is het beste te beschrijven door de verschillende governance levels 

langs te lopen. Zoals hiervoor beschreven staat, bestaat de RES West-Overijssel als regio binnen het 

landelijke programma RES. Dit programma is ontwikkeld ten gunste van de uitvoering van de 

ambities die zijn vastgelegd in het Nederlandse Klimaatakkoord, welke weer een gevolg is van de 

inzet die is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. In het Nationaal Programma RES 

(NPRES) zijn kaders en tijdspaden vastgelegd waar de onderliggende 30 regio’s aan moeten 

voldoen. Deze kaders zijn het gevolg van de politieke en ambtelijke processen die aan het 

vaststellen van het Nederlandse Klimaatakkoord vooraf zijn gegaan. Het akkoord, en met extentie 
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het NPRES, handelen daarmee met democratisch mandaat afgegeven door landelijke verkiezingen 

en de positie van Nederland binnen de Europese Unie. Er bestaan naast de NPRES een meervoud 

aan Europese, landelijke, provinciale, gemeentelijke en waterstatelijke instrumenten die ingericht 

zijn om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Deze instrumenten, zoals budgetten, 

kennisplatformen en subsidies, dragen bij om klimaatverandering tegen te gaan of te werken aan het 

weerbaar maken van de omgeving tegen de gevolgen van klimaatverandering, ookwel 

klimaatadaptatie genoemd. Dit wil zeggen dat de locus van deze scriptie, één RES-regio binnen de 

NPRES, op zijn beurt zich beweegt tussen vele bewegende onderdelen. Dit punt is van belang 

omdat, zoals in de contextverkenning wordt beschreven, de scope van participatie daardoor in 

zekere mate beperkt wordt. Eén van deze beperkingen is dat wat de NPRES betreft de strategieën 

tot en met 2030 moeten bijdragen aan opwek van hernieuwbare energiebronnen met de bewezen 

technieken van wind, zon op dak en zon op land (Klimaatakkoord, 2019, p. 162). 

 

2.3.2 Regionaal niveau 

De governance van de regio West-Overijssel is ingericht op basis van twee leidende uitgangspunten 

voor de aansturing en besluitvorming. Het eerste uitgangspunt is dat “alle betrokkenen maximaal 

input kunnen leveren voor de strategie”, het tweede is dat “de RES een bestuurlijke 

verantwoordelijkheid van de decentrale overheden [behoudt]” (Startnota, 2019, p. 15). Ter 

illustratie kan een diagram uit de startnota worden geraadpleegd bij Figuur 2.  

 

Figuur 2: Governance Regionaal niveau (startnota, 2019, p. 15) 

 

In het bestuurlijk platform Energietransitie West-Overijssel zijn de elf gemeenten, de provincie 

Overijssel en de waterschappen (aangevuld door netbeheerders in een adviserende rol) 

vertegenwoordigd (Startnota, 2019, p. 15). Hun functie is om de besluitvorming te voeren over de 
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concepten in het kader van de RES. Ze maken voorstellen voor de concept-RES, het 

hoofdlijnenakkoord en de RES 1.0. De precieze invulling van deze groep na het vaststellen van de 

RES 1.0 zijn ten tijde van schrijven nog onduidelijk. 

De stuurgroep bestaat uit een aantal bestuurders van de gemeenten, de provinciale 

gedeputeerde met portefeuille energie, één bestuurder namens de waterschappen en één bestuurder 

namens de netbeheerders, aangevuld door een bestuurder van de maatschappelijke organisaties (zie 

maatschappelijke partners) (Startnota, 2019, pp. 15-16). De primaire taak van de stuurgroep is om te 

zorgen voor een goed besluitvormingsproces. In dit kader zal er overleg zijn met de werkgroep 

RSAB-RES West Overijssel. De voorzitter van de stuurgroep zal de RES West-Overijssel 

vertegenwoordigen in de landelijke overleggen over de RES. De concept-RES wordt hier 

aangeboden aan NPRES, de besluitvorming in het BPE wordt voorbereid door de stuurgroep 

(Startnota, 2019, p. 16). 

In de werkgroep Raden, Staten en Algemene Besturen (RSAB) zijn gemeenteraden, de 

provinciale staten en het waterschap Drents Overijsselse Delta vertegenwoordigd. De RSAB 

versterkt de informatiepositie van volksvertegenwoordigers in de regio en adviseert de stuurgroep 

over het formele besluitvormingsproces (Startnota, 2019, p. 16). Daarnaast bereidt de RSAB de 

agenda’s van de raden, staten en algemene besturen voor en stuurt zij de voorbereiding van de 

regionale bijeenkomsten voor volksvertegenwoordigers aan. De werkgroep richt zich, vanuit het 

perspectief van de volksvertegenwoordigers, op het adviseren over het proces van totstandkoming 

en besluitvorming van de RES, ondersteund door het Ministerie van BZK in het kader van het 

programma ‘Democratie in actie’. 

De kerngroep West-Overijssel wordt voorgezeten door een procesbegeleider RES-WO. In 

deze kerngroep zijn vertegenwoordigd: trekkers van de thematafels, aangevuld met enkele 

gemeenten en een ambtelijke vertegenwoordiging van de adviesgroep en netbeheerders. Als functie 

hebben zij het ondersteunen van de stuurgroep, uitwerken en voorbereiden van de door de 

stuurgroep opgestelde opdrachten en kaders en de verwerking van de besluiten van het ambtelijk 

platform, en het voorbereiden van vergaderingen van de stuurgroep (Startnota, 2019, p. 16). 

Het ambtelijk platform toetst de voorstellen van de kerngroep op effectiviteit en 

haalbaarheid en geeft aan of en op welke wijze rekening wordt gehouden met het advies van de 

adviesgroep. 

De volgende maatschappelijke partners zijn vertegenwoordigd in de Bestuurlijk Kerngroep 

van de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel: VNO-NCW-MKB Midden, Bio-Energiecluster Oost-

Nederland, Natuur en Milieu Overijssel (mede namens de lokale energie-initiatieven en terrein 

beherende organisaties) en Salland Wonen (namens de woningcorporaties) (Startnota, 2019, pp. 16-

17). Deze zijn vertegenwoordigd in een adviesgroep voor de RES en hebben als taak gevraagd en 
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ongevraagd advies te geven over (tussen-)producten, het conceptbod en de concept-RES 1.0. 

Daarnaast verlenen de maatschappelijke partijen toegang aan de stuurgroep.  

De voornaamste taak op het regionale niveau is het opzetten van gemeenschappelijke 

gedragen kaders, d.w.z. kaders die gedragen worden door de betrokken partijen zoals de gemeenten 

en de provincie, maar ook de maatschappelijke partners. Ook hier worden aan de voorkant van het 

gehele RES-traject werkvormen ter ondersteuning van participatie ingezet. 

 

2.3.3 Gemeentelijk niveau 

De aanpak van West-Overijssel is erop gericht om de gemeenten zoveel mogelijk vrijheid te bieden 

in hun invulling van de RES. Zowel het aanvankelijke energiebod als de invulling en uitvoer van 

het gemeentelijke participatietraject is grotendeels aan de gemeente (Startnota, 2019, pp. 8-9). Wel 

zijn er gestelde kaders. Deze kaders vanuit het NPRES zijn grotendeels vastgesteld in het 

Klimaatakkoord, die onder andere een tijdspad voorstellen voor wanneer er zoekgebieden moeten 

zijn aangewezen. Andere kaders kunnen zelfopgelegd zijn binnen de regio, zoals de onderling 

afgesproken ambitie voor minimaal 50% lokaal eigendom in de opwek van hernieuwbare energie 

(Startnota, 2019, p. 12). De redenen hiervoor zijn dat de gemeente bezit over lokale kennis en de 

RES regio West-Overijssel voor de inwoners een onbekende overheidslaag is. Op een aantal kaders 

na, zoals een globaal tijdspad en de inzet op minimaal 50% lokaal eigendom, staat het de gemeenten 

vrij om zelf invulling te geven aan hun participatietraject. De gemeenten worden ondersteund door 

de regio die onder andere participatietafels organiseert waar gemeenten van elkaars ervaringen 

kunnen leren.  

 

2.4 Participatie 
Dit onderzoek gaat over burgerbetrekking. Daarom wordt hier stilgestaan bij de participatie-

organisatie binnen de regio West-Overijssel. In deze regio wordt uitgegaan van een evenwichtige 

eigendomsverdeling in een gebied, waarbij gestreefd wordt naar 50% eigendom van de productie 

van de lokale omgeving (burgers en bedrijven) (Startnota, 2019, p. 12). Het is de ambitie dit doel te 

bereiken door het ondersteunen en faciliteren van lokale energie-initiatieven. Op deze manier vindt 

participatie niet alleen plaats binnen de strategievorming in de procesparticipatiefase maar ook in de 

uitvoeringsfase waar participatie vorm krijgt in de opwek van lokale energie (Startnota, 2019, pp. 

12-13). In de startnota van de regio West-Overijssel wordt een aantal participatietypen, -fasen en 

hun corresponderende niveau (RES-niveau of lokaal-niveau) van elkaar onderscheiden. Raadpleeg 

tabel 1 voor een overzicht (startnota, 2019, p. 12). De verschillende typen en fasen zijn inhoudelijk 

van elkaar te onderscheiden, maar kennen geen chronologische of transitieve volgorde. Dit komt 

doordat de RES een recente uitvinding is voor lokale gemeenten, ook als zij al participatieplannen 

hadden meegenomen in hun ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Het gevolg hiervan is dat bestaande 
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projecten, die geduid worden onder de uitvoeringsfase, eerder of tegelijkertijd bestaan als plannen 

in de procesparticipatiefase. 

Tabel 2.4 – participatietypen en fasen 

Participatie-

type 

RES-niveau Lokaal-niveau Fase Voorbeeld 

werkvormen 

Representatief * * 
Procesparticipatie 

Jong-RES 

consultatiegroep 

Direct  

Project 

 * Procesparticipatie Burgerbijeenkomst 

 * Uitvoeringsfase Werkgroep 

 

Onder representatieve participatie wordt zowel op RES-niveau als op lokaal niveau nagedacht over 

het proces aan de voorkant (Startnota, 2019, p. 12). Op RES-niveau houdt dit in dat samen met de 

partnerorganisaties, waaronder ook jeugdraad Overijssel en de werkgroep RSAB, wordt nagedacht 

over de rol van de regio in de ontwikkeling en uitvoer van de strategie. Omdat gekozen is voor een 

insteek ‘van onderop’, waar voornamelijk de gemeenten aan zet zijn om hun bijdragen te leveren 

aan de regionale strategie en invulling te geven aan hun eigen participatieplannen, houdt het 

inhoudelijke vormgeven van participatie op RES-niveau op. De RES-organisatie blijft wel 

faciliteren en stimuleren.  

 Op lokaal niveau kan een vergelijkbare procesparticipatie plaatsvinden door wederom 

gebruik te maken van de typen representatieve en directe participatie (Startnota, 2019, pp. 12-13). 

In deze vormen kunnen gemeenten hun kanalen inzetten om een zo representatief mogelijk beeld te 

krijgen van wat er leeft in hun gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan enquêtes verspreid onder de 

kernen van de gemeenten, wellicht met extra aandacht voor het bedrijfsleven of jongeren. Bij 

directere vormen van participatie in deze fase kan men denken aan burgerraden en 

informatiebijeenkomsten waarbij de centrale vraagstelling betrekking heeft op het proces. Het gaat 

hier nog niet om concrete projecten waarvoor ontwikkelaars zich willen aanmelden, maar over hoe 

de gemeente zich toekomstbestendig wil maken en houden en op welke manier de burgers 

betrokken willen worden. Dit kan op procesniveau blijven doorlopen, ook wanneer er concrete 

projecten zijn. Denk hierbij aan een voortdurend burgerpanel of een omgevingsadviesgroep. Bij 

projectparticipatie gaat het om concrete uitvoering. Er is dan al een zoekgebied, bijvoorbeeld 

doordat andere gebieden zijn uitgesloten. In veel gemeenten worden grote delen van de kaart 

ontoereikend bevonden op basis van bebouwing, wet en regelgeving, hoogspanningslijnen, 

gasleidingen, natuurgebieden en gebieden met historisch-culturele waarde. De concrete invulling 

van het lokale niveau ligt grotendeels in handen van de gemeente zelf. De RES-organisatie 

faciliteert en stimuleert waar nodig, maar eist wel drie stappen (corresponderend aan de mijlpalen 

van de tijdlijn die eerder besproken is bij figuur 2) (Startnota, 2019, p. 13). 



20 

 

- Stap 1 – Startnota: kaders vanuit de RES-organisatie voor het vormgeven van participatie 

met de wens in een zo vroeg mogelijk stadium te beginnen met participatie, om zo de 

maatschappelijke acceptatie te vergroten. 

- Stap 2 – Concept-RES: Procesparticipatie in de orde van het leveren van input. Hierbij het 

argument dat “Het krappe tijdsbestek en de complexiteit van een gezamenlijk 

besluitvormingsproces met zoveel bestuursorganen leent zich niet voor een succesvol 

participatieproces met inwoners op regionaal niveau” (startnota, 2019, p. 13). 

- Stap 3 – RES 1.0: Opgave wordt duidelijk. In deze stap gaat het om de uitwerking van 

concrete invulling naar zon en wind etc. Gemeenten zijn primair aan zet en zijn vrij in de 

inrichting van het participatieproces met inwoners. 

 

Participatie-activiteiten worden vooraf met elkaar afgestemd. Er worden standaard 

communicatievormen vastgesteld zodat er een gezamenlijk verhaal ontstaat naar de inwoners 

binnen de RES-regio. Tegelijkertijd kan iedereen het eigen uitvoeringstempo bepalen op basis van 

de lokale autonomie (Startnota, 2019, pp. 12-13). Ter ondersteuning van lokale praktijken van 

burgerbetrekking heeft de RES-regio aan de gemeenten een menukaart met vele werkvormen 

aangeboden. Op deze menukaart, te raadplegen in de bijlagen figuur 1 en 2, zijn de verschillende 

werkvormen geordend naar participatiedoel en wordt een overzicht gegeven op welke trede van de 

participatieladder ze aansluiten.  

 

2.5 Waarom West-Overijssel? 
Van de 30 regio’s is de regio West-Overijssel geselecteerd op basis van een lezing van de 

participatieonderdelen van de concept-RESen van alle regio’s en een telefonisch overleg met de 

coördinator Energieparticipatie van het Nationaal Programma RES. De regio biedt potentieel veel 

inzicht omdat op zowel regionaal als gemeentelijk niveau verschillende werkvormen worden 

ingezet, waaronder ook de regio-breed gedragen inzet op minimaal 50% lokaal eigendom 

(Interview NPRES, 2021). Een vergelijkend onderzoek tussen alle regio’s zou ondanks mogelijk 

interessante bevindingen buiten de scope van het huidige onderzoek vallen. 

 

2.6 Contextverkenning 
In deze paragraaf wordt de context beschreven waarin de RES in zijn algemeenheid en de regio 

specifiek heeft geopereerd. 

 

2.6.1 Geen bestaande bestuurlijke regio 

Anders dan sommige andere RES-regio’s, zoals de Cleantech regio onder West-Overijssel, kent de 

regio West-Overijssel geen bestaand samenwerkingsverband (www.cleantechregio.nl). Dit heeft tot 
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gevolg dat het huidige samenwerkingsverband in naam van de RES is ontstaan. Doordat het een 

jong samenwerkingsverband is zijn er nog weinig onderlinge verwachtingen en geen patronen of 

werkmethoden zijn waarop men kan terugvallen. Het daarmee gepaarde nadeel is dat partners nog 

aftastend kunnen zijn en vertrouwen ontwikkeld moet worden. De partners moeten elkaar en elkaars 

positie in de RES nog leren kennen om zo productief samen te kunnen werken.  

 Op de intergemeentelijke samenwerking na, betekent dit ook dat de lokale bewoners 

grotendeels onbekend zijn met de RES-regio West-Overijssel. Dit, gepaard met de gevoeligheid van 

de energietransitie en de opgave van het acceptabel maken van de transitiemaatregelen voor de 

burger, heeft bijgedragen tot het besluit om de communicatie en participatie van onderop te 

organiseren. De inwoners zijn bekend met de gemeente, welke aanzienlijk dichterbij staat dan het 

ambtelijk aparatus van West-Overijssel. 

 Een ander aspect hiervan is dat deze bestuurlijke regio vooralsnog alleen bestaat vanaf het 

begin van de RES tot en met de vaststelling van de RES 1.0. Voor de ontwikkeling voorbij de RES 

1.0 bestaat ten tijde van schrijven nog onduidelijkheid over het voortbestaan van de regionale 

organisatie. Zo is het mogelijk dat deze blijft bestaan als samenwerkingsplatform voor de 

gemeenten, waterschappen, netbeheerders en maatschappelijke partners of dat een provinciaal 

programma zoals Nieuwe Energie Overijssel (NEO) deze taken zal overnemen.  

 

2.6.2 Tempoverschillen 

De organisatie van energie is niet nieuw voor gemeenten en is vaak een vast onderdeel van een 

afdeling Energie of Ruimtelijke ordening. De energietransitie kent ook al een aanloop die langer is 

dan het bestaan van de RES als programma. Zoals in de startnota genoemd staat: “Het is een 

gegeven dat de afzonderlijke bestuurlijke partijen in de RES West-Overijssel verschillen kennen in 

tempo en tijdspad in relatie tot de energietransitie. Sommigen hebben al concrete uitspraken over de 

ambities, anderen staan nog aan het begin” (Startnota, 2019, p. 8). In sommige gemeenten zijn 

daardoor al participatietrajecten voor het bestaan van de RES doorlopen, op basis waarvan zij hun 

energievisies hebben vastgesteld en deze hebben overgenomen in het gemeentelijke RES-bod, 

waarin hun bijdrage aan het regionale bod is opgenomen (Startnota, 2019, p. 8). Andere gemeenten 

zullen daarentegen mee moeten gaan in de kaders die vanuit de landelijke opgave zijn 

geformuleerd, om zo tegen de tijd van de RES 1.0 een concreet RES-bod te kunnen formuleren. De 

variatie in tempo’s is een extra reden geweest voor de West-Overijssel om zoveel mogelijk van 

onderop te organiseren. Dit betekent dat er weinig regionale acties zijn geweest. Op het gebied van 

participatie is er een enquête geweest waarbij gemeenten ervoor konden kiezen om mee te doen en 

zijn er informatieve acties geweest, zoals het beheren van een website met nieuwsitems, een feit-of-

fabel-pagina en webinars (www.reswestoverijssel.nl). 
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 De effecten van de tempoverschillen op participatie zijn vergroot door de coronapandemie 

en daarmee gepaarde lockdowns die het fysiek samenkomen in grotere groepen, zoals dat 

gebruikelijk is bij burgerbijeenkomsten, onmogelijk maakte voor gemeenten. De gemeenten die op 

dit moment een participatietraject wilden uitvoeren, kregen naast de lasten van de pandemie voor 

hun gebruikelijke werk de uitdaging om in deze turbulente situatie participatie te organiseren over 

het gevoelige onderwerp van de energietransitie. Online middelen zijn ingezet om dit mogelijk te 

maken. Deze middelen, zo blijkt in de resultaten, vormen zowel kansen als obstakels voor 

succesvolle participatie. 

 

2.6.3 Energieopgave zon en wind voor 2030 

De landelijke kaders van de RES hebben betrekking op bewezen technieken van de opwek via wind 

en zon(Communicatie-en participatiestrategie RES West-Overijssel, 2019, p. 3). In het 

communicatie- en participatieplan van de regio staat onder andere het advies om in een vroeg 

stadium de dialoog aan te gaan met burgers over de opgave van de RES en helder te communiceren: 

opwek via “zon en wind komt er, linksom of rechtsom” (Communicatie- en participatiestrategie 

RES West-Overijssel, 2019, p. 11). Er is een concrete opgave die twee eigenschappen met zich 

meebrengt die relevant zijn om de context te begrijpen waarin participatie binnen de RES heeft 

plaatsgevonden. Enerzijds maakt de concrete aard van de opgave de weg vrij voor even concrete 

input vanuit de bewoners. Het beperkt de discussie tot hoe-vragen en omzeilt afleidende of-vragen. 

De hoe-vragen zijn niet onbelangrijk en gaan over de manier waarop de opwek georganiseerd kan 

worden, of en hoe lokaal eigendom daar een rol in kan spelen, bijvoorbeeld of de voorkeur uitgaat 

naar hogere windmolens waardoor er minder nodig zijn of dat de voorkeur uit gaat naar meerdere 

lagere windmolens. Zo zijn er veel hoe-vragen die nog open staan en waar de bewoners 

betekenisvolle input kunnen leveren.  

 Anderzijds betekent afwezigheid van de of-vraag dat burgers met weerstand niet de 

mogelijkheid krijgen om over de of-vraag in gesprek te gaan en hun bedenkingen te uiten. Voor 

deze groep kan dan het hele participatietraject als illegitiem ervaren worden omdat hen niet 

gevraagd wordt wat ze in eerste instantie zouden willen. Dit is één van de belangrijkste contextuele 

eigenschapen waar het in de gemeente wringt. De of/hoe-vraag blijft gedurende het onderzoek 

relevant. Hier zal bij worden stilgestaan in de resultaten, analyse en discussie hoofdstukken. 
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H.3 Focus – Theoretisch perspectief van burgerbetrekking 
In dit hoofdstuk betreft een theoretische verkenning van de onderwerpen en modellen die in dit 

onderzoek aan bod komen. Te beginnen met een schets van de ontwikkeling van de duidingen van 

participatiewerkvormen. Gevolgd door een uitleg van het, in dit onderzoek, gebruikte model en hoe 

deze geïnterpreteerd kan worden. Een verkenning van de drie democratische waarden: effectiviteit, 

legitimiteit en rechtvaardigheid, waar dit onderzoek over gaat en ter afsluiting een uitleg van 

ideaaltype-werkvormen per democratische waarden.  

 

3.1 Ontwikkeling duiding van participatiewerkvormen 
Bijna niemand is op het eerste oog tegenstander van participatie. Zo schrijft Arnstein dat 

“participation of the governed in their government is, in theory, the cornerstone of democracy a 

revered idea that is vigorously applauded by virtually everyone” (Arnstein, 1969, p. 216). De 

breedgedragen aanname, die de auteur hier in 1969 aankaartte, is dat participatie naast 

representatieve democratie ook een democratie-versterkend fenomeen zou zijn. De vraag die 

hierachter zit is of overheden de bestuurlijke moed hebben controle daadwerkelijk los te laten. 

De grote bijdrage van Arnstein aan de wetenschappelijke literatuur over burgerbetrekking is 

dat ze het fenomeen uitvouwt over een as van mate van participatie en non-participatie waar 

participatie tot dan toe binair geconceptualiseerd werd; participatie was ofwel aanwezig, ofwel 

afwezig. Deze as op mate van participatie wordt voorgesteld aan de hand van een ladder; de 

participatieladder. Door te vragen in welke mate burgers zeggenschap of invloed zouden hebben op 

beleid werd duidelijk hoe groot dit kan verschillen per werkvorm. Dit maakt het mogelijk een 

theoretisch en evaluatief onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld het informeren van een groep 

burgers in een wijkcentrum over de plannen van de gemeente en het daadwerkelijk laten maken van 

keuzes door een groep burgers over de inrichting van een bepaald budget. 

 Decennia later is Arnsteins ladder een bekend voorkomen voor eenieder die zich in 

burgerbetrekking heeft verdiept. Zo ook hoogleraar van Burgerschap en self-govenment Archon 

Fung, wie burgerbetrekking en de gevolgen ervan voor democratie verder ontleedt. Fung (2006b) 

stelt dat de werkelijkheid van burgerbetrekking nog complexer en genuanceerder is dan meer- 

minder duiding van Arnstein. Zijn stelling is dat verschillen in de invulling van burgerbetrekking 

ook verschillende implicaties meedragen voor verschillende democratische waarden, die eveneens 

niet enkelvoudig begrepen zouden moeten worden. Fung gaat dus voorbij aan de ééndimensionale 

participatie/non-participatie as van Arnstein en ontwikkelde een driedimensionaal model, dat hij de 

democracy cube noemt. Zie figuur 3.1.1 voor een voorbeeld (Fung, 2015). In dit model kunnen 

werkvormen, zoals informatieavonden, op drie verschillende assen ingedeeld worden om op die 

wijze de complexiteit en nuance van de verschillende werkvormen zichtbaar te maken. De drie 
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dimensies van deze democracy cube zijn (1) mate van inclusiviteit, (2) vorm van communicatie en 

besluitvorming en (3) mate van invloed (Fung, 2006b, pp. 68-70). De ladder van participatie en 

non-participatie van Arnstein zou verward kunnen worden met één van deze assen, bijvoorbeeld (3) 

mate van invloed. In werkelijkheid is dit niet het geval en bevat iedere afzonderlijke as van de 

democracy cube elementen die terug te vinden zijn in de enkelvoudige as van Arnstein.  

 

Figuur 3.1.1 Voorbeeld democracy cube in kubusvorm (Fung, 2006b, p.71) 

 

 

Modellen van burgerbetrekking ontlenen volgens Fung hun aantrekkingskracht niet aan het 

verplaatsen van soevereiniteit van de politiek of professionals naar de brede massa aan 

delibererende burgers. De aantrekkingskracht zit hem in de complimenteuze wijze waarop 

participatie kan worden ingezet om gebreken op bepaalde democratische waarden aan te sterken en 

deze te helpen verwezenlijken (Fung, 2006b, p.74). Want naast het ontleden van de verschillende 

werkvormen stelt Fung dat de burgerbetrekking ten dienste van drie democratische waarden kan 

worden ingezet. Deze democratische waarden zijn: effectiviteit, legitimiteit en rechtvaardigheid 

(Fung, 2006b). Als de patroon-herkennende wezens die wij zijn is het verleidelijk te verwachten dat 

iedere van deze democratische waarden correleert met één individuele as van de democracy cube. 

Dit is echter een misvatting van het model, het is dus niet het geval dat een hoge score op (3) mate 

van invloed een sterkere verwezenlijking van legitimiteit impliceert. De democracy cube moet altijd 

in zijn geheel begrepen worden; de verschillende assen vestigen de aandacht op de verschillende 

elementen waaruit de invulling van een werkvorm is opgebouwd. De ene invulling kan goed 

geschikt zijn voor de verwezenlijking van bijvoorbeeld de waarde van effectiviteit, maar daardoor 

minder geschikt zijn voor de verwezenlijking van de waarde van legitimiteit. De verschillende 
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invullingen van de democracy cube vormen participatory designs waarover Fung zegt dat “no 

single participatory design is suited to serving all three values simultaneously; particular designs are 

suited to specific objectives” (Fung, 2006b, p. 74). Bestuurders staan voor strategische keuzes bij 

het ontwikkelen van hun strategie van burgerbetrekking. Eén van deze keuzes is welke 

democratische waarden de burgerbetrekking dient te bevorderen en vervolgens welke werkvorm 

daarvoor het meest geschikt voor is.  

Fung’s methodiek volgt een inductieve beredenering. Hij begon met de identificatie van 

participatiemechanismen die de democratische waarden helpen verwezenlijken. Hierop volgde een 

inpassing van deze mechanismen in grote institutionele ontwerpkarakteristieken en die op diens 

beurt werden ingepast in een institutioneel ontwerp, dat later de vorm aan nam van de democracy 

cube (Fung, 2006b, p.74). In dit onderzoek wordt door middel van, onder andere, interviews 

enerzijds geïnventariseerd welke werkvormen zijn ingezet en anderzijds welke ervaringen er zijn 

met de verschillende democratische waarden. Pas daarna kan een analyse plaatsvinden naar de 

verschillen, overeenkomsten en verbanden tussen de verschillende werkvormen en de uiteindelijke 

ervaringen met de verschillende democratische waarden. 

Dit onderzoek maakt gebruik van Fung’s analyse ten nadele van die van Arnstein, omdat 

Fung een preciezer analyse-kader biedt waarin nieuwe theoretische vragen over de verschillende 

invullingen van burgerbetrekkingen en diens effecten op de verwezenlijking van democratische 

waarden mogelijk maakt. De handvatten die het model biedt voor zowel de werkvormen als de 

democratische waarden maken Fung uitermate geschikt om als basis te nemen voor het onderzoek. 

Ondanks deze geschiktheid voor de analyse van dit onderzoek, behoeven Fung´s 

beschrijvingen van de democratische waarden de concretisering die de stap naar operationalisatie 

mogelijk maakt. Om dit te bereiken wordt in de eerste instantie Fung’s beschrijving gegeven van de 

waarde waarna deze in bredere context wordt geplaats. Vervolgens wordt aan de hand van de drie 

perspectieven van Edelenbos en Meerkerk (2016) toegewerkt naar hanteerbare operationalisaties 

van de drie democratische waarden. Pas in het daaropvolgende onderdeel kan worden stil gestaan 

bij de verbanden tussen de invullingen van de democracy cube en de vergelijking van de 

democratische waarden. 

 

3.2 Uitleg democracy cube 
In dit deel van het theoretische kader wordt de democracy cube inhoudelijk toegelicht. Er wordt 

behandeld wat de verschillende assen en scores per as inhouden en hoe deze in de rest van het 

onderzoek worden weergegeven. In zijn verwijzingen naar de democracy cube maakt Fung (2006b) 

gebruik van de visuele voorstelling van een kubus, zoals te zien is bij figuur 3.1.1. In dit onderzoek 
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nemen diezelfde gegevens de vorm aan van een tabel, zoals te zien is in tabel 3.2.1. De laatste cel 

op as (3) mate van invloed is doorkruist, omdat deze as geen 6e score bevat. 

 

Tabel 3.2.1. voorbeeld democracy cube 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 
   

2.Vorm van communicatie 
      

3.Mate van invloed       

 

Gedurende het onderzoek zullen gebruikte werkvormen, aan de hand van gegevens uit de 

dataverzameling, per as worden ingedeeld op een score tussen 1 en 6 (in het geval van de eerste 

twee assen 1.mate van inclusiviteit en 2.vorm van communicatie) en op een score tussen 1 en 5 voor 

de laatste as (3.mate van invloed). De inhoudelijke betekenis van die scores (1-6) verschilt per as, 

zo betekent de score 1 voor de eerste as dat enkel 1.Academici en bestuurders worden 

geraadpleegd. Voor de tweede as betreft een score van 1 dat 1.technische expertise van 

professionals wordt ingezet om te zoeken naar oplossingen. In de derde as verwijst een score van 1 

naar de 1.directe autoriteit van de in de eerste as bepaalde groep participanten. Tabel 3.2.2 wordt 

tijdens dit onderzoek herhaaldelijk aangehaald om interpretaties van de democracy cube te 

ondersteunen. Bij enkele werkvormen zal meer dan één score per as van toepassing zijn en zal dit 

ook zo in de tabel worden ingevuld. Een volledig ingevulde democracy cube geeft een weergave 

van de participatory design waarin de keuzes op elke as vervat zitten (Fung, 2006b, p.74). 

Hieronder wordt uitgelegd waarop de verschillende assen betrekking hebben en wat de 

verschillende scores voor die assen inhouden. 

 

Tabel 3.2.2 Scores democracy cube  

1.Mate van inclusiviteit 2.Vorm van Communicatie 3.Mate van Invloed 

1.Academici en bestuurders 1.Technische expertise 1.Directe autoriteit 

2.Professionele stakeholders 2.Delibereren en onderhandelingen 2.Co-govern 

3.Leek stakeholders 3. Aggregeren en onderhandelen 3.Adviseren 

4.Willekeurig geselecteerde 

(burgers) 

4.Ontwikkelen van voorkeuren 4.Communicatieve 

invloed 

5.Open met gerichte werving 5.Uiten van voorkeuren 5.Individuele 

kennisgeving 

6.Open met zelfselectie 6.Luisteren als toeschouwer n.v.t. 

 

3.2.1. Mate van inclusiviteit - participant selectie 

De eerste as heeft betrekking op hetgeen dat als eerste in mensen opkomt wanneer gesproken wordt 

over burgerbetrekking. Het gaat om de uitbreiding van diegene die mee kunnen praten. De scores 

op deze as geven een weergave van de verschillen van inclusiviteit en participant selectie op een 

schaal van meest exclusief naar meest inclusief. De vraag die hier gesteld wordt is ‘wie participeert 
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er?’ Deze vraag is opgebouwd uit twee deelvragen. Ten eerste: ‘wie komt er in aanmerking voor 

deelname?’ en ‘hoe worden individuen uiteindelijk participanten?’ De onderstaande tabel 3.2.1 

geeft een weergave van de betekenis van de scores op de schaal van inclusiviteit en 

participantselectie. Daaropvolgend worden de verschillende scores individueel behandeld. 

 

Tabel 3.2.1 Schaal mate van inclusiviteit participant selectie  
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6.Open met zelfselectie 

Verreweg de meeste vormen van burgerbetrekking gebruiken volgens Fung de minst restrictieve 

vorm van participantselectie (Fung, 2006b, p.67). In deze vorm zijn alle burgers die het wensen 

welkom om deel te nemen. De aanwezige participanten zijn een zelfgeselecteerde subset van de 

algehele populatie (Fung, 2006b, p.67). Hoewel dit de meest laagdrempelige vorm van 

participantselectie is komt het in de praktijk vaak voor dat de participanten niet representatief zijn 

voor de algehele populatie. Volgens Fiorina (in Fung, 2006b, p.67) participeren individuen uit 

hogere socio-economische klassen evenals mensen met bijzondere belangstellingen of sterke 

meningen vaker dan mensen die dat niet hebben. 

 

5.Open met gerichte werving 

Deze en de volgende methode van participantselectie moet de bovenstaand negatieve effecten 

mitigeren (Fung, 2006b, p.67). Bij deze methoden is de betrekking van burgers open voor zij die 

aanwezig willen zijn, maar vindt er daarnaast gerichte werving plaats onder subgroepen waarvan 

verwacht wordt dat ze minder geneigd zijn deel te nemen. Een voorbeeld is hiervan het actief 

werven in wijken waar gemiddeld meer minderheden of lage-inkomen-huishoudens leven. Een 

andere mogelijkheid is passief werven door structurele stimulansen te richten op onder-

gerepresenteerde groepen (Fung, 2006b, p.67). 
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4.Willekeurig geselecteerde (burgers) 

Individuen met bijzondere belangstellingen, bijvoorbeeld senioren in een discussie over toekomstig 

sociaal zekerheidsbeleid, kunnen profiteren van het open karakter door non-representatieve 

meerderheid te vormen tijdens stemmingen. Om descriptieve representatie te bereiken kan gebruik 

worden gemaakt van willekeurige selectie van de participanten (Fung, 2006b, p.68). Onder 

descriptieve representatie wordt verstaan dat representativiteit gemeten wordt langs voor bepaalde 

eigenschappen zoals leeftijd, geslacht en cultuur. 

 

3.Leek stakeholders 

In deze methode van participantselectie wordt beroep gedaan op leek stakeholders. Dit zijn 

onbetaalde burgers met persoonlijke interesse in publieke zorg waardoor zij bereid zijn een 

substantiële investeringen aan tijd en energie te maken (Fung, 2006b, p.68). Dit doen zij om 

medeburgers te representeren die vergelijkbare belangen of perspectieven hebben, maar ervoor 

kiezen zelf niet te participeren op deze manier (Fung, 2006b, p.68). 

 

2.Professionele stakeholders 

In tegensteling tot de leek stakeholder is de professionele stakeholder een betaalde kracht. Deze 

kunnen bestaan uit belangenorganisaties, NGO’s en overheidsinstanties (Fung, 2006b, p.68). 

 

1.Academici en bestuurders 

Deze laatste vorm van participantselectie heeft betrekking op enerzijds neutrale experts die vanuit 

hun rol als academici een, in zo ver als mogelijk, objectieve en neutrale weergave geeft van de 

feiten. Ook professionele bestuurders worden hier betrokken. Dit zijn de mensen die volgens 

hiërarchische modellen keuzes over het publieke beleid maken (Fung, 2006b, p.68). 

 

3.2.2. Vorm van communicatie en besluitvorming 

De tweede as heeft betrekking op de wijze waarop participanten interageren binnen een werkvorm 

van publiek debat of besluitvorming (Fung, 2006b, p.68). Vele werkvormen van burgerbetrekking 

werken onder de impliciete aanname van een deliberatief ideaal dat doet denken aan een 

inclusievere variant van oud-Atheense fora. Echter, waarschuwt Fung, wijken in de praktijk veruit 

de meeste werkvormen ver van dit ideaalbeeld af (Fung, 2006b, p.68). Daarnaast wordt in het 

midden gelaten of navolging van dat ideaal bevorderlijk is. Ook deze laatste vraag blijft in het 

ontwerpen van een werkvorm belangrijk, omdat het gevolgen kan hebben op welke score op deze as 

passend is bij het doel. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven door Fung (2006b) die Dewey 

aanhaalt om zijn punt te maken:  
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For example, if the main reason for direct participation is one that John Dewey once 

gave, that the man who wears the shoe, not the shoemaker, knows best where it 

pinches, then participants need do no more than complain to policy makers (Fung, 

2006b, p.68). 

 

De scores op deze as geven een weergave van de verschillende vormen van communicatie en 

besluitvorming op een schaal van hoge naar lage intensiteit. De vraag die hier gesteld wordt is Hoe 

communiceren en beslissen participanten? De onderstaande tabel 3.2.2 geeft een weergave van de 

betekenis van de scores op de schaal van inclusiviteit en participantselectie. Daaropvolgend worden 

de verschillende scores individueel behandeld. 

 

Tabel 3.2.2 Schaal Vorm van communicatie en besluitvorming  
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6.Luisteren als toeschouwer 

Het overgrote merendeel van betrokken burgers participeert enkel als toeschouwer. Deze personen 

ontvangen informatie over de kwestie en zijn getuigen van de onenigheden tussen politici, 

belangengroepen en activisten (Fung, 2006b, p.68). Hoewel dit voor een merendeel van de 

aanwezige burgers geldt, zijn initiatieven van burgerbetrekking zelden beperkt tot slechts deze 

informerende vorm. Vaak vindt er een invulling van de twee hierop volgende vormen plaats: 

 

5.Uiten van voorkeuren 

In de meest voorkomende variant wordt er een mogelijkheid geboden aan participanten om hun 

voorkeuren te uiten tegenover het bijwonende publiek en het panel tegenover hen (Fung, 2006b, 

p.68). Denk hierbij aan een burgerbijeenkomst in een zaal waar merendeel op diens plaats blijft en 

enkelen een rij vormen bij de microfoon om scherpe vragen te stellen en opmerkingen te geven op 

de voorstellen van de initiatiefnemers. 

 



30 

 

4.Ontwikkelen van voorkeuren 

In een iets meer deliberatieve vorm van burgerbetrekking worden participanten aangemoedigd zich 

te verdiepen in de kwestie en indien passend hun meningen en ideeën aan te passen (Fung, 2006b, 

p.68). Participanten wordt educatief materiaal aangeboden en wordt gevraagd de verschillende 

voor- en nadelen en compromissen te overwegen. Participanten kunnen met elkaar, plenair of in 

subgroepen, het gesprek aan (Fung, 2006b, p.68). Het resultaat van deze vorm is de ontwikkeling 

van verscheidene voorkeuren, maar hier ontbreekt een methode van gemeenschappelijke 

besluitvorming. 

 

3.Aggregeren en onderhandelen 

In deze vorm van communicatie en besluitvorming zijn participanten op de hoogte van hun eigen 

voorkeuren en worden de verscheidende voorkeuren, in zover mogelijk, geaggregeerd tot een 

uniform besluit. In dit proces wordt voorafgaand aan het uiteindelijke besluit met geven en nemen 

onderhandeld tot er opties geselecteerd zijn. Deze vorm kent haar grootste nut in een situatie waar 

burgers met betrekking tot een specifiek thema gepolariseerd zijn. Na intense debatten kan op de 

overgebleven opties worden gestemd (Fung, 2006b, p.68). 

 

2.Delibereratie en onderhandelingen 

Vergelijkbaar met 3. Ontwikkeling van voorkeuren worden participanten uitgenodigd zich te 

verdiepen in de kwestie en bij henzelf en elkaar ten rade te gaan over de best mogelijke opties. 

Daarnaast zijn er mechanismen en procedures aanwezig die moeten leiden tot overeenkomsten, 

verduidelijking van onenigheden en de ontdekking van nieuwe opties die de waarden van de 

participanten borgen (Fung, 2006b, p.69). Twee elementen onderscheiden deze vorm van 

communicatie en besluitvorming. Ten eerste vindt er een proces plaats van interactie en uitwisseling 

en gaat onderling begrip vooraf aan groepskeuzes. Ten tweede zijn de participanten gericht op het 

vinden van onderlinge overeenstemming (Fung, 2006b, p.69). Hoewel volledige consensus vaak 

niet bereikt wordt, blijft een breedgedragen besluit een nastrevenswaardige uitkomst.  

 

1.Technische expertise 

Volgens Fung worden de meeste besluiten met betrekking tot het publieke domein gemaakt door de 

inzet van technische expertise van professionals wiens specialisatie ze kundig maakt om specifieke 

problemen te kunnen oplossen. In deze vorm is het ongebruikelijk dat burgers erbij betrokken 

worden (Fung, 2006b, p.69). 

 

3.2.3. Mate van invloed en autoriteit 

De derde as heeft betrekking op de impact van burgerbetrekking. Het gaat hier om de mate waarin 

de woorden van participanten zich vertalen naar daden van bestuurders. Een andere manier om dit 
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te duiden is de mate waarin input zich vertaalt naar invloed. Aan één kant van het spectrum zijn het 

de burgers zelf die keuzes maken en knopen doorhakken, waar aan de andere kant van het spectrum 

participanten lage verwachtingen hebben ten aanzien van hun individuele invloed op het beleid. De 

scores op deze as geven een weergave van de verschillen van (burgerlijke) invloed en autoriteit op 

een schaal van meer naar minder autoriteit. De vraag die hier gesteld wordt is ‘Welke invloed 

hebben participanten op het uiteindelijke besluit?’ De onderstaande tabel 3.2.3 geeft een weergave 

van de betekenis van de scores op de schaal van inclusiviteit en participantselectie. Daaropvolgend 

worden de verschillende scores individueel behandeld. 

 

Tabel 3.2.3 invloed en autoriteit 

 D
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5.Individuele kennisgeving 

Bij deze categorie van invloed en autoriteit zijn er lage verwachtingen ten aanzien van invloed op 

uiteindelijke beleidskeuzes. De participanten zijn tot deelname bewogen door enerzijds persoonlijke 

groei, iets willen leren van het onderwerp, en anderzijds door het gevoel van een burgerlijke plicht. 

Initiatieven die aansluiten op deze categorie betekenen meer voor de participanten dan voor het 

beleid (Fung, 2006b, p.69). Burgers hebben kunnen luisteren of hun individuele opvattingen direct 

kenbaar gemaakt aan de initiatiefnemers. Deze categorie sluit aan bij de drie minst intense vormen 

van communicatie en besluitvorming: 6.luisteren als toeschouwer, 5. Uiten van voorkeuren en 4. 

Ontwikkelen van voorkeuren (Fung, 2006b, p.69). 

 

4.Communicatieve invloed 

In deze categorie zijn die gevallen opgenomen waar betrokken burgers indirect invloed uitoefenen 

op uiteindelijke besluitnemers door communicatieve invloed uit te oefenen op medeburgers of 

ambtenaren. Dit gebeurt door het afgeven van getuigenissen, argumenten, conclusies of door het 

proces van burgerbetrekking zelf (Fung, 2006b, p.69). 
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3.Adviseren 

In deze derde vorm behouden bestuurders hun autoriteit maar committeren zij zich tot het 

ontvangen en verwerken van input van de betrokken burgers. Het hierbij passende doel van 

initiatieven van burgerbetrekking is dan ook het komen tot adviezen en voorstellen die deze input 

leveren aan uiteindelijke bestuurders (Fung, 2006b, p.69). 

 

2.Co-governance 

Het is minder gebruikelijk dat burgers vormen van directe invloed en autoriteit uitoefenen. Deze 

directe vormen zijn op twee niveaus te onderscheiden. Op het eerste niveau nemen betrokken 

burgers deel aan co-governing partnerships waar ze samen met besluitvormers en ambtenaren 

werken aan beleidskwesties (Fung, 2006b, p.69). 

 

1.Directe autoriteit 

Op het tweede en hogere niveau van directe invloed vindt directe autoriteit plaats. Bepaalde, helder 

gekaderde besluiten of middelen staan dan onder het bewind van een georganiseerde groep burgers 

mits de macht bij de eerste as aan burgers is toevertrouwd (Fung, 2006b, p.69).  

 

3.3 Uiteenzetting democratische waarden 
De democratische waarden bieden, in Fung’s beschrijvingen, heldere en onderling separate 

doelstellingen die navolging vinden in verschillende werkvormen van burgerbetrekking. Het is goed 

om te onthouden dat in het model van Fung, dankzij de onderlinge verschillen in de democratische 

waarden, de diverse werkvormen in al hun verschillende uitingen, ook in meer en mindere mate aan 

de verwezenlijking van die waarden kunnen bijdragen. De vraag die tot nog toe onbeantwoord is 

gebleven is; wat moet men nu voorstellen bij effectiviteit, legitimiteit en rechtvaardigheid? Dit zijn 

grote conceptuele begrippen met ieder een rijke geschiedenis aan theoretische verkenningen.  Als 

gevolg daarvan is het niet altijd duidelijk of de duidingen van deze begrippen in overeenstemming 

zijn tijdens theoretische discussies. Dit deel van het hoofdstuk streeft deze duidelijkheid te bieden. 

Per democratische waarde zal eerst de duiding worden gegeven die Fung (2006b) zelf 

gebruikt. Echter omdat deze beschrijvingen, zoals tijdens de bespreking duidelijk mag worden, 

lijden aan een gebrek aan concreetheid, zal deze worden uitgebreid met aanvullende theorie. Dit is 

nodig omdat een degelijke theoretische verkenning van deze essentiële begrippen de basis vormt 

voor concrete operationalisatie van de begrippen. Deze theoretische verkenning voorafgaand aan de 

operationalisatie is noodzakelijk aangezien de operationalisaties op hun beurt gebruikt zullen 

worden als aanvulling op de topic list bij de interviews. Ook worden ze gebruikt in de codeboom bij 

het coderen van de interviews.  
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Voor deze operationalisatie blijft Fung’s beschrijving op een te hoog abstractieniveau. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat deze abstractere beschrijvingen niet onduidelijk zijn, maar 

slechts dat, ten dienste van operationalisatie, het gebrek aan concreetheid dient te worden 

opgevangen door aanvullende en passende theorie. Tijdens de bespreking van de drie waarden zal 

in de eerste instantie Fung´s eigen beschrijving worden gegeven. Deze wordt vervolgens in een 

bredere theoretische context geplaatst, waarna een beschrijving gegeven wordt van de theorie die 

zich het beste leent voor de operationalisaties van de drie democratische waarden.  

Voor elke waarde wordt, voor de operationalisatie, gebruik gemaakt van één van drie 

perspectieven die de auteurs Edelenbos en Meerkerk hanteren tijdens hun kansen- en risicoanalyse 

van interactive governance (Edelenbos & Meerkerk, 2016). In deze analyse maken de auteurs 

gebruik van een brede greep aan wetenschappelijke literatuur met betrekking tot het onderwerp van 

interactive governance om tot een overzicht te komen van zowel de kansen als risico’s die in deze 

verkenning aanbod zijn gekomen. Deze worden in de analyse onderverdeeld tussen enerzijds 

initiatieven die door de overheid zijn geïnitieerd en anderzijds initiatieven door de burgers zijn 

geïnitieerd (Edelenbos & Meerkerk, 2016, p. 2). De auteurs maken dit onderscheid omdat beide 

vormen vatbaar zijn voor verschillende voor- en nadelen. 

Omdat de locus van dit onderzoek de voorgaande van deze twee opties betreft zal de 

bespreking van deze literatuur zich beperken tot de kansen en risico’s binnen door de overheid 

geïnitieerde initiatieven van burgerbetrekking. Dat wil zeggen dat binnen de RES in West-

Overijssel overheidsorganen of door hen ingehuurde bureaus bepalen wanneer, wie en hoe burgers 

worden betrokken. 

De drie perspectieven waar vanuit de auteurs Edelenbos en Meerkerk hun analyse uitvoeren 

zijn het instrumentele, democratische en culturele perspectief. Net als in Fung´s beschrijving van de 

democratische waarde ‘effectiviteit’ wordt langs het instrumentele perspectief nagedacht over de 

toegevoegde instrumentele waarde van burgerbetrekking. In beide gevallen ligt de nadruk op de 

potentiële utiliteit van deze burgerbetrekking. Hierop worden door Fung nagelaten risico’s door 

Edelenbos en Meerkerk wel aangekaart (Edelenbos & Meerkerk, 2016, pp. 8-10). Volgens Fung 

(2006a; 2006b) houdt de waarde ‘legitimiteit’ in dat burgers goede redenen voor gehoorzaamheid 

hebben. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheden de belangen van burgers 

gelijkmatig behartigen, dat corruptie is uitgesloten en dat zij als burgers passende invloed kunnen 

uitoefenen op het beleid dat op hun levens effect heeft. Deze elementen zijn vervat in het 

democratische perspectief van Edelenbos en Meerkerk waar vertrouwen op een integer bewind en 

proportionele invloed vanuit de burgers centraal staan (Edelenbos & Meerkerk, 2016, pp. 10-12). 

Fung’s beschrijving van rechtvaardigheid legt de nadruk op onevenredige verdeling van invloed 

onder (groepen) mensen als grootste oorzaak van onrechtvaardigheid. Het culturele perspectief van 
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Edelenbos en Meerkerk legt eveneens deze nadruk op de vraag ‘wie’ en in welke capaciteit 

invloedrijkheid geniet(Edelenbos & Meerkerk, 2016, pp. 13-15). De drie democratische waarden 

van Fung vinden hun overeenstemming en aanvulling via de drie perspectieven van Edelenbos en 

Meerkerk, dit wordt in de onderstaande tabel 3.3 weergegeven. 

 

Tabel 3.3 Waarden-Perspectieven overeenstemmingen 

Democratische waarden (Fung) Perspectieven (Edelenbos en Meerkerk) 

Effectiviteit Instrumenteel perspectief 

Legitimiteit Democratisch perspectief 

Rechtvaardigheid Cultureel perspectief 

 

Een laatste vraag behoeft beantwoording alvorens de drie waarden en perspectieven worden 

toegelicht: Als deze waarden en perspectieven zoveel overeenstemming hebben, waarom worden 

dan Fung’s waarden en niet de drie perspectieven als leidraad voor het onderzoek genomen? Het 

antwoord is simpelweg het gegeven dat Fung een holistische theorie presenteert waarin 

werkvormen worden verbonden aan democratische waarden en de drie perspectieven slechts 

leidraad biedt voor de formulering van concrete kansen en risico’s. 

 

3.3.1 Democratische waarde: Effectiviteit (Instrumenteel perspectief) 

Fung’s uitleg van de waarde ´effectiviteit´ 

Burgerbetrekking heeft, ondanks nobele doelstellingen, te maken met het vooroordeel dat het 

ineffectief zou zijn. Dit vooroordeel is hardnekkig ondanks de vele manieren waarop burgers hun 

bestuurders positief kunnen aanvullen. Denk hierbij aan lokale kennis, vindingrijkheid en middelen 

die kunnen bijdragen aan het effectief oplossen van publieke problemen (Fung, 2006b, p.73). Fung 

legt één specifieke werkvorm van burgerbetrekking verder uit om zijn argumenten over effectiviteit 

te verhelderen. In deze werkvorm worden burgers op structurele wijze betrokken bij het vormgeven 

en uitvoeren van politietaken en strategieën (Fung, 2006b, p.73). Hij haalt hierbij een 

praktijkvoorbeeld aan waar de Chicago Police Department een dergelijke vorm tot uitvoer brengt 

(Fung, 2006a). Hij licht vier factoren van die effectiviteit toe. Ten eerste worden agenten 

gedwongen voorbij standaard, comfortabele doch mogelijk ineffectieve, aanpakken te gaan. Ten 

tweede leiden deliberatieve interacties tussen burgers onderling en gezamenlijk met agenten tot 

prioriteiten die afwijken van de standaardprioriteiten. Ten derde bieden burgers bepaalde 

bekwaamheden en middelen die nieuwe strategieën mogelijk maken, denk aan surveillance van 

‘hotspots’. Ten vierde worden bestaande middelen efficiënt gebundeld en ingezet in plaats van dat 

deze, mede door bureaucratische processen, ontoegankelijk blijven (Fung, 2006b, p.73). 
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Theoretische context van de democratische waarden: Effectiviteit 

Hoewel bovenstaande beschrijving verschillende wijzes deelt waarop burgerbetrekking kan leiden 

tot verwezenlijking van effectiviteit, loont het om ten rade te gaan bij een icoon op het gebied van 

nuanceringen in politieke besluitvorming. Deborah Stone schrijft onder andere over efficiency in 

haar hoog aangeschreven werk the policy paradox (Stone, 2012, pp. 63-84). Met als doel enerzijds 

operationaliseerbare duidingen van effectiviteit mogelijk maken en anderzijds latere analyse tijdens 

het onderzoek te ondersteunen, worden zeven van de nuances van Stone (2012) bij het woord 

efficiency behandeld. Hierbij moet genoemd worden dat Fung enkel het woord effectiviteit gebruikt 

en Edelenbos en Meerkerk zowel efficiëntie als effectiviteit gebruiken. 

 Stone begint haar verhandeling met een simpele definitie van het woord efficiency “Getting 

the most for the least, or achieving an objective for the lowest cost” (Stone, 2012, p. 63). In 

verwijzing naar Aaron Widlavsky stelt Stone dat efficiency nooit richtinggevend is: “… efficiency 

doesn’t tell you where to go, only that you should arrive there with the least possible effort” (Stone, 

2012, p. 63). Dit perspectief op het begrip benadrukt wederom de instrumentele aard van de waarde. 

Toch lijkt Fung de democratische waarde van effectiviteit als nastrevenswaardig te poneren. Dit kan 

omdat in zijn model de richtinggevende vraag ‘where?’ eveneens als afzonderlijke vraag wordt 

behandeld. Het is denkbaar dat die vraag in het kader van legitimiteit gevraagd wordt waardoor de 

nadruk verplaatst wordt van effectiviteit naar legitimiteit. Een omgekeerde situatie is ook denkbaar 

waarin de vraag ‘where’ gesteld wordt in het kader van effectiviteit in welk geval de nadruk ligt op 

een hiërarchisch gekaderde ruimte van besluitvorming zoals in onderdeel 3.4 duidelijk zal worden 

gemaakt. 

 Dit gezegd hebbende, welke nuances of bedenkingen werpt Stone op ten aanzien van het 

begrip efficiency (Stone, 2012, pp. 65-66)? Hierop volgt een opsomming bedenkingen: (1) Wie 

bepaalt de doelstellingen en prioriteiten waarmee kan worden bepaald of de baten zwaarder wegen 

dan de kosten? (2) Hoe dienen verschillende uitkomsten verschillende groepen mensen? Deze vraag 

is pertinent in situaties waar tegengestelde belangen een rol spelen. (3) In het geval van 

burgerbetrekking telt, in een basale zin, het gegeven dat burgers überhaupt input leveren al als 

mogelijk wenselijke output. Hoe dient men deze output naast andere resultaten leggen in de 

berekening van efficiëntie? (4) Hoe worden secundaire en tertiaire uitkomsten meegerekend en 

gewogen in de berekening van effectiviteit? Waar die grens wordt gelegd kan grote gevolgen 

hebben op het oordeel of het initiatief wel of niet effectief is geweest. (5) Hoe moeten, in potentie 

eindeloze, oppurtunity costs worden meegewogen? Dit is de tegenhanger van de voorgaande vraag 

en dient gezamenlijk te worden beantwoord. (6) Hoe dient er rekening te worden gehouden in 

langere processen waar efficiënt tijdsgebruik van de één plaatsvindt in de wachttijd van een ander? 

Zo kan op papier een proces erg efficiënt lijken, maar staan ondertussen enkele radartjes in de 
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bureaucratische machine stil. (7) Hoe moet eventuele duplicatie van initiatieven gewogen worden? 

Met oog op de locus ontstaat de vraag of het effectiever is om bijvoorbeeld meerdere kleine 

burgerbijeenkomsten in verschillende buurtschappen te organiseren of, en dit is een goedkopere 

optie, een enkele keer één grotere bijeenkomst te organiseren? 

 Deze bedenkingen brengen nuttige nuances mee naar de discussie over het begrip 

‘effectiviteit’ en bieden mogelijk handvaten tijdens de analyse van de resultaten in hoofdstuk 6. 

Desondanks biedt het wellicht zoveel nuances dat concrete operationalisering wederom bemoeilijkt 

Daarom is ervoor gekozen Fung’s beschrijving aan te vullen met de hierop volgende behandeling 

van het instrumentele perspectief van Edelenbos en Meerkerk welke, zoals in paragraaf 3.3 

beargumenteerd is, inhoudelijk aansluit op Fung’s beschrijving van de democratische waarde 

‘effectiviteit’. 

 

Instrumenteel perspectief – Edelenbos en Meerkerk 

Het instrumentele perspectief legt de nadruk op efficiëntie en duidt de burger als (al dan niet 

beperkte) rationele actor die berekenend en transitief eigenbelangen nastreeft (Edelenbos & 

Meerkerk, 2016, p. 6). Berekend houdt in dat burgers berekenend kunnen inschatten welke 

mogelijkheden het meeste hun belang dient. Transitiviteit heeft betrekking op de volgorde van de 

voorkeuren van de burger. Als optie A de voorkeur heeft boven optie B en optie B de voorkeur 

boven optie C dan heeft de burger ook de voorkeur voor optie A boven optie C (Als A>B en B>C 

dan ook A>C). 

 De grootste kans vanuit het instrumenteel perspectief is dat de overheid doormiddel van 

burgerbetrekking steun kan krijgen voor initiatieven en gebruik kan maken van de kennis van de 

bevolking. De verwachting is dat “by involving the resources and knowledge of citizens, 

government-induced interactive governance can enhance effectiveness and interactive policy-

making” (Edelenbos & Meerkerk, 2016, p. 8 in verwijzing tot Koppenjan & Klijn, 2004; Sørensen 

& Torfing, 2007). Een tweede kans ligt dichter bij de behoefte ‘draagvlak’ uit de casus. 

Burgerbetrekking kan draagvlak voor initiatieven verbeteren doordat het de betrokkenen kan wijzen 

op hun onderlinge afhankelijkheid, wat een prikkel kan zijn om samen te werken (Irving & 

Stansbury, 2004). 

 Vanuit het instrumentele perspectief zijn ook twee risico’s te identificeren. Op de eerste 

plaats kan burgerbetrekking hoge kosten in zowel middelen als tijd met zich meebrengen, omdat het 

een langer proces is dan hiërarchische besluitvormingsprocedures. Op de tweede plaats kan het juist 

effectiviteit en efficiëntie beperken door de mogelijkheid van conflicten die het gevolg zijn van 

tegenstrijdige waarden of belangen (Koppenjan & Klijn, 2004). Voornamelijk dit laatste risico is 

van grote aanvulling op de optimistische beschrijving die Fung geeft van de waarde ´effectiviteit´. 
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De in dit onderdeel besproken en kansen en risico’s worden als basis gebruikt voor de verdere 

operationalisaties in de onderzoeksopzet in hoofdstuk 4. 

 

3.3.2 Democratische waarde: Legitimiteit (Democratisch perspectief) 

Fung’s uitleg van de waarde ´legitimiteit´ 

Fung beschouwt een publieke actie of beleid als legitiem wanneer burgers goede redenen hebben 

om het beleid te steunen of te gehoorzamen (Fung, 2006b, p.70). Eén dimensie van legitimiteit is 

gevat in de vraag “is government run for the benefit of all or for a few big interests?” (Fung, 2006b, 

p.70). Fung identificeert twee problemen van legitimiteit waarvan hij zegt dat de juiste invulling 

van burgerbetrekking kan helpen deze te mitigeren. Op de eerste plaats kan het voorkomen dat 

overheden, in werkelijkheid of in de beleving van de burgers, de belangen van slechts enkelen en 

niet van het bredere publiek behartigen (Fung, 2006b, p.70). Een tweede is dat 

legitimiteitsproblemen het gevolg kunnen zijn van een breuk tussen bestuurders (politici en 

ambtenaren) en de bevolking. De breuk kan ontstaan door het onvermogen van de bestuurders om 

meningen en ideeën van de bevolking te kunnen peilen (Fung, 2006b, p.70). 

 

Theoretische context van de democratische waarden: Legitimiteit 

De waarde van legitimiteit in Fung´s behandeling van het begrip, volgt een opmerkelijk ondiepe 

interpretatie. Ondanks deze beperkte diepgang gaat de bespreking al snel over naar de wijze waarop 

burgerbetrekking het zou kunnen helpen verwezenlijken. Hierdoor is wel duidelijk waar Fung op 

doelt, maar het gebrek aan concreetheid vraagt om theoretische aanvulling om operationalisatie 

mogelijk te maken. Net zoals bij de waarde van effectiviteit zal gebruik worden gemaakt van één 

van de perspectieven van Edelenbos en Meerkerk. Echter voordat deze theoretische aanvulling 

plaatsvindt is een bespreking van de theoretische context van politieke legitimiteit op zijn plaats. 

Hoe past immers Fung´s definitie van legitimiteit: “A public policy or action is legitimate when 

citizens have good reasons to support or obey it” in deze bredere context (Fung, 2006b, p.70)? 

 Fung wijdt gelukkig kort hierop uit wanneer hij erop wijst dat “If government is really run 

for the benefit of a few big interests, then that is one strong reason many citizens should not support 

it” (Fung, 2006b, p.70). Het problematische aan deze zin is het woord ‘should’; welke een 

normatieve lading aan de zin toevoegt. In de werken van Thomas Hobbes bestrijdt hij het 

middeleeuws antwoord op deze should gegeven in de vorm van the divine right of kings waarin 

gehoorzaamheid van de burger aan de koning goddelijk verordend is (Hobbes, [1651] 1996). Dit 

was van oorsprong een visie op legitimiteit die praktisch geen zeggenschap voor burgers overliet. 

Ten gunste van een seculiere variant op legitimiteit doet Hobbes beroep op continu bindende 

inwilliging van de burger aan een hogere soevereine macht (Hobbes, [1651] 1996). Echter bood 

deze seculiere opvatting weinig respijt aan de burgers. Dit komt omdat Hobbes de aanname maakt 
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dat de singuliere taak van de overheid is gevat in het voorkomen van een verschrikkelijke 

natuurtoestand waarin slecht de jus naturale ofwel het natuurrecht van toepassing is. Dit recht is 

enkelvoudig en houdt in dat “… there is nothing [mankind] can make use of, that may not help unto 

him, in persevering [their] life; it followeth, that in such a condition, every [person] has a right to 

every thing; even to one anothers body” (Hobbes, [1651] 1996. P.  91). Wanneer wij Hobbes op 

Fung’s definitie toepassen ontstaat, de voor ons, absurde notie dat burgers eigenlijk altijd goede 

redenen hebben om het bewind moeten gehoorzamen. Pas wanneer je eigen leven in gevaar is heb 

je recht van verzet. Het handvat waaraan uit deze absurditeit getrokken kan worden is dan ook te 

vinden in de toevoeging van Fung die de bedoelingen van zijn definitie verhelderen. Hieruit blijkt 

dat overheden die een principe van gelijke behandeling overschrijden als illegitiem bevonden 

mogen worden (Fung, 2006b, p.70). Toch blijft de lezer van Fung’s artikelen een antwoord op de 

should vraag, gericht op ongehoorzaamheid, schuldig. 

 Naast Hobbes zijn er vele grote denkers in onze geschiedenis die kunnen worden 

geraadpleegd over hun invulling op de vraag wat een overheid legitiem maakt. In plaats van een 

verhandeling van al deze opties helpt het om een overkoepelend perspectief aan te nemen. Ondanks 

de vele verschillen bevatten de vele politiek-filosofische werken die het thema van legitimiteit 

bespreken een overeenkomstige complicatie. Theorieën kunnen enerzijds een te grote nadruk leggen 

op individuele vrijheid waardoor elke staatspoging in essentie illegitiem is. Dit rest de burger met 

twee opties, ofwel de burger gehoorzaamt de illegitieme staat voor non-politieke (pragmatische) 

redenen ofwel verwerpt deze ten gunste van anarchisme (Simmons, 2009). Anderzijds kunnen 

theorieën van legitimiteit een te grote nadruk leggen op staatsmacht waardoor het risico ontstaat dat 

totalitaire machten individuele vrijheden onderdrukken. Deze macht is dan ofwel collectief of 

dictatoriaal opgelegd. In deze tweedeling vormen vrijheid en de mate van staatsmacht twee helften 

van het vraagstuk van legitimiteit. 

 Dit vraagstuk wordt expliciet behandeld door filosofisch anarchist Robert Wolff die 

incompatibiliteit van enerzijds staatsmacht en diens ‘right to rule’ en anderzijds individuele vrijheid 

of ‘autonomie’ (Wolff, 1970, p. 18). Waar vrijheid en een daadkrachtige overheid op gespannen 

voet met elkaar staan is bekend als de vrijheid-gerichte interpretatie van legitimiteit. Rousseau 

verwoordt deze spanning in zijn ietwat retorische vraag: “How can a man be both free and forced to 

conform to wills that are not his own” (Rousseau, [1762] 1920, p. IV.2). Echter is het voor de 

discussie betreffende Fung’s interpretatie van het begrip ‘legitimiteit’ van belang te begrijpen dat 

deze vrijheidgerichte interpretatie onafhankelijk is van andere interpretaties. Een andere ondiepe 

interpretatie is die van loutere acceptatie door de burgers of de internationale gemeenschap evenals 

meer ingewikkelde interpretaties die zich richten op rechtvaardiging. Ofwel: legitiem is dat wat naar 

alle burgers gerechtvaardigd kan worden (Rawls, 1993, p. 224). 
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 Een laatste praktische bedenking is dat het van groot belang is dat vragen van legitimiteit 

separaat staan van vragen betreffende sociale rechtvaardigheid zoals ook Fung dat als separate 

waarde opvat. Legitimiteit betreft de kwestie of staatsbemoeienis, afzonderlijk van de inhoud, 

gerechtvaardigd is. Daarentegen betreft sociale rechtvaardigheid of het inhoudelijk handelen van de 

staat gerechtvaardigd is. Ook al zijn deze twee elementen in de praktijk vaak moeilijk te 

onderscheiden. Politiek filosoof en voorstander van het neo-republikeins vrijheidsideaal Phillip 

Pettit vat het als volgt samen: 

 

Justice is an ideal for the social order imposed by a state, legitimacy is an ideal for how the social 

order should be imposed. That a social order is just gives citizens a special, content-dependent reason 

for obeying the laws imposed. That a social order is legitimate— that the state imposes it 

legitimately—gives them a special reason to accept the regime (Pettit, 2012b, p. 65) 

 

Vooralsnog is het onduidelijk welke filosofische onderbouwing Fung hanteert voor zijn begrip van 

legitimiteit. Omdat verdere aanwijzingen in Fung’s teksten afwezig zijn, neemt dit onderzoek de 

ondiepe interpretatie, die leunt op loutere acceptatie van de burgers, als basis. Hierop worden wel 

rechtvaardigheidsprincipes toegevoegd zoals het principe van gelijke behandeling, dat Fung wel 

aankaart. Dit laatste principe schuift naar de voorgrond in situaties van burgerbetrekking omdat in 

deze situaties gelijke behandeling de facto impliceert dat burgers een gelijke invloed dienen te 

hebben. Volgens dit principe van gelijke behandeling dienen burgers erop te kunnen vertrouwen dat 

hun bewindvoerders de input van hun burgers serieus nemen. De kansen en risico’s hiervoor 

worden in het volgende onderdeel door Edelenbos en Meerkerk expliciet gemaakt. De onderstaande 

formuleringen vormen dan ook de basis voor uiteindelijke operationalisaties die niet bereikt kunnen 

worden met Fung’s theorie, noch de bovenstaande politiek-filosofische beschouwingen van het 

onderwerp van legitimiteit.  

 

Democratisch perspectief – Edelenbos en Meerkerk 

Het democratische perspectief legt de nadruk op het behouden dan wel voortbrengen van 

legitimiteit van beleidsbeslissingen. Het duidt de burger als actor die streeft naar publieke steun en 

waardering voor diens handelen (Edelenbos & Meerkerk, 2016, p. 8).  

 De kansen voor burgerbetrekking zijn tweeledig. Op de eerste plaats kan het vertrouwen in 

de overheid hierdoor herstellen, doordat deze opnieuw met de burger verbonden kan worden. Op de 

tweede plaats biedt het de mogelijkheid om representatieve democratie aan te vullen met meer 

deliberatieve en participatieve vormen van democratie (Dryzek, 2010). Dit vormt een middel om de 

legitimiteit van beleid of besluitvorming te versterken (Edelenbos & Meerkerk, 2016, p. 13). 
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 Naast deze kansen bestaat het risico dat bestuurders een beroep doen op de burger, maar dat 

deze niet voldoende invloed kan hebben op het uiteindelijke besluit of beleid. Hierdoor kan de 

betrekking van burgers een averechts effect hebben op vertrouwen en legitimiteit. Zo stellen 

Edelenbos en Meerkerk dat “some evaluative studies on participation and self-organization 

critically analyze the way governments are really interested in the values and interests of 

stakeholders and that interactive governance often runs parallel to real decision-making processes 

without real meaning and impact” (Edelenbos & Meerkerk, 2016, p. 13). 

 

3.3.3 Democratische waarde: Rechtvaardigheid (Cultureel perspectief) 

Fung’s uitleg van de waarde ´rechtvaardigheid´ 

Fung beschouwt rechtvaardigheid door een politieke lens waarbij de ongelijke invloed wordt 

aangewezen als de voornaamste oorzaak van onrechtvaardigheid (Fung, 2006b, p. 70). Zo stelt hij 

dat “Governance mechanisms often produce unjust outcomes when some groups – for example, 

those advantaged by political, economical, or social circumstances – exercise undue influence to 

secure policies and public action that reinforce their economic or political positions” (Fung, 2015, 

p.519). In deze opvatting van onrechtvaardigheid zit een duidelijke nadruk op de vraag wie de 

invloed uitoefent. 

 

Theoretische context van de democratische waarden: Rechtvaardigheid 

Net als bij het begrip van legitimiteit kent het begrip ‘rechtvaardigheid’ een rijke geschiedenis aan 

debatten over de verschillende interpretaties ervan. De eerste paar boeken in Plato’s republiek 

bespreken enkele interpretaties waarvan de eerste, door Socrates verworpen, definitie niet meer is 

dan het spreken van de waarheid en het afbetalen van schulden is (Plato, c.375v.Chr/2000). Deze 

eerste definitie van rechtvaardigheid onthult de vaak materiële ondertoon van discussies over de 

verschillende interpretaties van het begrip  ‘rechtvaardigheid’. Deze ondertoon lijkt ook in 

contemporaine discussies alomtegenwoordig, ook al wordt deze eigenlijk altijd ingebed in een 

bredere politieke theorie. Dit gebeurt onder andere bij de auteurs: Laden, Nussbaum, Pierek en 

Rawls, die allemaal op elkaar voortbouwen en reageren op zoek naar heldere en toepasbare 

definities van het begrip ‘rechtvaardigheid’ (Laden, 1991; Nussbaum, 2011; Pierek, 2020; Rawls, 

1991) Al deze debatten, hoe interessant ook, helpen Fung niet op weg naar operationalisaties. Dit is 

omdat Fung in zijn toelichting de nadruk legt op gelijkheid van invloed in situaties van 

burgerbetrekking. Deze nadruk sluit vraagstukken van materiële ongelijkheid buiten de discussie en 

neemt het plaatsvinden van burgerbetrekking, in welke vorm dan ook, als aangenomen feit. In deze 

context gaat het erom dat participanten een gelijke vrijheid van uiting genieten. De nadruk ligt op 

de vraag ‘wie’ invloed uitoefent zoals de onderstaande kansen- en risicoanalyse van Edelenbos en 

Meerkerk expliciet maakt (Edelenbos & Meerkerk, 2016, pp. 10-12). Dit is waarom het culturele 
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perspectief aansluit op Fung’s democratische waarde van ‘rechtvaardigheid’ en niet de klassieke 

politiek-filosofische beschouwingen van het begrip. Daarom zal de verkenning van Edelenbos en 

Meerkerk een geschikte basis vormen voor operationalisaties van Fung’s begrip van 

rechtvaardigheid. 

 

Cultureel  perspectief – Edelenbos en Meerkerk 

Het cultureel perspectief legt de nadruk op de vereniging van burgers rondom gedeelde belangen in 

netwerken en duidt burgers als actoren die behoren tot bepaalde groepen en identiteiten (Edelenbos 

& Meerkerk, 2016, p. 7). De kans vanuit dit perspectief is dat burgerbetrekking die gevoelig is voor 

bepaalde identiteitsindicatoren belangen van groepen kan waarborgen (Kymlicka 1995). De risico’s 

op dit vlak zijn ingewikkeld en gaan voorbij aan dit onderzoek, daarom noem alleen kort dat vanuit 

het culturele perspectief door de overheid geïnitieerde burgerbetrekking de deur op een kier zet voor 

andere top-down sturing bijvoorbeeld via self-diciplinerende biopolitiek zoals Foucault deze uiteen 

heeft gezet (Foulcault, 1991).  

De democratische waarden: effectiviteit, legitimiteit en rechtvaardigheid worden versterkt 

doormiddel van verschillende, onderling diverse, invullingen van burgerbetrekking (Fung, 2015, p. 

513). Met behulp van de kansen- en risicoanalyse vanuit de drie perspectieven van Edelenbos en 

Meerkerk worden die democratische waarden geoperationaliseerd. Deze operationalisatie zit gevat 

in het hoofdstuk onderzoeksopzet onder 4.5.2.  

 

3.4 Verband democracy cube en de democratische waarden 
Dit onderdeel bevat een beschrijving van verschillende ideaaltype invullingen van de democracy 

cube. Zoals eerder genoemd leveren verschillende werkvormen in meer of mindere mate een 

bijdrage aan de verwezenlijking van de verschillende democratische waarden. Het onderstaande 

overzicht geeft per democratische waarde een ideaaltype invulling van de democracy cube welke 

het meeste geschikt is om daaraan bij te dragen. Tabel 3.4 kan worden geraadpleegd om de 

betekenis van de verschillende scores van de drie assen (1) Mate van inclusiviteit, (2) Vorm van 

communicatie en (3) Mate van invloed, besproken in 3.2, te interpreteren. Ook wordt er per 

democratische waarde, waarop een werkvorm gericht kan zijn, Fung’s argumentatie gegeven voor 

waarom specifiek deze invulling van de democracy cube bevorderlijk is voor die specifieke 

democratische waarde. Deze ideaaltypen zullen richtinggevend zijn tijdens de analyse en 

interpretatie van de, in de casus gebruikte, werkvormen. Hierbij moet de noot worden toegevoegd 

dat niet elke werkvorm noodzakelijkerwijs in dienst moet staan van één van deze drie 

democratische waarden. Een werkvorm kan er bijvoorbeeld op gericht zijn informatie te delen of te 

verzamelen zonder dat deze één van de onderstaande waarden als secundair doel hoeft te nemen. In 
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de democracy cube invullingen duidt het symbool ‘*’ op een ideaaltype invulling. Om tussen de 

verschillende waarden te kunnen onderscheiden wordt gebruik gemaakt van kleurcodes. Wanneer 

het symbool ‘*’ paars is duidt dit de democratische waarde ‘effectiviteit’ aan. Wanneer het symbool 

‘*’ groen is duidt dit de democratische waarde ‘legitimiteit’ aan. Wanneer het symbool ‘*’ blauw is 

duidt dit de democratische waarde ‘rechtvaardigheid’ aan. Een invulling van een werkvorm uit de 

praktijk wordt aangeduid met ‘X’ als symbool zonder kleur aanduiding. De laatste cel, onder score 

6, van de as (3) mate van invloed is doorkruist omdat deze as geen 6e score bevat. 

 

Tabel 3.4 Scores democracy cube  

1.Mate van inclusiviteit 2.Vorm van communicatie 3.Mate van invloed 

1.Academici en bestuurders 1.Technische expertise 1.Directe autoriteit 

2.Professionele stakeholders 2.Delibereren en onderhandelingen 2.Co-govern 

3.Leek stakeholders 3.Aggregeren en onderhandelen 3.Adviseren 

4.Willekeurig geselecteerde 

(burgers) 

4.Ontwikkelen van voorkeuren 4.Communicatieve 

invloed 

5.Open met gerichte werving 5.Uiten van voorkeuren 5.Individuele 

kennisgeving 

6.Open met zelfselectie 6.Luisteren als toeschouwer n.v.t. 

 

3.4.1 Ideaal type Effectiviteit  

De navolging van effectiviteit kan de navolging van rechtvaardigheid in de weg staan. Dit is omdat 

effectiviteit voornamelijk bereikt kan worden door extensieve betrekking van een kleinere groep 

burgers die forse investeringen van tijd en moeite maken. Daarentegen eist navolging van 

rechtvaardigheid de betrekking van een grote representatieve groep burgers (Fung, 2006b, p.73). In 

het eerdergenoemde voorbeeld wordt de politie ondersteund door burgerhulp. Deze hulp bestaat uit 

een kleinere groep 3.leek stakeholders die onderling 2.delibereren en zich intensiever bezighouden 

met het onderwerp (Fung, 2006b, p.73). Ze hebben geen volledige invloed, wat ook niet raadzaam 

met het onderwerp van justitie en veiligheid. De burgerhulp werkt in samenspraak met de stad en de 

politie op 2.co-governance niveau. De assen van inclusiviteit en communicatie dienen aan te sluiten 

bij doel van effectiviteit. De mate van invloed is weliswaar niet volledig, maar dient wel van 

substantieel niveau te zijn; er wordt immers ook substantiële inspanning van de burgers geleverd. 

Als de mate van invloed daar niet proportioneel bij aansluit zijn de onderlinge deliberaties 

ineffectief en voelt het voor de burger dat diens inspanningen voor niets zijn geweest (Fung, 2006b, 

p0.73-74). Dit kan de participanten demotiveren en toekomstige projecten van burgerbetrekking 

bemoeilijken. De onderstaande tabel is een weergave van een ideaal type democracy cube invulling 

waar het doel de verwezenlijking van effectiviteit betreft. 
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Tabel 3.4.1 democracy cube ideaaltype: Effectiviteit 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van Inclusiviteit  
 

* 
   

2.Vorm van Communicatie 
 

* 
    

3.Mate van Invloed  *     

* Effectiviteit 

 

3.4.2 Ideaal type Legitimiteit 

Om de eerdergenoemde problemen van legitimiteit te weren en de waarde van legitimiteit te helpen 

verwezenlijken is het volgens Fung van belang dat in de werkvorm op de as van inclusiviteit 

gezocht wordt naar representatieve samenstelling van de participanten. Dit kan door aanvullende 

5.gerichte verving bij een openlijk toegankelijk initiatief of door gebruik te maken van 

4.willekeurige selectie van de participanten (Fung, 2006b, p.70). Daarnaast is het van belang om 

deze descriptief representatieve groep met elkaar in passende 2.deliberatieve vorm van 

communicatie met elkaar te overleggen en onderhandelen. De combinatie hiervan moet leiden tot 

een geïnformeerde en reflectieve beschouwing onder de participanten waarin begrip en misvatting 

worden behandeld. Hierbij is een hoge mate van autoriteit van de burgers niet nodig en is het komen 

tot een breed gedragen of op zijn minst acceptabele reeks voorstellen voldoende om legitimiteit te 

helpen verwezenlijken. Op de as van invloed en autoriteit is 3.adviseren daarom voldoende (Fung, 

2006b, p.70).  

Deze indeling staat in contrast met de vaker voorkomende werkvorm van ‘openbare 

hoorzittingen’. In deze werkvorm begeven burgers zich op een avond in een zaal bij een initiatief 

dat 6.open met zelfselectie is vorm gegeven. Ze krijgen de kans hun mening te ventileren, dus 

5.Uiten van voorkeuren en genieten hooguit 5.communicatieve invloed. Hierbij moet wederom 

genoemd worden dat de werkvorm van openbare hoorzittingen niet inherent illegitiem noch 

nutteloos is. De werkvorm draagt alleen niet actief bij aan de verwezenlijking van legitimiteit en 

kan voornamelijk nuttig worden ingezet voor informatieavonden waarbij zowel input als invloed 

van de burgers niet het doel van de bijeenkomst zijn. 

 

Tabel 3.4.2 democracy cube ideaaltype: Legitimiteit 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 * * * 

2.Vorm van Communicatie 
 

* 
  

* 
 

3.Mate van Invloed   *  *  

* Legitimiteit | * Openbare hoorzitting 

 

 

3.4.3 Ideaal type Rechtvaardigheid 

Het is de stelling van Fung (2006b) dat vormen van burgerbetrekking op twee manieren kunnen 

bijdragen aan de verwezenlijking van de democratisch waarde ‘rechtvaardigheid’. Op de eerste 
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plaats kan op de as van inclusiviteit in de democracy cube de directe autoriteit worden overgedragen 

aan directe burgers. Op een tweede plaats kunnen burgers druk uitoefenen op bestuurders door een 

meer controlerende en input leverende houding ten opzichte van het zittende bestuur aan te nemen 

(Fung, 2006b, p. 70). In dat laatste geval lijkt de invulling van de democracy cube op die van het 

ideaal voor legitimiteit. Een populaire, maar mogelijk onrechtvaardige werkvorm is ‘uitgesloten 

budgettering’ waar een hoge mate van invloed wordt gegeven aan een ontoegankelijke groep 

bestuurders die onderling aggregeren en onderhandelen. Het ideaaltype via de eerstgenoemde optie, 

waar burgers directe autoriteit overnemen, ziet een verschuiving op de as van inclusiviteit naar 4. 

Willekeurige selectie of 5. Gerichte verving. De vorm van communicatie is in beide gevallen minder 

deliberatief en meer aggregerend, dat wil zeggen, het optellen van voorkeuren. Volgens Fung is het 

zo dat “Justice results from the proper counting of their voices rather than from deliberation” (Fung, 

2006b, p. 73). De mate van invloed en autoriteit blijft in het ideaal erg hoog. Rechtvaardigheid kan 

alleen gevoed worden als burgers directe invloed kunnen uitoefenen op relevante besluiten. Het 

doel van deze inrichting is immers om corruptie en uitsluiting te bestrijden (Fung, 2006b, p. 72). In 

dergelijke erbarmelijke omstandigheden is de kans groter dat burgeradviezen worden genegeerd en 

input zich niet vertaald naar invloed. 

 

Tabel 3.4.3.1 democracy cube ideaaltype: Rechtvaardigheid 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit * 
 

 * * 
 

2.Vorm van Communicatie 
  

** 
   

3.Mate van Invloed **      

* Rechtvaardigheid | * Uitgesloten budgettering 

 

Wanneer de drie ideaaltypen voor drie democratische waarden tezamen worden genomen levert dat 

de richtinggevende kaart in de vorm van tabel 3.4.3.2 op. Deze invullingen zullen worden 

toegevoegd aan de werkvorminvullingen van de democracy cube die uit het onderzoek voortkomen 

om zo interpretaties ervan mogelijk te maken. 

 

 

Tabel 3.4.3.2 alle ideaaltypen 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

* ** ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

** * 
   

3.Mate van Invloed * * *    

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 
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H.4 – Onderzoeksopzet  
In dit hoofdstuk wordt de algemene onderzoeksopzet behandeld en welke stappen zijn gezet om tot 

beantwoording van de deelvragen te komen. Het geeft inhoudelijk weer hoe de casus en 

respondentselectie is verlopen en geeft de operationalisaties van gebruikte concepten weer. 

 

4.1 Algemene onderzoeksopzet 
Het achterliggende doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe burgerbetrekking kan 

bijdragen aan de verwezenlijking van democratische waarden zoals Fung (2006b) in zijn theorie 

verwacht. De theorie van Fung legt daarbij de nadruk op de vele verschillende invullingen van 

werkvormen van burgerbetrekking en presenteert zijn theoretische model van de democracy cube 

als manier om iedere afzonderlijke werkvorm preciezer te kunnen analyseren aan de hand van drie 

verschillende schalen. Deze schalen (1) Mate van inclusiviteit, (2) Vorm van communicatie en 

besluitvorming en (3) Mate van invloed en autoriteit vormen de drie assen van de democracy cube. 

Fung benadrukt in deze theorie meermaals hoe bepaalde invullingen passender zijn dan andere in de 

verwezenlijking van bepaalde democratische waarden “no single participatory design is suited to 

serving all three values simultaneously; particular designs are suited to specific objectives” (Fung, 

2006b, p. 74).  

 Het valt echter te verwachten dat in grote processen, als die in deze casus, een mix van 

werkvormen zal worden ingezet. Dit gegeven bemoeilijkt mogelijk heldere verbandlegging tussen 

de gemeentelijke ervaringen met betrekking tot de democratische waarden en de individuele 

werkvormen die in die gemeente zijn ingezet. Dat wil zeggen dat dit onderzoek niet in kwantitatieve 

termen kan bepalen in welke exacte mate positieve of negatieve belevingen van de democratische 

waarden het gevolg zijn geweest van afzonderlijke democratische waarden of andere mogelijk 

onderliggende oorzaken. Dit is een neveneffect van kwalitatief onderzoek in de geleefde wereld 

waarin strenge controle op variabelen niet mogelijk is. Door transparantie en aandacht voor 

contextuele factoren poogt dit onderzoek deze obstakels te overkomen. 

 

4.1.1 Hoe de hoofd- en deelvragen beantwoord worden 

Bewust van de bovenstaande obstakels is de hoofdvraag als volgt geformuleerd: ‘welke rol spelen 

werkvormen van burgerbetrekking in de verwezenlijking van de democratische waarden 

effectiviteit, legitimiteit en rechtvaardigheid in de ontwikkeling en uitvoer van energiestrategieën in 

de regio West-Overijssel?’. Om tot beantwoording van deze vraag te komen zijn verschillende 

deelvragen geformuleerd. Hierop volgt een uitleg hoe het onderzoek deze deelvragen wil gaan 

beantwoorden. 
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 Deelvraag 1 luidt: ‘Welke werkvormen van burgerbetrekking zijn toegepast en hoe zijn deze 

in te passen in de democracy cube?’. Om deze vraag te beantwoorden worden respondenten 

gevraagd naar welke werkvormen zijn ingezet en wordt er samen met de respondenten gekeken in 

welke mate de desbetreffende werkvorm scoort op de drie verschillende assen van de democracy 

cube. Dit wordt gedaan door per werkvorm vragen te stellen over de mate van inclusiviteit, vorm 

van communicatie en besluitvorming en de mate van invloed en autoriteit van de betrokken burgers. 

In veel gevallen zal dit tijdens interviews in samenspraak met de respondent gaan en waar nodig 

aangevuld worden met documentatie zoals participatie- en communicatieplannen. De inhoudelijke 

betekenis per score staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3.2. Tabel 4.5.1 wordt herhaaldelijk 

aangehaald om interpretatie van de met de werkvorm ingevulde democracy cube te ondersteunen. 

Bepaalde vormen van burgerbetrekking, zoals enquêtes, zullen in naam van homogeniteit dezelfde 

scores krijgen als dezelfde werkvormen in andere gemeenten, tenzij er bijzonderheden worden 

gemeld door de respondent. Op deze wijze is het mogelijk om open te staan voor nuanceverschillen 

zonder toe te geven aan willekeur. Zo kan het voorkomen dat bij de werkvorm burgerbijeenkomst 

de vorm wordt aangenomen van een informatiebijeenkomst waar burgers geïnformeerd worden, 

maar het kan ook een vorm aannemen waar burgers met elkaar in gesprek gaan over bepaalde 

thema’s en stellingen en uiteindelijk stemmen op concrete voorstellen. Dit zijn het soort verschillen 

die in het model van de democracy cube expliciet worden gemaakt. Per gemeente ontstaat een 

inventarisatie van de verschillende werkvormen waar per werkvorm de drie assen van de 

democracy cube in een tabel worden ingevuld. Zie tabel 4.1.1 waar ten voorbeeld de werkvorm van 

een enquête is ingevuld. Naar waarschijnlijkheid worden meerdere werkvormen in iedere gemeente 

ingezet, wanneer dit het geval is worden de tabellen over elkaar heen geplot om zo tot een 

cumulatieve invulling van de democracy cube te komen. Deze cumulatieve invullingen geven een 

voorstelling van de spreiding van scores die het gevolg zijn van de mix aan werkvormen die in die 

gemeente zijn ingezet. Hierbij helpt het om te onthouden dat in Fung’s theorie ook nuttige 

werkvormen denkbaar zijn die niet één van de democratische waarde nastreven, maar een 

informatievergarend doel hebben. Zo is dit het geval met een enquête, waarvan hieronder in de 

invulling van de democracy cube te zien is. Tijdens de uiteindelijke analyse in 6.1 wordt hier meer 

nadrukkelijk naar gekeken. 

 

Tabel 4.1.1 : Voorbeeld werkvorm - Enquête  

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

* ** ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

** * 
 

X 
 

3.Mate van Invloed  * * *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 
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Deelvraag 2 luidt ‘Hoe reflecteren respondenten op de democratische waarden in het kader 

van burgerbetrekking?’. Om deze vraag te beantwoorden worden respondenten gevraagd te 

reflecteren op de diverse aspecten van de drie democratische waarden. Hierin wordt in interviews 

gevraagd naar ervaringen, klachten, problemen of algemene opvallendheden die betrekking hebben 

op de democratische waarden van effectiviteit, legitimiteit en rechtvaardigheid. Inhoudelijk is op 

theoretisch niveau bij deze waarden stilgestaan in hoofdstuk 3 en zal er op basis van het werk van 

Edelenbos en Meerkerk (2016) later in dit hoofdstuk een operationalisatie plaats vinden die 

interpretatie van de reacties van de respondenten eenduidig en transparant moeten maken. De 

antwoorden op vragen moeten leiden tot inzicht in hoe de verschillende waarden ervoor staan in het 

domein van de respondent. De schaal van het onderzoek beperkt zich tot interpretaties en 

belevingen van de respondenten. Vervolgens worden deze in het hoofdstuk ‘resultaten’ met elkaar 

vergeleken en geïnterpreteerd. 

Deelvraag 3 luidt ‘Welke contextuele, randvoorwaardelijke of anderzijds herkenbare 

elementen hebben invloed op de verwezenlijking van democratische waarden in het kader van 

burgerbetrekking?’. Voor de beantwoording van deze vraag wordt enerzijds nadrukkelijk gekeken 

naar de context waarin de burgerbetrekkingen hebben plaatsgevonden en anderzijds worden 

vergelijkingen gedaan, dwarsverbanden gelegd en nagegaan of soms nadrukkelijk gevraagd aan 

welke factoren respondenten succesvolle burgerbetrekking toeschrijven. 

 

4.2 Onderzoeksdesign 

4.2.1 Kwalitatief onderzoek 

Dit is een onderzoek dat kwalitatief van aard is omdat het interpretaties betreft van niet-numerieke 

eenheden van informatie, zoals teksten en uitspraken over de ervaringen met burgerbetrekking en 

diens mogelijke gevolgen voor de verwezenlijking van democratische waarden (van Thiel, 2015, p. 

164). Een kwalitatieve aanpak is passend, omdat de vragen die in dit onderzoek aan de orde zijn 

niet beantwoord kunnen worden met een puur positivistische benadering. Hiermee wordt bedoeld 

dat dit onderzoek in wetenschapsfilosofische zin afwijkt van positivisme. Het past noch in Carnap’s 

logisch empirisme noch Comte’s positivisme. Met Carnaps’s logische-empirisme mogen 

wetenschappelijke uitdrukkingen enkel gebruik maken van de taal van de logica met als toevoeging  

physical thing-language en observable thing-predicates welke enkel en alleen betrekking hebben op 

directe, dat wil zeggen middels de zintuigen waargenomen, observaties (Carnap, 1995). Comte 

poogt aan deze striktere vorm van positivisme, ook sociologie toe te voegen met dezelfde harde eis 

voor observeerbare feiten (Comte, 1888, p.50). Belangrijk is dat hierin belevenissen zijn uitgesloten 

zoals hij schrijft: “It is clear that, by an inevitible necessity, the human mind can observe all 

phenomena directly, except its own. Otherwise, by whom would the observation be made?” 
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(Comte, 1970, p.53). Met name deze laatste zin maakt kwalitatief onderzoek op basis van enkel 

directe observatie, welke interviews uitsluit, onmogelijk. 

In plaats daarvan neemt het onderzoek Dilthey’s erlebnisse ‘belevingen’ als data voor 

uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Dilthey legt het als volgt uit: 

 

Het eerste dat ons gegeven is, is datgene wat ik ‘belevingen’ erlebnisse noem. Deze 

nu staan … met elkaar in onderling verband: ze vormen een samenhang … Deze 

samenhang omvat onze voorstellingen, waardetoekenningen en doelstellingen: die 

zijn in dit geheel met elkaar verbonden. (Dilthey, 1994, p. 62) 

 

Hoewel de vragen in dit onderzoek deductief en  theorie-toetsend van aard zijn, laat het onderzoek 

veel ruimte over voor aanvullende, inductieve, theorieopbouwende vondsten (Bryman, 2015, p. 33). 

 

4.2.2 Multiple case study 

De overkoepelende casus is die van de RES, specifiek de regio West-Overijssel. Deze regio legt 

veel nadruk in de vormgeving en uitvoer van burgerbetrekking op het niveau van de gemeente. In 

het onderzoek worden daarom in totaal tien gemeenten onderzocht. De casestudie is een passende 

strategie omdat het onderzoek plaatsvindt in de natuurlijke situatie (van Thiel, 2015, p,106). Het 

onderzoek beschouwt de set gemeenten als aparte gevallen met eigen contextuele verschillen, maar 

met de belangrijke overeenkomst dat ze in dezelfde RES regio opereren. Deze mix aan 

homogeniteit en idiosyncrasie moet relevante verschillen blootleggen en grote verschillen die het 

gevolg zijn van het onderdeel uitmaken van een andere RES-regio, uitsluiten. Daarbij moet worden 

genoemd dat het moeilijk is om de bevindingen van dit onderzoek “te generaliseren naar andere 

situaties, vanwege de uniciteit van het geval en/of de contextgebondenheid van de bevindingen” 

(Flyvbjerg in van Thiel, 2015, p. 106). Daarbij moet ook genoemd worden dat het komen tot breed 

generaliseerbare uitspraken niet het doel is van dit onderzoek. 

 

4.3 Caseselectie 

De eerste afweging bij het onderzoeken van burgerbetrekking binnen de RES is de schaalgrootte 

van het onderzoek. Hierbij komt de afweging of één of meer regio´s als casus onderzocht dienen te 

worden. Omdat participatie voor het grootste deel plaatsvindt bij de burger en dus op de schaal van 

lokale participatie, is het vertrekpunt voor het onderzoek de gemeente. De uitkomsten van het 

onderzoek leveren overeenkomsten en verschillen op tussen de onderzochte gemeenten. Door 

binnen één regio deze gemeenten met elkaar te vergelijken zijn deze overeenkomsten en verschillen 

veelzeggender doordat er enerzijds genoeg ruimte blijft voor verschillen die het gevolg zijn van 

idiosyncratische eigenschappen van de gemeente en anderzijds niet zo groot dat de vergelijking 
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moeilijk te maken is, zoals de vergelijking tussen een dorp in de Achterhoek en een grotere stad in 

de Randstad. Het voordeel van een analyse op het niveau van één regio is dat het een vergelijkbare 

context biedt waarin een verscheidenheid aan participatieaanpakken zich voordoen. Elke gemeente 

staat het grotendeels vrij zelf participatie te organiseren, maar de regio is hetzelfde. Natuurlijk zijn 

er omgevingsverschillen per gemeente of zelfs per dorp, maar een regio maakt een zekere mate van 

vergelijking en patroonherkenning mogelijk. 

Van de 30 regio’s is de regio West-Overijssel informatiegeoriënteerd geselecteerd als 

afwijkende gevalstudie (Flyvbjerg, 2006, p. 230). De selectie is gedaan op basis van een lezing van 

de participatieonderdelen van de concept-RESen van alle regio’s en een telefonisch overleg met de 

coördinator Energie participatie van het Nationaal Programma RES. De eerdergenoemde inzet op 

lokaal eigendom lijkt daarin voornamelijk interessant. 

 

4.4 Onderzoeksmethoden 

4.4.1 Interview 

Interviews vormen de primaire methode van dataverzameling in dit onderzoek. Relevante 

respondenten (zie 4.3.2. respondentselectie) delen hun ervaringen, inschattingen en waarderingen 

van die zaken die in het kader van burgerbetrekking bijdragen aan de verwezenlijking van 

democratische waarden. Interviews zijn geschikt omdat het enerzijds leidt tot rijke beschrijvingen 

waarin ook contextuele kennis gevat is en anderzijds omdat het tijdens het onderzoek meer 

flexibiliteit biedt dan een enquête waarbij respondenten in hun antwoorden gevangen zijn in 

vooropgestelde antwoordopties (Bryman, 2015, p. 466).  

 De interviews zijn semigestructureerd aan de hand van de topiclijsten die uiteen worden 

gezet onder 4.4 operationalisaties. Die topics vormen de basis voor de deductieve vraagstellingen 

die zijn afgeleid van de theoretische operationalisatie, deze zijn aangevuld met inductieve 

vraagstelling. De interviews leveren zowel feitelijke als niet-feitelijke informatie op (van Thiel 

2015, P. 115).  

 De interviews hebben digitaal plaatsgevonden via MS Teams en zijn via dat platform ook 

opgenomen. De opnames zijn nadien met digitale ondersteuning via MS Word getranscribeerd om 

zo tot een volledige en transparante dataverzameling te komen. Voor ieder interview zijn informed 

consent vragen gesteld over (1) de vrijwillige medewerking aan het onderzoek, (2) toestemming dat 

de uitkomsten van het interview verwerkt mogen worden in een verslag of wetenschappelijke 

publicatie en (3) toestemming voor het opnemen en transcriberen via Microsoft. 

 Via NVivo 12 zijn de transcripten gecodeerd en geanalyseerd. Qua codering zijn eerst de 

onderdelen gecodeerd volgens de operationalisaties in 4.4. Daarna heeft thematische codering 
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plaatsgevonden voor alle zaken die daarbuiten vielen, zoals context, tijd en andere inductieve 

bevindingen (van Thiel, 2015, p. 172). 

 

4.4.2 Respondentselectie 

In telefonisch overleg met Els Holsappel, projectleider Communicatie, participatie en lokaal 

eigendom voor de RES West-Overijssel, is afgesproken dat via haar netwerk een 

gemeenschappelijke e-mail verstuurd wordt met het verzoek mee te doen aan het onderzoek. Dit 

heeft ertoe geleid dat per gemeente is gekeken wie mij het beste te woord kon staan over het thema 

burgerbetrekking in de desbetreffende gemeente. Daarbij moet genoemd worden dat door 

agendaproblemen de gemeente Ommen geen onderdeel uitmaakt van het onderzoek. In veel 

gevallen is gesproken met communicatieadviseurs, maar ook projectleiders en externen hebben 

vanuit hun rol binnen de gemeente een interview afgelegd. In enkele gevallen betekende dit dat 

twee respondenten aanwezig waren tijdens het interview. De respondenten zijn dus zelf-

geselecteerd op basis van inhoudelijke kennis of het hebben van overzicht over strategische keuzes 

die gemaakt zijn op het gebied van burgerbetrekking in het kader van de ontwikkeling van 

energiestrategieën. Naast respondenten die de gemeenten vertegenwoordigen waren er respondenten 

die de regio, de provincie en een provinciaal programma vertegenwoordigden. De scope van het 

onderzoek beperkte het aantal en type respondenten tot vertegenwoordigers van de verschillende 

gemeenten en andere overheidsorganen. Het zou voor dit onderzoek, maar vooral ook 

vervolgonderzoek interessant zijn om met een kleinere selectie aan gemeenten meer de diepte op te 

zoeken en naast de onderstaande respondentenlijst ook politici en burgers te spreken. Met de ruimte 

die het onderzoek heeft is gekozen om uit ieder interview zoveel mogelijk informatie te halen. 

Daarom is er gekozen voor respondenten die zelf een actieve rol hebben gespeeld in het vormgeven 

of uitvoeren van de praktijken van burgerbetrekking. Zie tabel 4.4.2. voor de volledige lijst 

respondenten met daarin de vertegenwoordiging, datum van het interview, respondentnaam en -

functie en de respondentcode waaraan gerefereerd wordt in het onderzoek. 
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Tabel 4.4.2 Respondentenlijst 

Vertegenwoordiging 
Datum 

interview 
Naam Respondenten 

Functie Respondent 

code 

Dalfsen 17-06-2021 Thijs Mosterman Milieu ambtenaar Dal-R1 

Deventer 30-06-2021 Suzanne van der Putt 
Strategisch 

communicatie adviseur 
Dev-R1 

Hardenberg (1) 28-06-2021 

Peter Hermans 

 

Beleidsmedewerker 

milieu en duurzaamheid 

Har-R1 

 

Robert Ekkelenkamp 
Projectleider 

windenergie 
Har-R2 

Hardenberg (2) 01-07-2021 Robert Ekkelenkamp 
Projectleider 

windenergie 
Har-R2 

Kampen 30-06-2021 Henrica de Vries Adviseur communicatie Kam-R1 

Olst-Wijhe 10-06-2021 Saskia Schonewille Communicatie adviseur Ols-R1 

Raalte 08-07-2021 Irene Eisink 
Beleidsmedewerker 

energie/co-creator 
Raa-R1 

Staphorst 08-07-2021 Wouter Dijk 
Beleidsmedewerker 

energietransitie 
Sta-R1 

Steenwijkerland 10-06-2021 Ype van Woensem Adviseur duurzaamheid Ste-R1 

Zwartewaterland 29-06-2021 

Martijn Oosting 

 

(extern) Medewerker 

energietransitie 

Zwa-R1 

 

Jolien Jansen 
(extern) 

Communicatieadviseur 
Zwa-R2 

Zwolle 07-07-2021 Robert Vink 
Senior 

communicatieadviseur 
Zwo-R1 

NEO 01-07-2021 Mart Oude Egbrink Projectleider energie NEO-R1 

RES-West-

Overijssel 
17-06-2021 Els Holsappel 

Projectleider 

communicatie, 

participatie en lokaal 

eigendom 

RES-R1 

Provincie Overijssel 09-07-2021 Annajorien Prins 
Strategisch 

beleidsadviseur 
Pro-R1 

 

4.5 Operationalisaties 

4.5.1 Operationalisatie Democracy cube 

Samen met de respondenten worden de verschillende werkvormen gescoord op drie vragen, wat 

moet leiden tot invulling van de democracy cube per werkvorm en nadien tot een cumulatieve 

invulling waarin alle scores binnen dezelfde gemeente gevat zijn. De operationalisatie volgt 

scorebetekenissen zoals deze in het theoretische kader (paragraaf 3.2) zijn uitgelegd. De democracy 

cube telt drie assen die ieder een eigen vraag stellen. De eerste as (1) vraagt wie participeert er? 

Deze as varieert van exclusiviteit tot inclusiviteit en kent de volgende gradaties: 1.Academici en 

bestuurders 2.Professionele stakeholders 3.Leek stakeholders 4.Willekeurig geselecteerde (burgers) 

5.Open met gerichte werving 6.Open met zelfselectie. De tweede as (2) vraagt Hoe communiceren 

en beslissen participanten? Deze as varieert van hoge tot lage intensiteit van communicatie en 

besluitvorming en kent de volgende gradaties: 1.Technische expertise 2.Delibereren en 
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onderhandelingen 3.Aggregeren en onderhandelen 4.Ontwikkelen van voorkeuren 5.Uiten van 

voorkeuren 6.Luisteren als toeschouwer. De derde as (3) vraagt Welke invloed hebben participanten 

op het uiteindelijke besluit? Deze as varieert van hoge naar lage mate van autoriteit en inspraak en 

kent de volgende gradaties 1.Directe autoriteit, 2.Co-govern, 3.Adviseren, 4.Communicatieve 

invloed, 5.Individuele kennisgeving. De onderstaande tabel 4.5.1 komt regelmatig terug ter 

ondersteuning van interpretatie van werkvorm invullingen in de democracy cube. 

 

Tabel 4.5.1 Scores democracy cube  

1.Mate van inclusiviteit 2. Vorm van Communicatie 3.Mate van Invloed 

1.Academici en bestuurders 1.Technische expertise 1.Directe autoriteit 

2.Professionele stakeholders 2.Deliberatie en onderhandelingen 2.Co-govern 

3.Leek stakeholders 3.Aggregeren en onderhandelen 3.Adviseren 

4.Willekeurig geselecteerde 

(burgers) 

4.Ontwikkelen van voorkeuren 4.Communicatieve 

invloed 

5.Open met gerichte werving 5.Uiten van voorkeuren 5.Individuele 

kennisgeving 

6.Open met zelfselectie 6.Luisteren als toeschouwer n.v.t. 

 

Een respondent kan aangeven in welke mate er sprake is van de verschillende assen van de 

democracy cube. Daarin is niet uitgesloten dat binnen een werkvorm en as meerdere aaneengesloten 

scores mogelijk zijn. Nadien worden tijdens de analyse van de data de verschillende werkvormen 

geplot op een tabel zoals te zien is in tabel 4.1.1. die een voorbeeld geeft van de invulling van een 

enquête als werkvorm. 

Een score van zes op de eerste as geeft aan dat deze enquête toegankelijk was als: open met 

zelfselectie, in dit voorbeeld kunnen we voorstellen dat de enquête online stond en dat iedereen die 

ervan afwist de mogelijkheid had hem in te vullen. Omdat het om een enquête gaat waar de burger 

om zijn mening wordt gevraagd en niet een presentatie waar de burger slechts informatie ontvangt 

kan de tweede as gescoord worden op de waarde 5. Uiten van voorkeuren. Dit is nog geen score van 

4. ontwikkeling van voorkeuren omdat er geen dynamiek plaatsvindt tussen burgers onderling of 

tussen burger en initiatiefnemers. De burger wordt rechttoe-rechtaan gevraagd naar diens mening. 

Dat gezegd hebbende is de laatste as vrijwel verzekerd van de score 5.Individuele kennisgeving, 

omdat dat letterlijk het geval is bij een enquête; er vindt geen gesprek of onderhandeling plaats en 

er wordt geen officieel advies geformuleerd. 

 

4.5.2 Operationalisatie democratische waarden 

In tegenstelling tot de bovenstaande operationalisatie van de democracy cube is in de 

operationalisatie van de democratische waarden niet enkel gebruik gemaakt van de theorieën van 

Fung, maar ook van die van Edelenbos en Meerkerk volgens de in hoofdstuk 3.3 besproken duiding 
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van de democratische waarden (Edelenbos & Meerkerk, 2016; Fung, 2006b). Op basis van de 

theoretische verkenning zijn door de onderzoeker deelconcepten voorafgaand aan de 

dataverzameling opgesteld. De onderstaande operationalisatie wordt toegepast in zowel de topiclist 

voor de interviews als voor de codeboom tijdens het coderen. De onderstaande operationalisatie 

wordt daarnaast ook in dezelfde volgorde gebruikt in hoofdstuk 5 om de resultaten ter 

beantwoording van deelvraag 2 weer te geven. 

 

Effectiviteit:  

Volgens zowel Fung als Edelenbos en Meerkerk kan burgerbetrekking bijdragen aan effectiviteit 

door beroep te doen op lokale kennis en vindingrijkheid van de burgers (Fung, 2006b, p. 73; 

Edelenbos en Meerkerk, 2016, pp. 8-10). Dit is geoperationaliseerd onder ‘(1) Burgerkennis’. Waar 

Fung naar hint en Edelenbos en Meerkerk expliciet maken, kan burgerbetrekking ook bijdragen aan 

draagvlak voor het initiatief door samenwerking tussen burgers onderling te stimuleren, waardoor 

de burgers bewust worden van onderlinge afhankelijkheden (Edelenbos & Meerkerk, 2016, pp. 8-

10). Dit is geoperationaliseerd onder ‘(2) Draagvlak’. Edelenbos en Meerkerk voegen twee risico’s 

toe aan Fung’s optimistische kijk op effectiviteit vanuit hun instrumentele perspectief. De eerste 

hiervan is het risico dat burgerbetrekking meer kosten dan baten biedt, dit is geoperationaliseerd 

onder ‘(3) Kosten-baten’. Het tweede risico duidt op stagnatie, wat het gevolg kan zijn van 

conflicten in belangen tussen de betrokken (Edelenbos & Meerkerk, 2016, pp. 8-10). Dit is 

geoperationaliseerd onder ‘(4) Stagnatie’. 

 

(1) Burgerkennis: Beleid levert verbeteringen op door middel van kennis en vindingrijkheid van 

de burgers. 

(2) Draagvlak: Onderlinge samenwerking tussen burgers wordt gestimuleerd en burgers nemen 

kennis van wederzijdse afhankelijkheid wat leidt tot een toename aan draagvlak of 

acceptatie voor het initiatief. 

(3) Kosten-baten: Kosten van zowel middelen als tijd kunnen comparatief opgevat worden en 

vergeleken met een situatie zonder burgerbetrekking. Compenseren de baten van 

burgerbetrekking de kosten ervan? 

(4) Stagnatie: Betrokkenen zoals burgers, stakeholders of bestuurders verzeilen op basis van 

waarden of belangen in conflict. Dit leidt tot stagnatie en/of impasses in het beleidsproces. 

 

Legitimiteit: 

Fung beschouwt “a public policy or action is legitimate when citizens have good reasons to support 

or obey it” (Fung, 2006b, p. 70). Eén sterke reden tegen steun of navolging is een overtreding van 

het principe van gelijke behandeling, ofwel een situatie waarin slechts de belangen van een kleine 
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selecte groep worden behartigd (Fung, 2006b, p. 70). Een overtreding hiervan getuigt dan ook van 

illegitieme praktijken. Legitimiteit wordt door Fung ook begrepen als de mate waarin beleid 

responsief is op input van de bevolking. Eén van de redenen dat representatieve democratie legitiem 

wordt geacht is omdat burgers de mogelijkheid hebben gehad om met hun stem invloed uit te 

oefenen op het politiek bestel (Fung, 2015, p. 515). Deze twee thema’s van legitimiteit zijn ook 

opgenomen in de kansen- en risicoanalyse volgens het democratisch perspectief van Edelenbos en 

Meerkerk in hoofdstuk 3 (Edelenbos & Meerkerk, 2016, pp. 13-15).  

Het eerste van deze thema’s is ‘vertrouwen’ en heeft betrekking op het leggen van 

verbinding tussen burgers en het bestuur. Dat kan op het niveau van bestuur of proces en beide 

niveaus kunnen als (on)eerlijk bestempeld worden. Deze verschillende elementen van het thema 

‘vertrouwen’ zijn geoperationaliseerd als ‘(1) Vertrouwen in bestuur’, ‘(2) Vertrouwen in proces’ 

en ‘(3) Vertrouwen door eerlijkheid’. Het tweede thema betreft de wijze waarop legitimiteit kan 

toenemen door meer participatief deliberatieve vormen van democratie op de bestaande 

representatieve democratie. Dit is dan ook het thema van ‘invloed’ en betreft de mate waarin input 

van burgers zich vertaald in invloed en waar mogelijkheden bestaan voor weerstand jegens keuzes 

die niet in overeenstemming zijn met de deliberatieve uitkomsten. Het eerste hiervan kan in 

positieve zin als ‘invloed’ en in negatieve zin als ‘corruptie’ geoperationaliseerd worden. In beide 

gaat het om die gevallen waar betrokken burgers een verwachting hebben van invloed die wel of 

niet gehonoreerd wordt. Daarom worden deze beide geoperationaliseerd onder ‘(1) Input-Invloed’ 

en negatieve zin onder ‘(2) Corruptie’. Dit laatste wordt ook meegenomen omdat corruptie de 

antithese van legitimiteit betreft en een situatie aanduidt waarin burgerbetrekking niet leidt tot 

daadwerkelijke participatie maar slechts ‘voor de bühne’ wordt georganiseerd. Het laatste element 

hiervan betreft invloed in de vorm van kanalen van weerstand waarin burgers de mogelijkheid 

hebben hun bedenkingen op zijn minst bespreekbaar te maken. Dit is geoperationaliseerd onder ‘(2) 

Weerstand’. 

 

Thema: Vertrouwen door verbinding met tussen bestuurder en burger 

(1) Vertrouwen in bestuur: Neemt vertrouwen in het bestuur toe door ontmoetingen tussen 

burgers en bestuurders?  

(2) Vertrouwen in proces: Neemt vertrouwen in het proces toe doordat het door middel van 

burgerbetrekking inzichtelijker wordt voor de betrokken burger? Dat wil zeggen, neemt 

vertrouwen toe en de angst voor corruptie af doormiddel van een transparant proces? 

(3) Vertrouwen door eerlijkheid: Wordt het proces als eerlijk gepresenteerd en ervaren door 

zowel bestuurders als betrokkenen? 
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Thema: Invloed: Input vertaalt zich naar invloed en burgers hebben kanalen van weerstand op voor 

hun onwenselijke beleidskeuzes. 

 

(1) Input-invloed: Bestuurders en burgers geven aan dat de door de burger aangegeven input 

zich niet (voldoende) vertaald naar invloed op beleidsuitkomsten. Corruptie: Input wordt 

wel geleverd maar genegeerd door bestuurders. Zijn hier aanwijzingen of klachten over 

geweest? Hoe denkt de gemeente erover na dit te voorkomen?  

(2) Weerstand: Zijn er kanalen van weerstand ter beschikking voor burgers die het oneens zijn 

met beleidskeuzes? 

 

Rechtvaardigheid: 

Het belangrijkste element dat in de theoretische verkenning van de democratische waarde 

‘rechtvaardigheid’ in hoofdstuk 3 naar voren kwam is de nadruk op de vraag ‘wie’ invloed heeft. In 

de context van burgerbetrekking gaat het erom dat de betrokkenen zowel horizontaal -als burgers 

onderling-, als verticaal -tussen burger en bestuurder-, gelijke vrijheid van uiting genieten. Het is 

daarbij niet noodzakelijk dat de soevereiniteit van de bestuurders dermate wordt ingeperkt om de 

mate van invloed tussen burger en bestuurder gelijk te trekken (Fung, 2006b, p.74). Echter betekent 

het dat wanneer aanvullend op het bestaande bestuur input geleverd wordt deze, in navolging van 

het principe van gelijke behandeling, ook daadwerkelijk gelijk behandeld worden. Precies deze 

aspecten; toegankelijkheid tot meedoen en de toegankelijkheid van de door de burger geuite ideeën, 

vormen de twee thema’s van de operationalisatie van de waarde ‘rechtvaardigheid’. 

 In het eerste thema ‘(on)toegankelijkheid voor burgers’ is gelijknamig geoperationaliseerd 

onder ‘(1) (On)toegankelijkheid van burgers’. In het tweede thema ‘(on)toegankelijkheid van 

burgerideeën’ zijn twee elementen geoperationaliseerd. Deze elementen zijn respectievelijk ‘(1) 

Ruimte en uiting’, en ‘(2 Inventarisatie en verwerking)’. Net als de literatuurbespreking in 

hoofdstuk 3 volgt deze operationalisatie de kansen- en risicoanalyse van Edelenbos en Meerkerk 

volgens hun culturele perspectief (Edelenbos & Meerkerk, 2016, pp. 10-12). 

 

Thema van (on)toegankelijkheid voor burgers. 

(1) (On)toegankelijkheid van burgers:  Hebben bepaalde (groepen) burgers geen- of beperkte 

toegang tot procedures of momenten van inspraak (te denken aan reisafstand, kosten, andere 

verplichtingen die sociaal of religieus van aard kunnen zijn)? 

 

 

 

 



56 

 

Thema (On)toegankelijkheid van burgerideeën:  

(1) Ruimte en uiting: Hebben burgers de ruimte gekregen om hun ideeën en meningen kenbaar 

te maken? Vrije-uiting: Is de burger doormiddel van sociale normen, ingewikkelde taal en 

andere hinder niet van boven af opgelegd? 

(2) Inventarisatie en verwerking: Worden kennis en inzichten van betrokken burgers succesvol 

geïnventariseerd en ingezet ten gunste van het initiatief? Verwerking: Worden de ideeën en 

meningen systematisch verwerkt (te denken aan een logboek, actiepunten lijst, vervolg 

vergaderingen of anders)? 

 

4.6 Betrouwbaarheid en validiteit 
Sterke externe betrouwbaarheid is in dit kwalitatieve onderzoek minder aanwezig. Dit valt te 

verantwoorden omdat dit gebruikelijk is in kwalitatief, sociaal-bestuurlijk onderzoek waar sprake is 

van interpretaties en sociale situaties. Het is moeilijk herhaalbaar en daarom wordt meer aandacht 

gelegd op interne betrouwbaarheid en transparantie over de details van het onderzoek. Om die 

interne betrouwbaarheid te verstevigen zijn door de onderzoeker gedurende de interviews de 

antwoorden van de respondenten in eigen woorden teruggekoppeld, waardoor zij in de mogelijkheid 

zijn gesteld om de interpretatie te bevestigen of aanvulling te geven. Dit is een standaard die 

bijgedragen heeft aan de betrouwbaarheid van de resultaten van de interviews. Daarnaast wordt in 

de topiclist, codering en behandeling van de resultaten regelmatig gebruik gemaakt van dezelfde set 

thema’s. 

 De interne validiteit van het onderzoek is geborgen in de theoretische concepten die 

beschreven zijn in hoofdstuk twee en kent verder niet veel obstakels, omdat in het onderzoek de 

interpretaties van de respondenten centraal staan. De rijke beschrijvingen van de context en de 

antwoorden van de respondenten bieden een rijkdom aan informatie wat de interne validiteit 

verhoogt. Dit in tegenstelling tot de externe validiteit die door de geringe aantallen cases en de vele 

contextuele factoren beperkt is. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

H.5 – Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Zoals aangegeven in de 

paragraaf over respondentselectie is de gemeente Ommen niet in dit onderzoek inbegrepen door 

planningsconflicten. Het resultatenhoofdstuk begint in onderdeel 5.1 met uitleg en weergave van de 

context en toegepaste werkvormen en diens inpassingen in de democracy cube. Dit wordt eerst per 

gemeente afzonderlijk gedaan, omdat eerst inzicht moet worden gekregen in welke werkvormen in 

welke mix zijn ingezet binnen dezelfde gemeente. De context speelt daarbij een belangrijke rol in 

de fase van analyse en interpretatie en biedt de transparantie die de validiteit van het onderzoek 

vereist. Het eerste deel maakt de beantwoording van deelvraag 1: ‘Welke werkvormen van 

burgerbetrekking zijn toegepast en hoe zijn deze in te passen in de democracy cube?’ mogelijk. Het 

tweede deel, de context, maakt latere analyse en interpretatie mogelijk. 

Vervolgens wordt deelvraag 2: ‘Hoe reflecteren respondenten op de democratische waarden 

in het kader van burgerbetrekking?’ in onderdeel 5.2 behandeld. Per democratische waarde wordt er 

in dit onderdeel, op basis van de operationalisatie uit de onderzoeksopzet hoofdstuk 4, beschreven 

hoe de respondenten uit de verschillende gemeenten erop reflecteren. Zoals beschreven staat in de 

onderzoeksopzet wordt er deductief, dat wil zeggen met een theorietoetsend perspectief, gekeken 

naar de antwoorden van de respondenten. Er worden in dit onderdeel, ter voorbereiding van de 

beantwoording van de hoofdvraag, overeenkomsten, verschillen, dwarsverbanden en andere 

relevante opmerkingen beschreven die gezamenlijk moeten leiden tot een algemeen beeld hoe de 

respondenten van de verschillende gemeenten tegen de individuele democratische waarden aan 

kijken op basis van hun ervaringen. 

Voor de beantwoording van deelvraag 3 ´Welke contextuele, randvoorwaardelijke of 

anderzijds herkenbare elementen hebben invloed op de verwezenlijking van democratische waarden 

in het kader van burgerbetrekking?´ in onderdeel 5.3 wordt er met een inductieve, dat wil zeggen 

met een theorieopbouwend perspectief, gezocht naar die aspecten van burgerbetrekking die relevant 

zijn voor de mogelijke verwezenlijking van democratische waarden. Het gaat in dit onderdeel om 

zaken die bij de beantwoording van deelvraag 2 nog niet (voldoende) ter sprake zijn gekomen, maar 

wel volgens de respondenten van belang waren. 

 De resultaten van deze drie deelvragen worden in de laatste stap van dit hoofdstuk gebruikt 

voor de fase van analyse en interpretatie. In de voorgaande onderdelen ligt de nadruk op de 

erlebnisse ofwel ´belevingen´ van de respondent in het kader van diens ´leefwereld´(Dilthey, 1994, 

p. 62). Naarmate het hoofdstuk vordert verschuift de rol van interpretatie van de respondent naar die 

van de onderzoeker. In dit laatste deel worden de analyses en interpretaties door de onderzoeker 

uitgevoerd op basis van de resultaten in de voorgaand onderdelen. 
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5.1 Context en toegepaste werkvormen met inpassing van de Democracy Cube 
Omdat verschillen in de uiteindelijke resultaten deels terug te voeren zijn op contextuele verschillen 

wordt er expliciet rekening mee gehouden en transparant weergegeven in dit deel van het 

resultatenhoofdstuk. Enkele zeer concrete achtergrondaspecten zoals inwoneraantal en wanneer de 

burgerbetrekking heeft plaatsgevonden worden hier expliciet gemaakt. Dit is relevant om onder 

andere zaken als tijdsdruk en mogelijke gevolgen van de coronapandemie herleidbaar te maken. De 

context ondersteunt daarbij ook de beantwoording van deelvraag 3.  

Naast context wordt in dit deel van het resultaten hoofdstuk stil gestaan bij de verschillende 

werkvormen en diens inpassing in de democracy cube waarmee een antwoord wordt gevonden op 

deelvraag 1. Om te weten welke rol de werkvormen spelen in de verwezenlijking van de 

democratische waarden is het voor het deductieve, theorietoetsende deel van het onderzoek 

noodzakelijk eerst in kaart te brengen van welke werkvormen gebruik is gemaakt in de 

verschillende gemeenten. Het regionale niveau wordt in dit onderdeel niet behandeld om twee 

redenen: Ten eerste is er in de locusbeschrijving in hoofdstuk 2 uitvoerig stilgestaan bij het 

regionale niveau en ten tweede omdat er in deze regio nadrukkelijk is gekozen voor een aanpak 

‘van onderop’ waarbij de regio voornamelijk een ondersteunende rol heeft aangenomen ten opzichte 

van de gemeenten.  

De invullingen van de democracy cube zijn, zoals uitgelegd in de onderzoeksopzet in 

hoofdstuk 4, tot stand gekomen in samenspraak met de respondenten waar in enkele gevallen het 

een interpretatie is geweest van de onderzoeker. Dit laatste is gebeurd op basis van naslagwerk 

zoals participatieplannen of verslagen vanuit de gemeenten. De namen van de werkvormen die 

worden genoemd komen direct van de respondenten of hun gemeentelijke documentatie. Er is geen 

sprake geweest van voorbedachte categorieën waarin de verschillende werkvormen van de 

gemeenten ingepast zijn.  

Per gebruikte werkvorm is de democracy cube ingevuld, een volledige lijst afzonderlijke 

invullingen van alle toegepaste werkvormen is te vinden in de bijlagen. Om in een oogopslag een 

idee te krijgen van de wijze waarop burgerbetrekking in een gemeente is georganiseerd volgt na 

behandeling van iedere gemeente een cumulatieve invulling van de democracy cube waarin alle 

werkvorm invullingen in de desbetreffende gemeente bij elkaar opgeteld zijn ingevuld. De hiervoor 

gebruikte werkvormen staan altijd vermeld en kunnen onderling overlappen.  

Om interpretatie van de verschillende invullingen van de democracy cube te ondersteunen 

zijn naast de invullingen zelf, aangegeven met het symbool ´X´ ook de in hoofdstuk 3 genoemde 

ideaaltypen per democratische waarden aangegeven met het symbool ´*´ in de corresponderende 

kleuren. Het symbool ‘*’ in de kleur paars verwijst naar één interpretatie van het ideaaltype voor 

effectiviteit. Het symbool ‘*’ in de kleur groen verwijst naar het ideaaltype voor legitimiteit en het 
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symbool ‘*’ in de kleur blauw, verwijst naar het ideaaltype voor rechtvaardigheid. Samengenomen 

vormen deze ideaaltypen een richtinggevende kaart voor werkvorminvullingen. Een blanco 

exemplaar hiervan bevindt zich hieronder in tabel 5.1. Wanneer, in het cumulatieve overzicht, zich 

een overlappende invulling van een score voordoet, bijvoorbeeld de score ‘6’ bij as (1) inclusiviteit 

die staat voor open met zelf selectie, wordt dit aangegeven met ‘X²’ voor een dubbele overlap en 

‘X³’ voor een driedubbele overlap. 

 

Tabel 5.1 alle ideaaltypen 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

* ** ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

** * 
   

3.Mate van Invloed * * *    

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Het is het herhalen van enkele opmerkingen uit hoofdstuk 3 waard om verwarring in 

interpretaties van een ingevulde democracy cube te voorkomen. Ten eerste de opmerking dat de 

democracy cube altijd als geheel beschouwd dient te worden met daarbij een tweede opmerking dat 

de scores (1-6) niet duiden op een beter/slechter verschil. Het is verleidelijk om een verband te zien 

tussen de individuele assen en de drie democratische waarden. Bijvoorbeeld dat een ‘hoge’ score 

van 6 op de eerste as van inclusiviteit zou correleren met een versterking van de waarde van 

legitimiteit. Dit is nadrukkelijk niet het geval. De scores duiden enkel en alleen op de invulling van 

de betreffende as zoals deze in tabel 5.2 staat weergegeven. In bepaalde gevallen kan het gunstiger 

zijn om hogere mate van invloed te hebben, in andere gevallen kan dat minder wenselijk zijn. Een 

derde en evenmin onbelangrijke opmerking heeft betrekking op de ideaaltypen. Het is niet 

noodzakelijk dat elke werkvorm in dienst staat van een democratische waarde. Het informeren van 

burgers kan een nastrevenswaardig doel zijn, dat niet gericht is op de verwezenlijking van één van 

de democratische waarden. Een werkvorm die enkel hierop is gericht draagt dan enkel niet bij aan 

één van de waarden, dit kan een bewuste keuze zijn. 

 

Tabel 5.2 Scores democracy cube  

1.Mate van inclusiviteit 2.Vorm van Communicatie 3.Mate van Invloed 

1.Academici en bestuurders 1.Technische expertise 1.Directe autoriteit 

2.Professionele stakeholders 2.Deliberatie en onderhandelingen 2.Co-govern 

3.Leek stakeholders 3.Aggregeren en onderhandelen 3.Adviseren 

4.Willekeurig geselecteerde 

(burgers) 

4.Ontwikkelen van voorkeuren 4.Communicatieve 

invloed 

5.Open met gerichte werving 5.Uiten van voorkeuren 5.Individuele 

kennisgeving 

6.Open met zelfselectie 6.Luisteren als toeschouwer n.v.t. 
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5.1.1 Dalfsen 

De gemeente Dalfsen bestaat uit het gelijknamige dorp samen met vijf andere dorpen met eigen 

buitengebieden en kleinere buurtschappen. Gezamenlijk telt de gemeente 28.242 inwoners en is 

gelegen op redelijk korte afstand van de stad Zwolle. Werkvormen van burgerbetrekking ten dienste 

van verduurzaming hebben zich grotendeels voor het ontstaan van de RES voorgedaan. De oudste 

samenwerkingsverbanden zijn naar schatting van de respondent tien jaar geleden begonnen. De 

werkvormen hoefden als gevolg van de spoedige start geen rekening te houden met lockdowns als 

gevolg van de coronapandemie. Andere belangrijke contextuele informatie is dat de gemeente een 

langdurige samenwerkingsrelatie heeft weten op te bouwen met de inwoners. Zo vertelde de 

respondent dat ze: “… een hele goede verstandhouding hebben en een gezamenlijke aanpak. [De 

inwoners willen] net zoals mij dezelfde boodschap uitstralen en doelstellingen hebben en dat is heel 

erg prettig, daar zijn we heel erg blij mee” (Dal-R1). Na gevraagd te worden naar wat er mede 

bijdroeg aan het succes in zijn gemeente, vertelde de respondent ten eerste dat de gemeente de 

groene omgeving waardeert. Ten tweede dat de gemeente zelden met financiële problemen te 

maken heeft en dat “de algemene economische regel is als jij geen geldproblemen hebt, dan maak je 

plannen voor de toekomst.” (Dal-R1). Een ander contextueel gegeven is dat in deze gemeente in de 

woonplaats Nieuwleusen twee windmolens zijn gebouwd door een ontstane energiecoöperatie. 

Deze mijlpaal wordt dan ook gevierd binnen de RES-organisatie.  

 

5.1.1.1 Werkvormen 

Als algemene strategie is er gekozen voor een trechtermodel van breed naar specifiek. Naast 

informatiezendende (webinar) en vragende (enquête) is er ingezet op bewonerbijeenkomsten 

volgens de ‘wereldcafé’ methoden (Dal-R1). Deze methode “zorgt op een informele wijze voor 

uitwisseling van kennis, ervaringen, meningen en ideeën. Een grote groep mensen geeft in een 

informele setting gemakkelijker zijn inbreng.” (participatiekompas, z.d.). De participanten gaan in 

georganiseerde sessies uiteen en bespreken bepaalde onderwerpen. Een voorzitter per sessie schrijft 

met steekwoorden mee, waaruit via een overzicht van de meest gebruikte termen wordt teruggeblikt 

op de verschillende sessies. Er zijn hierom heen losstaande acties geweest zoals het uitzetten van 

een enquête met als doel informatie uit de gemeenschap op te halen, voornamelijk de het in kaart 

brengen van de disposities van de inwoners ten opzichte van duurzaamheid als thema was daarbij 

van belang (Dal-R1). Een andere losstaande actie is de inzet van webinars als extra middel om in de 

informatiestroom richting de inwoners te voorzien (Dalfsen, 2020). De werkvorm met de meeste 

impact waren de wereldcafés. Om de inwoners tot participatie te verleiden en naar de 

bijeenkomsten te gaan vertelde de respondent dat ze herkenbare mensen uit de gemeenschap de rol 

van voorzitter gaven, waardoor ze ook een aanjagersrol aannamen (Dal-R1). Een voorbeeld van een 

stelling waarover gesproken werd is ‘hoe ziet een duurzaam Dalfsen eruit?’(Dal-R1). Naast een 
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bonte verzameling lokale verduurzamingsinitiatieven zijn er ook energiecoöperaties ontstaan uit 

deze bijeenkomsten. De respondent vertelde me enthousiast “Als je drie avonden bij elkaar gaat 

zitten, [na] drie avonden intensief hierover [te hebben] gepraat. Dan zeg je: en nu wil ik hiermee 

aan de slag. Moet eens opletten!” (Dal-R1). 

 Raadpleeg bijlage 1 voor democracy cube invullingen per gebruikte werkvorm. Tabel 5.1.1 

geeft een cumulatieve weergave van alle in deze gemeente ingezette werkvormen.  

 

Tabel 5.1.1 Dalfsen cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Enquête, Webinar, Wereldcafés (3 sessies) en Energiecoöperaties. 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X * ** ** X³ 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X²* X X X 

3.Mate van Invloed X * X * X* X X²  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

5.1.2 Deventer 

De gemeente Deventer bestaat uit de gelijknamige stad samen met vijf andere kernen en zeven 

kleinere buurtschappen. Gezamenlijk telt de gemeente 101.227 inwoners en is daarmee de, op 

Zwolle na, grootste gemeente van de regio West-Overijssel. De gemeente heeft op bestuurlijk vlak 

los van het RES-programma meer van doen met de aangrenzende RES-regio Cleantech regio door 

onder andere samenwerkingsverhoudingen met de twee aangrenzende steden Apeldoorn en Zutphen 

in de stedendriehoek (Cleantech regio). Hoewel er al bestaande verduurzamingstrajecten liepen en 

twee windmolens langs de snelweg in de afgelopen jaren zijn geëxploiteerd, is Deventer een 

opvallende gemeente in de regio West-Overijssel. De grootste stappen zijn gezet volgens de tempo-

aangeving van de kaders van het RES-programma. Dit heeft mede tot gevolg gehad dat de gemeente 

participatieplannen heeft geschreven voor de coronapandemie en met de uitvoer van sommige van 

deze plannen heeft gewacht (Dev-R1, Deventer, 2020). Het RES-programma wenste een bod per 

gemeente die opgenomen kon worden in het regionale bod van de RES 1.0 per 1 juli 2021 (RES, 

2019). De respondent gaf meermaals aan dat de gemeente Deventer erg last had van de tijdsdruk die 

daarmee gepaard is gegaan. Ze vertelde me over het participatieplan “Dat heb ik geschreven. En, 

dat hebben we uitgevoerd. En dat was natuurlijk wel onder grote tijdsdruk, dat begrijp je. … Ik zou 

haast willen zeggen van: wat zouden we dan nog kunnen doen?” (Dev-R1). 

Een bijkomend, contextueel obstakel voor de gemeente was dat de gemeente de voorkeur had om 

met kennis in pacht in gesprek te gaan met de inwoners van de kernen, maar dat “Parallel aan dit 

traject er ook ambtelijk werd gewerkt met een adviesbureau aan de herijking van de 

windverkenning” welke moet uitwijzen waar volgens wet- en regelgeving windturbines mogelijk 

zijn (Dev-R1). Samengevat betekent dit dat de gemeente twee obstakels (tijdsdruk en gebrek aan 
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informatie) tegelijkertijd moest weten te overwinnen. Uit de combinatie van deze twee elementen 

volgde een derde; het ontstaan van Deventer Wint. Dit is een lokale anti-windmolen-actiegroep, die 

grotendeels bestaat uit inwoners in de buurt van twee zoekgebieden die door een gemeentelijk 

voorgenomen besluit zijn aangewezen als gebieden met het meeste windpotentieel (Dev-R1). Als 

gevolg van de uitingen van deze groep zijn in de gemeente ontwikkelingen op het gebied van wind, 

en ook de daarbij komende participatie, stilgelegd tot na het zomerreces van 2021 om dan een 

nieuw participatietraject in te gaan. Het gevolg van dit alles is dat er wel degelijk participatie 

werkvormen tot uitvoer zijn gebracht, maar dat de uitkomsten hiervan zijn overschaduwd door de 

negatieve publiciteit en het grote wantrouwen van de actiegroep in Deventer (Dev-R1). De analyse 

van Deventer staat dus momenteel tussen twee trajecten in, waarvan de resultaten van de eerste 

deels niet meer relevant lijken en de tweede nog moeten worden ontwikkeld. 

 

5.1.2.1 Werkvormen 

Zoals in de contextuitleg beschreven staat zijn er participatiewerkvormen gelijktijdig met het 

verloop van de RES tot uitvoer gekomen. Twee werkvormen zijn in de gemeente ingezet voordat de 

rem erop is gezet en er na het zomerreces nieuwe trajecten zullen volgen (Deventer, 2020, Deventer 

2021). Er is een enquête uitgezet onder een aselecte representatieve groep inwoners om een peiling 

te krijgen van de disposities en voorkeuren van de inwoners over de opwek via bijvoorbeeld wind 

of juist zon op land. Een typische afweging, omdat windmolens weliswaar op grotere afstand 

zichtbaar zijn, maar deze wel aanzienlijk veel minder landoppervlak vereisen. Daarnaast zijn er in 8 

kernen werkgroepen georganiseerd evenals twee afzonderlijke werkgroepen met enerzijds Dev&ter 

young en het bedrijfsleven. Van al deze werkgroepen zijn woord- en beeldverslagen gemaakt en 

online gezet (Deventer, 2021). 

Raadpleeg bijlage 1 voor democracy cube invullingen per gebruikte werkvorm. Tabel 5.1.2 

geeft een cumulatieve weergave van alle in deze gemeente ingezette werkvormen. 

 

Tabel 5.1.2 Deventer cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Enquête en Werkgroepen 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 * ** ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X * 
 

X 
 

3.Mate van Invloed  *  * * X X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

5.1.3 Hardenberg 

De gemeente Hardenberg telt 29 woonplaatsen met gezamenlijk 61.346 inwoners. Op het gebied 

van duurzaamheid zijn ze in deze gemeente vanaf 2017 aan de slag met een participatie- en 

communicatiestrategie waarin ook verkenningen zijn uitgevoerd voor grootschalige opwek via wind 
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en zon (Har-R1, Har-R2). De meeste participatieactiviteiten hebben zich voor de coronapandemie 

voorgedaan, maar ook te midden van de lockdowns zijn participatiemomenten, met de intussen 

opgezette werkgroepen, online doorgegaan. Het doel was om van meet af aan in te zetten op het 

creëren van draagvlak aan de voorkant (Har-R1, Har-R2). Daarbij komt wel de kanttekening, die in 

de verdere analyse weer aan bod komt, van één van de respondenten:  “Maar ja, wat, hoe definiëren 

we nou eigenlijk draagvlak en hoe? … Dat is politiek gezien natuurlijk wel strategisch slim, maar 

dat is wel iets waar je altijd tegenaan loopt in je uitvoering.” (Har-R2). De algemene strategie was 

om zoveel mogelijk in te zetten op projectniveau en om op die manier situationeel te kunnen kijken 

naar de belangen en partijen en hoe de gemeente deze bij elkaar kan brengen (Har-R2). 

 

5.1.3.1 Werkvormen 

De gemeente is begonnen met een algemene informatiebijeenkomst met op de uitnodiging al de 

oproep voor inwoners om zich aan te melden bij de omgevingsadviesgroep (Har-R1, Har-R2). De 

informatieavond zelf is opgezet rondom enerzijds de opgave waarvoor de gemeente staat te 

communiceren naar de inwoners toe en anderzijds vragen te beantwoorden van de inwoners en om 

daardoor kennis te nemen van de zorgen die ze hebben. In de omgevingsadviesgroep zijn onder 

andere grondeigenaren, bewoners en andere plaatselijke belangen vertegenwoordigd en zij spreken 

maandelijks met elkaar af om met adviezen te komen naar de gemeente toe op het gebied van 

duurzaamheid (Har-R1, Har-R2). De gemeente faciliteert hen hierin door een onafhankelijke 

voorzitter en secretaris in te huren. Door de samenwerking met de inwoners, ontwikkelaars en de 

inzet op lokaal eigendom noemde één van de respondenten: “Inmiddels hebben we nu een aantal 

mensen bereid gevonden die een lokale energiecoöperatie gaan oprichten en die nu een aandeel in 

die twee parken gaan verwerven. Dus dat, dat loopt.” (Har-R-1). 

Raadpleeg bijlage 1 voor democracy cube invullingen per gebruikte werkvorm. Tabel 5.1.3 

geeft een cumulatieve weergave van alle in deze gemeente ingezette werkvormen. 

 

Tabel 5.1.3 Hardenberg cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Informatiebijeenkomst, Omgevingsadviesgroep/bewonersplatform en 

Energiecoöperatie(s) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X² * ** ** X² 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X * X 
 

X 

3.Mate van Invloed X * X * X *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 
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5.1.4 Kampen 

De gemeente Kampen is opgeteld uit vijf kernen en meerdere buitengebieden en telt een 

inwonersaantal van 54.476 mensen. In deze gemeente zijn de ambtenaren de afgelopen tien jaar 

bezig geweest met duurzaamheidsbeleid en de betrekking van burgers bij dat beleid (Kam-R1). In 

het kader van de RES zijn ze niet met een nieuw plan gekomen, maar hebben ze gaandeweg 

aanpassingen gemaakt aan de huidige plannen. De betrekking van burgers moet in deze 

aanpassingen een prominentere plek krijgen. De respondent vertelde dat: “We hebben wel 

natuurlijk heel bewust ons voorgenomen om inwoners te betrekken bij wat we met de RES gaan 

doen.” (Kam-R1). Hoewel veel inzet rondom participatie is geformuleerd in het kader van de RES 

wist de gemeente snel tot de uitvoer over te gaan. Het participatietraject heeft zich voorgedaan 

tussen de vaststelling van de startnota van de RES in december 2019 en concept-RES in april 2020 

(Kam-R1). Hierdoor hadden ze het geluk geen rekening te hoeven houden met de coronapandemie 

en eventuele lockdowns. De algemene strategie was om eerst in te zetten op voorlichting via de 

gebruikelijke kanalen van de gemeente, te denken aan gemeentewebsite en de huis-aan-huis-krant, 

om zo kennis te geven van de RES en inhoudelijk op het gebied van vormen van energieopwek. Dit 

werd gevolgd door drie energietoppen als grotere bijeenkomsten en eindigde met energiecafés in de 

kernen van Kampen (Kam-R1).  

 

5.1.4.1 Werkvormen 

Na de fase van voorlichting zijn er drie verschillende energietoppen georganiseerd, dit waren 

respectievelijk 1. In gesprek met de samenleving, 2.in gesprek over kansen en dilemma’s met 

ondernemers en maatschappelijke partners en 3.expertmeeting over de energie transitie met een 

panel deskundigen voor de gemeenteraad (Kam-R1). Op de eerste top konden inwoners met 

geeltjes hun voorkeuren ontwikkelen en aggregeren door voor of tegen proposities te stemmen 

(Kam-R1). Dit vond plaats voordat er concreet beleid was gemaakt waardoor de resultaten konden 

worden meegenomen door de beleidsmedewerkers van de gemeente. Op de tweede top waren 

stakeholders met een georganiseerd niveau aanwezig. In deze bijeenkomst ging de aandacht uit naar 

kennisuitwisseling van partijen en hun belangen en ophalen van disposities ten opzichte van 

verduurzamingsproposities. Het was vooral dillema’s aftasten, maar was niet van de orde 

‘participatie’ in strikte zin zoals Arnstein dat opvat (Arnstein, 1969, Kam-R1). De laatste top ging 

om technische afwegingen en besloeg het informeren van de gemeenteraad, deskundigen konden 

vanuit hun expertise kennis overdragen en in die zin adviezen doen, hoewel ze dus niet als 

adviseurs ten opzichte van de raad opereerden. De opgedane kennis van de energietoppen is terug 

gekomen in kern-specifieke energiecafés waar inwoners specifieker in gesprek konden gaan over 

hun voorkeuren. De gespreksonderwerpen van de energiecafés had betrekking op “De inspanningen 
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die nodig zijn voor grootschalige opwek door zon of wind en dan gericht op ons huidige 

elektraverbruik als gemeente.” (Kam-R1). 

Raadpleeg bijlage 1 voor democracy cube invullingen per gebruikte werkvorm. Tabel 5.1.4 

geeft een cumulatieve weergave van alle in deze gemeente ingezette werkvormen. 

 

Tabel 5.1.4 Kampen cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Voorlichting, Energietop 1, 2 en 3 en Energiecafés 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit X X  * ** X ** X³ 

2.Vorm van Communicatie X  ** X² * X³ 
 

X 

3.Mate van Invloed  *  * X * X³ X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

5.1.5 Olst-Wijhe 

De sinds 2002 gefuseerde gemeente Olst-Wijhe telt 18.361 inwoners en vijf woonplaatsen en is 

gelegen tussen de steden Deventer en Zwolle. Alle drie de gemeenten liggen langs de rivier de 

IJssel. Qua timing was de gemeente ongeveer klaar met de vaststelling van de energievisie van de 

gemeente tegen de tijd dat de RES bestond (Ols-R1). De resultaten van de participatie-initiatieven 

zijn dan ook overgenomen in hun RES-bod voor het regionale bod van West-Overijssel (RES West-

Overijssel, 2020a, p.15). Doordat er geen beperkingen waren door de coronapandemie zijn er 

voornamelijk burgerbijeenkomsten georganiseerd. De algemene strategie heeft zich gaandeweg 

ontwikkeld met in eerste instantie het plan om één burgerbijeenkomst in Olst en één in Wijhe te 

organiseren. Uiteindelijk heeft de gemeente, met de hulp van het bekende gezicht van Helga van 

Leur bij de aftrapbijeenkomst, 16 verschillende bijeenkomsten georganiseerd (Ols-R1, Olst-Wijhe, 

2020). De gemeente is gaandeweg gehoor blijven geven aan de gemeenschap die aangaf dat ze de 

mogelijke veranderingen in het landschap als behoorlijk heftig ervaren. Met deze reden zijn er 

uiteindelijk meer bijeenkomsten georganiseerd (Ols-R1). Wel heeft ook deze gemeente te maken 

gehad met een actiegroep tegen opwek middels windmolens. Door hoge weerstand en 

gezondheidszorgen heeft de lokale politiek besloten om opwek via wind voorlopig in de ijskast te 

zetten in afwachting van RIVM onderzoeken naar de gezondheidseffecten van onder andere 

laagfrequent geluid van winmolens op de gezondheid van inwoners (Ols-R1). 

 

5.1.5.1 Werkvormen 

De voornaamste werkvorm die is ingezet is het fysieke ontmoeten tussen gemeente en inwoner in 

de vorm van de vele burgerbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden in de verschillende kernen 

(Ols-R1). Het later ontstane bewonersplatform en de omgevingsadviesraad, die een 

vertegenwoordiging weergeven van inwoners en plaatselijke belangen, zijn een vaste 

sparringpartner voor de gemeente geworden en geven adviezen over de kaders waarin opwek naar 
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hun wensen kan plaatsvinden (Ols-R1, Olst-Wijhe, 2020). Ook zijn er twee excursies (windsafari’s) 

geweest, waarvan één georganiseerd was door de gemeente en een andere door inwoners zelf. Dit 

hielp om een beeld te krijgen van de windmolens en mogelijke geluidszorgen. Het bleek echter toch 

aan de voorstelling overgeleverd hoe het zou zijn om ernaast te wonen, eten, slapen etc. (Ols-R1). 

De gebiedsateliers zijn gevormd rondom zoekgebieden en bieden een wisselwerking waar de 

informatiestroom beide kanten op kon gaan (Olst-Wijhe, 2020). Zowel kennis van de gemeente 

vloeide naar de burger als de wensen die de burger kon uiten naar de gemeente.  

Raadpleeg bijlage 1 voor democracy cube invullingen per gebruikte werkvorm. Tabel 5.1.5 

geeft een cumulatieve weergave van alle in deze gemeente ingezette werkvormen. 

 

Tabel 5.1.5 Olst-Wijhe cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Burgerbijeenkomsten, Windsafari, Omgevingsadviesraad en 

Bewonersplatform 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

X² * ** X ** X² 

2.Vorm van Communicatie 
 

X ** X * 
 

X X 

3.Mate van Invloed  *  * X² * X X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

5.1.6 Raalte 

De gemeente Raalte kent naast het gelijknamige dorp nog acht andere woonplaatsen. Gezamenlijk 

telt de gemeente 37.915 inwoners. In 2019 is er in de gemeente een motie aangenomen om de 

energietransitie van onderop op te pakken wat dus samenviel met de RES (Raa-R-1). Door deze 

timing hebben een aantal van deze ingezette werkvormen zich fysiek en andere digitaal voorgedaan, 

dit in verband met de samenloop met de coronapandemie en de daarmee gepaarde lockdowns en 

andere maatregelen. De inzet om de transitie volledig van onderop vorm te geven  leidde tot een 

strategie waarbij maatwerk constant leidend was (Raalte, 2021). Hoewel er wel overeenkomsten 

zijn, heeft eigenlijk elk dorp in de gemeente een eigen proces gehad: “negen dorpen, negen 

verschillende processen eigenlijk.” (Raa-R-1). Wanneer er volgens de planning van de RES werd 

gevraagd om zoekgebieden, om zo aan een regionaal bod te kunnen komen, is er enkel een 

weergave van uitsluitingsgebieden op wettelijke voorwaarde afgegeven, omdat de aanpak van 

zoekgebieden haaks stond op methode om de transitie van onderop te organiseren. De gemeente 

heeft ervoor gekozen de energiebehoefte per kern vast te stellen als opgave waarvoor ze staan 

wanneer ze volledig energie neutraal willen zijn (Raalte, 2021). Daarbij hebben ze de vraag gesteld 

aan de gemeenschappen “Welke rol zouden jullie hierin willen spelen?” (Raa-R1). Voor de initiële 

kennismakingsgesprekken hebben de plaatselijke belangen de gesprekken georganiseerd en was de 

gemeente daar te gast. De gemeente faciliteerde en organiseerde de werkvormen in samenspraak 

met de kernen met als resultaat dat er bij aanvang in 2019 één energiecoöperatie actief was.  Ook 
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vertelde de respondent van deze gemeente dat ze nu “in elk dorp een groep van vrijwilligers … die 

erover aan het nadenken zijn en aan het kijken welke rol ze zelf willen spelen. Dus dat is ja mega 

gaaf! We hebben nu vier energiecoöperaties!” (Raa-R1). Deze gemeente is met hun aanpak, die 

expliciet van onderop werkt, uniek binnen West-Overijssel. 

 

5.1.6.1 Werkvormen 

Na kennismakingsgesprekken op basis van de energiebehoefte per dorp, wat in sommige gevallen 

verspreid ging over meerdere bijeenkomsten, zijn er werkgroepen ontstaan waarbij het geluid vanuit 

deze groep was dat ze “het stokje over wil nemen van de gemeente, vanaf nu kunnen we het zelf.” 

(Raa-R1). Doordat er constant maatwerk geleverd werd vanuit de gemeente leverde dit ook vorm- 

en tempoverschillen op tussen de verschillende kernen. Een voorbeeld hiervan is dat in één van de 

kernen de voorkeur is geformuleerd om een enquête te houden, en die is dus ook alleen voor die 

kern tot uitvoer gekomen (Raa-R1). In werkgroepen en uiteindelijk in energiecoöperaties zijn 

inwoners als georganiseerde partners van de gemeente aan het werk gegaan om op hun 

voorwaarden invulling te geven aan de energietransitie (Raalte, 2021). 

Raadpleeg bijlage 1 voor democracy cube invullingen per gebruikte werkvorm. Tabel 5.1.6 

geeft een cumulatieve weergave van alle in deze gemeente ingezette werkvormen. 

 

Tabel 5.1.6 Raalte cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Enquête, kennismakingsgesprekken, duurzame werkgroepen en 

energiecoöperatie(s) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X * ** X ** X³ 

2.Vorm van Communicatie 
 

X ** X² * 
 

X² 
 

3.Mate van Invloed X * X * X * X² X²  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

5.1.7 Staphorst 

De gemeente Staphorst telt 17.261 inwoners verdeeld over het gelijknamige dorp, drie andere 

woonplaatsen en enkele buurtschappen. Het verhaal van de energietransitie in Staphorst vindt 

grotendeels plaats voor het bestaan van de RES rond de jaartallen 2017/2018. Met deze reden 

hebben de participatie-initiatieven geen last gehad van maatregelen in verband met de 

coronapandemie (Sta-R1). Met kijk op vervolgstappen in het kader van de RES is een enquête 

uitgezet en zijn plannen gemaakt om in gesprek te gaan met belangengroepen. Deze zijn wel in 

verband met de pandemie vooruitgeschoven tot september 2021 (Sta-R1). In de periode van 

2017/2018 waar de participatietrajecten van dit onderzoek zich hebben voorgedaan, was de transitie 

nog aanzienlijk anders georganiseerd en was het de provincie die in de gemeente opzoek ging naar 

gebieden om windmolens te plaatsen (Staphorst, 2017). De gemeente en de inwoners van Staphorst 
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hadden de voorkeur om zaken zoals de exploitatie van windenergie in eigen handen te houden. 

Inmiddels is de energiecoöperatie ‘wij duurzaam Staphorst’ opgericht en is gemeente-breed ingezet 

op 100% lokaal eigendom (Sta-R1, RES West-Overijssel, 2020b). De gemeente heeft nu zes 

windmolens draaien, twee zonnevelden en zet tijdens de RES in op zon op dak (Sta-R1). Op het 

gebied van participatie binnen de RES is daarom niet meer gebeurd dan informatieverstrekking 

vanuit de gemeente. Toch is Staphorst binnen de regio een gevierde gemeente vanwege hun inzet op 

het gebied van lokale eigendom.  

 

5.1.7.1 Werkvormen 

Opvallend is dat er op een losstaande actie van een enquête en de inzet op lokaal eigendom in de 

maatschappelijke tender weinig uitgebreide participatie vanuit de gemeente zich heeft voorgedaan 

(Sta-R1). De gemeente is vrij snel in overleg met de gemeenschap overgegaan tot het faciliteren en 

assisteren van het ontstaan van een autonome energiecoöperatie, waar ook inwoners van de 

gemeente hun tijd en middelen in hebben geïnvesteerd (Sta-R1). De energiecoöperaties en de 

daarmee gekoppelde inzet op lokaal eigendom komt in een later deel van deze analyse regio-breed 

verder aan bod. 

Raadpleeg bijlage 1 voor democracy cube invullingen per gebruikte werkvorm. Tabel 5.1.7 

geeft een cumulatieve weergave van alle in deze gemeente ingezette werkvormen. 

 

Tabel 5.1.7 Staphorst cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Enquête en Energiecoöperatie(s) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X * **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X * 
 

X 
 

3.Mate van Invloed X * X *  *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

 

5.1.8 Steenwijkerland 

De gemeente Steenwijkerland is opgebouwd uit 17 kernen en de stad Steenwijk, die gezamenlijk 

44.351 inwoners tellen. In het meenemen van deze gemeente in het onderzoek is het van belang te 

weten dat dit onderzoek rekening houdt met de opstelling van het beleidskader en het daarmee 

verband hebbende participatietraject dat zich voor het bestaan van de RES heeft voorgedaan 

(Ste-R1). De in dit verslag opgenomen participatieactiviteiten hebben in de jaren 2017 en 2018 

plaatsgevonden (G1000Steenwijkerland, 2018). Sinds de start van de RES heeft de gemeente wel 

ingezet op kaderstelling voor toekomstige participatietrajecten. De norm is nu dat initiatiefnemers 

deze trajecten moeten doorlopen volgens de kaderstelling van de gemeente die nu onderzoekt welke 

rol deze eigenlijk wil vervullen in de toekomst. Als gevolg van de RES is wel de eis op tafel 



69 

 

gekomen voor minimaal 50% lokaal eigendom van nieuwe energieprojecten. Het huidige aandeel 

voor het RES-bod bestaat volledig uit zon, nadrukkelijk is er geen wind opgenomen. Mocht een 

ontwikkelaar met een gedragen plan komen, dan wil de gemeenteraad daaraan mee werken maar 

voor nu is alle inzet op zon op land en dak (Ste-R1, Steenwijkerland, 2019). De algemene strategie 

die gekozen is in de periode 2017 en 2018 is de G1000-methode geweest (G1000Steenwijkerland, 

2018). Volgens het G1000-platform biedt een “G1000 Burgerberaad een plek waar gelote burgers, 

overheid en werkgevers met elkaar beslissingen maken, doormiddel van dialoog, over belangrijke 

zaken in hun gemeenschap.”(G1000.nu, z.d.). In een proces van verschillende bijeenkomsten en 

werkplaatsen wordt op basis van dialoog toegewerkt naar een serie mogelijkheden waar uiteindelijk 

via een stemming een breed geaccepteerde voorkeur vanuit de burger als advies aan de 

bewindvoerders wordt voorgedragen (G1000Steenwijkerland, 2018).  

 

5.1.8.1 Werkvormen 

Als strategie is ervoor gekozen om de G1000-strategie volledig te doorlopen en de daarbij horende 

werkvormen in te zetten (G1000Steenwijkerland, 2018). Ze zijn begonnen met het organiseren van 

een grote burgerbijeenkomst. Dit is de burgertop gaan heten en vormde de aftrap van het 

participatietraject. Aan de hand van de resultaten van deze bijeenkomst zijn negen werkplaatsen 

georganiseerd. Iedere werkplaats ging één van de besproken thema’s uitwerken in samenwerking 

met ondersteunende experts, om zo tot een uitgewerkt voorstel te komen (G1000Steenwijkerland, 

2018). Deze voorstellen zijn gepresenteerd op een volgende burgerbijeenkomst onder de noemer 

van een burgerraad, waar de inwoners van de gemeente konden stemmen op initiatiefonderdelen die 

het uitgewerkte resultaat waren van de werkplaatsen (G1000Steenwijkerland, 2018). Het gevolg is 

dat er uiteindelijk een stemming is geweest over een reeks beslispunten. Voorafgaand aan het traject 

was er één energiecoöperatie actief in de gemeente, na afloop zijn er nog drie anderen opgericht 

(Ste-R1). 

Raadpleeg bijlage 1 voor democracy cube invullingen per gebruikte werkvorm. Tabel 5.1.8 

geeft een cumulatieve weergave van alle in deze gemeente ingezette werkvormen. 

 

Tabel 5.1.8 Steenwijkerland cumulatief 

Toegepaste werkvormen: G1000-burgertop, G1000-burgerraad, Werkplaatsen en 

Energiecoöperatie(s) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X  * X²** X ** 
 

2.Vorm van Communicatie X X²**  * X 
  

3.Mate van Invloed X * X * X * X²   

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 
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5.1.9 Zwartewaterland 

Deze gemeente is opgebouwd uit vier woonplaatsen en telt gezamenlijk 22.817 inwoners. In de 

gemeente spelen de thema´s van de RES-energietransitie maar ook de warmtetransitie, 

klimaatadaptatie en circulaire economie. Omdat aan al deze thema’s participatievraagstukken 

hangen is ervoor gekozen om één duurzaamheidskapstok in te richten en hieraan communicatie- en 

participatiestrategieën op te hangen (Zwa-R2). Deze communicatie- en participatiestrategieën zijn 

voor een groot gedeelte tegelijkertijd met de coronapandemie uitgevoerd. Dit betekent dat 

bijeenkomsten, zoals die met een duurzaamheidstafel, oorspronkelijk fysiek waren gepland, maar 

uiteindelijk in meerdere kleinere sessies online zijn uitgevoerd (Zwa-R2). De hoop is om in de 

toekomst, na het zomerreces, op zoek te gaan naar een gezonde mix tussen online en fysieke 

bijeenkomsten. De algemene strategie is het informeren van de inwoners, de dialoog aangaan en de 

hieruit opgedane kennis weer teruggeven aan de inwoners in een iteratief proces. De link tussen 

communicatie en participatie is doorgaans aanwezig, maar werd in deze gemeente nadrukkelijk 

nagestreefd (Zwa-R2). Net als bij enkele andere gemeenten vormde het uitzetten van een enquête 

een manier om zowel informatie over de disposities van de inwoners op te doen als een 

mogelijkheid de inwoners te informeren. 

 

5.1.9.1 Werkvormen 

De strategie was om te zorgen voor een gedeeld basisniveau aan kennis over de energietransitie om 

op basis daarvan de dialoog te kunnen houden. Met onder andere webinars, berichten in de huis-

aan-huis-bladen en andere communicatiekanalen heeft de gemeente de inwoners geïnformeerd. De 

eerste participatieactiviteit is dan ook een online informatieavond geweest waar inwoners vragen 

konden stellen, waarop ze naderhand antwoord hebben ontvangen (Zwa-R1). De dialoog gingen ze 

in de gemeente aan door een illustratieve plattegrond te presenteren met daarop mogelijke 

zoekgebieden puur op basis van wettelijke en praktische uitsluitingszones. Op deze manier werd 

aan de inwoners duidelijk gemaakt dat de gemeente nadrukkelijk niet een uitgewerkt plan ging 

presenteren en enkel akkoord zocht van de inwoners. “Wij weten het ook niet” werd dan wel eens 

gezegd (Zwa-R1). De nadruk legden ze vooral op wat er wel kan en niet op wat er niet kan binnen 

de kaders van de RES: 

 

Het enige wat we weten is dat we een opgave hebben en dat die opgave ergens moet 

landen en dat daar heel veel knoppen zijn waaraan je kunt draaien. … en dat [zijn 

dingen die] wil je met de inwoners gaan bepalen. (Zwa-R1).  

 

Hierop volgend zijn duurzaamheidstafels opgezet om zo een langeretermijn dialoog te kunnen 

onderhouden met de inwoners(Zwa-R2). Tijdens de gesprekken zijn er voorkeuren en zorgen geuit 
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die ertoe geleid hebben daar aandacht voor te vragen bij de gemeenteraad. Er zijn 

inspraakmomenten georganiseerd waarbij de inwoners zelf een betoog konden afleggen aan de raad. 

Als gevolg daarvan is in de gemeente Zwartewaterland bedacht dat het vertrekpunt 100% lokaal 

eigendom moet zijn (Zwa-R1).  

Raadpleeg bijlage 1 voor democracy cube invullingen per gebruikte werkvorm. Tabel 5.1.9 

geeft een cumulatieve weergave van alle in deze gemeente ingezette werkvormen. 

 

Tabel 5.1.9 Zwartewaterland cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Enquête, Informatiebijeenkomst, Webinars en Duurzaamheidstafels 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  ** X²** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * X X² X 

3.Mate van Invloed  *  *  * X X³  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

5.1.10 Zwolle 

Zwolle is een historische Hanzestad bestaande uit 20 wijken en buurtschappen die met 129.827 

inwoners de grootste stad in de regio West-Overijssel vormt. De participatieactiviteiten voor dit 

onderzoek hebben zich veelal voorafgaand aan de RES plaatsgevonden. De resultaten hiervan en de 

uitgevoerde energieopwekprojecten zijn opgenomen in hun aandeel aan het regionale RES-bod 

(RES West-Overijssel, 2020a, p.15, Zwo-R1). Door deze timing is er geen sprake geweest van 

hinder in de participatietrajecten door maatregelen i.v.m. de coronapandemie. Ook lopen er ten tijde 

van het interview geen participatietrajecten door ontwikkelaars (Zwo-R1). Qua energiemix zijn er 

in het verleden windmolens in de gemeente geplaatst, plannen voor nieuwe windmolens zijn in de 

afgelopen jaren wel ontwikkeld, maar niet tot uitvoer gekomen doordat burgers zich succesvol er 

tegen hebben weten te organiseren (Zwo-R1). Het gemeentelijk aandeel voor het RES-bod bestaat 

dan ook volledig uit zon (RES West-Overijssel, 2020a). Daarnaast heeft de gemeenteraad, als 

gevolg van het verkiezingsprogramma van één van de partijen in de stad, aangenomen dat er tot en 

met 2030 geen nieuwe windmolens geplaatst zullen worden. Als contextuele kennis is het goed te 

noemen dat hoewel Zwolle het grootste inwonersaantal heeft van alle gemeenten in West-

Overijssel, ze mede daardoor wel een kleiner buitengebied hebben waar ruimte is voor efficiënte 

grootschalige opwek van energie (Zwo-R1, Zwolle, 2017).  

 

5.1.10.1 Werkvormen 

In 2017 is de gemeente gestart met de dialoog aan te gaan met de inwoners (Zwolle, 2017). Dit 

begon met stadsgesprekken doormiddel van twee georganiseerde burgerbijeenkomsten, gesprekken 

met studentenverenigingen en op een laagdrempeligere manier ook gesprekken in aparte stadsdelen 

op evenementen die daar plaatsvonden (Zwolle, 2017). Deze eerste fase bestond grotendeels in het 
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kader van het ophalen van informatie over de disposities van de inwoners. In 2018 zijn, op basis 

van de resultaten van de stadsgesprekken, vragen opgesteld die zijn gesteld aan een burgerpanel. Dit 

burgerpanel bestond uit 11.000 respondenten waarvan uiteindelijk ongeveer 4.000 inwoners de 

vragen hadden beantwoord (Zwo-R1). De volgende stap was om de inzichten van deze trajecten te 

verwerken in een energiegids welke de kaders en randvoorwaarden stelt aan energieontwikkelaars 

mochten die in de gemeente grootschalige energieopwek willen realiseren. Hierin is ook 

opgenomen wat later in de RES-regio West-Overijssel lokaal eigendom is gaan heten waar de 

gemeente toentertijd daar “… niet direct zo een percentage aan [had] verbonden, … [maar] zou een 

initiatiefnemer [zich melden] dan zou hij moeten laten zien in hoeverre de omgeving ervan kan 

profiteren.” (Zwo-R1). Nadien heeft een externe partij drijvende zonnevelden gerealiseerd op 

zandwinningsplassen in de gemeente waarvan één is overgenomen door een Zwolse 

energiecoöperatie “en nu ligt daar dus het grootste zonneveld van Europa te drijven.” (Zwo-R1). 

Raadpleeg bijlage 1 voor democracy cube invullingen per gebruikte werkvorm. Tabel 5.1.10 

geeft een cumulatieve weergave van alle in deze gemeente ingezette werkvormen. 

 

Tabel 5.1.10 Zwolle cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Stadsgesprekken, burgerpanel, energiecoöperatie(s) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X * X²**  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

** X * 
 

X² 
 

3.Mate van Invloed X * X *  *  X²  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

5.1.11 Beantwoording deelvraag 1 

In dit deel van het resultatenhoofdstuk is deelvraag 1 beantwoord door een inventarisatie te maken 

van de verschillende werkvormen en deze toe te passen in de democracy cube. Hier volgen enkele 

opvallendheden:  

Van de tien onderzochte gemeenten hebben zeven gemeenten één of meer energiecoöperaties. 

Gemeenten waarin coöperaties actief zijn bieden hun burgers meer invloed dan gemeenten die dat 

niet doen. Door inzet van lokaal eigendom, in de vorm van een energiecoöperatie, komen 

gemeenten dichter in de buurt van de ideaaltypen van de democracy cube. Met uitzondering van 

Steenwijkerland, die een G1000-methode toepaste, valt op dat alle gemeenten regelmatig kozen 

voor een (6) open met zelfselectie methode van participantselectie op de eerste as (1. Mate van 

inclusiviteit. Veel van de gebruikte werkvormen lijken niet te worden ingezet ter verwezenlijking 

van democratische waarden, maar staan daarentegen in dienst van informatieuitwisseling. Denk aan 

het ophalen van algemene disposities middels een enquête of het informeren van de burgers middels 
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een webinar of een informatiebijeenkomst. Raadpleeg bijlage 1 voor invullingen per gebruikte 

werkvorm. 

 

5.2 Bevindingen werkvormen en democratische waarden 
In dit onderdeel van het resultatenhoofdstuk wordt stil gestaan bij de reacties van de respondenten 

op vragen over de democratische waarden. Dit deel van het onderzoek staat in dienst van deelvraag 

2 ‘Hoe reflecteren respondenten op de democratische waarden in het kader van burgerbetrekking?’. 

Per democratische waarde wordt op basis van operationalisaties uit de onderzoeksopzet in 

hoofdstuk 4, welke gebaseerd zijn op de theoretische exploratie in hoofdstuk 3, beschreven hoe de 

verschillende gemeenten erop reflecteren. Omdat de operationalisaties als leidraad worden 

gehanteerd neemt dit onderdeel, net als het voorgaande, een deductief, dat wil zeggen een 

theorietoetsend, perspectief aan. In lijn met de toename in het abstractieniveau tussen dit en het 

voorgaande onderdeel neemt dit onderdeel de schaal van de democratische waarde aan in plaats van 

de schaal van de afzonderlijke gemeenten. Aan de hand van overeenkomsten, verschillen, 

dwarsverbanden en andere relevante opmerkingen wordt toegewerkt naar een algemeen beeld van 

de respondent-perspectieven op de democratische waarden. 

 

5.2.1 Effectiviteit 

De bespreking van de democratische waarden ‘effectiviteit’ volgt de volgorde en inhoud van de 

operationalisatie in hoofdstuk 4. De besproken punten zijn (1) Burgerkennis, (2) Draagvlak, (3) 

Kosten-baten en (4) Stagnatie. 

 

(1) Burgerkennis  

Beleid levert verbeteringen op doormiddel van kennis en vindingrijkheid van de burgers. 

Door de grootte van de schaal van het onderzoek is het niet gelukt om tot een betrouwbaar overzicht 

te komen van instanties waarin burgerkennis succesvol is ingezet. Enkele concrete voorbeelden zijn 

wel te noemen. Eén daarvan is dat in Steenwijkerland, waar als enige een G1000-aanpak is 

toegepast, uit de verschillende werkplaatsen concrete voorstellen gemaakt zijn waar nadien over is 

gestemd (Steenwijkerland, 2018). Maar ook hierbij is geen onderzoek gedaan of de aangenomen 

voorstellen anders zouden zijn geweest als de gemeente geen beroep op haar burgers had gedaan. 

 

(2) Draagvlak voor het initiatief 

Onderlinge samenwerking tussen burgers wordt gestimuleerd en burgers nemen kennis van wederzijdse afhankelijkheid 

wat leidt tot een toename aan draagvlak of acceptatie voor het initiatief. 

Hier was de vraag of draagvlak voor opwekinitiatieven werd beïnvloed doordat inwoners met elkaar 

geconfronteerd worden. De pijn, zoals het vaak beschreven wordt, moet immers ergens landen, en 
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als ik dat niet in mijn eigen achtertuin wil, dan komt het wel in de achtertuin van mijn dorpsgenoot. 

Een direct antwoord op deze vraag heeft het onderzoek niet kunnen vinden. Burgers worden wel 

gestimuleerd tot samenwerkingsverbanden in werkgroepen of door bij burgerbijeenkomsten samen 

te komen en te werken aan bepaalde thema’s. Maar om te onderzoeken of dat daadwerkelijk heeft 

bijgedragen aan draagvlak is het nodig om de inwoners ter plekke te observeren en te ondervragen. 

De onderzoeksmethoden van dit onderzoek waren hiervoor ontoereikend. 

 

(3) Kosten van middelen en tijd 

Kosten van zowel middelen als tijd kunnen comparatief opgevat worden en vergeleken met een situatie zonder 

burgerbetrekking. Compenseren de baten van burgerbetrekking de kosten ervan? 

Op het gebied van dit deelconcept zijn drie resultaten te vermelden. Ten eerste gaven respondenten 

aan dat het lastig is om waarden als kosten, uren en euro´s te vergelijken met waarden van 

gemeenschapszin en opwekprojecten in eigendom van de lokale gemeenschap. Op die lokale 

eigenaarschap “ … zijn mensen trots op. En wat is dat waard?” (Dal-R1). Dit is iets waarin wij de 

nuances van Deborah Stone, beschreven in paragraaf 3.3.1 in herkennen (Stone, 2012) Ten tweede 

ontkende respondenten niet dat de meetbare kosten zich wel aan de voorkant opstapelen en dat niet 

vergeten moet worden dat de burgers ook allemaal hun vrije tijd inleveren om onderdeel te zijn van 

de participatietrajecten. “Voor het project wat eigenlijk alleen maar een punt van burgerparticipatie 

is,” vertelt een respondent,  “Is dat best wel veel geld” (Har-R2). Ten derde gaven respondenten een 

hoopvolle verwachting dat het een investering is die zich op de lange termijn terugbetaalt in de 

persoonlijke mening van één van de respondenten: “Mijn aanname is dat het niet zonder kan. En dat 

we met negen verschillende, aanspreekpunt[en] of een werkgroep[en] in elk dorp twee jaar [zijn] 

vertraagd om nu de versnelling in te gaan.” (Raa-R1).  

Daar waar er al wel vroege resultaten waren, werd gezegd dat het de investering waard was 

geweest voor de langere termijn. Een respondent die Zwartewaterland vertegenwoordigt wijdde 

hierop uit “Ik wil er nog een schepje bovenop doen. Ik denk [dat]  je er beter voor [kunt] kiezen om 

niet te participeren dan om zeg maar een soort van half proces te doorlopen.” (Zwa-R1). Liever een 

duurder maar volledig proces dan een goedkoper half proces, was de les. Want anders “als je dan 

een jaar later een keer bij een onderwerp wil participeren, dan weet je wel zeker dat mensen niet 

meer meedoen.” (Zwa-R1). In Dalfsen illustreerde de respondent dit bovenstaande aan de hand van 

het voorbeeld van de windmolens in Nieuwleusen die als gevolg van een energiecoöperatie zijn 

gerealiseerd. Hierover vertelde de respondent “dit zijn de enige twee windmolens in, laat ik zeggen, 

Oost-Nederland die geen bezwaarschrift hebben gehad. … en dat vertaalt zich direct in enorme 

tijdwinst” (Dal-R1).  Na erkenning van de kosten en de langere aanloop van het project herhaalt hij 

dat de molens nu wel draaien zonder bezwaarschrift. En zoals de respondent zelf aangeeft is er 
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naast cijfermatige effectiviteit nog iets anders gaande: “Het belangrijkste is: ik ben ervan overtuigd 

dat het merendeel van Nieuwleusen iedere keer als ze thuiskomen, trots zijn op die molens.” (Dal-

R1). Mede als gevolg van de inzet op lokaal eigendom dat bij “Iedere ronde, iedere draai die die 

dingen maken, zeggen de mensen: dat is weer een euro in ons zakkie.” (Dal-R1).  

 

(4) Stagnatie 

Betrokkenen zoals burgers, stakeholders of bestuurders verzeilen op basis van waarden of belangen in conflict. Dit leidt 

tot stagnatie en/of impasses in het beleidsproces.  

De bevindingen over dit deelconcept vallen onder te verdelen in twee categorieën. De eerste hiervan 

bestaat uit impasses en conflicten tussen burger en gemeente en de tweede hiervan bestaat uit 

impasses en conflicten tussen burgers onderling. 

 Te beginnen met de bevindingen die betrekking hebben op de eerste categorie van conflict: 

tussen burger en gemeente. Op Deventer en in mindere mate Olst-Wijhe na, waren er geen 

vermeldingen van stagnatie als gevolg van belangenverschillen tussen de gemeente en de bewoners. 

In het geval van Olst-Wijhe bezochten “wat mensen die … op één of andere manier niet eerder 

[hadden] opgepikt dat we hiermee bezig waren” later in het proces met argwaan een 

burgerbijeenkomst (Ols-R1). In Deventer is er parallel aan werkgroepen “een actiegroep [ontstaan] 

die is opgericht naar aanleiding van de windverkenning” (Dev-R1). Daarbij moet wel de 

kanttekening geplaatst dat de RES een langlopend programma is en het nog moet blijken of deze 

coöperatieve instelling in de gemeenten ook blijft leven nadat er meerdere projecten zijn 

gerealiseerd.  

Een tweede bevinding in deze categorie is dat de gemeenten weliswaar een opgave hebben 

in het vormen van het totale RES-bod, maar daar geen voorbedachte plannen voor hebben die 

ongeacht de wil van de burgers zal worden uitgevoerd. De opgave staat vast, dat het met wind, zon 

op dak en zon op land moet ook, maar verdere invulling daarvan staat nog open. Dit gezegd 

hebbende bestaat in enkele gemeenten, zoals Olst-Wijhe en Deventer, het hardnekkige misverstand 

dat de gemeente deze plannen wel hebben. En “dat misverstand, dat blijven we ook elke keer weer 

rechtzetten als die weer de kop opsteekt.” (Ols-R1).  

De tweede categorie heeft betrekking op conflicten of impassen tussen burgers onderling. 

Hier moet worden genoemd dat de bevolking divers is en dat de discussies over grootschalige 

opwek die zich op landelijk niveau begeven ook plaatsvinden op het lokale niveau. De 

inschattingen worden verder nog vertroebeld door het gegeven dat tegenstanders doorgaans 

opvallender zijn dan mensen die er geen problemen mee hebben. De respondent zegt daarover:  
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Dat is ook waarom we het vaak hebben over ‘die stille meerderheid die hoor je niet’. 

Ik weet niet hoe jij daarin zit, maar als ik ergens voor ben, dan ben ik niet geneigd 

om daar tijd in te steken. (Ols-R1) 

 

De samenwerkingen tussen burgers gaat geregeld gepaard met onderlinge argwaan “Zelfs binnen de 

groep met hetzelfde belang, dus hebben grondeigenaren met economisch belang, dan zit daar ook 

nog heel veel argwaan en dat maakt hem echt wel complex.” (Har-R2). Ondanks deze obstakels 

lijken de gemeenten in dit vroege stadium hun burgers mee te krijgen om mee te doen. De 

processen lijken door deze obstakels wel te vertragen, maar blijken niet onoverkomelijk. Een 

voorzichtige conclusie van dit onderzoek is dat er ondanks de obstakels de meeste burgers 

welwillend zijn om mee te werken. Echter sluit dit niet uit dat dit in de (nabije) toekomst kan 

veranderen.  

 

5.2.2 Legitimiteit 

De bespreking van de democratische waarden ‘Legitimiteit volgt de volgorde en inhoud van de 

operationalisatie in hoofdstuk 4. Zo zijn de punten onderverdeeld onder twee thema’s. Het eerste 

thema betreft vertrouwen door verbinding tussen bestuurders en burgers en bevat (1) Vertrouwen in 

het bestuur, (2) Vertrouwen in het proces en (3) Vertrouwen door eerlijkheid. Het tweede thema 

betreft invloed en bevat (1) Input-invloed en (2) Weerstand. 

 

Thema: Vertrouwen door verbinding tussen bestuurder en burger 

(1) Vertrouwen in het bestuur  

Neemt vertrouwen in het bestuur toe door ontmoetingen tussen burgers en bestuurders? 

Een bevinding is dat gemeenten in verschillende mate te maken hebben met wantrouwen, of een 

meer diplomatieke formulering van één van de respondenten; “Je kunt zeggen dat het vertrouwen in 

de overheid op de proef wordt gesteld” (Dev-R1). Voornamelijk in de gemeenten Deventer, Olst-

Wijhe en Zwolle waren inwoners wantrouwig naar de gemeente toe in de zin dat inwoners sceptisch 

waren naar de fluïditeit van bepaalde, voorgenomen besluiten, energievisies of inventarisaties van 

mogelijkheden.  

 

Terwijl wij zeiden van ja maar het is ook puur alleen maar een inventarisatie geweest 

op gebieden waar het zou kunnen. Dat wil niet zeggen dat het er komt. Maar ja, goed 

dan, dan ontstaat er zo’n spel: In hoeverre ben je dan daarin te vertrouwen? (Zwo-

R1).  
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De context van de RES had daarin ook grote impact op hoe het thema ‘legitimiteit’ en daarin het 

vertrouwen zich ontwikkelde op gemeentelijk niveau. Wat het voor de één simpel maakt, maar voor 

de ander complex, was de inbedding van de gemeente in andere governance lagen. De gemeenten 

hebben nu eenmaal te maken met een opgave. De respondent uit Deventer maakt dit expliciet en 

zegt; 

 

Als gemeente, zit je op gemeenteniveau, heb je bepaalde reikwijdte van waar je over 

beslist en besluit. Maar heel veel inwoners refereren natuurlijk aan dingen die 

nationaal of supranationaal zijn, hè? Zeggen mensen van, maar waarom gaan wij in 

dit dichtbevolkte landje dat soort dingen in die schaarse ruimte willen? Waarom 

organiseren we het niet dat het in, zeg maar, in een ruraal gebied ergens anders in 

oost Europa kan, kan het daar niet veel beter? (Dev-R1) 

 

Toch, ondanks die spanningen weten bepaalde gemeenten een constructieve en vooral begripvolle 

sfeer te creëren waar bestuurders naast de burgers staan en door samenwerking een bepaalde 

vertrouwensband op te bouwen. Een voorbeeld hiervan vond plaats toen tijdens het interview met 

de respondent uit Dalfsen deze een telefoongesprek had met één van de wethouders. Als reactie op 

de stelling dat samenwerking tussen burgers en bestuurders bevorderlijk is voor het vertrouwen in 

het bestuur meldde hij “Ja, ik noemde net dat mijn de wethouder die belde, die heeft een fietstocht 

met inwoners gedaan. Ja dat, dat is, dat is goud waard. … Maar dus ja, … die stelling, die is 100% 

waar.” (Dal-R1).  Respondenten uit meerdere gemeenten reageerden, net als de respondent uit 

Dalfsen, positief op de stelling dat ontmoeting tussen burger en bestuurder kan leiden tot een 

toename aan vertrouwen. In Kampen hebben ze veel uitleg gegeven en ontvingen ze “Waardering 

voor de uitleg en ook voor de helderheid in het proces wat wanneer gebeurt.” (Kam-R1). In de 

gemeente Raalte hield dit in dat “De keuze [is] gemaakt om ambtelijk aanwezig te zijn en niet 

bestuurlijk, omdat je dan andere gesprekken hebt.” (Raa-R1). In deze specifieke gemeente is de 

bestuurlijke vorm later meer aan de orde gekomen naar de behoeften van de gemeenschappen. 

 Samenvattend: de gemeenten troffen de burgers met een sceptische houding naar de 

hoeveelheid invloed die ze zouden hebben in het proces. In enkele gemeenten was dit meer aan de 

orde dan andere. De informatieavonden die zijn georganiseerd werden gewaardeerd, maar leidde 

niet tot grote toename in vertrouwen van het brede publiek. De gemeenten verschillen onderling in 

de mate van vertrouwen die ze bij aanvang aantroffen en de mate ervan nadat de 

burgerbetrekkingen zich hebben voltrokken. 
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(2) Vertrouwen in het proces  

Neemt vertrouwen in het proces toe doordat het doormiddel van burgerbetrekking inzichtelijker wordt voor de 

betrokken burger? Dat wil zeggen: neemt vertrouwen toe en de angst voor corruptie af doormiddel van een transparant 

proces? 

Overheidsorganen werken in een context waarin navolgbaarheid voor de burgers de norm is. Deze 

norm blijkt moeilijker behaald te worden door burgerorganisaties. Zo had de gemeente Hardenberg 

te maken met de situatie waarin de omgevingsadviesgroep niet wilde dat alles dat in hun 

vergaderingen werd gezegd openbaar zou worden (Har-R2). Maar het blijven redigeren van notulen 

zou leiden tot een grote vertraging op nieuwsbrieven, iets waar de gemeente op moest ingrijpen 

“We hebben ook een bepaalde rol als gemeente om mensen te informeren in de volle breedte” (Har-

R2). Wanneer gemeenten gevraagd werden naar de wijze waarop zij hun transparantie waarborgen, 

gaven ze aan in algemene zin gebruik te maken van hun gebruikelijke kanalen van communicatie. 

Denk hierbij aan rapporten, verslagen, notulen etc.  

Tijdens bijeenkomsten zelf vereiste de vraag naar transparantie om ad hoc oplossingen zoals 

in Olst-Wijhe  “We wilden met groepen uit elkaar. Mensen wilden dat niet. Er was een enorm 

wantrouwen dat we in verschillende groepen verschillende dingen gingen zeggen. … Dus mensen 

gaven zelf aan, wij willen alleen maar plenair.” (Ols-R1). In Raalte werd instemmend gereageerd op 

de stelling dat beleidsprocessen inzichtelijker worden voor burgers door eraan mee te hebben 

gewerkt. Wel werd er een belangrijke kanttekening bij gezet.  “We zijn ons er ook van bewust dat 

het een heel transparant proces is voor degene met wie we het traject hebben doorlopen.” (Raa-R1) 

Maar dat door de coronapandemie ze sinds eind 2019 begin 2020 “ook niet meer in de dorpen [zijn] 

geweest om het verhaal breder te vertellen aan de inwoners. Dus ja, met kanttekeningen.” (Raa-R1).  

Later in ditzelfde gesprek reflecteerden we samen op de complexiteit van maatwerk. Hoe 

kan een overheidsorgaan rekening blijven houden met de idiosyncrasie van diens domein van werk? 

Hierin meenemend dat er een landelijk RES-programma is met daarin regio’s die hun eigen context 

en kenmerken hebben, met daarin weer gemeenten die van elkaar verschillen en dat er in zekere 

mate er ook verschillen zijn tussen kernen binnen de gemeenten. De nuchtere reactie van de 

respondent bracht die complexiteit terug tot de kern van open en transparante communicatie in 

momenten van burgerbetrekking:  

 

Ja en ook, je kunt hem ook altijd weer simpel maken, … Het enige wat wij altijd 

moeten doen, is transparant blijven, het kunnen uitleggen en met elkaar kijken: wat is 
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de beste vorm onder deze omstandigheden? [en vragen] wat zouden jullie willen dat 

er onder deze omstandigheden nu gebeurt? (Raa-R1).  

 

(3) Vertrouwen door eerlijkheid 

Wordt het proces als eerlijk gepresenteerd en ervaren door zowel bestuurders als betrokkenen? 

Het bleek lastig te zijn om concrete antwoorden te krijgen van de respondenten binnen het thema 

‘eerlijkheid’. Reacties gaven aan dat het onduidelijk was wat nou wel of niet eerlijk zou zijn en voor 

wie dat dan eerlijk dan wel oneerlijk zou zijn. Het gevoel vanuit de gemeenten is dat ze het proces 

eerlijk hebben ingericht, maar onder de inwoners zijn er groepen die dat ook vinden en groepen die 

daar anders over denken: 

 

Ik denk wel dat wij het gevoel hebben dat we dat op een hele eerlijke manier hebben 

gedaan. Ik denk dat er een groep inwoners is die dat ook vindt, maar er zou ook een 

groep inwoners zijn die dat niet vindt omdat we niet ‘of’-vragen hebben gesteld. 

(Ols-R1) 

 

Thema: Invloed: Input vertaalt zich naar invloed en burgers hebben kanalen van weerstand. 

(1) Input-invloed: 

Bestuurders en burgers geven aan dat de door de burger aangegeven input zich niet (voldoende) vertaald naar invloed 

op beleidsuitkomsten. Corruptie: Input wordt wel geleverd maar genegeerd door bestuurders. Zijn hier aanwijzingen of 

klachten over geweest? Hoe denkt de gemeente erover na dit te voorkomen? 

Eén van de uitdagingen in het betrekken van burgers is dat burgers het gevoel, terecht of ten 

onrechte, kunnen hebben dat hun input zich niet vertaald naar invloed.  

 

Interviewer: Is er ook sprake van corruptie? Daarmee bedoel ik dat de input van 

burgers zich niet vertaalt naar invloed? Bestaat deze angst ook in Dalfsen of bij dit 

soort participatietrajecten? 

Respondent-Dal-R1: Ja, Het is wel eens opletten geblazen. En tuurlijk, het woord 

corrupt wordt iedereen allergisch van, maar ja. Maar in de context hoe jij hem zet, 

snap ik hem wel. En, dat is één van de moeilijkste onderdelen van mijn werk. 

 

Eén van de dingen die dit moeilijk maakt is dat individuele input nooit kan leiden tot optimale 

behartiging van individuele belangen. De overheid dient per definitie een pluriform collectief 

waarin het onmogelijk is om iedere individu optimaal te bedienen, of zoals de respondent uit 

Dalfsen zegt: 

 

Het moeilijkste van het ambtenaar zijn, vind ik: Ik heb geen één klant, ik heb 

achtentwintigduizend klanten. En ik, die zijn allemaal de moeite waard om naar te 
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luisteren. Die zijn allemaal de moeite waard om te leren kennen en ik doe mijn best 

om zo goed mogelijk en aan hun wensen te voldoen. Alleen je weet dat dat niet kan. 

(Dal-R1). 

 

Om het probleem van individuele input te mitigeren kan worden gewerkt met werkvormen waarin, 

doormiddel van dialoog, gezocht wordt naar breed gedragen oplossingen. Maar doordat in de 

samenstelling van de participanten verschillende belangen aanwezig waren hadden bepaalde opties 

minder kans van slagen dan anderen. De omgevingsadviesraad in Hardenberg is hiervan een 

voorbeeld waarin opwekplannen op het land van grondeigenaren te maken kreeg met obstakels: 

 

Ja, zo gauw [er] duidelijk werd dat het bij die groep vandaan komt, komt er een 

sticker op: nou dit is een idee van grondeigenaren. De grondeigenaren willen geld 

verdienen en dan ligt het vooroordeel er heel dik overheen. Die denken [dan] … ik 

ben tegen. (Har-R2). 

 

Dit wil zeggen dat ambtenaren voor een dubbel dilemma staan. Het eerste dilemma is ontstaan 

omdat ze niet één maar een veelheid aan mensen tevreden proberen te houden en uiteindelijk zijn er 

maar beperkte opties en geen van die opties stelt iedereen volledig tevreden. Het tweede dilemma 

ontstaat op het moment dat, in vertrouwen, de burger wordt losgelaten van gemeentelijke 

inmenging, maar mogelijk daardoor potentieel goede opties verloren kunnen gaan. Voor burgers 

kan meedenken een voorwaarde zijn voor meedoen, maar beide geven geen garantie dat de 

geleverde input zich vertaalt naar bestuurlijke invloed. De respondent uit Olst-Wijhe verwoorde het 

kort en krachtig: “Participatie is geen (leidt niet tot) consensus” (Ols-R1). In de gemeenten bij wie 

deze zin als stelling werd gebracht bleek het een wederkerend aandachtspunt te zijn.  

 

Interviewer: Participatie leidt niet automatisch tot consensus? 

Respondent Har-R2: Nee! Absoluut niet en dat wordt wel op een gegeven moment 

dan verwacht. 

 

De lering die hieruit te trekken valt is dat er wederom beroep wordt gedaan op authenticiteit en 

flexibiliteit als eigenschappen van sterk vakmanschap: 

 

Participatie is niet een in beton gegoten proces en je kan ook aan de voorkant nog zo 

goed bedenken van zo ziet ons proces eruit en deze stappen gaan we zetten, maar 

toch is het belangrijk om altijd aan te voelen waar in dit geval de samenleving 
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Zwartewaterland behoefte aan heeft. … Dan kunnen ze het nog wel niet met je eens 

zijn, maar begrijpen ze wel waarom de gemeente bepaalde keuzes maakt of waarom 

de buurman er anders in staat. (Zwa-R2) 

 

Een bijkomend doel van burgerbetrekking dat hiermee mogelijk wordt gemaakt is wederzijds 

begrip. Begrip tussen burgers onderling en tussen de burgers en de besturen. 

 

Er zijn zoveel belangen en zoveel verschillende meningen en je kan het nooit 100% 

iedereen naar het zin maken. Ja, maar als je wel, nou, dat begrip weet [te krijgen]. 

Dat dat je elkaar begrijpt, … Volgens mij is dat het doel waarvoor we dit samen 

doen. (Zwa-R2). 

 

(2) Weerstand 

Zijn er kanalen van weerstand ter beschikking voor burgers die het oneens zijn met beleidskeuzes? 

Ook hier zijn geen concrete bevindingen omdat burgers gebruik kunnen maken van de gebruikelijke 

gemeentelijke kanalen en net als medeburgers tijdens participatiemomenten hun voorkeuren mogen 

uiten. Ook qua conflicten van belangen waren er geen opvallendheden die nog niet eerder in deze 

analyse zijn genoemd. 

 

5.2.3 Rechtvaardigheid 

De bespreking van de democratische waarde ‘Rechtvaardigheid’ volgt de volgorde en inhoud van 

de operationalisatie in hoofdstuk 4. Zo zijn de punten onderverdeeld onder twee thema’s. Het eerste 

thema betreft (on)toegankelijkheid voor burgers en bevat het gelijknamige punt (1). Het tweede 

thema betreft (on)toegankelijkheid van burgerideeën en bevat (1) Ruimte en uiting en (2) 

Inventarisatie en verwerking. 

 

Thema van (on)toegankelijkheid voor burgers. 

(1) (On)toegankelijkheid van burgers:  

Hebben bepaalde (groepen) burgers geen- of beperkte toegang tot procedures of momenten van inspraak (te denken 

aan reisafstand, kosten, andere verplichtingen die sociaal of religieus van aard kunnen zijn)? 

Er is gevraagd naar benaderbaarheid om erachter te komen of groepen mensen mogelijk zijn 

uitgesloten door geen rekening te houden met religieuze drempels, zoals het organiseren van een 

bijeenkomst tijdens het Suikerfeest of financiële drempels, zoals reiskosten. Een dergelijke 

planmatige fout kan grote groepen mensen uitsluiten van participatie.  

Wat planning betreft reageerde de respondenten dat er vaak rekening mee werd gehouden door 

bijvoorbeeld te kijken naar algemene agenda’s waarin zaken als schoolvakanties waren opgenomen 

of door inspraak op meerdere momenten mogelijk te maken. De inzet van digitale middelen tijdens 
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de coronapandemie maakte dit gemakkelijker. Heel expliciet is er echter geen rekening gehouden 

met zaken als de Ramadan of Suikerfeest. Hierbij is wel de belangrijke kanttekening dat de meeste 

onderzochte gemeenten lang niet zo divers zijn als bepaalde steden in de randstad. Meermaals is me 

verteld dat ze er in ieder geval nog nooit signalen uit de gemeenschap hebben ontvangen dat dit is 

misgegaan. In Olst-Wijhe is me zelfs verteld dat ze dan wel rekening moeten houden met wanneer 

de boeren gaan maaien “En toen zeiden ze; maar dat kan niet, want dan zijn we aan het maaien” 

(Ols-R1). De les die hieruit getrokken is, is dat de gebruikte onderzoeksmethode van dit onderzoek 

niet leidde tot negatieve resultaten op dit vlak. De inzet van observatiemethoden tijdens 

aanwezigheid bij de initiatieven zou tot betrouwbaardere resultaten leiden. 

 

Thema (On)toegankelijkheid van burgerideeën:  

(1) Ruimte en uiting  
Hebben burgers de ruimte gekregen om hun ideeën en meningen kenbaar te maken? Vrije-uiting: Is de burger 

doormiddel van sociale normen, ingewikkelde taal en andere hinder niet van boven af opgelegd? 

In de verschillende gemeenten is regelmatig gekozen om werkvormen in te zetten die erop gericht 

waren kennis te nemen van de disposities en meningen van de inwoners van hun gemeente. In de 

helft van de gemeente nam dit de vorm aan van een enquête (Dalfsen, Deventer, Staphorst, 

Zwartewaterland en op verzoek in Raalte). In verschillende invullingen zijn daarnaast 

burgerbijeenkomsten georganiseerd waar burgers aan de ene kant van het spectrum luisterden als 

toeschouwer en plenair hun bedenkingen konden delen, en aan de andere kant delibereerden burgers 

over de problemen en mogelijke oplossingen.  

Enquêtes zijn een nuttig middel om een peiling te krijgen van algemene disposities van de 

inwoners, maar op zichzelf genomen lijdt het onder de beperking dat burgers enkel en alleen hun 

voorkeuren in vooropgestelde opties kunnen uiten. In enkele gemeenten hielp het om een 

faciliterende rol op afstand aan te nemen waardoor in bepaalde bijeenkomsten de gemeente volledig 

afwezig waren. In andere invullingen leverde de gemeente door hen bekostigde voorzitters, zo ook 

in Olst-Wijhe  “… waarbij wij dus wel een rol hebben in de omgevingsadviesraad, want wij zijn 

belanghebbend in het gebied. Maar ook daar is diezelfde onafhankelijke begeleiding weer op.” 

(Ols-R1).  

Wat kleinere gemeenten als voordeel hebben tegenover grotere gemeenten, is dat ze een 

mate van benaderbaarheid kunnen verzorgen die in gemeenten met grotere populaties niet mogelijk 

is. Dit simpelweg omdat incidenteel maatwerk dan zo vaak voorkomt dat het niet meer te 

organiseren valt. In sommige gevallen worden zelfs directe telefoonnummers uitgedeeld om aan de 

inwoners het signaal te geven dat dit iemand is die benaderbaar wil zijn “We hebben een enorme 

open houding. … Ik denk niet dat je ons kunt verwijten dat we niet benaderbaar zijn” (Dal-R1). 

Daarnaast is respondenten de vraag gesteld of er in de communicatie rekening is gehouden 

met woordenschat en het begrijpelijk maken van de toch vaak ingewikkelde stof. De respondenten 
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gaven aan dat hun communicatieafdelingen standaarden hebben waarin is opgenomen op B1 

taalniveau te communiceren met de bewoners. Omdat de thema’s binnen de RES vrij ingewikkeld 

kunnen zijn is in praktisch elke gemeente aandacht geweest om het informatiegehalte tot een 

bepaald gemeenschappelijk minimumniveau te brengen. Wederom zijn communicatieafdelingen- en 

adviseurs aan de slag gegaan om aan de voorkant informatief te communiceren naar de bewoners. 

Ter illustratie een voorbeeld uit Kampen: “We hebben een abc'tje gehad om moeilijke termen uit te 

leggen. We hebben feiten en fabels behandeld en uitgelegd waar we staan als gemeente Kampen en 

wat de ambities zijn.” (kam-R1). 

 

(2) Inventarisatie en verwerking 

Worden kennis en inzichten van betrokken burgers succesvol geïnventariseerd en ingezet ten gunste van het initiatief? 

Verwerking: Worden de ideeën en meningen systematisch verwerkt (te denken aan een logboek, actiepunten lijst, 

vervolg vergaderingen of anders)? 

De ambtenaren die medewerking hebben verleend aan dit onderzoek werken in een spannend 

domein waar voor de burgers veel op het spel staat. Het is een situatie waar het best wel eens 

wringt, dit wantrouwen jegens de ambtenaar contextualiseert waarom er nadruk wordt gelegd op 

eerlijke en transparante verslaglegging. Niet elke interactie wordt echter volledig getranscribeerd, 

omdat dit een gigantische werklading met zich mee zou brengen. Dat wil niet zeggen dat bezuinigd 

wordt op deze verslaglegging. Over deze verwerking vertelt de Respondent uit Olst-Wijhe  

 

Dat is allemaal in het participatieverslag opgenomen en een deel daarvan is net als 

met zienswijzen en hun deel daarvan wordt verwerkt in de visie en een deel daarvan 

is niet verwerkt. … En hier hebben we [het] ook meerdere malen [over] gehad in dit 

proces. En daar wordt gewoon netjes op geantwoord van: dit nemen we wel over en 

dit nemen we niet over omdat … (Ols-R1).  

 

Weer andere respondenten vertelden hoe inwoners gevraagd werd te reflecteren op 

verslagleggingen: “Dit is onze beleving van hoe de avond in elkaar stak, en vul dit alsjeblieft aan, 

ook als je nieuwe inzichten hebt of als je zegt van nou, dat heb ik anders bedoeld.” (Zwa-R1). Een 

bijkomstige ontdekking was dat het één van de respondenten opviel dat wanneer burgers op zichzelf 

verslaglegging moesten geven van hun vergaderingen dat aan de ene kant de burger hoge eisen stelt 

aan de transparantie en traceerbaarheid van overheidsnotulen maar “… aan de andere kant vinden 

ze [het] heel vervelend als datgene wat zij gezegd hebben, ook daadwerkelijk zo in het verslag 

staat.” (Har-R2) 
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5.3 Inductieve bevindingen 
In dit deel van het resultatenhoofdstuk wordt antwoord gegeven op deelvraag 3: ‘Welke 

contextuele, randvoorwaardelijke of anderzijds herkenbare elementen hebben invloed op de 

verwezenlijking van democratische waarden in het kader van burgerbetrekking?’ Het eerste 

onderdeel van deze vraag, de context, is samen met de werkvormen onder 5.1 weergegeven. De 

beantwoording gaat door op de toon die in het voorgaande deel is gezet. Het verschil is dat hier 

inductief gezocht wordt naar aspecten van burgerbetrekking die relevant zijn voor de mogelijke 

verwezenlijking van democratische waarden. Het betreft algemene opvallendheden zoals: de of-

vraag/hoe-vraag, lokaal eigendom, vakmanschap en de abstractieparadox.  

 

Of-vraag/hoe-vraag 

Te beginnen met de regionale kadering die de of-vraag van de hoe-vraag separeerden. De of-vraag 

gaat over de vraag of er überhaupt ingezet moet worden op energieopwekking via wind, zon op dak 

en zon op land. De hoe-vraag heeft betrekking op de vele manieren waarop die opwek 

georganiseerd kan worden. Zoals in de bespreking van legitimiteit is aangegeven, is dit wel waar 

het in alle onderzochte gemeente het meeste wringt. De mate waarin de afwezigheid van de of-

vraag problematisch was hing van twee zaken af. Enerzijds van de mate van bestaande weerstand 

tegen opwek via windmolens en anderzijds de mate waarin de gemeenten de nadruk verschoven 

naar de hoe-vraag. De eerste spreekt voor zich en de tweede vergt meer uitleg. Wanneer de nadruk 

werd gelegd op de hoe-vraag trokken gemeenten en diens inwoners de taak naar zichzelf toe en 

namen eigenaarschap en daarmee gepaarde verantwoordelijkheid over van overkoepelende 

overheidsorganen. Dit wil niet zeggen dat het altijd gemakkelijk is dit voor elkaar te krijgen. Er 

blijven altijd burgers waarvoor je dergelijke interventies niet acceptabel kan maken (Ols-R1). Voor 

anderen zoals in Dalfsen hielp de druk van bovenaf, ook al vond dat plaats in een pre-RES context. 

De vraag werd gesteld of het voor de gemeente gemakkelijker ging doordat: 

 

Interviewer: … er ergens een boeman is, maar dat jullie die in ieder geval niet zijn? 

Respondent Sta-R1: Ik denk dat dat voor de Raad wat meer comfort heeft gegeven. 

 

 Lokaal eigendom 

Een eerste opvallende observatie, die het gevolg is van het zoeken naar een antwoord op deelvraag 

1, is dat bij veel van de gemeenten de cumulatieve invulling van de democracy cube er drastisch 

anders uit zou zien wanneer lokaal eigenaarschap, in bijvoorbeeld de vorm van energiecoöperaties, 

afwezig zouden zijn. Wanneer er sprake is van lokaal eigendom gaan gemeenten op de 

participatieladder voorbij aan informeren en raadplegen. De burgers worden dan gezien als partners 

waarbij controle ook daadwerkelijk wordt overgedragen. De strateeg van de provincie vertelde 
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daarbij dat de beleidseis van minimaal 50% lokaal eigendom een gouden vondst was die overheden 

ertoe dwingt naast het beleidstraject iets te doen met lokaal eigenaarschap (Pro-R1). De regionaal 

projectleider vertelde dat het een mooie manier is om de energietransitie zelf democratisch te 

maken. Waar de ruimte van besluitvormende invloed van de burger is begrensd door het uitsluiten 

van de of-vraag, wordt deze ruimte gemaximaliseerd in werkvormen ten behoeve van lokaal 

eigendom. 

 

Vakmensschap, context en idiosyncrasie 

Naast alle strategische keuzes, die onder andere betrekking op de werkvorm hebben, werd in de 

interviews regelmatig benadrukt hoe belangrijk de rol van de persoon voor de groep is. De 

bevindingen met betrekking tot de rol van de ambtenaar of adviseur wordt hier onder vakmanschap 

onderbedeeld. De rol van vakmanschap binnen burgerbetrekking leek een onderzoeksgebied op 

zichzelf. In dit stuk worden praktijken genoemd die volgens de respondenten juist wel en juist niet 

goed uitpakten in de praktijk. Herhaaldelijk wezen respondenten op hoe een zekere mate van 

nuchtere openheid en transparantie van groot belang waren zoals besproken is in 5.2. legitimiteit: 

(2) vertrouwen in het proces. Deze professionals stonden voor de taak te benadrukken wat er precies 

nog open stond, vooral in situaties van argwaan vanuit de bewoners die de zorg hadden dat de 

participatie voor de bühne zou plaatsvinden. Soms hielp het om letterlijk te zeggen ‘wij weten het 

ook nog niet’(Zwa-R1). De vakmens moet oprecht een dialoog aan willen gaan en geen 

verkoopgesprek houden (Dal-R1). In Raalte noemde de respondent dat tussen alle onzekerheid het 

belangrijk was om nuchter, maar vooral transparant te zijn en om in de communicatie naar een 

samenwerkingsverband toe te werken. Dat houdt ook in dat er continuïteit moet zijn als je een 

beweging op gang wilt krijgen (Raa-R1). Vakmanschap houdt daarnaast in dat je open en 

ontvankelijk moet zijn en samen wil werken aan een oplossing. Dit ging wel eens mis met mensen 

van buiten de gemeente die dan de plank missloegen. Soms was iets abstracts als de feeling er niet 

was, zoals in Olst-Wijhe met een externe partij van een bureau uit Utrecht (Ols-R1). Een ander 

voorbeeld was dat van een externe adviseur die de naam van één van de kernen consequent 

verkeerd uitsprak in Staphorst (Sta-R1). Een laatste voorbeeld is van een ontwikkelaar die de gelden 

in het omgevingsfonds in Dalfsen als barbecuepot duidde, iets waar de trotse Dalfsenaar van dacht 

dat ze dat prima zelf kunnen betalen als ze dat willen (Dal-R1). Wat hierin verpakt ligt is dat er 

beroep wordt gedaan op een gevoeligheid voor de context waarin de vakmensen opereren en een 

gevoeligheid voor de idiosyncrasie van de omgeving. Van dit laatste geeft de respondent uit de 

gemeente Dalfsen mee: “waar het ene dorp geprikkeld wordt doordat die te maken heeft met een 

krimp en het verdwijnen van voorzieningen en de verdiensten van energieopwek die voorzieningen 

kunnen financieren. In een ander, van oudsher ondernemersdorp, wordt een ondernemerstrots 
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aangewakkerd en weer elders zien de bewoners windmolens als middelen om de schoonheid van de 

natuur te behouden” (Dal-R1).  

 

Abstractie paradox 

In enkele gemeenten, in bijzonder in Deventer, deed het probleem zich voor dat inwoners zich 

overvallen voelden met de ingrijpende veranderingen in het landschap (Dev-R1). In Deventer waren 

er dan ook zoekgebieden vastgesteld die tot een schrikreactie leidde bij van vele omwonenden van 

die zoekgebieden. De klacht die deze inwoners onder andere opperden was dat ze liever veel eerder 

in het proces betrokken zouden zijn geweest. Echter vertelde de respondent dat het bijzonder lastig 

was om in een vroeg stadium bereidheid te vinden van inwoners om mee te denken (Dev-R1). Het 

verschil in bereidheid tussen de huidige situatie en die voorheen werd door de respondent 

toegeschreven aan het verschil in abstractieniveau. Deze abstractieparadox beschrijft een situatie 

waarin inwonerbereidheid te participeren toeneemt naarmate de concreetheid van de betreffende 

interventie en diens gevolgen voor hun directe leefomgeving toeneemt. In het interview met de 

respondent uit Deventer is meermaals genoemd hoe lastig het is voor de gemeente om participatie te 

organiseren over onderwerpen die een hoog abstractieniveau kennen. 

 

Als mij dan gevraagd wordt participatie te doen, dan zeg ik, ja maar, maar waar gaan 

we dan over praten met mensen hè? Dat is dan eigenlijk heel abstract en dat was dus 

ook zo bij die RES. Die concept-RES dat gaat over het bod van 212 kw uur [aan 

opwek van] energie in 2030. Nou, schiet mij maar lek denk ik dan. (Dev-R1). 

 

Over ditzelfde onderwerp kwam een contrasterend geluid van de provinciaal strateeg die stelde dat 

die betrekking van burgers in de beleidsvormende fase behoorlijk concreet kan zijn:  

 

Ik denk dat juist dat dit heel erg concreet is. Dat zijn gewoon de randvoorwaarden 

voor het realiseren van windenergie (…) op jouw grondgebied. Nou, daar kan je dus 

aangeven: Niet  te hoog, we willen deze geluidsnorm hanteren, we willen tiphoogte 

van niet meer dan 180 meter. En dat zit allemaal in je wind beleid, alles [is] super 

concreet. (Pro-R1) 

 

Wat hier in zit is dat participatie een gelaagdheid kent en dat in de verschillende fasen overheden 

voor strategische keuzes staan. Eén zo’n keuze is om in de beleidsvormende fase wel het gesprek 

aan te gaan in het juiste schaalniveau en niet in een abstractieniveau te denken zoals de strateeg 

hieronder toelicht; 
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Als je dit op een passend schaalniveau doet ‘gemeentelijk’ en als je het ondersteunt 

door gewoon te zeggen; nou, dit is hoe beleid werkt. Dit is het type dingen die je kan 

opschrijven. Dit zijn voorbeelden uit andere gemeenten. Wij weten het nog niet. Ze 

hebben jullie bij elkaar gebracht om gezamenlijk een oplossing te bedenken. We 

denken dat jullie dit kunnen omdat [jullie] lichamelijk een afspiegeling zijn van onze 

gemeente. (Pro-R1) 

 

De keuze binnen deze RES-regio is gevallen om zoveel mogelijk lokaal te organiseren, van 

onderop. Mensen kennen hun eigen gemeente wel, maar de regio, in bijzonder deze nieuw 

opgezette regio, kennen ze niet. Door op de juiste schaal het gesprek te voeren en concreet te maken 

en door helder te zijn over de opgave kunnen overheden de onderwerpen voor burgerbetrekking 

concreter maken en burgers zo motiveren hun kostbare vrije tijd in te zetten. 
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H.6 –Conclusies en discussie 
In dit laatste hoofdstuk worden de resultaten uit het voorgaande hoofdstuk geanalyseerd om zo tot 

concrete beantwoording van de deel- en hoofdvragen te komen. Daarop volgen aanbevelingen voor 

de uitvoer van burgerbetrekking en reflecties op het uitgevoerde onderzoek. 

 

6.1 Analyse 
In dit onderdeel van het conclusiehoofdstuk worden eerst de deductieve resultaten geanalyseerd, 

wat leidt tot een beantwoording van de deductieve vragen van dit onderzoek. Vervolgens worden 

deze inzichten aangevuld met een analyse van de inductieve bevindingen. 

 

6.1.1 Deductieve analyse: bevindingen met betrekking tot de democracy cube 

In dit onderdeel van de analyse wordt theorietoetsend gekeken naar de resultaten van het onderzoek. 

De voorspelling van Fung (2006b) is dat werkvormen waarin burgers betrokken worden van grote 

invloed zijn op de mate waarin die burgerbetrekking kan bijdragen aan de verwezenlijking van 

bepaalde democratische waarden. In bijzonder de waarden effectiviteit, legitimiteit en 

rechtvaardigheid. In de bespreking van zijn theorie in hoofdstuk drie zijn daarbij per democratische 

waarde ideaaltypen uiteengezet, waarvan de inzet zou moeten leiden tot een bijdrage aan de 

verwezenlijking van die bepaalde waarde. De resultaten van 5.1 en 5.2 geven een weergave van de 

verschillende werkvormen die de gemeenten hebben ingezet en hoe de respondenten van deze 

gemeenten reflecteren op vragen die een indruk moeten geven van hun ervaringen met de drie 

democratische waarden.  

Met deze gegevens kan nu een analyse worden uitgevoerd die inzicht moet bieden in de 

mate waarin Fung’s (2006b) voorspellingen, ook in de complexiteit van deze casus, standhouden. 

Er zijn twee variabelen die invloed hebben op de mogelijke uitkomst van deze analyse. De eerste 

variabele volgt uit deelvraag 1 en is behandeld in paragraaf 5.1. Deze betreft de toegepaste 

werkvormen en of deze overeenkomen of afwijken van Fung’s (2006b) ideaaltypen. De tweede 

variabele volgt uit deelvraag 2 en is behandeld in paragraaf 5.2. Deze betreft de mate waarin de 

werkvormen een bijdrage hebben geleverd aan de verwezenlijking van de democratische waarden. 

Dit nam in het onderzoek de vorm aan van reflecties en belevingen in de verschillende gemeenten. 

Het samennemen van deze twee variabelen levert vier mogelijke uitkomsten op. Raadpleeg tabel 

6.1.1 voor een overzicht. Ten eerste (1) de toegepaste werkvorm komt overeen en een bijdrage aan 

de verwezenlijking van één of meer democratische waarde(n) is waargenomen. Ten tweede (2) de 

toegepaste werkvorm komt overeen, maar er is geen bijdrage aan de verwezenlijking van één of 

meer democratische waarde(n) waargenomen. Ten derde (3) de toegepaste werkvorm komt niet 

overeen, maar er is wel een bijdrage aan de verwezenlijking van één of meer democratische 
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waarde(n) waargenomen. Ten vierde (4) de toegepaste werkvorm komt niet overeen en er is geen 

bijdrage aan de verwezenlijking van één of meer democratische waarde(n) waargenomen. De eerste 

en vierde mogelijkheid bevestigen de Fung’s voorspellingen (2006b). De tweede en derde 

mogelijkheden geven een signaal dat de werkvormen alleen niet het volledige antwoord geven op 

de wijze waarop een bijdrage aan de verwezenlijking van de democratische waarden tot stand komt.  

 

Tabel 6.1.1 Mogelijke uitkomsten deductieve analyse  
Bijdrage verwezenlijking Geen bijdrage verwezenlijking 

Werkvorm komt overeen (1) Bevestigd theorie (2) Tegenvoorbeeld 

Werkvorm komt niet overeen (3) Theorie niet enige oorzaak (4) Bevestigd theorie 

 

De onderstaande analyse staat stil bij elk van deze vier mogelijke uitkomsten. Ze worden waar 

mogelijk toegelicht aan de hand van gemeenten die de uitkomst het beste illustreren. 

 

(1) Werkvorm komt overeen + bijdrage waargenomen 

Voor de eerste, theoriebevestigende, uitkomst is bewijs gevonden in de gemeente Raalte. De 

gemeente zette van meet af aan behoeften van de inwoners centraal. Ja, er ligt ook voor deze 

gemeente een opgave in de energietransitie, maar deze gemeente besloot de invulling van deze 

opgave volledig ´van onderop´ te organiseren. Na kennismakingsgespreken zijn werkgroepen 

georganiseerd waaruit energiecoöperaties zijn gestart (zie tabel 6.1.2). Ten tijde van het interview 

waren ze dan ook eigenlijk nog maar aan het begin van een langdurige samenwerkingsverhouding 

tussen gemeenten en inwoners op het gebied van verduurzaming. De gebruikte werkvormen komen 

overeen met Fung’s ideaaltypen. De energiecoöperaties bieden zowel hier als in andere gemeenten 

een manier om invloed te geven aan burgers. Dit is mede waarom er in deze regio zoveel aandacht 

is geweest voor lokaal eigendom. De gemeente Raalte viel verder in geen enkele vraag met 

betrekking tot de democratische waarden in negatieve zin op. De resultaten van deze gemeente 

wijzen op een voorbeeld in het voordeel van Fung’s (2006b) theoretische verwachtingen. 

 

Tabel 6.1.2 Democracy cube zonder informatie werkvormen: Raalte 

Toegepaste werkvormen: Duurzame werkgroepen en energiecoöperatie(s) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X * ** X ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

X ** X² * 
   

3.Mate van Invloed X * X * X * X   

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 
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(2) Werkvorm komt overeen + bijdrage niet waargenomen 

De tweede mogelijke uitkomst zou een situatie beschrijven waarin de werkvormen wel 

overeenkomen maar geen bijdrage aan de verwezenlijking van democratische waarden wordt 

waargenomen. Een dergelijke observatie zou een voorbeeld zijn in het nadeel van Fung’s (2006b) 

theoretische verwachtingen omdat geleverde ingrediënten dan niet tot de verwachte resultaten 

zouden leiden. De resultaten van dit onderzoek hebben niet een helder voorbeeld van deze uitkomst 

voortgebracht. Veel van de gemeenten komen alleen in cumulatieve overzichten tot invullingen die 

overeenkomen met de ideaaltypen. Afzonderlijke werkvormen, zoals energiecoöperaties die wel die 

overeenkomst bieden, komen zelden voor in gemeenten waar geen bijdrage aan de democratische 

waarden worden waargenomen. Vaker dan niet was die bijdrage onduidelijk, niet eenduidig of 

(gedeeltelijk) niet van toepassing. 

 

(3) Werkvorm komt niet overeen + bijdrage waargenomen 

Een derde mogelijke uitkomst beschrijft een situatie waarin de gebruikte werkvormen afwijken van 

Fung´s (2006b) ideaaltypen, maar desondanks wel een waargenomen bijdrage leveren aan de 

verwezenlijking van één of meerdere democratische waarden. De gemeente Zwartewaterland 

beschrijft deze instantie, maar wel met enkele kanttekeningen. Deze gemeente heeft primair ingezet 

op communicatieve werkvormen waarin informatie-uitwisseling centraal stond. Wanneer deze 

weggenomen worden van het totaal beeld blijven de 15 duurzaamheidstafels over (zie tabel 6.1.3). 

Ten gunste van representativiteit is daarbij wel aanvullend geworven onder de populatie. De vorm 

van communicatie bleef veelal hangen op het niveau van het (4) ontwikkelen van voorkeuren en de 

uiteindelijke invloed valt te scharen onder (4) communicatieve invloed. Het was aan de 

organisatoren om de vragen te beantwoorden en de input te interpreteren naar concrete adviezen 

naar de gemeente toe. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat deze gemeente nog lang niet klaar 

was met het betrekken van burgers en dat deze duurzaamheidstafels veelal online moesten 

plaatsvinden wat onderlinge deliberatie in de weg stond. De participanten leken hiervan op de 

hoogte en zijn door de inzet op informatieve communicatie wel tot het inzicht gekomen dat hun 

gebied zich goed zou lenen voor grootschalige energieopwerk. Volgens één van de respondenten 

was de reactie van de bewoners: “Als het allemaal niet doorgaat, dan vinden we het ook prima. We 

snappen wel een beetje dat ons gebied zich er best wel voor kan lenen op basis van allerlei 

voorwaarden.” (Zwa-R1). Qua bijdragen viel de gemeenten niet in negatieve zin op tussen de 

andere gemeenten en waren er signalen die in 5.2. besproken zijn, die wijzen op waarnemingen 

waarin bijdrage plaats vond.  
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Tabel 6.1.3 Democracy cube zonder informatie werkvormen: Zwartewaterland 

Type werkvorm: 15 Duurzaamheidstafels 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  ** X ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * X 
  

3.Mate van Invloed  *  *  * X   

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

(4) Werkvorm komt  niet overeen + bijdrage niet waargenomen 

Een vierde mogelijke uitkomst beschrijft een situatie waarin de gebruikte werkvormen afwijken van 

Fung´s (2006b) ideaaltypen en in overeenstemming met Fung’s theoretische verwachtingen geen of 

in mindere mate bijdragen aan de verwezenlijking van één of meerdere democratische waarden 

wordt waargenomen. Een dergelijke observatie zou een voorbeeld zijn in het voordeel van Fung’s 

(2006b) theoretische verwachtingen. De gemeente Deventer lijkt dit voorbeeld te geven. Op de 

informatie-ophalende enquête na is in de interviews slechts één andere werkvorm besproken; 

werkgroepen (zie tabel 6.1.4). Op de eerste as, mate van inclusiviteit, is in de gemeente goed 

nagedacht over zowel de kernen, het bedrijfsleven, als de jongeren die vaak over het hoofd worden 

gezien. In deze werkgroepen werden de voorkeuren in kaart gebracht en gestemd over mogelijke 

oplossingen, echter gepaard met een matige hoeveelheid invloed. Een invloed die niet alleen mager 

was maar ook was overschaduwd door alle ophef over de zoekgebieden van de windmolens en de 

daarmee gepaarde weerstand. Wellicht als de bepaling van de zoekgebieden in een afzonderlijke 

stap had plaatsgevonden en de inwoners in deliberatieve vormen tot adviezen konden komen had de 

gemeente dichter bij het ideaaltype voor legitimiteit gezeten. Mede door de ophef viel deze 

gemeente tussen de anderen op. Maar ook deze gemeente heeft zo haar nuancerende 

kanttekeningen. De respondent deelde meermaals hoe de gemeente heeft geworsteld met obstakels 

in het RES-programma. De tijdsdruk was hoog waardoor het participatieplan in zeer korte tijd tot 

stand is gekomen. De herijking van de windverkenning liep parallel met participatie-initiatieven 

waardoor die informatie aan de voorkant ontbrak, maar door de tijdsdruk konden ze er niet op 

wachten. Tijdens de coronapandemie heeft de gemeente gekozen een delicate kwestie als deze niet 

online aan te gaan wat tot een nog krappere planning leidde. En wellicht het grootste punt van 

nuance is dat er uiteindelijk geen gemeentelijke plannen waren, maar dit wel op deze manier door 

de inwoners en de media is opgepakt. Een hardnekkig misverstand dat burgers spontaan 

aanwakkerde om zich te organiseren tegen de minst gunstige mogelijkheden. In de periode na het 

interview gaat de gemeente in gesprek met de actiegroep om te proberen er samen uit te komen.  

 

Tabel 6.1.4 Democracy cube zonder informatie werkvormen: Deventer 
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Type werkvorm: werkgroepen (Dorp/kern, Jongeren, Bedrijfsleven) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  ** X ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X * 
   

3.Mate van Invloed  *  *  * X   

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

6.1.2 Inductieve analyse: bevindingen voorbij de democracy cube 

Om de hoofdvraag naar de rol van werkvormen te kunnen beantwoorden wordt nu via analyse van 

de resultaten van 5.3 toegewerkt naar een antwoord op deelvraag 3: Welke contextuele, 

randvoorwaardelijke of anderzijds herkenbare elementen hebben invloed op de verwezenlijking van 

democratische waarden in het kader van burgerbetrekking? Ter analyse van dit vraagstuk is tijdens 

twee afzonderlijke interviews met respectievelijk de projectleider van de RES West-Overijssel en 

de strateeg van de provincie Overijssel gesproken over de bovengenoemde bevindingen, maar ook 

wat mogelijk randvoorwaarden kunnen zijn voor succesvolle burgerbetrekking. Hiermee wordt 

bedoeld: een vorm van burgerbetrekking die bijdraagt aan de verwezenlijking van de democratische 

waarden. Waar gaat participatie nu eigenlijk over: “Participatie gaat niet alleen maar over: ‘wil ik 

dit wel of niet?’ Dat is echt een misvatting, vind ik hoor, van hoe we nu naar participatie vaak in de 

media kijken. [Het] gaat echt over meedoen, meepraten, meedenken.” (RES-R1). Een belangrijke 

observatie zit hierin gevat en dat is dat er wezenlijke verschillen kunnen zijn in hoe participatie 

opgevat kan worden. Met welke insteek een participatiestrategie wordt vastgesteld heeft grote 

gevolgen voor welke manier die uiteindelijk gaat plaatsvinden. Als participatie slechts gaat over 

“wil ik dit wel of niet?” dan gaat het om het optellen van voorkeuren (RES-R1). Volgens die visie is 

participatie het proces waarin belangen worden geaggregeerd. In deze opvatting is participatie het 

instrument waarvan het gewenste effect het expliciet maken van meerderheid en 

minderheidsvoorkeuren is. Deze visie staat in contrast met de visie dat participatie gaat “over 

meedoen, meepraten, meedenken” waarin participatie het proces is waar een “gezamenlijk gedragen 

besluit uit voortkomt” (RES-R1). In deze tweede opvatting is participatie het instrument waarvan 

het gewenste effect het realiseren van meer eigenaarschap is (Pro-R1). De gevolgen van deze 

visieverschillen zijn ingrijpend, omdat de onderliggende visie van invloed is op de strategische 

keuzes die gemaakt worden. De regio legt veel nadruk op lokaal eigendom zodat de 

beleidsoverwegingen voorbijgaan aan slechts de uiting van burger-voorkeuren. Begrip voor de 

situatie en acceptatie van uiteindelijke resultaten is daarin de ideale uitkomst. Het gaat erom dat de 

besluiten die de gemeenschap treffen gezamenlijk gedragen zijn. Het voordeel van de meer 

omvattende notie van burgerbetrekking is dat overheid en inwoner dan in een 

samenwerkingsverband werken wat ertoe leidt dat er meer ruimte is om gezamenlijk op zoek te 
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gaan naar oplossingen voor zorgen van inwoners. Ten voorbeeld: te zorgen voor waardedaling van 

huizen door de bouw van nabijgelegen windmolens. In een dergelijk geval kan gezocht worden naar 

een oplossing in de invulling van waar de revenuen van die windmolen neerdalen (Pro-R1). Dat kan 

georganiseerd worden via een gebiedsfonds dat ervoor zorgt dat de winsten van de molen 

bijvoorbeeld worden uitgegeven aan de esthetiek van de buurt (Pro-R1). 

Afkadering is gedurende het onderzoek een terugkerend thema gebleven. Het kwam terug op 

de kadering van hoger orden overheidslagen die weinig ruimte overliet voor de of-vraag en het 

kwam naar voren wanneer gemeenten hun zoekgebieden presenteerden aan hun inwoners. In het 

benadrukken van het belang van heldere kadering haalde de RES-projectleider, zowel in een online 

webinar van de RES als in het interview, het voorbeeld van energiecoöperatie Zuidenwind uit 

Limburg aan (RES-R1). In dit voorbeeld hebben vier gemeenten gezamenlijk, zonder 

procesparticipatie, ruime zoekgebieden bepaald. Vervolgens hebben ze het uit handen gegeven aan 

energiecoöperatie Zuidenwind die vervolgens met de gebieden in gesprek ging over locatie, uitvoer 

en hoe de gebieden ervan kunnen profiteren (RES-R1). In dit voorbeeld hebben de gemeenten een 

faciliterende rol vanaf de zijlijn aangenomen en dat heeft geresulteerd in meerdere windprojecten 

die zonder Raad van State gerealiseerd zijn. Daarover zei de respondent “Daar moet je ook gewoon 

bestuurlijke moed over hebben …, maar laat het dan ook echt [los]. Dat is ook de crux, kan je het 

dan ook echt loslaten?” (RES-R1). Waar hiermee aandacht voor gevraagd wordt is dat 

burgerbetrekking prima kan plaatsvinden na het vaststellen van zoekgebieden. Maar ook het wel of 

niet vaststellen van een zoekgebied, uitsluitingsgebieden of, zoals dat in Raalte gebeurt, dat 

voorafgaand aan dat proces de burger al betrokken wordt en invloed heeft op de rest van de aanpak 

“Dat is een keuze, een strategische keuze en daar komt je aanpak vervolgens uit voort. En dat 

bepaalt dus ook de mate van invloed.” (RES-R1). 

De fase waarin men zich begeeft is van groot belang in het opstellen van een 

participatietraject. In een beleidsvormende fase gaat het dan om het bedenken van kaders, het 

vaststellen van wat wel of niet bespreekbaar is. De provinciaal strateeg gaf aan dat, wanneer in deze 

fase burgers al betrokken worden, het belangrijk is om een gedeeld besef te ontwikkelen (Pro-R1). 

Het moet de inwoners volstrekt duidelijk zijn waarom dit alles plaatsvindt. In het verhaal van de 

RES ontbrak deze stap doordat dit in eerdere, nationaal georganiseerde stappen al was doorlopen is 

in het vaststellen van het Klimaatakkoord. In voorbereiding op de vervolgfasen zou het van belang 

zijn de rol van de overheid vast te stellen. Is deze rol regulerend? Denk aan het opstellen en 

controleren van het kader. Is de rol stimulerend? Denk aan of de overheid onderdeel gaat zijn van 

het gebiedsproces, maak de keuze om wel of niet een maatschappelijke tender te maken. Is de rol 

die van ontwikkelaar? Wordt er zelf energieopwek gerealiseerd?  
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6.2 Beantwoording deel- en hoofdvraag(en) 

6.2.1 Beantwoording deelvraag 1 

Deelvraag 1 hield in: welke werkvormen van burgerbetrekking zijn toegepast en hoe zijn deze in te 

passen in de democracy cube? De verslaglegging van tien verschillende gemeenten en de door hun 

gebruikte werkvormen staat beschreven in onderdeel 5.1 van het resultatenhoofdstuk. Een overzicht 

van alle inpassingen in het model van de democracy cube is te vinden in de bijlagen. Een kort 

overzicht staat hieronder in tabel 6.2.  

 

Tabel 6.2 Overzicht gebruikte werkvormen 

Gemeente Gebruikte werkvormen 

Dalfsen Enquête, webinar, wereldcafés/bewonerbijeenkomsten (3 sessies) en 

energiecoöperaties 

Deventer Enquête en werkgroepen 

Hardenberg Informatiebijeenkomst, Omgevingsadviesgroep/bewonersplatform en 

Energiecoöperatie(s) 

Kampen Voorlichting, Energietop 1, 2 en 3 en energiecafés 

Olst-Wijhe Burgerbijeenkomsten, windsafari, omgevingsadviesraad en bewonersplatform 

Raalte Enquête, kennismakingsgesprekken, duurzame werkgroepen en 

energiecoöperatie(s) 

Staphorst Enquête en energiecoöperatie(s) 

Steenwijkerland G1000 burgertop, G1000 burgerraad, werkplaatsen en energiecoöperatie(s) 

Zwartewaterland Enquête, informatiebijeenkomst, webinars en duurzaamheidstafels 

Zwolle Stadsgesprekken, burgerpanel, energiecoöperatie(s) 

 

In een groot deel van de gemeenten zijn variaties van de werkvormen: enquête, burgerbijeenkomst 

en energiecoöperatie terug te vinden. Regelmatig kozen gemeenten ervoor te starten met 

informeren, om zo tot een gelijkwaardig kennisniveau te komen, om op die basis door te gaan met 

activiteiten op de trede ‘raadplegen’ van de participatieladder (Arnstein, 1969). Omdat er nog 

lopende processen zijn is het nog onduidelijk op welke wijze deze lijst wordt aangevuld. 

Contextuele factoren, zoals de coronapandemie, hebben effect gehad op de keuzes voor bepaalde 

werkvormen voor die gemeenten die tijdens de pandemie hun participatietraject hebben ingericht. 

 

6.2.2 Beantwoording deelvraag 2 

Deelvraag 2 hield in: hoe reflecteren respondenten op de democratische waarden in het kader van 

burgerbetrekking? Hierop volgt een samenvatting van de antwoorden op het tweede deelvraag.  

 

Effectiviteit 

Het onderzoek leverde geen betrouwbare en daardoor bruikbare inzichten op met betrekking tot de 

eerste twee elementen, ‘(1) Burgerkennis’ en ‘(2) Draagvlak’ van de democratische waarde 

‘effectiviteit’. In beide gevallen zijn er wel aanwijzingen voor positieve resultaten, maar zijn deze 
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door de omvang en methode van het onderzoek niet betrouwbaar te presenteren. Een diepte-

casestudy met gebruikt van observatiemethoden zou hiervoor beter geschikt zijn. Dit is wel een 

groot nadeel voor de analyse van de resultaten omdat deze eerste twee elementen de positieve 

gevolgen van burgerbetrekking, in de vorm van kansen, meten. Daarbij komt dat in deze 

democratische waarde de verschillende aannamen en nuancen, die Stone (2012) wel expliciet 

benadrukt, in de beschrijvingen van Fung (2006b) en Edelenbos en Meerkerk (2016) onduidelijk 

blijven. Dit met gevolg dat de verschillen in deze aannamen en nuancen tussen de gemeenten in dit 

onderzoek niet naar voren zijn gekomen. 

 Wat betreft het eerste risico ‘(3) kosten-baten’ wordt door vrijwel elke gemeente beaamt dat 

de gemaakte kosten van middelen en tijd ofwel noodzakelijk waren of dat de baten zwaarder wegen. 

Alleen in de gemeenten Deventer, Staphorst en Zwolle is deze vraag niet nadrukkelijk positief of 

negatief beantwoord of niet expliciet genoeg behandeld. 

 Het laatste element van effectiviteit en het tweede risico ‘(4) stagnatie’ werd in maar weinig 

gemeenten zo concreet herkend. Wel hebben alle gemeenten te maken met een pluriforme 

gemeenschap, wat het bereiken van volledige consensus uitsluit. In Olst-Wijhe heeft de bestaande 

weerstand er wel toe geleid dat windprojecten voorlopig niet meer aan de orde komen en in 

Deventer zijn de resultaten van de werkplaatsen overschaduwd door de weerstandsgroep in de 

gemeente. 

 

Legitimiteit 

Onder het eerste thema: vertrouwen door verbinding in element ‘(1) Vertrouwen in het bestuur’ was 

te zien dat, ondanks de sceptische houding van de inwoners, ontmoetingen tussen burger en bestuur 

eigenlijk nooit averechts werken. De gemeente Deventer had wel expliciet moeite met de 

afkadering van hun besluitruimte. Bij het tweede element ‘(2) Vertrouwen in het proces’ was te 

lezen dat de verschillende gemeenten transparantie en navolgbaarheid voor de burger als standaard 

moeten betrekken in hun participatiepraktijken. Het laatste element ‘(3) eerlijkheid’ leverde in het 

onderzoek geen concrete resultaten op. 

 Onder het eerste element ‘(1) input-invloed’ van het tweede thema Invloed, was te lezen hoe 

complex de verhoudingen tussen input van de burger en hun invloed op het uiteindelijke beleid kan 

zijn. Iets waar de theorie van Fung zich niet te veel mee bezig houdt. Omdat vanuit de combinatie 

van het principe van gelijke behandeling met de pluriformiteit van de gemeenschap betekent dat 

niet ieders belangen volledig behartigd kunnen worden. Een secundaire stap, die in 

Zwartewaterland nadrukkelijk naar voren kwam, is het bouwen van begrip in de gemeenschap. In 

gemeenten met een (recente) energiecoöperatie: Dalfsen, Hardenberg, Raalte, Staphorst, 

Steenwijkerland en Zwolle hebben de burgers die daarbij zijn aangesloten in die vorm wel invloed. 
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Andere gemeenten hebben mogelijk wel energiecoöperaties, maar zijn uitgesloten omdat die geen 

rol gehad in de participatieplannen en niet benoemd zijn tijdens de interviews. Een voorbeeld 

hiervan is de gemeente Deventer die, zo bleek achteraf, wel een energiecoöperatie heeft. Het laatste 

element ‘(2) weerstand’ leverde geen concrete resultaten op, behalve dat de gemeenten standaard 

kanalen van weerstand hebben in de vorm van petities en inspraakavonden.  

 

Rechtvaardigheid 

Het eerste element onder het gelijknamige thema ‘(1) (on)toegankelijkheid burgers’ was te zien dat 

in de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe groepen burgers later in het proces op de hoogte waren 

van de mogelijke veranderingen in hun leefomgeving. Deze mensen waren niet uitgesloten, maar 

hooguit niet nadrukkelijk geloot of uitgenodigd om hun gemeenschap te representeren in momenten 

van burgerbetrekking. Voor de andere gemeenten waren er geen signalen van uitsluiting vernomen. 

Het eerste element van het thema: (on)toegankelijkheid van ideeën ‘(1) Ruimte en uiting’ staat 

beschreven dat gemeenten er vaak voor kiezen informatiezendende en ontvangende werkvormen als 

enquêtes, webinars of informatieavonden organiseren. Dit gebeurde in Dalfsen, Deventer, 

Hardenberg Kampen, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle, en op verzoek in één buurtschap in 

Raalte. De enige gemeente die dit niet deed was Steenwijkerland. Zoals in de theoretische 

bespreking vermeld staat is dit niet noodzakelijk een negatief resultaat, maar het toont wel aan dat 

de gemeenten op de eerste plaats bezig zijn met het onderling uitwisselen van informatie. Niet, 

tenminste niet op de eerste plaats, met het verwezenlijken van deze of gene democratische waarde. 

Het één sluit het ander niet uit mits een informatieavond of enquête niet andere werkvormen 

vervangt. Door tempoverschillen tussen de gemeenten is het dan niet duidelijk welke gemeente het 

hierbij laten of hun informatiewerkvormen later nog gaan aanvullen. Bij het laatste element ‘(3) 

Inventarisatie en verwerking’ is beschreven dat gemeenten aan de hand van gemeentelijke normen 

resultaten rapporteren zonder veel noemenswaardige aanvullingen. 

 

6.2.3 Beantwoording deelvraag 3 

Bij deze deelvraag ging het om welke contextuele, randvoorwaardelijke of anderzijds herkenbare 

elementen invloed hebben op de verwezenlijking van democratische waarden in het kader van 

burgerbetrekking. De contextuele factoren zijn al vroeg per gemeente uiteengezet en geven onder 

andere aan dat de gelaagdheid van governance zowel een zegen als een vloek kan zijn voor de 

verwezenlijking van democratische waarden. Vanaf een afstand is het een vloek omdat de waarom-

vragen rondom de energietransitie niet expliciet zijn meegenomen in de momenten van 

burgerbetrekking. Anderzijds was het een zegen omdat er al een democratische procedure zich 

vooraf aan de RES heeft afgespeeld. Hierdoor konden de gemeenten hun burgerbetrekking een stuk 

concreter inrichten. Echter viel het een enkele gemeente op dat het abstractieniveau in de 
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beleidsvormende fase toch dermate hoog was dat het lastig was om inwoners te motiveren mee te 

doen aan participatiemomenten. Meerdere randvoorwaarden voor succesvolle burgerbetrekking 

kwamen aan de orde. De voornaamste was het bewustzijn van de fase waarin de overheid staat en 

de daaruitvolgende strategische keuzes die gemaakt moeten worden. De observatie is gedaan dat 

gemeenten vaak burgerbetrekking invullen volgens de eerste paar treden van de participatieladder: 

‘informeren’ en ‘raadplegen’ (Arnstein, 1969). De ‘gouden vondst’ was dat er vooraf al een 

minimum van 50% aan lokaal eigendom vereist was, waardoor bestuurders wel moesten na gaan 

denken over vormen van burgerbetrekking waar ook daadwerkelijk iets uit handen wordt gegeven. 

 

6.2.4 Beantwoording hoofdvraag  

De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: welke rol spelen werkvormen van burgerbetrekking in de 

verwezenlijking van de democratische waarden effectiviteit, legitimiteit en rechtvaardigheid in de 

ontwikkeling en uitvoer van energiestrategieën in de regio West-Overijssel? Achteraf bleek deze 

vraag complex en het antwoord is evengoed complex. Het antwoord kwam in de analyse in twee 

stappen, een deductieve en een inductieve stap, naar voren. De eerste stap van de analyse schetste 

een positief beeld van de verwachting van Fung  (2006b) dat bepaalde werkvormen een bijdrage 

kunnen leveren aan bepaalde democratische waarden. Zo was Raalte, wat net zo goed ook Dalfsen 

had kunnen zijn, een voorbeeld van een gemeente waar de werkvormen overeenkwamen met 

Fung’s (2006b) aangewezen ideaaltypen en de verschillende waarden ook positief beïnvloed lijken 

te worden. De gemeente Deventer vormde, ondanks kanttekeningen die de schets nuanceren, een 

voorbeeld waar de werkvormen niet overeenkwamen en er, volgens Fung’s (2006b) verwachtingen, 

beperkte bijdrage was waargenomen aan de democratische waarden. Toch bleken niet alle 

resultaten de theorie te bevestigen. De toegepaste werkvormen in de gemeente Zwartewaterland 

kwamen niet overeen met de ideaaltypen, maar kenden wel een bijdrage aan de democratische 

waarden. Hierbij zijn ook weer kanttekeningen te plaatsen, zoals die in de analyse hierboven 

beschreven staan. Samengenomen kan worden gesteld dat er sterke aanwijzingen zijn dat de 

invulling van de werkvorm een belangrijke strategische keuze is met substantiële implicaties voor 

de verwezenlijking van democratische waarden. De grootste les hierin is dat ervoor gekozen moet 

worden in een bewust proces van burgerbetrekking. Zo kan het een strategische keuze zijn enkel 

informatieophalende werkvormen in te zetten. Weet dan wel dat deze niet in grote mate bijdragen 

aan de verwezenlijking van democratische waarden. 

De analyse en de nadruk op de werkvormen in dit onderzoek, geïnspireerd door Arnstein 

(1969) en Fung 2006b), vertellen echter niet het hele verhaal. De conclusie is dat werkvormen een 

belangrijke rol vervullen in a. het begeleiden van bestuurders langs de vele manieren waarop 

burgers betrokken kunnen worden en b. dat de werkvorm het potentieel heeft een inhoudelijke 
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bijdrage te leveren aan democratische waarden zoals effectiviteit op de langere termijn, legitimiteit 

door vertrouwen op te bouwen en rechtvaardigheid door invloed aan de burger toe te vertrouwen. 

Daarnaast kan gesteld worden dat de werkvorm slechts een instrument is om een bepaald doel te 

behalen. Door onder andere de RES-projectleider werd het vermoeden geuit dat er een verband ligt 

tussen burgerbetrekking en acceptatie (RES-R1). De belangrijke noot daarbij is dat puur het 

uitvoeren van participatiewerkvormen niet automatisch leidt tot meer acceptatie. Werkvormen en 

diens gewenste resultaten moeten strategisch gekozen worden. In die strategie moet dan rekening 

worden gehouden met de fase waarin de burgerbetrekking gaat plaatsvinden. Er moet heldere en 

transparante communicatie zijn over wat wel en wat niet bespreekbaar is tijdens het traject in de 

breedte en in de werkvorm specifiek. Om nog maar te zwijgen over het beroep dat gedaan wordt op 

vakmanschap met daarin gevoeligheid voor de context en idiosyncratische eigenschappen van de 

omgeving. 

 Een derde conclusie ligt gedurende het onderzoek op de achtergrond en dat is dat de 

inrichting van burgerbetrekking mee dient te veranderen met de graad van complexiteit en impact in 

de directe leefomgeving van inwoners. Kleinere, zeer lokale, projecten zoals het ontwikkelen van 

een speeltuin vereisen aanzienlijk minder voorbereiding dan een project van orde als die van de 

regionale energie strategie. Daarbij komt dat de RES een programma is dat rekening houdt met de 

komende decennia. Op deze orde zou het zeer waarschijnlijk op de langere termijn beter uitpakken 

om een langdurige samenwerking op te bouwen tussen burger en gemeentelijk bestuur.  

Concluderend: wat moeten we met de democracy cube (Fung, 2006b)? Welke plek dient dit 

model ten opzichte van de bekende participatieladder aan te nemen (Arnstein, 1969)? Het is mijn 

persoonlijke indruk dat de democracy cube een hulpstuk is dat ambtenaren helpt scherp te blijven 

op die elementen die vervat zitten in de drie assen van het driedimensionale model. Maar net als bij 

de participatieladder, is de kennis van de theorie van Fung, de context en wat je ermee wilt bereiken 

misschien wel minstens zo belangrijk.  

 

6.3 Aanbevelingen 
Maak strategische keuzes. 

In het ontwerpen van een participatiestrategie staan beleidsadviseurs, bestuurders en andere partners 

voor een serie belangrijke strategische keuzes. Naar aanleiding van dit onderzoek kan worden 

aanbevolen dat er in de totstandkoming van een participatiestrategie, er minstens bij de volgende 

zaken moet worden stil gestaan: 

- Doel: Welk doel moet de strategie nastreven? Gaat het om het ontvangen van informatie, het 

opbouwen van een samenwerkingsverband tussen burger en bestuur, het opbouwen van een 

vertrouwensband tussen burger en bestuur of zijn er zorgen rondom corruptie die 
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gemitigeerd kunnen worden? Voor al deze doelen zijn andere werkvorminvullingen die in 

meer en mindere mate passend zijn om een bijdrage te leveren aan de behoefte in de 

gemeenschap. 

- Kadering: Welke zaken staan open voor invloed van de burger? Dit moet grotendeels 

voorafgaand aan het traject helder zijn en ook helder naar de burger worden 

gecommuniceerd. Natuurlijk kan het voorkomen dat burgers met onvoorziene voorstellen 

komen, dat kan, daar kan ook op worden ingespeeld. De burger kan een waardevolle partner 

zijn in het vormgeven van zijn leefomgeving. Het beleid treft tenslotte hun dagelijkse leven. 

- Schaal: op welke schaal speelt het vraagstuk en wie wil je hierbij betrekken? Welke kennis 

hebben burgers nodig om hierover mee te denken, welke voorbeelden kan je aandragen, aan 

wat voor antwoorden en opties kan de burger denken in het formuleren van diens 

antwoorden op de vraag? 

Tijdsduur: Is het een grootschalig, meerjarig project kies dan ook voor een strategie die 

ruimte biedt voor meerdere contactmomenten. Fung’s (2006b) ideaaltype van effectiviteit 

kan hiervoor als leidraad worden gebruikt. 

 

6.4 reflecties op het onderzoek 
Een eerste reflectie is dat de schaal van het onderzoek niet goed aansloot op het 

onderzoeksonderwerp. De verschillende gemeenten vormden zo in praktijk sub-cases die eigenlijk 

behoefte hadden aan een uitgebreider onderzoek. Het had het onderzoek naar de eerste twee 

elementen van effectiviteit goed gedaan om ook observaties en aanvullende interviews toe te 

voegen aan de onderzoeksmethoden. Echter liet de schaal en het aantal cases dit niet toe om voor 

alle gemeenten te doen. Toch heeft deze schaal in het onderzoek bijgedragen aan een rijkheid aan 

perspectieven en ervaringen. Ook het betrekken van het regionale perspectief leverde onmisbare 

toevoegingen op de resultaten die gevonden zijn in de gemeentelijke interviews.  

Toekomstig wetenschappelijk onderzoek zou kunnen zoeken naar een grotere methode 

waarin de thema’s van de democracy cube, inclusief de democratische waarden, aanbod komen. Het 

is mijn indruk dat het model van Fung (2006b) voor nu in isolement ontoereikend is en echt 

begrepen moet worden in de complexiteit waar ambtenaren, in bijzonder ambtenaren die werken op 

het gebied van transities, mee te maken hebben. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Invulling democracy cube per werkvorm per gemeente 

Bijlage 1.1 Dalfsen 

Type werkvorm: Enquête 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * 
 

X 
 

3.Mate van Invloed  *  *  *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: webinars 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * 
  

X 

3.Mate van Invloed  *  *  *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Wereld cafés/Bewonersbijeenkomsten 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X* X 
  

3.Mate van Invloed  *  * X * X   

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Energiecoöperatie(s) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X *  **  ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X * 
   

3.Mate van Invloed X * X *  *    

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

 

Tabel 5.1.1 Dalfsen cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Enquête, webinar, wereldcafés/bewoner bijeenkomsten (3 sessies) en 

energiecoöperaties. 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X * ** ** X³ 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X²* X X X 

3.Mate van Invloed X * X * X* X X²  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 
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Bijlage 1.2 Deventer 

Type werkvorm: Enquête 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * 
 

X 
 

3.Mate van Invloed  *  *  *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: werkgroepen (Dorp/kern, Jongeren, Bedrijfsleven) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  ** X ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X * 
   

3.Mate van Invloed  *  *  * X   

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

 

Tabel 5.1.2 Deventer cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Enquête en werkgroepen 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 * ** ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X * 
 

X 
 

3.Mate van Invloed  *  * * X X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

 

Bijlage 1.3 Hardenberg 

Type werkvorm: Informatie bijeenkomsten 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * 
  

X 

3.Mate van Invloed  *  *  *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Omgevingsadviesgroep 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

X *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * X 
  

3.Mate van Invloed  *  * X *    

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Energiecoöperatie(s) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X *  **  ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

** X * 
   

3.Mate van Invloed X * X *  *    

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 
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Tabel 5.1.3 Hardenberg cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Informatie bijeenkomst, omgevingsadviesgroep/bewonersplatform en 

energiecoöperatie(s) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X² * ** ** X² 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X * X 
 

X 

3.Mate van Invloed X * X * X *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

 

Bijlage 1.4 Kampen 

Type werkvorm: Voorlichting 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * 
  

X 

3.Mate van Invloed  *  *  *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Energie top 1: Gesprek samenleving 

2 afzonderlijke momenten met andere participaten (1. Burgers 2. Ondernemers en 

maatschappelijke partners 3.Expertmeeting met panel van deskundige voor de gemeente raad) 

3 Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X * X 
  

3.Mate van Invloed  *  *  * X   

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Energie top 2: Ondernemers en maatschappelijke partners 

4 Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X  *  **  ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X * X 
  

3.Mate van Invloed  *  *  * X   

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Energie top 3: Expertmeeting met panel van deskundigen voor gemeenteraad. 

5 Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit X 
 

 *  **  ** 
 

2.Vorm van Communicatie X  **  * 
   

3.Mate van Invloed  *  *  * X   

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Energie cafés (in elke kern van de gemeente Kampen) 

6 Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  ** X ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * X 
  

3.Mate van Invloed  *  * X *    

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 
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Tabel 5.1.4 Kampen cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Voorlichting, energie top 1, 2 en 3 en energiecafés 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit X X  * ** X ** X³ 

2.Vorm van Communicatie X  ** X² * X³ 
 

X 

3.Mate van Invloed  *  * X * X³ X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 
 

 

Bijlage 1.5 Olst-Wijhe 

Type werkvorm: Burgerbijeenkomsten (16 stuks) 

7 Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * 
 

X 
 

3.Mate van Invloed  *  *  * X   

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: wind safari/excursie (2) 

8 Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * 
  

X 

3.Mate van Invloed  *  *  *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Omgevingsadviesraad 

Afvaardiging van inwoners en plaatselijke belangen (gemeente, LTO etc.) 

9 Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

X *  **  ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

X ** * 
   

3.Mate van Invloed  *  * X *    

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Bewonersplatform (later) 

Inwoners uit een gebied (dorp/kern) die te maken heeft met de gebiedsveranderingen 

10 Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

X *  ** X ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X * 
   

3.Mate van Invloed  *  * X *    

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

 

Tabel 5.1.5 Olst-Wijhe cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Burgerbijeenkomsten, wind safari, omgevingsadviesraad en 

bewonersplatform 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

X² * ** X ** X² 

2.Vorm van Communicatie 
 

X ** X * 
 

X X 

3.Mate van Invloed  *  * X² * X X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 
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Bijlage 1.6 Raalte 

Type werkvorm: Enquête specifiek in één kern omdat daar behoefte aan was 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * 
 

X 
 

3.Mate van Invloed  *  *  *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Kennismakingsgesprekken in vijf van de zeven dorpen, als gastspreker van de 

plaatselijke belangen. 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * 
 

X 
 

3.Mate van Invloed  *  *  * X X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Duurzame werkgroepen (waar mogelijk nog energiecoöperaties uit voortkomen, 

elk dorp heeft in elk geval één van beide) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  ** X ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

X ** X * 
   

3.Mate van Invloed  * X * X *    

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: vier energiecoöperaties 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X *  **  ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X * 
   

3.Mate van Invloed X * X *  *    

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Tabel 5.1.6 Raalte cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Enquête, kennismakingsgesprekken, duurzame werkgroepen en 

energiecoöperatie(s) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X * ** X ** X³ 

2.Vorm van Communicatie 
 

X ** X² * 
 

X² 
 

3.Mate van Invloed X * X * X * X² X²  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

 

 

Bijlage 1.7 Staphorst 

Type werkvorm: Enquête  

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * 
 

X 
 

3.Mate van Invloed  *  *  *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 
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Type werkvorm: Energiecoöperatie 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X *  **  ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X * 
   

3.Mate van Invloed X * X *  *    

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

 

Tabel 5.1.7 Staphorst cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Enquête en Energiecoöperatie(s) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X * **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X * 
 

X 
 

3.Mate van Invloed X * X *  *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

 

 

Bijlage 1.8 Steenwijkerland 

Type werkvorm: G1000 Burgertop 1 (vooraf) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

* X **  ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** * X 
  

3.Mate van Invloed  *  * * X   

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: G1000 Burgerraad (achteraf) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

* X **  ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

X ** * 
   

3.Mate van Invloed  *  * X *    

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Werkplaatsen per thema (thema’s resultaat van burgertop, uitwerkingen als 

voorstelen voor burgerraad) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

*  ** X ** 
 

2.Vorm van Communicatie X X ** * 
   

3.Mate van Invloed  *  * * X   

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Energiecoöperatie(s) één was er al drie als resultaat van het participatie traject. 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X *  ** ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

** X * 
   

3.Mate van Invloed X * X * *    

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 
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Tabel 5.1.8 Steenwijkerland cumulatief 

Toegepaste werkvormen: G1000 burgertop, G1000 burgerraad, werkplaatsen en 

energiecoöperatie(s) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X  * X²** X ** 
 

2.Vorm van Communicatie X X²**  * X 
  

3.Mate van Invloed X * X * X * X²   

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

 

 

Bijlage 1.9 Zwartewaterland 

Type werkvorm: enquête 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * 
 

X 
 

3.Mate van Invloed  *  *  *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: informatieavond 125 aanmeldingen, kritisch. 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  ** X ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * 
 

X 
 

3.Mate van Invloed  *  *  *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Duurzaamheidstafel 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  ** X ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * X 
  

3.Mate van Invloed  *  *  * X   

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: webinars 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * 
  

X 

3.Mate van Invloed  *  *  *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

 

Tabel 5.1.9 Zwartewaterland cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Enquête, informatiebijeenkomst, webinars en duurzaamheidstafels 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  ** X²** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * X X² X 

3.Mate van Invloed  *  *  * X X³  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 
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Bijlage 1.10 Zwolle 

Type werkvorm: Stadsgesprekken (2 groten burgerbijeenkomsten + gesprekken met 

studieverenigingen+ stadsdelen bezocht tijdens evenementen) vooral inzicht krijgen in disposities 

van de stad.  

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 *  **  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * 
 

X 
 

3.Mate van Invloed  *  *  *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Burgerpanel (vast panel, focus op warmte transitie, 11.000 respondenten 4.000 

ingevuld). 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  
 

 * X **  ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

 **  * 
 

X 
 

3.Mate van Invloed  *  *  *  X  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 

 

Type werkvorm: Energiecoöperatie en inzet daarop 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X *  **  ** 
 

2.Vorm van Communicatie 
 

 ** X * 
   

3.Mate van Invloed X * X *  *    

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 
 

 

 

Tabel 5.1.10 Zwolle cumulatief 

Toegepaste werkvormen: Stadsgesprekken, burgerpanel, energiecoöperatie(s) 

Assen democracy cube 1 2 3 4 5 6 

1.Mate van inclusiviteit  X X * X²**  ** X 

2.Vorm van Communicatie 
 

** X * 
 

X² 
 

3.Mate van Invloed X * X *  *  X²  

* Effectiviteit | * Legitimiteit | * Rechtvaardigheid | X Werkvorm invulling 
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Bijlagen 2: Lijst respondenten 
 

Respondenten lijst 

Vertegenwoordiging 
Datum 

interview 
Naam Respondenten 

Functie Respondent 

code 

Dalfsen 17-06-2021 Thijs Mosterman Milieu ambtenaar Dal-R1 

Deventer 30-06-2021 Suzanne van der Putt 
Strategisch 

communicatie adviseur 
Dev-R1 

Hardenberg (1) 28-06-2021 

Peter Hermans 

 

Beleidsmedewerker 

milieu en duurzaamheid 

Har-R1 

 

Robert Ekkelenkamp 
Projectleider 

windenergie 
Har-R2 

Hardenberg (2) 01-07-2021 Robert Ekkelenkamp 
Projectleider 

windenergie 
Har-R2 

Kampen 30-06-2021 Henrica de Vries Adviseur communicatie Kam-R1 

Olst-Wijhe 10-06-2021 Saskia Schonewille Communicatie adviseur Ols-R1 

Raalte 08-07-2021 Irene Eisink 
Beleidsmedewerker 

energie/co-creator 
Raa-R1 

Staphorst 08-07-2021 Wouter Dijk 
Beleidsmedewerker 

energietransitie 
Sta-R1 

Steenwijkerland 10-06-2021 Ype van Woensem Adviseur duurzaamheid Ste-R1 

Zwartewaterland 29-06-2021 

Martijn Oosting 

 

(extern) Medewerker 

energietransitie 

Zwa-R1 

 

Jolien Jansen 
(extern) 

Communicatieadviseur 
Zwa-R2 

Zwolle 07-07-2021 Robert Vink 
Senior 

communicatieadviseur 
Zwo-R1 

NEO 01-07-2021 Mart Oude Egbrink Projectleider energie NEO-R1 

RES-West-

Overijssel 
17-06-2021 Els Holsappel 

Projectleider 

communicatie, 

participatie en lokaal 

eigendom 

RES-R1 

Provincie Overijssel 09-07-2021 Annajorien Prins 
Strategisch 

beleidsadviseur 
Pro-R1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlagen 3: Werkvormen menu kaart 
 

Figuur 1 – (Communicatie- en participatieplan RES 1.0 Dalfsen) 
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Figuur 2 – (Communicatie- en participatieplan RES 1.0 Dalfsen) 

 


