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Voorwoord
Voor u ligt mijn scriptie “Alles wat je voor mij doet, zonder mij, doe je tegen mij”. Deze scriptie is
geschreven ter afronding van mijn master Recht en Bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De titel is ontleend aan een spreekwoord uit Centraal-Afrika. De interpretatie van dit
spreekwoord laat ik aan de lezer van deze scriptie over.
Mijn fascinatie voor het onderwerp ‘burgerparlementen’ is tijdens een van de colleges van de prof.
mr. dr. Bröring ontstaan. Nadat prof. mr. dr. Bröring de term liet vallen kwamen er bij mij direct
vragen op. Ik was nieuwsgierig naar wat het fenomeen burgerparlement precies was, hoe dit in
zijn werk ging, wie er deel aan nam en wanneer het ingezet werd. Eén vraag bleef mij het meest
bij en zorgde ervoor dat ik het besluit nam burgerparlementen het onderwerp van mijn scriptie
te laten zijn. Ik merkte dat ik zelf vrij snel de vergelijking trok met een gemeenteraad, een groep
burgers die een andere groep burgers vertegenwoordigde. Hoe deze twee verschijnsels samen
gingen kon ik mij lastig voorstellen en fascineert mij nog steeds.
Ik bedank eenieder die mij de afgelopen zeven maanden, op welke wijze dan ook, geholpen heeft
bij dit proces wat tot deze scriptie heeft geleid. In het bijzonder bedank ik mijn
afstudeerbegeleider de mr. Tollenaar voor zijn begeleiding en feedback bij het schrijven van mijn
scriptie. Daarnaast bedank ik mijn vriend, vrienden en familie voor de steun die ik de afgelopen
tijd heb gekregen. Van het motiveren en ondersteunen, de kritische feedback tot aan de vele uren
die in de bibliotheek zijn doorgebracht, bedankt. Tot slot was mijn scriptie niet tot stand gekomen
zonder de bereidheid van de respondenten die de tijd voor mij hebben genomen en mijn vragen
uitgebreid beantwoord hebben.
Tot slot rest mij niets anders dan u veel leesplezier te wensen met mijn scriptie.

Berdien Schillings
Groningen, 24 juli 2018
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Samenvatting
De laatste jaren is er veel aandacht voor bestuurlijke vernieuwing en de positie van de
representatieve democratie. Zo wordt de opkomst van de verkiezingen nauwlettend in de gaten
gehouden en behaalt de afname van het partijlidmaatschap geregeld het nieuws. Men vraag zich
af hoe het gesteld is met de Nederlandse democratie, met als gevolg dat er volop
geëxperimenteerd wordt met democratische experimenten.
Deliberatieve democratievormen zijn wellicht de grootste, meest zichtbare, groep experimenten
die zich in Nederland voordoen. Deliberatieve democratievormen kennen veel variaties zoals de
G1000, burgertoppen en burgerfora. Deze vormen van deliberatieve democratieën worden vaak
ingezet als remedie tegen de veronderstelde democratische crisis en het democratisch te kort wat
in Nederland wordt ervaren. Deliberatieve democratievormen richten zich op het vinden van
consensus door middel van argumentatie en veronderstellen een gelijkheid tussen de deelnemers
onderling. In vrijwel alle vormen van deliberatieve democratie zoekt men deelnemers door
middel van een lotingsmechanisme, hetgeen verondersteld op deze manier toegankelijk en
representatief voor iedereen te zijn. Vanwege deze kenmerken kunnen deliberatieve
democratieën een bijdrage leveren aan de versterking van de democratische waarden. Dat heeft
geleid tot de formulering van de hoofdvraag van dit onderzoek, namelijk:
‘In hoeverre kan het verschijnsel burgerparlement, als voorbeeld van een deliberatieve
democratievorm, iets toevoegen aan de representatieve democratie?’
Na het definiëren van het object zijn de veronderstelde spanningen tussen de deliberatieve
democratieën en de representatieve democratie uiteen gezet. Dit heeft geleid tot drie spanningen
op het gebied van ‘vertegenwoordiging’, ‘agendavorming’ en ‘uitkomsten en beleidsvorming’.
Deze spanningen zijn de variabelen die de basis hebben gevormd om de twee cases te
onderzoeken. In de casestudie zijn de G1000 Coevorden en de Coöperatieve Wijkraad 050
onderzocht en geanalyseerd.
Uit dit onderzoek is gebleken dat burgerparlementen de potentie hebben om een toevoeging te
vormen op ons huidige representatieve democratische stelsel. Echter, uit dit onderzoek is
gebleken dat deze potentie in de huidige praktijk nog niet optimaal wordt benut. Zo blijkt dat
burgerparlementen het wel degelijk in zich hebben een betere representativiteit van de
samenleving te vormen dan dat dit binnen het representatieve democratische stelsel gebeurt.
Daarentegen dragen burgerparlementen niet bij aan een verandering van de agendavorming en
zijn de uitkomsten en de invloed op het beleid nog onvoldoende concreet. De meest primaire
aanbeveling die op basis van dit onderzoek gedaan wordt is dan ook dat er meer onderzoek plaats
dient te vinden. Burgerparlementen zijn een relatief nieuw fenomeen waarnaar tot op heden nog
weinig onderzoek gedaan is. Juist omdat burgerparlementen veel potentie hebben, er veel variatie
is tussen de diverse vormen en omdat het veld waarin burgerparlementen opperen divers is, is
het aan te raden meer onderzoek te doen naar dit fenomeen.
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H. 1 Inleiding
Vanuit een politiek-institutioneel perspectief is Nederland een oerconservatief land. Onze
belangrijkste politieke instituties bestaan sinds de Franse overheersing en sinds de invoering van
het algemeen kiesrecht en het proportioneel kiesstelsel is er weinig veranderd. 1 In de twintigste
eeuw hebben slechts vier kleine veranderingen plaatsgevonden binnen het democratische stelsel.
In de jaren zestig en zeventig werd het fenomeen ‘inspraak’ ingevoerd en werd de Nationale
Ombudsman ingesteld. In de jaren negentig werd het raadgevend referendum op lokaal niveau
geïnstitutionaliseerd en kwamen andere vormen van interactieve beleidsontwikkeling op. Deze
instrumenten hebben geen grote veranderingen teweeggebracht, maar passen bij de
paternalistische houding van politici en bestuurders in ons land.2
Grote veranderingen zoals aanpassingen in ons kiesstelsel, de gekozen burgemeester of
de invoering van een bindend referendum blijken moeilijk te verwezenlijken. Sinds 1 juli 2015 is
het in Nederland mogelijk om een raadgevend referendum te starten, zowel op initiatief van
burgers als op initiatief van de overheid. Het raadgevend referendum is een directe vorm van
democratie waarbij de burger direct invloed kan uitoefenen op de besluitvorming van de
overheid. Het huidige kabinet Rutte-III is echter voornemens het raadgevend referendum in te
trekken. Het wetsvoorstel hiertoe is op 20 februari 2018 in de Tweede Kamer aangenomen.3
Tevens heeft de regering de staatscommissie parlementair stelsel ingesteld. Deze staatscommissie
onderzoekt of er veranderingen nodig zijn in het parlementaire stelsel en de parlementaire
democratie.4
Toch is er in het Nederlandse bestuurlijke landschap een ontwikkeling te zien. De
afgelopen jaren wordt er gezocht naar manieren om de lokale democratie te versterken.5 Diverse
initiatieven die hieruit zijn voortgekomen, zijn bijvoorbeeld de G1000, burgertoppen,
burgerjury’s, burgerbegrotingen, burgerfora en burgerparlementen. Ondanks de verspreiding van
deze initiatieven, die zijn gebaseerd op de deliberatieve democratie, ontbreekt het aan
systematisch onderzoek dat deze verschillende initiatieven op hun merites beoordeelt.
Aangezien het ontbreekt aan systematisch onderzoek over de deliberatieve democratie in
Nederland en de rol van de volksvertegenwoordiger hierin, is het doel van deze scriptie het doen
van onderzoek naar de rol van de volksvertegenwoordiger in de deliberatieve democratie.
In deze scriptie staat het concept ‘burgerparlement’ centraal. Dit leidt tot de volgende
centrale vraagstelling:
‘In hoeverre kan het verschijnsel burgerparlement, als voorbeeld van een deliberatieve
democratievorm, iets toevoegen aan de representatieve democratie?’
De hierbij gestelde deelvragen zijn:
1) Wat is een burgerparlement en wat zijn de voornaamste functies van een
burgerparlement?
2) Wat is de meerwaarde van een deliberatieve democratievorm ten opzichte van een
representatieve vorm van democratie?
3) Hoe werken de G1000 in de gemeente Coevorden en de Coöperatieve Wijkraad 050 in de
Groningse Oosterparkwijk?
4) Wat zijn de gevolgen van de implementatie van deze vormen van deliberatieve democratie
voor de volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad?

Krouwel, 2004, p. 241
Krouwel, 2004, p. 241
3 h-tk-20172018-54-12
4
kst-34430-3
5 Zie voor meer informatie over dit thema de thema pagina “versterking lokale democratie” van de VNG via:
https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie
1
2

5

In hoofdstuk 2 wordt het concept ‘burgerparlement’ geïntroduceerd. Dit gebeurt aan de hand van
de theorie over deliberatieve democratieën. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het representatieve
democratiemodel beschreven en worden beide modellen met elkaar vergeleken. In hoofdstuk 4
komt de methodologische verantwoording aan bod, waarna in hoofdstuk 5 de casestudy op basis
van twee praktijkvoorbeelden wordt weergegeven. In hoofdstuk 6 wordt de casevergelijking en
analyse gegeven en de conclusie volgt in hoofdstuk 7.
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H. 2 Burgerparlement als verschijningsvorm van deliberatieve
democratie
Het idee ‘burgerparlement’ is gebaseerd op de theorie over de deliberatieve democratie. In dit
hoofdstuk wordt allereerst aandacht besteed aan het onderwerp deliberatieve democratie,
waarna vervolgens het begrip burgerparlement verder wordt behandeld.

2.1 Deliberatieve democratie
Onder deliberatieve democratie wordt verstaan: “een democratievorm waarin deelnemers aan de
hand van informatie en argumentatie concrete, rationele oplossingen formuleren voor
maatschappelijke uitdagingen.”6 Het uitgangspunt van een deliberatieve democratie is, dat het
beste kan worden geregeerd door discussie. De democratische besluitvorming vindt plaats op
basis van een collectieve beraadslaging waarin de verschillende belangen op elkaar worden
afgestemd om zo een publiek belang te definiëren.
De deliberatieve democratie wordt voor het eerst onderscheiden in de klassieke Griekse
politieke filosofie. In de modernere tijd waren het vooral politieke denkers zoals Edmund Burke,
John Stuart Mill en John Dewey die het belang van deliberatie benadrukten.7 In 1988 zette de
Amerikaanse democratietheoreticus Fishkin het concept deliberatieve democratie op de kaart in
ons hedendaags denken, door middel van zijn Deliberative Polling-techniek. Fishkin stelde voor
om 1500 Amerikaanse burgers twee weken samen te brengen met alle presidentskandidaten. De
burgers zouden dan de kandidaten kunnen uithoren over hun plannen, zodat de kandidaten uitleg
konden geven en burgers en kandidaten met elkaar konden overleggen. Dit zou uitgezonden
worden op tv om ervoor te zorgen dat ook andere burgers een meer gemotiveerde keuze konden
maken. Het doel van Fishkin was meer dan alleen een opiniepeiling onder de bevolking houden;
Fishkin wilde dat het publiek de kans kreeg om na te denken over de kwesties die hen werden
voorgelegd. Het werk van Fishkin zorgde voor een impuls in het denken over de wijze waarop
democratie en verkiezingen ingericht dienen te worden, en zijn deliberatieve peilingen
verspreidden zich over de gehele wereld.8 Fishkin baseerde zijn idee van deze deliberatieve
peilingen op het concept van de deliberatieve democratie.

2.1.1 Opkomst van de deliberatieve democratie in Nederland
In Nederland gaf het boek van Van Reybrouck ‘Tegen verkiezingen’, waarin hij een pleidooi houdt
voor alternatieven voor het representatieve democratiesysteem, een impuls aan het denken over
vormen van deliberatieve democratieën.9 Inmiddels hebben steeds meer gemeente een beleid
waarin zij de burgers ‘verleiden’ tot initiatieven in hun buurt, wijk of stad. Dergelijk beleid komt
onder andere voort uit politieke doelstellingen zoals ‘meedoen’ en ‘samen werken, samen leven’10,
credo’s uit de periode van het kabinet-Balkenende II, maar ook kabinet-Rutte I en -Rutte-II
omarmden de doe-democratie.11 Deze kabinetsnota’s en de onderliggende rapporten hebben een
impuls gegeven aan vormen van burgerparticipatie, waaronder de deliberatieve democratie. In
plaats van het doorvoeren van grote veranderingen wordt volop geëxperimenteerd met allerlei
vormen van democratische vernieuwing, als aanvulling op de bestaande instellingen van de
representatieve democratie. De vraag is wat de motieven zijn om te kiezen voor deze nieuwe
Van Reybrouck, 2013, p. 103
Akkerman, 2004, p. 291
8 Fishkins idee wordt toegepast in landen zoals Canada, Australië, Noord-Ierland, Denemarken, Italië, Brazilië,
Argentinië, Japan, Korea, Macao enzovoorts, zie voor de gehele lijst http://cdd.stanford.edu/
9 Van Reybrouck schreef publiceerde zijn boek in 2013 na de langste regeringsformatie die België ooit had gekend. Het
boek is een betoog over wat Van Reybrouck het democratisch vermoeidheidssyndroom noemt.
10 Tweede Kamer, 2007 p. 3
11 Doe-democratie is een vorm van meebeslissen van burgers door zelf maatschappelijke vraagstukken op te pakken.
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vormen, en waarom het aanbod van dergelijke vormen blijft groeien. Hieronder worden de twee
meest genoemde redenen daarvoor, de democratische crisis en het democratisch tekort,
toegelicht.

2.1.1.1 Democratische crisis?
In Nederland overheerst het gevoel dat het niet goed gaat met de representatieve democratie.12
Zoals Van Reybrouck beschrijft, zijn er drie indicatoren die dit onderstrepen.13 Als eerste noemt
Van Reybrouck het feit dat er minder mensen gaan stemmen; bij de Nederlandse
parlementsverkiezingen van september 2012 stemde 26% van de kiesgerechtigden niet, en Van
Reybrouck vraag zich af of het parlement dan nog wel aangemerkt kan worden als
representatief.14 Als tweede benoemt Van Reybrouck de toename van het aantal zwevende
kiezers. Van Reybrouck stelt dat politieke aardverschuivingen steeds gewoner zijn geworden en
dat verkiezingsuitslagen tot de meest volatiele verkiezingsuitslagen in de West-Europese
geschiedenis behoren.15 Tot slot zijn er minder mensen lid van een politieke partij; in Nederland
was in 2004 slechts 2,5% lid van een politieke partij, tegenover 4,3% in 198016. Deze daling van
het aantal partijlidmaatschappen is niet alleen in Nederland zichtbaar maar ook in de rest van
Europa. Deze cijfers suggereren dat de aard en de betekenis van een partijlidmaatschap ingrijpend
aan het veranderen zijn.17 Volgens Van Reybrouck zijn dit voldoende redenen om te concluderen
dat Nederland in een democratische crisis verkeert.
Het beeld dat Van Reybrouck schets klinkt door bij de bestuurders van Nederland. In het
onderzoeksrapport Code Oranje lanceerde een groep van enkele honderden burgemeesters,
wethouders, raadsleden, actieve burgers, wetenschappers en ondernemers een initiatief voor
verandering van de politieke democratie.18 Hierin werd gezocht naar een oplossing voor het
disfunctioneren van volksvertegenwoordigingen. De groep kwam met verschillende oplossingen:
leden aan de gemeenteraad toevoegen via loting, jaarlijks drie keer burgertoppen organiseren en
de mogelijkheid om gemeenteraadsleden te vervangen door deskundigen.19
Er is ook een tegengeluid te horen, waarin wordt gesteld dat er geen democratische crisis is in
Nederland. Van der Meer stelt in zijn boek ‘Niet de kiezer is gek’ dat er geen sprake is van een
democratische crisis.20 Hij wordt hierin gesteund door Voermans en Waling die het bestaan van
een democratische crisis ontkennen.21 Van der Meer concludeert dat er fundamentele steun
bestaat voor de democratie. Deze conclusie baseert hij, net als Voermans en Waling, op onderzoek
uit 2008 van het Sociaal en Cultureel Planbureau waarin 93% van de Nederlanders de democratie
de beste vorm van regeren vond. In 2012 liet 95% van de Nederlanders weten het belangrijk te
vinden in een land te wonen dat democratisch wordt bestuurd.22 Steeds opnieuw komt uit
onderzoek naar voren dat van een groeiende of permanente legitimiteitscrisis geen sprake is.23
Wel heerst er onvrede over ‘de politiek’ en is het vertrouwen in de Nederlandse politiek gedaald.
Van der Meer concludeert dat dit wantrouwen voortkomt uit het idee dat politici weinig
Vgl. Thomassen, 2010, Van Reybrouck, 2013 Welgraven, 2013, e.a.
Van Reybrouck, 2013, p. 9 -22
14 Van Reybrouck, 2013, p. 15
15 Gallagher et al., 1993, p. 311
16 Whiteley, 2010, p. 21-44.
17 Van Biezen et al., 2011
18 Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2016
19 Voermans, 2016
20 Van der Meer baseert zijn uitspraak op onder andere de positionering van Nederland op ranglijsten als de
Democracy Index van The Economist, de Wereldbank, Transpararency International en studies als het Varieties of
Democracy en die van het Quality of Government Institutie van de Universiteit van Göteborg.
21 Voermans & Waling, 2018, p. 276 - 280
22 Den Ridder et al., 2015 & Van der Meer, 2017, p. 24
23
Den Ridder et al., 2015, p. 14 & Hendriks et al., 2016 p. 5 - 16
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responsief zijn.24 Uit zijn onderzoek blijkt dat politici volgens 90% van de kiezers meer beloven
dan ze kunnen waarmaken. Bovendien vindt bijna 70% van de burgers dat Kamerleden het
contact met de gewone mensen zijn kwijtgeraakt. Van de burgers meent 50% dat politici meer
geïnteresseerd zijn in hun stem dan in hun mening.25 Volgens Van der Meer is “de kiezer gaan
doen wat hij hoort te doen in een volwassen democratie: de kiezer is gaan kiezen.”26 De kiezer is
na de verzuiling, eind zestiger jaren, veranderd. Tot dan toen stemden kiezers op een partij die
hun zuil het beste representeerde. Dit resulteerde erin dat tussen de politieke partijen een vaste
verhouding ontstond, die pas begin jaren zeventig veranderde, toen de verkiezingsuitslagen voor
het eerst meer dan 10% afweken van de vorige verkiezingen. Dit is sindsdien zo gebleven. Deze
verandering vormt vooral een bedreiging voor de gevestigde politieke partijen. Zij kunnen niet
meer rekenen op een trouwe aanhang, omdat de kiezer niet langer trouw is aan een enkele partij
of politicus. De kiezers zijn trouw aan hun eigen idealen en zoeken een partij die daar het beste bij
past of die de meeste invloed kan uitoefenen. Kiezers hebben immers maar één stem om hun eigen
idealen en politieke opvattingen tot uiting te brengen. Van der Meer geeft aan dat Nederlandse
politicologen al decennialang concluderen dat de Nederlandse kiezer assertief is maar niet
wispelturig. De relatief nieuwe, zwevende houding van de kiezer valt in zijn optiek niet te
bestempelen als teken van een democratische crisis; deze houding creëert hooguit een crisis bij
gevestigde partijen die niet langer een vanzelfsprekende achterban hebben, maar moeten strijden
om de stem van de kiezer.

2.1.1.2 Democratisch tekort
De participatie van burgers in de Nederlandse politiek, via bijvoorbeeld verkiezingscampagnes,
inspraakavonden, petities of demonstraties is niet erg groot. Volgens onderzoek van Varieties of
Democracy staat Nederland op het gebied van burgerparticipatie op de 55e plaats van de ranglijst
van 170 landen.27 Dit komt vooral doordat het in Nederland niet mogelijk is om een burgemeester
te kiezen en door het gebrek aan inspraak via directe vormen van democratie; hierbij staat
Nederland zelfs op een 138e plek.28 Ook de participatie van de Nederlandse burger bij
verkiezingen lijkt niet groot. Voor de Tweede Kamer is de opkomst redelijk te noemen. De
opkomstcijfers daalden sinds het afschaffen van de opkomstplicht van 79% in 1971 tot 75% in
2012.29 Bij de Gemeenteraadsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen is dit beeld
anders. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen daalde de opkomst van 71% in 1970 naar 54% in
2014. Bij de Provinciale Staten daalde de opkomst van 69% in 1970 naar 48% in 2015. Ook bij de
verkiezingen voor het Europees Parlement is een daling in opkomst te zien: van 58% in 1979 naar
37% in 2014.
Het gebrek van deze politieke participatie zou moeten worden opgelost door meer inspraak of
zeggenschap door de burgers.30 Volgens de Raad voor het openbaar bestuur is het aan de politiek
om te bedenken hoe zij zich wil verhouden tot de burger.31 In hetzelfde rapport van de Raad voor
het openbaar bestuur, concludeert de Raad dat de veranderingen binnen de overheid, als gevolg
van de New Public Management-filosofie waarmee overheden en semi-overheden sinds de jaren
80 de publieke sector hebben gemoderniseerd, ertoe hebben geleid dat de burger voornamelijk
Bijl et al., 2017
Van der Meer, 2017, p. 24 - 30
26 Idem, p. 30
27 Varieties of Democracy. (2012). [Varieties of Democracy (V-Dem) is een nieuwe benadering van het
conceptualiseren en meten van democratie. Het is een samenwerking tussen meer dan 50 wetenschappers
wereldwijd, die gezamenlijk worden georganiseerd door de afdeling Politicologie aan de universiteit van Göteborg,
Zweden.] [Dataset]. Geraadpleegd op 21 maart 2018, van https://www.v-dem.net/en/data/data-version-6/
28 Van der Meer, 2017, p. 39
29 Idem, p. 39
30 Den Ridder et al., 2015, p. 96
31 Raad voor het openbaar bestuur, 2017 p. 10
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als ‘klant’ wordt gezien en dat de burger het gevoel van moreel eigenaarschap en betrokkenheid
is kwijtgeraakt.32 Volgens de Raad zorgt dit ervoor dat de maatschappelijke democratie is
afgenomen. Het bestaan van de maatschappelijke democratie is de legitimiteit van
maatschappelijke organisaties, zorgt voor checks and balances, is van invloed op de kwaliteit en
de uitvoering van de dienstverlening en zorgt voor het aanleren en onderhouden van
democratische vaardigheden.33 De Raad ziet dat er op lokaal niveau meer aandacht is voor, en
pogingen worden gedaan, om de lokale democratie te vernieuwen en te versterken. Hierbij gaat
het onder andere om lokale initiatieven met vormen van deliberatieve democratie als
uitgangspunt. Deze trend past binnen de eerdere rapporten van de Raad voor het openbaar
bestuur en het rapport van de commissie Van de Donk, die inspelen op vormen van deliberatieve
en meervoudige democratieën en ingaan op vormen van de doe-democratie en de deliberatieve
democratie.34

2.1.2 Vormen van deliberatieve democratie
Naast de Deliberative Polling-techniek van Fishkin ontstonden andere modellen van
burgerinspraak. Zo kent Duitsland sinds de jaren zeventig Planungszellen, installeerde
Denemarken in 1986 de Teknologi-rådet¸ kreeg Frankrijk in 1995 de Commission nationale pour
le débat public en Engeland voorzag in Citizen’s juries. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van
deliberatieve democratieën op lokaal niveau. Ook op stedelijk niveau ontstonden er verschillende
initiatieven. Zo liet de staat New York toe dat burgers meebeslisten over een herbestemming van
Ground Zero en in Porto Alegre werden burgers betrokken bij het begrotingsbeleid van hun stad.
Op internationaal niveau ging de Europese Unie op grote schaal aan de slag met vormen van
deliberatieve democratie door verschillende European Citizens’ Consulations te organiseren. De
lijst met voorbeelden is lang en de hier genoemde voorbeelden dienen slechts ter illustratie van
de verschillende vormen van deliberatieve democratie.35
Ook in Nederland komen diverse vormen van deliberatieve democratie voor, zoals de
eerdergenoemde G1000, G500, burgertop, burgerjury, burgerbegroting, burgerfora,
burgerparlementen enzovoorts. Vormen van deliberatieve democratieën onderscheiden zich van
andere vormen van burgerparticipatie en een doe-democratie, door de wijze van selectie van
deelnemers, die bij deliberatieve democratieën gericht is op het waarborgen van diversiteit van
de deelnemers. Een gemeenschappelijk kenmerk van de deliberatieve democratieën is dat sterk
de nadruk wordt gelegd op het volgen van het proces en de procedures die van belang zijn voor
het creëren van een ideale omgeving voor de deliberatie. Besluitvorming is niet het belangrijkste
binnen deliberatieve democratie; het zoeken naar consensus door middel van meningsvorming
en uitwisselen van argumenten zijn van groter belang.36 Het is niet ondenkbaar dat er tijdens de
deliberatie van standpunt wordt gewisseld.

2.2.2 Kenmerken van een deliberatieve democratie
Ongeacht de vorm waarin een deliberatieve democratie gegoten wordt, zijn de theoretici het
erover eens dat deliberatie betekent dat discussie en uitwisseling van argumenten plaatsvindt,
waarbij personen hun opvattingen onderbouwen. Dit gaat gepaard met de bereidheid om ook van
opvatting te veranderen. Hierbij is sprake van gelijkheid, deelname door mensen met
verschillende achtergronden en wederzijds respect. Deliberatieve democratietheorieën stellen
dat deliberatie leidt tot rationale collectieve uitkomsten. Daarbij komt dat theoretici ervan

Idem, p. 15 -16
Raad voor het openbaar bestuur, 2017 p. 23-24
34 Raad voor het openbaar bestuur, 2016 & Commissie Toekomstgericht lokaal bestuur, 2016
35
Voor een meer compleet beeld van de diverse initiatieven verwijs ik u naar de website www.participedia.net
36
Boogaard & Michels, 2016, p. 10
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overtuigd zijn dat deliberatie bijdraagt aan de legitimiteit van de beslissingen.37 Met
burgerparticipatie wordt getracht invloed uit te oefenen op de kwaliteit van democratische
beslissingen.
Michels heeft vijf democratische waarden geschetst waarop burgerparticipatie invloed
uitoefent. Deze zullen hieronder uiteen worden gezet. De deliberatieve democratie, die gezien
wordt als vorm van burgerparticipatie, werkt volgens Cohen het beste als voldaan wordt aan de
vier criteria die van belang zijn voor de ideale deliberatieve procedure.38 Deze criteria worden na
de democratische waarde van Michels behandeld en kunnen gezien worden als middel om de
deliberatie zo ideaal mogelijk te laten voorlopen, zodat de democratische waarden zo goed
mogelijk worden nagestreefd.

2.2.2.1 Democratische waarden
Een van de uitgangspunten van vele normatieve theorieën over democratie is dat participatie van
belang is voor de democratie. Volgens Michels ziet burgerparticipatie toe op:39
-

het geven van zeggenschap (invloed) aan burgers over de besluitvorming;
het insluiten van individuele burgers door hen een stem te geven in het beleidsproces
(insluiting);
het stimuleren van democratisch burgerschap door het uitoefenen van democratische
vaardigheden en het creëren van meer politieke betrokkenheid (burgerschap);
het bewerkstelligen van rationele beslissingen op basis van uitwisseling van argumenten
(deliberatie);
het vergroten van de legitimiteit van beslissingen (legitimiteit).

De democratische waarde ‘invloed’ dient in deze context te worden gezien als een indicator dat
de aanbevelingen van de deelnemers worden vertaald in het beleid van de betreffende
overheidslaag. Hierbij is de meest directe variant het op de agenda zetten van de thema’s voor
politieke besluitvorming. Er zijn echter ook minder directe varianten, zoals het opnieuw onder de
aandacht brengen van een dergelijk thema. Michels en Binnema stellen dat het niet uitmaakt of
het initiatief voor de deliberatieve democratie vanuit de burger of vanuit de gemeenteraad komt.
In de door hen onderzochte cases ontbreekt de invloed van de burgertoppen op het beleid en de
politiek nagenoeg volledig.40 Michels stelt dat het effect van deliberatieve fora op het beleid zwak
is, omdat de thema’s van deze deliberatieve fora te algemeen zijn en zich niet lenen voor een
doorvertaling naar het beleid.41
De waarde ‘insluiting’, ten tweede, zou individuele burgers een stem moeten geven in het
beleidsproces. Deliberatieve fora staan niet open voor iedereen; er wordt geselecteerd op basis
van verschillende achtergrondkenmerken om zo de representativiteit te verhogen. Michels en
Binnema stellen dat de typische deelnemer aan de onderzochte burgertoppen geboren en getogen
is in Nederland, niet ouder is dan 50 jaar, en een hbo- of academische opleiding heeft.42 De wijze
van selectie, gekozen door loting of een open uitnodiging, maakt weinig uit voor de diversiteit van
de groep deelnemers.
Ten derde zou, volgens democratietheoretici, participatie leiden tot meer democratische
vaardigheden en meer politieke betrokkenheid van de burger. Er is onderzoek gedaan naar de
vraag of deliberatieve democratieën een bijdrage leveren aan de democratische vaardigheden en
Michels & Binnema, 2016, p. 49
Cohen, 1997, p. 67-92
39 Michels, z.d., p. 78
40 Michels & Binnema, 2016, p. 32-33
41 Deliberatieve fora kunnen gezien worden als een vorm van deliberatieve democratieën
42 Michels & Binnema, 2016, p. 27
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politieke betrokkenheid van burgers. Michels stelt dat op basis van de beschikbare informatie kan
worden geconcludeerd dat er een positieve invloed is op de politieke betrokkenheid van de
deelnemers.43
De vierde waarde, deliberatie, ziet toe op de kwaliteit van het publieke debat. Deliberatie verwijst
naar de bereidheid om naar argumenten van anderen te luisteren, standpunten uit te wisselen en
daadwerkelijk van standpunt te wisselen. In vrijwel alle onderzochte deliberatieve fora blijkt dat
deliberatie een duidelijk effect heeft op de uitwisseling van argumenten en op de verandering van
standpunten.44 Van invloed op de deliberatie is de communicatie en de duur van de deliberatie:
wanneer de deliberatie verspreid wordt over meerdere dagen is de beoordeling van de deliberatie
minder positief dan wanneer deze op één dag plaatsvindt.45
De waarde ‘legitimiteit’, tot slot, ziet in dit geval op de mate waarin de uitkomst van de deliberatie
gesteund wordt door de deelnemers en door andere relevante actoren, zoals belangengroepen en
de media. Het algemene beeld is dat de deelnemers aan de deliberatie positief zijn over het proces
en de uitkomsten. De betrokkenen die geen deel uitmaken van dit proces zijn minder
enthousiast.46

2.2.2.2 Criteria van Cohen
Het streven naar consensus en een rationeel debat waarin de wil van het volk tot uitdrukking kan
komen in beleid, kan wat onrealistisch overkomen. Cohen beargumenteert dat door het
verhelderen van vier criteria, deliberatie in het beleidsproces kan worden geïnstitutionaliseerd.47
Hieronder worden de vier criteria besproken die Cohen geeft voor een ideaal deliberatie proces:
vrijheid, rationaliteit, gelijkheid en rationaliteit.
Het eerste criterium dat Cohen noemt, is vrijheid. Cohen geeft aan dat de ideale deliberatie op
twee verschillende manieren vrij is. De eerste manier ziet toe op het feit dat deelnemers alleen
gebonden zijn aan de resultaten en het vooraf vastgelegde protocol van hun deliberatie. Ten
tweede mogen de deelnemers erop vertrouwen dat zij kunnen handelen op het genomen besluit.48
Het proces van deliberatie biedt voldoende grond om de beslissingen na te leven en garandeert
de vrijheid dat iedereen op gelijke voet staat. Dit criterium brengt een centraal kenmerk van
deliberatieve democratie naar voren, namelijk dat iedereen kan deelnemen aan het proces, dus
niet alleen politici of bestuurders.
Het tweede criterium dat Cohen stelt, is rationaliteit. Rationaliteit heeft betrekking op de
argumenten die worden gegeven voor de voorstellen. Voorstellen mogen alleen geaccepteerd
worden op basis van een goed onderbouwde argumentatie. Het criterium rationaliteit beoogt erop
toe te zien dat geen onjuiste informatie, drogredenen, emotionele of persoonlijke redenen worden
ingezet ter ondersteuning van een voorstel.
Gelijkheid is het derde criterium van deliberatieve democratie dat Cohen formuleert. Hierbij
wordt de gelijkheid tussen de deelnemende partijen gewaarborgd. De procedures die het proces
van de deliberatie reguleren, mogen geen individuen uitsluiten. Elk van de deelnemers mag
kwesties op de agenda zetten, oplossingen aandragen en redenen bieden ter ondersteuning voor,
of als kritiek op, een voorstel. Elke stem heeft een gelijke waarde, de deelnemers zijn niet beperkt
in hun kansen door een bepaalde verdeling van macht, middelen of reeds bestaande normen.49 De
43 Michels,

z.d., p. 81
Michels, z.d., p. 82
45 Michels & Binnema, 2016, p. 31 - 35
46 Michels, z.d., p. 82
47 Cohen, 1997
48 Cohen, 1997, p. 75
49 Cohen, 1997, p. 74 - 75
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gelijkheid zoals Cohen schetst, draagt bij aan de beoogde inclusiviteit van de deliberatie en ziet
vooral op de manier waarop het proces van de deliberatie is ingericht.
Het laatste criterium voor een ideaal deliberatieproces, consensus wordt bereikt door het vinden
van argumenten die door iedereen onderschreven worden. Cohen geeft echter aan dat zelfs onder
de ideale omstandigheden er geen garantie is dat de argumenten leiden tot een consensus; er mag
dus gestemd worden om zo een meerderheid te vinden.50 Er is geen unieke methode waarin
voorgeschreven wordt hoe tot een consensus te komen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het
feit dat consensus niet zozeer het doel van deliberatieve democratieën is.

2.2.2.3 Tussenconclusie
Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat deliberatieve democratieën aan
bepaalde criteria moeten voldoen opdat zij kunnen bijdragen aan de versterking van de
democratische waarden. Wanneer de inzet van deliberatieve democratieën de door Michels
beschreven democratische waarden versterken, kan dit een reden zijn om vormen van
deliberatieve democratie in te zetten naast het huidige democratische stelsel. De onderstaande
tabel geeft weer hoe de criteria van Cohen de eerdergenoemde democratische waarden van
Michels trachten te bereiken. De wijze waarop de criteria ingevuld worden, is afhankelijk van de
gekozen vorm van de deliberatieve democratie. Voorbeelden hiervan worden in de derde kolom
van tabel 1 weergegeven.
Tabel 1: Schematische weergave van de relatie tussen de democratische waarde en criteria voor de
ideale deliberatie en de mogelijke wijze om deze te bereiken
Democratische waarde
(doel)
Invloed

Criterium

Middel om dit te bereiken

Vrijheid

-

Insluiting

Gelijkheid

Burgerschap

Rationaliteit

-

Deliberatie

Gelijkheid

Legitimiteit

Consensus

-

Deelname van bijv. raadsleden
Facilitering door overheidsorgaan
Concrete afspraken mbt bindende
overheidsorgaan
Loting
Selectie obv algemene kenmerken
Ruimte voor debat
Afspraken over de aard van het
debat
Vooraf afgesproken onderwerpen
Vrije agenda
Gespreksleiders
Duur van de deliberatie
Stemmen of niet
Mogelijkheid tot uiting van kritiek
van
deelnemers
en
nietdeelnemers

2.2 Burgerparlement
Aangezien deze scriptie zich in het bijzonder richt op het verschijnsel ‘burgerparlement’, ligt het
voor de hand om hier een definitie van te geven. Het begrip burgerparlement komt voor in diverse
nieuwsbronnen, maar is ook een bekende term van het Nederlands Platform Burgerparticipatie
en Overheidsbeleid (NPBO) dat als doel heeft “het bevorderen van burgerparticipatie bij plannen
en projecten die gevolgen hebben voor de kwaliteit van de woon- en werkomgeving van
50

Cohen, 1997, p. 75

13

burgers”.51 Het NPBO heeft de term ‘BurgerParlement’ gedeponeerd als merknaam zonder dat een
concrete definitie van dit verschijnsel wordt gegeven.52 Daarom wordt op basis van de hiervoor
geschetste waarnemingen en theorieën rondom deliberatieve democratieën een definitie van de
term ‘burgerparlement’ vastgesteld.
Onder een burgerparlement wordt verstaan: “Een gelote groep burgers die, volgens een van tevoren
bepaalde werkwijze, op gelijke voet met elkaar in gesprek gaan, om op basis van argumentatie over
een van tevoren bepaald maatschappelijk vraagstuk waarbij getracht wordt om tot een consensus
te komen, bij te dragen aan de politieke besluitvorming over het vraagstuk dat op dat moment aan
de orde is, hetzij op lokaal, regionaal of landelijk niveau.”
De deelnemers worden geloot op basis van verschillende selectiecriteria zoals geslacht, leeftijd en
opleiding. Deze selectie beoogt bij te dragen aan het insluiten van diverse groepen mensen zodat
er een hogere mate van representativiteit in sociaal demografische zin wordt bereikt. De van
tevoren vastgestelde werkwijze zorgt ervoor dat de vrijheid van de deelnemers kan worden
gewaarborgd, zodat iedereen op gelijke voet met elkaar in gesprek kan treden. Dit sluit aan bij het
hiervoor genoemde criteria ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ van Cohen. Ook zorgt deze werkwijze ervoor
dat het burgerparlement geen vrijblijvende debatclub wordt en dat de beraadslaging zich richt op
het leveren van input voor de formele besluitvorming. Doordat burgers met elkaar in gesprek
gaan op basis van verschillende argumenten en zo tot een consensus proberen te komen, wordt
het element van deliberatie goed benut. Tevens schemeren hierin de kenmerken van Cohen door.
De burgers worden gevraagd in gesprek te gaan om consensus te bereiken op basis van
argumentatie; hierin is een waarborg voor een bepaalde mate van rationaliteit neergelegd. Op de
agenda van een burgerparlement staat altijd een maatschappelijk vraagstuk. Deze vraagstukken
kunnen uiteenlopen van omgevingsrechtelijke en economische tot sociale vraagstukken en elk
maatschappelijk vraagstuk, die spelen op elk niveau waarop overheidsbemoeienis denkbaar is,
lokaal, regionaal of landelijk niveau. Tot slot streven burgerparlementen naar het bijdragen aan
de politieke besluitvorming. Dit is in de definitie van het fenomeen burgerparlement opgenomen
zodat de burgerparlementen een duidelijk doel voor ogen hebben, zodat zij invloed kunnen
uitoefenen op het bestuursorgaan in kwestie. Dit heeft tot gevolg dat de invloed van de burgers
op de besluitvorming wordt vergroot, hetgeen de democratische waarde ‘invloed’ versterkt. Het
maakt voor burgerparlementen niet uit wie de initiatiefnemer is, dit kan de burger zelf zijn, maar
ook vanuit de overheid. Ook zijn coöperatieve vormen mogelijk waarbij de burger een vraagstuk
voorlegt en de overheid het burgerparlement faciliteert.
In het geval van het hierboven omschreven ‘burgerparlement’ komt dit neer op de volgende
invulling van tabel 1:
Tabel 2: Schematische weergave van de relatie tussen de democratische waarde en criteria voor de
ideale deliberatie en de wijze waarop deze bereikt wordt binnen burgerparlementen
Democratische waarde
(doel)
Invloed

Criteria

Kenmerken van een burgerparlement

Vrijheid

Insluiting

Gelijkheid

Burgerschap

Rationaliteit

Gestructureerde werkwijze gericht op het
leveren
van
input
op
formele
beraadslaging.
Loting gecombineerd met selectie obv
algemene kenmerken.
Ruimte voor debat waarbij afspraken zijn
gemaakt over de aard van het debat.

51
52

Volgens de website: https://www.npbo.nl
Nationaal Platform Burgerparticipatie Omgevingsprojecten. (2017) p. 3
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Deliberatie

Gelijkheid

Legitimiteit

Consensus

Vooraf
vastgestelde
agenda
met
maatschappelijke vraagstukken.
Bereikt door brede representatie vanuit
diverse actoren.

2.3 Conclusie
In het bovenstaande hoofdstuk is het fenomeen deliberatieve democratie toegelicht. In Nederland
staan twee motieven om te kiezen voor de inzet van een vorm van deliberatieve democratie
centraal. Het eerste motief is de democratische crisis, waarvan het bestaan echter wordt betwist.
Het tweede motief is het democratisch tekort. Vormen van burgerparticipatie kunnen leiden tot
een vermindering van dit tekort.
De inzet van deliberatieve democratieën kan een bijdrage leveren aan de versterking van
de democratische waarden. De waarden waarop zij van invloed kunnen zijn, zijn door Michels
beschreven als de waarden invloed, insluiting, burgerschap, deliberatie en legitimiteit. Voor een
succesvolle inzet van deliberatieve democratieën dienen de door Cohen gestelde criteria in acht
te worden genomen.
Tot slot is het begrip burgerparlement gedefinieerd en toegelicht om te komen tot een
eenduidig begrip van de diverse vormen van deliberatieve democratie, zodat dit kan bijdragen
aan het democratische proces. Het democratische proces van de deliberatieve democratieën staat
niet op zichzelf, maar vindt plaats binnen het huidige democratische stelsel dat gebaseerd is op
een representatieve democratiegedachte. Het komende hoofdstuk gaat daarom in op de spanning
die tussen beide vormen kan ontstaan.
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H.3 De spanning tussen deliberatieve en representatieve
democratie
De eerder beschreven nieuwe methoden van deliberatieve democratie krijgen een plek binnen
ons huidige democratiestelsel dat grotendeels gebaseerd is op het idee van de representatieve
democratie. In de praktijk zijn er mengvormen die door elkaar en naast elkaar bestaan.53 Deze
ontwikkeling brengt niet alleen nieuwe kansen met zich mee maar vormt ook nieuwe uitdagingen.
Een spanning tussen beide democratievormen is bijna onafwendbaar. Om de spanning die op dit
snijvlak ontstaat te begrijpen wordt allereerst in dit hoofdstuk het begrip representatieve
democratie uiteen gezet. Vervolgens worden beide democratievormen tegen elkaar af gezet om
tot een aantal veronderstellingen over de wisselwerking tussen de deliberatieve en
representatieve democratie te komen.

3.1 Representatieve democratie
Een uitgangspunt van de democratie is dat besluitvorming de wil van de bevolking representeert.
Het in Nederland bestaande model van representatieve democratie is hier een uitwerking van. Bij
representatieve democratie worden politieke besluiten genomen door gekozen afgevaardigden
van burgers. Daarmee is de representatieve democratie een indirecte en beperkte vorm van
democratie. De representatieve democratie is een praktische vorm van democratie omdat niet
elke burger deel uit maakt van de beraadslaging zodat het bestuur van het land in de handen van
de gekozen leiders ligt.54 Het aanvaarden van de representatieve democratie behelst mede de eis
dat de bevolking effectief invloed kan uitoefenen op beslissingen die op regeringsniveau genomen
worden.55 De vertegenwoordigende organen die Nederland kent zijn de Staten Generaal56
bestaande uit de Eerste en Tweede Kamer57, waarvan enkel de Tweede Kamer rechtstreeks door
de burger wordt gekozen58, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad59, de laatste twee worden
ook rechtstreeks door de burger, van de desbetreffende provincie of gemeente, gekozen.60 Dit
wordt in Nederland ingevuld via het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging waarbij in
beginsel de stem van iedere kiezer even zwaar weegt. Volgens de Franse politiek filosoof Manin is
de essentie van representatie dat gekozenen hun macht ontlenen aan reguliere verkiezingen, en
dat er afstand is tussen de besluitvorming en de wensen van het electoraat.61

3.1.1 Wie vertegenwoordigt wie?
Maar wie vertegenwoordigt de gekozen volksvertegenwoordiging nou eigenlijk? In Nederland
verloopt het representatieve democratie proces via gekozen volksvertegenwoordigers waarbij
politieke partijen een belangrijke rol vervullen. Politieke partijen organiseren en mobiliseren
burgers om mee te doen aan het democratische proces zodat burgers gaan stemmen. Dit doen de
partijen door de wensen en belangen van de samenleving te articuleren en aggregeren in politieke
programma’s.62 De Nederlandse representatie wordt gekenmerkt door het mandaatmodel. Het
mandaatmodel gaat ervanuit dat representatie van de burger gebeurt via de politicus die het
mandaat van de kiezer krijgt. Politieke partijen trachten een zo breed mogelijk electoraat aan te
spreken door zich te presenteren als een catch-all party. Deze partijen richten zich vooral op het
Peters & Van Stipdonk, z.d.
Heywood, 2014, p. 92
55 Thomassen, 1976.
56 Art. 50 Grondwet
57 Art. 51 Grondwet
58 Art. 54 Grondwet
59 Art. 125 Grondwet
60 Art. 129 Grondwet
61 Manin, 1997, p. 6
62 Peters & Van Stipdonk, z.d.
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pragmatisch en technocratisch uitvoeren van het door de burgers gewenste beleid. Daarnaast
kent Nederland ook kenmerken uit het resemblance-model waarbij er een afspiegeling van de
gehele samenleving wordt nagestreefd binnen het parlement. 63 Uit paragraaf 2.1.1.1 bleek dat
het niet goed gaat met de politieke partijen in Nederland. Het is daarom ook maar de vraag of het
vertegenwoordigen van de burger via deze politieke partijen er wel echt voor zorgt dat alle
burgers vertegenwoordigd worden.

3.1.1.1 Wie is de volksvertegenwoordiger?
Al een paar keer eerder is gesproken over representativiteit. Representativiteit in demografische
zin beoogt dat de volksvertegenwoordigers een afspiegeling van de samenleving vormen. In 2006
veroorzaakte het artikel “De Diplomademocratie” van de bestuurskundige Bovens de nodige
ophef.64 Bovens liet zien dat onze moderne democratie vooral een ‘diplomademocratie’ is waarin
burgers beduidend meer politieke invloed hebben naarmate hun opleiding hoger is. Voermans en
Waling concluderen twaalf jaar later dat dit nog steeds het geval is. Van de landelijke politici is
zo’n 90% hoger opgeleid, tegenover 36% hoger opgeleiden in de samenleving, het verschil op
gemeentelijke niveau is iets kleiner. Tevens zitten de gemeentebesturen voornamelijk vol met wat
oudere (gemiddeld ouder dan 50 jaar), autochtone mannen (meer dan 70% mannelijk en meer
dan 85% heeft een Nederlandse achtergrond). Echter, Voermans en Walling stellen dat als de
vertegenwoordigende organen op gelijke voet toegankelijk moeten zijn voor iedereen, dat niet
hoeft te betekenen dat ook alle groepen in de samenleving daarin proportioneel
vertegenwoordigd zijn.65

3.1.2 Hoe wordt er besloten?
Doordat de drempel in ons evenredig kiesstelsel relatief laag is, is het toegankelijk voor nieuwe
politieke partijen. De hoeveelheid politieke partijen in Nederland zorgt ervoor dat de grote
partijen elkaar in een houdgreep houden.66 Dit komt doordat alle partijen in de regering willen en
zodoende op elkaar zijn aangewezen. Immers, geen enkele politieke stroming heeft ooit een
meerderheid gehad.67 Doordat verkiezingen geen meerderheid van één partij tot gevolg hebben,
zullen diverse politieke partijen met elkaar moeten samenwerken in een coalitie Dit is ook
zichtbaar op gemeentelijk niveau. Er zijn veel gefragmenteerde gemeenteraden, hetgeen niet
altijd bevorderlijk voor de besluitvorming is.68. Hierdoor is de Nederlandse bestuurscultuur sterk
gericht op overleg en het doen van wederzijdse aanpassingen. Enerzijds wordt ‘polderen’ als
kracht gezien maar het kan ook een nadeel hebben, de besluitvorming kan te lang duren, te veel
compromissen behelzen en te weinig vernieuwend zijn.69 In Nederland worden democratische
besluiten voornamelijk genomen op basis van aggregatie, oftewel door het tellen van stemmen.
Met deze stemmen behoren de volksvertegenwoordigers in de Staten-Generaal te stemmen
zonder last, zij horen op basis van eigen inzicht een standpunt in te nemen en een stem uit te
brengen.70 Let wel, de volksvertegenwoordigers in de Staten-Generaal behoren de gehele
Nederlandse bevolking te vertegenwoordigen.71
Echter, de parlementaire democratie en besluitvorming gaat voornamelijk via de politieke
partijen. Volksvertegenwoordigers zullen vooral eigen partij programma’s aanhangen en daarbij
is weinig ruimte voor een eigen standpunt. Omwille van coalitievorming zullen veel partijen zich
63 Krouwel,
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65 Voermans & Waling, 2018, p. 148 -154
66 Ringeling, 2004, p. 55
67 Engelen & Sie Dhian Ho, 2004, p. 22
68 Peters & Van Stipdonk, z.d., p. 36
69 idem
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committeren aan de afspraken gemaakt tussen partijen in de coalitieakkoorden.72 Afhankelijk van
de taakopvatting van de vertegenwoordiger zal dit in meer of mindere maten tot uiting komen. De
twee voornaamste taakopvattingen zijn het trustee of bewindvoerdersmodel en het delegate ofwel
afgevaardigde model. Het trusteemodel gaat ervan uit dat de volksvertegenwoordigers een
bepaalde mate van autonomie hebben op basis waarvan zij handelen, zij kunnen dus keuzes
maken en behoeve van een grotere belang, ook als dat tegen de kortetermijnbelangen van de eigen
achterban ingaat. Wanneer men uitgaat van het delegatemodel zal men strikt handelen in
overeenstemming met het mandaat van diens kiezers.

3.1.3 Verantwoording
Volksvertegenwoordigers zijn in institutionele zin de schakel tussen burgers, kiezers, en het
bestuur. Maar hoe leggen zij verantwoording af? Naast de rechtvaardigingsclaim die de gekozen
volksvertegenwoordiger op basis van de formele verkiezingen heeft dient hij de achterban uitleg
te kunnen geven over zijn handelen. De kiezer kan vrijelijk kritiek uitten mogelijk de
volksvertegenwoordiger “afrekenen” door tijdens de volgende verkiezingen zijn stem op een
ander uit te brengen. Er zijn diverse manieren waarop deze uitleg gegeven wordt denkbaar,
bijvoorbeeld door middel van de media, het beschikbaar stellen van documenten of
nieuwsbrieven. Volgens Bovenkamp en Vollaard richten autorisatie en verantwoording zich op de
relatie tussen vertegenwoordigers en degene die zij claimen te vertegenwoordigen.73 De
verantwoording van de volksvertegenwoordigers vind voornamelijk plaats via de vergaderingen
die vaak openbaar toegankelijk zijn of via internet teruggekeken kunnen worden.
Gemeenteraadsleden autoriseren zich vooral door werkbezoeken af te leggen of door digitale
contactpunten of inloopspreekuren te organiseren en zijn voornamelijk herkenbaar aanwezig op
straat. Toch geven zij aan niet alle burgers te kunnen bereiken met als gevolg dat bepaalde
groepen buiten beeld blijven.74

3.1.4 Tussenconclusie
De hiervoor gesproken punten leiden tot de volgende schematische weergave van de
representatieve democratie.
Tabel 3: Schematische weergave van de representatieve democratie
Representatieve democratie
De gehele bevolking
Gekozen politici die in politieke partijen
georganiseerd zijn. Veelal hoger opgeleide mannen
van middelbare leeftijd met een autochtone
afkomst
Hoe wordt er besloten
Doormiddel van stemming
Welk belang wordt behartigt
Mengeling van partijbelang en algemeen belang
Aan wie wordt verantwoording
Alle burgers, daar waar voornamelijk openbare
afgelegd
verantwoording wordt afgelegd
Wie wordt vertegenwoordigd
Wie is de vertegenwoordiger

3.2 Vergelijking deliberatieve en representatieve democratie
Zoals uit het bovenstaande is gebleken, hebben het deliberatieve en het representatieve
democratiemodel elk een andere structuur. In deze paragraaf worden de verschillende punten
van vertegenwoordiging uitgewerkt. Ook wordt besproken wie er vertegenwoordigd wordt, hoe

Tak, 2017, p.158 - 161
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de besluitvorming verloopt en aan wie verantwoording wordt afgelegd. Tevens wordt de relatie
tussen de beide modellen en de beleidsontwikkeling toegelicht.

3.2.1 Vertegenwoordiging
Gebleken is dat in het representatieve model de volksvertegenwoordigers geen afspiegeling van
de samenleving vormen. De besproken vormen van deliberatieve democratie beogen dit wel. Het
concept ‘burgerparlementen’ tracht dit te bewerkstelligen door middel van een loting op basis van
sociologische demografische kenmerken. Echter, uit onderzoek blijkt dat ook aan deliberatieve
democratievormen dezelfde groep, die zich laat horen binnen de inspraakmogelijkheden in het
representatieve stelsel, hoger opgeleiden, vaak partij-gelieerd mensen, deelneemt. Dit heeft een
dubbele hoogopgeleiden-bias tot gevolg.75 De hoger opgeleiden hebben meer toegang tot
dergelijke concepten, doordat zij na de (proportionele) loting vaker op komen dagen dan andere
ingelotenen. Tevens hebben zij meer invloed op de uitvoering van de deliberatie doordat zij meer
vaardigheden hebben op het gebied van discussievoering en overleggen. De hoge opgeleiden
drukken daarmee een onevenredig grote stempel op de deliberatieve democratieën en het streven
naar het vormen van een afspiegeling van de samenleving mislukt hiermee.76 De verwachting dat
de inzet van vormen van deliberatieve democratie zullen leiden tot een andere
vertegenwoordiging dan in het representatieve democratiemodel, lijkt hiermee onterecht. Om
deze verwachting te toetsen zal ‘vertegenwoordiging’ één van de drie variabelen vormen die in de
cases onderzocht worden.

3.2.2 De agenda en de invloed op de besluitvorming
De meeste vormen van deliberatieve democratieën werken niet met een vooraf bepaalde agenda.
De deelnemers bepalen zelf de agenda, zodat zij onbevooroordeeld deel kunnen nemen aan de
gesprekken. Het gevolg van deze open agenda is dat de thema’s veelal abstract blijven of dat er al
beleid bestaat op het gebied waarover de burgers hun aanbevelingen doen. De abstracte thema’s
die worden aangedragen, gaan veelal over verbinding en saamhorigheid, en de wat meer concrete
uitkomsten komen voornamelijk voort uit ergernissen over bijvoorbeeld hardrijders en
hondenpoep. Wanneer volksvertegenwoordigers de agenda vormen, zullen zij voornamelijk
onderwerpen aansnijden die actueel zijn en waarin zij vanuit de gemeenschap een behoefte zien.
De beslissingen die genomen worden door politici in de representatieve democratie, zullen
nagenoeg altijd van invloed zijn op het formele beleidsproces. Het doel van deliberatie is dat
burgers hun preferenties vertalen in beleidsaanbevelingen. Door actief deel te nemen aan de
deliberatie, kunnen burgers de beleidsmakers van een weloverwogen advies voorzien. Deze
adviezen geven aan wat de bevolking wil, wat een taak van de volksvertegenwoordiger is binnen
de representatieve democratie. Het is daarmee lastig voor een volksvertegenwoordiger, zoals een
raadslid, om dit advies of zelfs besluit niet over te nemen. Immers, het is voortgekomen uit een
deliberatie onder een groep representatieve burgers. Er bestaat een kans dat
volksvertegenwoordigers zich geneigd voelen om de resultaten uit een deliberatief initiatief over
te nemen, enkel en alleen omdat de burgers deze resultaten hebben geformuleerd. Toch blijkt uit
onderzoek dat de resultaten van de onderzochte G1000’s nergens direct hebben doorgewerkt in
het lokale beleid.77 Om de effecten van burgerparlementen op de agenda en op de besluitvorming
te meten zullen de variabelen ‘agendavorming’ en ‘uitkomsten en besluitvorming’ in de cases
worden onderzocht.
Zoals eerder is aangegeven, wordt er binnen de representatieve democratie gestemd om zo tot
een besluit te komen. Dit lijkt haaks te staan op de deliberatie die centraal staat in de vormen van
deliberatieve democratie. Om tot een finaal besluit te komen, zullen elementen van deliberatie in
Verhoeven, 2016, p. 55-56
& Michels, 2016, p. 45-58 & Michels & Binnema, z.d.
77 Michels & Caluwaerts, z.d., p. 80
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elk proces aangevuld moeten worden met elementen van stemmen. Essentieel voor de
deliberatieve democratievormen is dat het stemmen niet ten koste gaat van de kwaliteit van het
deliberatieve proces.

3.2.3 Verantwoording
De volksvertegenwoordiger mag op basis van zijn kiezersmandaat beslissingen nemen. Is de
kiezer na een bepaalde periode van het bewind niet tevreden met de manier waarop de
volksvertegenwoordiger het bewind heeft gevoerd, dan kan de burger bij een nieuwe verkiezing
op een andere volksvertegenwoordiger stemmen. Daarom zal de volksvertegenwoordiger zijn
beslissingen nemen met de kiezer in zijn achterhoofd en op een zodanige manier dat hij de
belangen van zijn stemmers vertegenwoordigt. Bij initiatieven gebaseerd op een deliberatieve
democratie is er nauwelijks sprake van een verantwoordingssysteem. De deelnemers aan de
deliberatieve initiatieven hoeven geen rekening te houden met andere burgers. De gedachte is dat
de deelnemers door loting verscheiden genoeg zijn, waardoor zij automatisch een representatieve
afspiegeling van de bevolking zijn. Nergens worden de resultaten van de deliberatie ter
goedkeuring voorgelegd aan de rest van de bevolking. Diegenen die niet deelgenomen hebben,
zullen zelf actief op zoek moeten naar informatie over de behaalde resultaten. In de meeste
gevallen worden de resultaten van een dergelijk initiatief gepubliceerd, in het geval van de
G1000’s gebeurt dit via hun website. Ongeacht of de politici sympathiek tegenover het proces en
de resultaten staan, zijn zij niet gebonden aan de uitkomsten van de deliberatieve initiatieven en
hoeven zij hier geen verantwoording over af te leggen. Indien gewerkt wordt met een open
agenda, is ook hier geen urgentie voor de volksvertegenwoordiger om de resultaten van het
deliberatieve initiatief in de politieke arena te bespreken of om er gevolg aan te geven.
Tabel 4: Schematische weergave van de deliberatieve democratie vergeleken met de representatieve
democratie

Wie wordt
vertegenwoordigd
Wie is de
vertegenwoordiger

Hoe wordt er besloten
Welk belang wordt
behartigd
Aan wie wordt
verantwoording afgelegd
Samenwerking politici en
burgers

Deliberatieve
democratie
De deelnemers
Door loting gekozen
deelnemers
waarvan
beoogd wordt dat zij
representatief zijn voor
de gehele bevolking.
Echter, de deelnemers
zijn vaak hoger opgeleid,
van middelbare leeftijd
en autochtone afkomst.
Deliberatie en stemming
Afhankelijk van keuze
van
deelnemersdeliberatie.
Niet geregeld

Representatieve democratie
Het kiezersmandaat en de gehele
bevolking.
Gekozen politici die in politieke
partijen georganiseerd zijn. Veelal
hoger opgeleide mannen van
middelbare
leeftijd
met
een
autochtone afkomst.

Door middel van stemming
Mengeling van partijbelang
algemeen belang.

en

Alle burgers, daar waar voornamelijk
openbare verantwoording wordt
afgelegd.
Burgers
en
politici Politici werken (namens burgers)
werken samen aan de aan de publieke zaak.
publieke zaak.
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3.3 Conclusie
In paragraaf 3.1 is het in Nederland geldende representatieve democratiemodel uiteengezet aan
de hand van drie thema’s: wie wordt vertegenwoordigd en wie is de volksvertegenwoordiger, hoe
worden de besluiten genomen en aan wie wordt verantwoording afgelegd. Hieruit is gebleken dat
de volksvertegenwoordigers een kiezersmandaat vanuit de gehele bevolking krijgen. De politieke
partijen spelen een grote rol in de wijze waarop de volksvertegenwoordiger uitvoering geeft aan
dit mandaat. Ook is gebleken dat de volksvertegenwoordiger niet representatief is voor de gehele
Nederlandse bevolking wanneer gekeken wordt naar sociologische demografische kenmerken. In
paragraaf 3.1.2 is gebleken dat, ondanks dat democratische besluiten genomen worden op basis
van aggregatie, er toch veel overleg plaatsvindt. Het ‘polderen’ is dan ook typisch Nederlands en
door coalitievormingen niet weg te denken uit de besluitvorming. De wijze waarop de
representatieve democratie verantwoording aflegt, blijkt goed geregeld te zijn. Het is voor de
kiezers dan ook mogelijk om kritiek te uiten op het gevoerde beleid.
Deliberatieve vormen van democratie verschillen op een aantal punten van het
representatieve stelsel. In paragraaf 3.2 zijn deze twee democratievormen met elkaar vergeleken
en zijn de mogelijke spanningen gesignaleerd. In deze paragraaf stonden drie thema’s centraal:
vertegenwoordiging, agendavorming en besluitvorming, en tot slot verantwoording. Waar
deliberatieve vormen van democratie vaak als oplossing voor de ‘diplomademocratie’ genoemd
worden, blijkt uit paragraaf 3.2.1 dat dit een belofte is die de deliberatieve democratie niet
waarmaakt. Sterker nog, er lijkt sprake te zijn van een dubbele hoogopgeleiden-bias. Uit paragraaf
3.2.2 blijkt dat de invloed van deliberatieve democratieën op het besluitvormingsproces gering is.
Daarentegen kunnen deliberatieve democratieën de rol van de volksvertegenwoordiger
verkleinen door met aanbevelingen de agenda van de representatieve democratie te vormen. Tot
slot blijkt uit paragraaf 3.2.3 dat, waar in de representatieve democratie op een open wijze door
middel van diverse kanalen verantwoording wordt afgelegd over de gemaakte keuzes, dit in
deliberatieve democratieën nauwelijks gebeurt. Het is voor buitenstaanders moeilijk zichtbaar
wat er gebeurt met de uitkomsten van de deliberatie, als het al kenbaar is wat deze zijn. Tot slot
is een schematische weergave gegeven van de deliberatieve democratie in vergelijking met de
representatieve democratie.
In dit hoofdstuk is gebleken dat er spanningen bestaan tussen de deliberatieve democratie en de
representatieve democratie. Deliberatieve democratieën zijn in beginsel toegankelijk voor
iedereen. Doordat eenieder deel kan nemen aan vormen van deliberatieve democratieën,
suggereert dit systeem een grotere legitimiteit toe te kennen aan besluitvorming binnen het
democratische proces dan de besluitvorming die gebaseerd wordt op.
Omdat de onderwerpen waarover de besluitvorming in het deliberatieve proces volledig
vrij zijn, kan de deliberatie overal over gaan. Als gevolg daarvan kan de representatieve
democratie min of meer gegijzeld worden door de deliberatieve democratie. Voor
volksvertegenwoordigers in de representatieve democratie kan het lastig zijn om de besluiten,
genomen als gevolg van deliberatie, te negeren of opzij te schuiven.
Deze spanning staat centraal in het empirische gedeelte van dit onderzoek. Hierbij is
aandacht voor de vragen ‘Hoe werken deliberatieve democratieën?’, ‘Wie nemen deel aan
deliberatieve democratieën?’, ‘Wat doen deliberatieve democratieën?’ en tot slot
‘Hoe reageert de representatieve democratie op dit fenomeen?’.
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H. 4 Methodologische verantwoording
In de voorgaande hoofdstukken is op basis van een literatuurstudie het verschijnsel
burgerparlement geïntroduceerd en zijn de spanningen met de representatieve democratie
besproken. Deze spanningen zullen aan de hand van verschillende empirische vragen worden
onderzocht. In dit hoofdstuk wordt dan ook besproken welke verschillende onderzoeksmethoden
zijn gebruikt ter beantwoording van de onderzoeksvraag en de daaraan ontleende deelvragen.

4.1 Aard van het onderzoek
Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek dat voornamelijk vormgegeven wordt door het doen
van een literatuurstudie. Er is gekozen voor het doen van een kwalitatief onderzoek aangezien er
nog nauwelijks onderzoek gedaan is naar het verschijnsel “burgerparlement”. Het ontbreken van
de benodigde data het feit dat het uitvoeren van de datavergaring binnen dit onderzoek niet
haalbaar en realistisch is, hebben deze keuze ondersteund.
Aangezien er nog weinig theoretisch onderzoek is gedaan naar burgerparlementen, of
vergelijkbare vormen van deliberatieve democratieën in Nederland is er tijdens de
literatuurstudie voornamelijk gebruik gemaakt van de bestaande wetenschappelijke literatuur
over deliberatieve democratie. Om een beeld te krijgen van de inzet van deliberatieve
democratieën in Nederland zijn diverse bronnen geraadpleegd waarin eerste ervaringen gedeeld
worden of mogelijke spanningen gesignaleerd. Typen bronnen die hiervoor gebruikt zijn bestaan
uit; wetenschappelijke publicaties uit vaktijdschriften, onderzoeksrapporten van diverse
commissies vanuit de Rijksoverheid of andere onderzoeksinstanties die de opdracht hebben
ontvangen vanuit de rijksoverheid, en wetenschappelijke publicaties door de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid. De literatuurstudie heeft geleid tot de beantwoording van de
deelvragen één, twee en voor een gedeelte deelvraag vier. De uitkomsten van de literatuurstudie
hebben de basis gevormd voor de casestudies die hebben geleidt tot de beantwoording van
deelvraag drie.

4.2 Empirisch onderzoek
Aangezien er nauwelijks empirisch onderzoek gedaan is naar de deliberatieve democratie vormen
in Nederland is gekozen voor het doen van twee casestudies om zo een beter beeld van
burgerparlementen in de praktijk te kunnen vormen. Uit de literatuurstudie is gebleken dat er een
brede variatie tussen de burgerparlementen bestaat. Om een beter en voornamelijk
gedetailleerder beeld te krijgen van het fenomeen burgerparlement is gekozen voor een
casestudie in plaats van een survey.
Tijdens de casestudies staat de empirische vraag “Hoe werken burgerparlementen?” centraal.
Bij de beantwoording van deze vraag is gezocht naar een antwoord op de volgende deelvragen:
1) Wie zitten erin?
2) Wat doen ze?
3) Wat zijn de onderwerpen die op de agenda staan?
4) Welke invloed hebben zij op het besluitvormingsproces?
5) Hoe is de relatie met de representatieve democratie (gemeenteraad)?
Tevens staan de volgende, in hoofdstuk 3 geïntroduceerde, variabelen centraal bij het
beantwoorden van de hoofdvraag; ‘vertegenwoordiging’, ‘agendavorming’, en ‘uitkomsten en
beleidsvorming’.
Ook bij deze keuze heeft de tijdsinvestering die een casestudie vraagt ertoe geleid dat dit
onderzoek zich beperkt tot twee casestudies. De twee cases die gekozen zijn, zijn de G1000
Coevorden en de Coöperatieve Wijkraad 050 te Groningen. Beide cases zijn generaliseerbaar naar
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verschijnsel en zullen hierdoor representatief zijn voor het fenomeen burgerparlement. Tevens
was er toegang tot beide burgerparlementen hetgeen de uitvoerbaarheid van de casestudies
vergrootte.
Er is gekozen voor de G1000 Coevorden omdat deze vorm van deliberatieve democratie in de
afgelopen jaren is geworden tot een populaire vorm van deliberatieve democratie. De G1000
Coevorden is dan ook exemplarisch voor de verschillende G1000’den. Aangezien meeste G1000’s
met een vaste methode werken is de G1000 Coevorden een mooi voorbeeld voor overige G1000
edities. Mede doordat deze werkwijze is voortgekomen uit het gedachtegoed van Van Reybrouck
dat de nodige commotie binnen bestuurlijke en politieke kringen teweeg heeft gebracht. Tevens
vond de G1000 Coevorden op 29 oktober 2016 plaatst. Dat betekent dat de G1000 volledig is
afgerond en de uitkomsten van de G1000 gedurende ruim één jaar de mogelijkheid hebben gehad
om uitgewerkt te worden in de praktijk. Op deze manier kan niet alleen de werkwijze op de dag
zelf in kaart gebracht worden maar ook de mogelijke invloed op het formele beleidsproces.
Als tweede casestudy is de Coöperatieve Wijkraad 050 in Groningen gekozen. De
Coöperatieve Wijkraad 050 is een experiment, en de werkwijze is uniek in Nederland. Hetgeen
juist deze vorm van deliberatieve democratie interessant maakt voor het onderzoek. Immers, er
is gekozen om geen gebruik te maken van bestaande methoden maar juist een nieuwe structuur
uit te proberen. Tevens wordt de Coöperatieve Wijkraad 050 met belangstelling door het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Vereniging Nederlandse
Gemeenten gevolgd aangezien het onderdeel is van de Democratic Challange.78

4.3 Kwalitatief onderzoek
De twee casestudies zijn voorgegaan door een deskresearch waarin gezocht is naar feitelijke en
praktische informatie over de twee cases. Deze informatie is verkregen door de websites van de
initiatieven, gemeentelijke stukken, nieuwsberichten in regionale bladen en de socialmediaaccounts van de initiatieven te onderzoeken. Op basis van deze belevingen zijn interviews
gehouden met betrokkenen van de initiatieven.
Bij de G1000 Coevorden is gekozen om twee raadsleden te spreken van verschillende
politieke partijen, hierbij is onderscheid gemaakt tussen een plaatselijke partij en de plaatselijke
afdeling van een landelijke partij. Deze keuze berust op de aanname dat plaatselijke partijen
wellicht anders tegenover burgerparticipatie staan dan plaatselijke afdelingen van landelijke
partijen. Tevens is bij de G1000 Coevorden de gemeentegriffier geïnterviewd vanwege haar
betrokkenheid tijdens de G1000 Coevorden. Tot slot is de initiatiefneemster van de G1000
Coevorden benaderd over haar deelname en ervaringen van de G1000 Coevorden.
Voor de Coöperatieve Wijkraad 050 zijn drie raadsleden van verschillende politieke
partijen benaderd. Ook hier geldt dat dit is gedaan op basis van de aanname dat de verschillende
politieke partijen een ander standpunt kunnen hebben ten aanzien van burgerparticipatie. Er is
gekozen om te spreken met één van de initiatiefneemsters van het initiatief, één gemeenteraadslid
dat deelneemt aan de Coöperatieve Wijkraad 050 en een raadslid wat niet geëngageerd is met de
Coöperatieve Wijkraad 050. Tevens zijn de leden, te weten burgers, van de Coöperatieve Wijkraad
050 benaderd voor het doen van een interview. Hiervoor is contact gezocht met de ambtelijke
ondersteuning van de Coöperatieve Wijkraad 050. In een vergadering van de Coöperatieve
Wijkraad 050 is besloten om wel in te gaan op dit interviewverzoek wat ertoe heeft geleid dat er
twee interviews met burgers plaats hebben gevonden. De lijst met respondenten is opgenomen in
I.

De Democratic Challange was een 3-jarig experimenteer- en leerprogramma gericht op vernieuwing van de lokale
democratie. Voor meer informatie: http://democraticchallenge.nl/
78
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De interviews zijn op een semigestructureerd wijze afgenomen zodat er een mogelijkheid
was om door te vragen en voor de respondenten om hun antwoorden wat ruimer te formuleren
zodat de informatie meer gedetailleerd zal zijn dan bij een gestructureerde vragenlijst. Alle
interviews die zijn afgenomen zijn gedaan aan de hand van een vragenlijst die bestaat uit drie
delen. Allereerst zijn inleidende vragen gesteld met betrekking tot de organisatie van de G1000
Coevorden of Coöperatieve Wijkraad 050. Het tweede deel van de vragen zijn vragen met
betrekking tot het besluitvormingsproces. Tot slot wordt er in het derde deel van het interview
gevraagd naar de relatie tussen de G1000 Coevorden of Coöperatieve Wijkraad 050 en de
desbetreffende gemeenteraad. De vragenlijst is opgenomen als bijlage II. De interviews zijn
zakelijk getranscribeerd en vormen een groot deel van de bron voor de beantwoording van
deelvragen drie en vier.
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H. 5 Casestudie
In de hoofdstukken 2 en 3 is het verschijnsel burgerparlement geschetst en zijn de deliberatieve
en representatieve democratie toegelicht. In dit hoofdstuk worden twee cases beschreven, om te
bekijken hoe deze vormen van deliberatieve democratie werken. De gekozen cases zijn de G1000
Coevorden en de Coöperatieve Wijkraad 050. Eerst worden de feiten per case weergegeven,
gevolg door een individuele case-analyse op basis van de variabelen ´vertegenwoordigers´,
´agendavorming´ en ´uitkomsten en beleidsvorming´.

5.1 G1000 Coevorden
Coevorden is een gemeente in het zuidoosten van de provincie Drenthe. Volgens de cijfers van het
CBS, telde de gemeente in 2018 35.299 inwoners. Ten tijde van de G1000 Coevorden bestond de
gemeenteraad van Coevorden uit zeven partijen, namelijk Belangen Buitengebied Coevorden (6
zetels), VVD (4 zetels), CDA (4 zetels), PvdA (4 zetels), Progressief Akkoord Coevorden (3 zetels),
Gemeentebelangen (2 zetels) en tot slot D66 (2 zetels).
Het doel van de G1000 is om een dialoog tussen ‘gewone burgers’ op gang te brengen. De
G1000 is dus een onafhankelijke burgertop, georganiseerd voor en door burgers. Het doel van de
G1000 is dat de uitspraken die tijdens deze burgertop gedaan worden, overgenomen en
uitgewerkt worden door de gemeenteraad. De deelnemers van de G1000 dienen de ideeën
vervolgens uit te werken en om te zetten in concrete projecten en voorstellen. De G1000 streeft
naar een actieve en betrokken gemeenschap, waarin iedereen elkaar weet te vinden en waar de
burgers samenwerken en hun verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van hun
gemeenschap.79 In paragraaf 5.1.1 wordt de organisatie van de G1000 Coevorden besproken, in
paragraaf 5.1.2 komen de vertegenwoordigers aan bod, in paragraaf 5.1.3 wordt de agenda
besproken en tot slot komen in paragraaf 5.1.4 de en de uitkomsten aan bod.

5.1.1 Organisatie
De G1000 Coevorden heeft op 29 oktober 2016 in Coevorden plaatsgevonden. De G1000
Coevorden is een burgerinitiatief, waarbij de dialoog centraal staat. Op basis van de afgenomen
interviews kwam naar voren dat voornamelijk het Twitteraccount ´@coevordenaren´ heeft geleid
tot het ontstaan van deze G1000.80 In april 2013 startte inwoonster Jeannette Croezen startte het
Twitteraccount. Iedere week kreeg een andere (oud) inwoner van de gemeente Coevorden de
mogelijkheid om via dit account te Twitteren. Jeannette Croezen zag dat door het Twitteraccount
verbindingen ontstonden tussen mensen die elkaar voorheen niet kenden. Dit leverde nieuwe
ideeën en initiatieven op en het Twitteraccount groeide uit tot een levendige online community.
Daarom kwam zij tot het idee om een platform voor Coevorden te realiseren, dat de overheid,
ondernemers, maatschappelijke organisaties en ook inwoners, die in haar ogen vaak ontbraken,
in staat stelde om met elkaar in contact te komen. Samen met een groepje betrokken en
enthousiaste inwoners, die zij mede door het Twitteraccount ontmoette, heeft Jeannette Croezen
een visiedocument ontwikkeld om te bekijken wat de mogelijkheden waren voor een dergelijk
platform in Coevorden. Aangezien verschillende raads- en collegeleden het Twitteraccount van
Jeannette Croezen gebruikt hadden, was zij een bekende van de gemeente Coevorden. Zodoende
is zij eind 2015 benaderd door een ambtenaar van de gemeente Coevorden om haar mening te
peilen over een mogelijke G1000 in Coevorden. De gemeente had destijds veel aandacht voor
bestuurlijke vernieuwingen en was ervan doordrongen dat een G1000, of een ander initiatief, niet
vanuit overheid zelf diende te komen. Deze vraag is vrijblijvend gesteld en was dus geen opdracht
vanuit de gemeente. Jeannette Croezen heeft de vraag, vanuit de gemeente, aan de groep inwoners

79
80

G1000, 2015
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voorgelegd die de mogelijkheden van het online platform aan het verkennen waren. De gemeente
Coevorden stond op dat moment open voor initiatieven op het gebied van bestuurlijke
vernieuwing en bovendien groeide in de gemeente Coevorden de bereidheid en de interesse voor
deze initiatieven. Er kan worden gesteld dat dit leidde tot een momentum.
Samen met de geïnteresseerde inwoners, heeft Jeanette Croezen contact gezocht met een
organisatie in Amersfoort die de G1000-methode vanuit België naar Nederland heeft gehaald, om
meer informatie over het G1000-concept te verkrijgen. In 2016 is de stichting G1000 Coevorden
opgericht door een groep van zeven inwoners. De stichting heeft uiteindelijk de G1000 Coevorden
geïnitieerd. Samen met 25 vrijwilligers en vijftien tafelsecretarissen, is de G1000 op 29 oktober
gerealiseerd.81
De organisatie van de G1000 Coevorden heeft gebruikgemaakt van een subsidie ter hoogte
van € 10.000,-, verleend vanuit het stimuleringsfonds. Het stimuleringsfonds is een gemeentelijk
fonds dat is bedoeld voor kleinschalige en eenmalige initiatieven die de leefbaarheid van wijken
of dorpen bevordert.82 Dit stimuleringsfonds speelt een belangrijke rol in het bestuursprogramma
‘Coevorden Verbindt’. Dit bestuursprogramma is door het college van burgemeester en
wethouders geschreven voor de periode van 2014–2018. De basis van dit programma luidt als
volgt: “Wij hebben de overtuiging dat we met een gezamenlijke inspanning en brede
betrokkenheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en verenigingen het
verschil kunnen maken voor Coevorden. Daarvoor zijn we als gemeentebestuur ambassadeur van
nieuwe kansen. Gegeven de maatschappelijke opgaven verbinden we mensen, bedrijven en
organisaties vanuit eigenheid en kracht, om zo samen tot gedragen resultaten te komen.”83 Naast
het bestuursprogramma, stond het onderwerp democratische vernieuwing ook hoog op de
agenda van de gemeente Coevorden.84 Het bestuursprogramma en de agendering van het
onderwerp democratische vernieuwing in de gemeente Coevorden heeft ertoe geleid dat de
stichting G1000 Coevorden gebruik heeft kunnen maken van de subsidie uit het
stimuleringsfonds.
Uit de interviews blijkt dat de gemeente Coevorden enkel een faciliterende rol heeft gehad
in de organisatie van de G1000 Coevorden. Het idee van de initiatiefnemers werd door de
gemeenteraad positief opgepakt. Mogelijk doordat de gemeente Coevorden eerder deelnam aan
een van de projecten van Democratic Challenge en al bekend was met het G1000-concept. De
gemeente Coevorden beschikte al over een werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. Deze werkgroep
is een raadswerkgroep, opgericht in september 2014, bestaande uit de vertegenwoordigers van
de zeven politieke partijen in de gemeenteraad. Nadat stichting G1000 Coevorden de gemeente
had benaderd, is in deze werkgroep gesproken over de rol van de gemeente. De leden van de
werkgroep besloten het initiatief niet bestuurlijk, maar ambtelijk te ondersteunen. De gemeente
Coevorden heeft het initiatief ondersteund door de G1000 te promoten, de gegevens uit de
gemeentelijke basisadministratie beschikbaar te stellen voor de loting, de sporthal als locatie
beschikbaar te stellen en de uitnodigingen te verzenden om de overheadkosten te minimaliseren.
Ook was een club ambtenaren actief betrokken bij de organisatie, de ambtenaren en de
organisatie kwamen regelmatig bijeen om zaken af te stemmen en de ontwikkelingen rondom de
G1000 Coevorden te volgen.

5.1.2 Vertegenwoordigers
Voor de deelname aan de G1000 Coevorden op 29 oktober 2016, zijn ongeveer 7500 inwoners
van de gemeente Coevorden uitgenodigd. Deze personen zijn door middel van loting, op basis van
gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie, geselecteerd, met het doel de representativiteit
https://g1000coevorden.nl/wie-zijn-wij/
https://www.coevorden.nl/kleinschalige-en-eenmalige-initiatieven
83 https://www.coevorden.nl/bestuursprogramma-2014-2018
84 Hofstede, 2017, p. 10
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van de G1000 Coevorden te waarborgen. Van de genodigden hebben 136 inwoners daadwerkelijk
deelgenomen. Dit is een respons van 1.81%.85
De respondenten van dit onderzoek gaven aan dat zij de opkomst als redelijk ervaarden.
De respondenten erkennen dat het soms lastig is burgers te betrekken bij vormen van
burgerparticipatie. De respondenten zien, in hun optiek, vaak dezelfde burgers actief deelnemen
aan de processen. Bij de G1000 Coevorden waren volgens de respondenten, naast de bekende
gezichten van burgers die via maatschappelijke organisaties betrokken zijn, ook andere burgers
betrokken die zij normaliter niet tegenkomen in en rondom het democratische proces. Om die
reden hebben de geïnterviewden de loting van de deelnemers als positief ervaren.
Voor de raadsleden was het mogelijk om deel te nemen aan de G1000 Coevorden. Uit de
interviews blijkt dat enkele raadsleden hebben deelgenomen aan de beraadslaging op de dag van
de G1000 zelf. Andere raadsleden hebben ervoor gekozen om, net als de meeste betrokken
ambtenaren, als vrijwilliger op te treden tijdens de G1000 door het verkeer of de koffie te regelen.
Beide geïnterviewde raadsleden gaven aan dat zij het lastig vinden om als raadslid deel te nemen
aan de gesprekken en beraadslaging. Beiden gaven aan van mening te zijn dat men als raadslid op
zo’n dag met een dubbele pet zou deelnemen. Zij gaven aan het lastig te vinden om niet inhoudelijk
te reageren op het gesprek vanuit een raads- of een gemeentelijke visie op het gesprek te reageren.
Deze respondenten vinden het verstandiger om als raadslid goed te luisteren, door te vragen en
de informatie terug te koppelen in fractievergaderingen.

5.1.3 Agendavorming
De G1000 Coevorden heeft gedurende één dag plaatsgevonden. Tijdens het ochtendprogramma
werden gezamenlijke thema’s gekozen om in de middag mee aan de slag te gaan. Voorafgaand aan
de G1000 is dus geen onderwerp vastgesteld, dit werd overgelaten aan de deelnemers. Wel stond
tijdens de G1000 een vraag centraal, namelijk: “Wat vind jij belangrijk voor de gemeente
Coevorden?”. De deelnemers zijn in verschillende gespreksrondes uiteengegaan, volgens het
G1000-concept. Dit houdt in dat per tafel een open gesprek plaatsvindt, waarbij de deelnemers
uitdrukkelijk worden verzocht niet met elkaar in discussie te gaan maar op basis van gelijkheid
het gesprek te houden. Om dit te waarborgen, is bij elke tafel een zo gehete tafelsecretaris
aanwezig, die het gesprek begeleidt. Deze tafelsecretaris dient zelf niet deel te nemen aan het
gesprek. De deelnemers voerden in totaal drie dialoogrondes, met steeds een andere
samenstelling, waarin het gesprek wordt aangegaan over wat volgens hen van belang is voor de
gemeente Coevorden. Naast de centrale vraag, werden ook vragen gesteld zoals “Wat moet
daarvoor gebeuren?” en “Welke rol zou jij daarin kunnen nemen?”. Aan het einde van elke
gespreksronde werd aan de deelnemers gevraagd welk woord het onderwerp representeert dat
de deelnemers hebben besproken. De deelnemers dienden dat woord via de telefoon door te
geven, zodat een grote ‘word cloud’ ontstond op een groot scherm. De woorden die uit de drie
dialoogrondes naar voren zijn gekomen, zijn in figuur 1 weergegeven. De woorden die het vaakst
zijn genoemd door de deelnemers, zijn het grootst afgebeeld en vormden de thema’s voor het
middagprogramma.
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Figuur 1: Word cloud G1000 Coevorden. Afkomstig van https://g1000coevorden.nl/g1000coevorden/.
In de middag zijn de deelnemers in verschillende groepen uiteengegaan. Aan elke tafel werd een
thema toegewezen, gebaseerd op woorden uit de word cloud. Tijdens deze gespreksrondes
werden verdiepende vragen gesteld over hoe de deelnemers deze thema’s zouden invullen en
omzetten in concrete plannen. In totaal zijn vijftien ideeën rond de verschillende thema’s
gevormd. Op deze ideeën mochten de deelnemers, naar evenredigheid, stemmen. De uitwerking
van tien ideeën met de meeste stemmen, dienden begeleid te worden door de organisatie van de
G1000 Coevorden . 86 Uit de afgenomen interviews is gebleken op de dag van de G1000 Coevorden
besloten is om niet alleen de tien ideeën met de meeste stemmen uit te werken, maar om alle
vijftien ideeën onder te verdelen in werkgroepen. Deze ideeën zijn door verschillende
(uitvoerende) werkgroepen uitgewerkt. De werkgroepen zijn gevormd tijdens (en aangevuld na)
de G1000 Coevorden. De deelnemers zijn onderverdeeld in vijf werkgroepen, namelijk:
Werkgelegenheid, De Rode Draad, Verbinding, 4xjeugd@Hofpoort en tot slot Platform Kwaliteit
en Leefbaarheid.

5.1.4 Uitkomsten en beleidsvorming
Een jaar na dato heeft de stichting G1000 Coevorden, door middel van een digitale nieuwsbrief,
de inwoners geüpdatet over de behaalde resultaten tot dan toe. De tien ‘beste’ ideeën waren:87
-
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Kwaliteit in leefbaarheid wint altijd
Saamhorigheid is onze kracht
Gemeentelijk platform
Van oude veste naar groene toekomst
Samen Coevorden op de kaart zetten
Activiteiten voor de jeugd
Rode draad van initiatieven
Werkgelegenheid en leefomgeving
Samenwerken op belangen
Samenwerken, samen doen

https://g1000coevorden.nl/g1000-coevorden/
G1000.nu, 2016 p.14

28

De werkgroepen die tijdens de G1000 Coevorden gevormd zijn, hebben op basis van deze ideeën
de volgende doelen geformuleerd tijdens de eerste terugkombijeenkomst:88
-

-

-

-

Werkgelegenheid
In 2024 mag er geen asbest meer aanwezig zijn in de daken in Nederland. Deze werkgroep
wil met behulp van een gecombineerde actie van aandacht vanuit de gemeente, marketing
door de werkgroep, ondersteuning vanuit asbestsaneringsbedrijven en de sociale dienst
van de gemeente de komende zes jaar meer mensen aan het werk helpen, om deze
doelstelling te bereiken.
De Rode Draad
Werkgroep De Rode Draad wil een wandelroute realiseren die door en langs alle dorpen
van de gemeente Coevorden gaat. Daarbij willen zij op de route centrale
ontmoetingsplekken met schuilhutten annex uitkijkpunten realiseren en bijzondere
bankjes plaatsen. De werkgroep heeft de dorpen en wijken in de gemeente Coevorden
gevraagd om hier medewerking aan te verlenen. Het project De Rode Draad is inmiddels
ondergebracht bij Stichting Aelder Hoogte Kunsten.
Verbinding
Bij de eerste terugkombijeenkomst, bleek deze werkgroep uiteen te zijn gevallen.
4xjeugd@Hofpoort
Deze werkgroep heeft als doel de jeugd in aanraking te laten komen met verschillende
vormen van cultuur, waarbij een feel-goodgevoel ontstaat. Om dit te bereiken, zal deze
werkgroep culturele activiteiten organiseren voor en door jongeren. De voorwaarde is dat
de evenementen laagdrempelig zijn, omdat deze doelgroep weinig middelen heeft.
Platform en Kwaliteit en Leefbaarheid
Het Platform heeft als doel vraag en aanbod van zorg en ondersteuning bij elkaar te
brengen, door middel van een digitaal sociaal platform en fysieke prikborden.

5.1.5 G1000 Coevorden samengevat
In paragraaf 5.1.1 tot en met 5.1.4 is de G1000 Coevorden uiteengezet aan de hand van de
onderwerpen organisatie, vertegenwoordigers, agendering en uitkomsten en beleidsvorming.
Voordat over wordt gegaan tot een analyse van deze onderwerpen, wordt de G1000 Coevorden
schematisch weergegeven in Tabel 5. In deze tabel wordt onder andere weergegeven wie het
initiatief tot de G1000 Coevorden heeft genomen, wat de rol van de gemeente was, wie de
deelnemers waren en waarover gesproken is tijdens de G1000 Coevorden.
Tabel 5: Schematische weergave van de G1000 Coevorden.
Initiatief
Rol gemeente Coevorden
Samenstelling
Selectiemethode deelnemers
Onderwerp
Besluitvorming
Belangenbehartiging

88

G1000 Coevorden
Vanuit de inwoners van de gemeente Coevorden
Faciliterend
136 (ingelote) inwoners van de gemeente
Coevorden
Loting
Vooraf was geen agenda opgesteld, enkel de
centrale vraag: “Wat vind jij belangrijk voor de
gemeente Coevorden?”
Dialoog en stemming
De belangen van alle inwoners van de gemeente
Coevorden

https://g1000coevorden.nl/resultaten/
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Invloed G1000 Coevorden op het Geen rechtstreekse invloed, geen mechanisme
beleidsvormingsproces
voor
het
beïnvloeden
van
het
besluitvormingsproces
Concrete uitkomsten
Verschilt per werkgroep

5.1.6 Vertegenwoordigers
Tijdens de G1000 Coevorden namen 136 inwoners van de gemeente Coevorden deel aan de
beraadslaging, als vertegenwoordigers van de inwoners van de gemeente Coevorden. Deze
paragraaf gaat in op de vraag in hoeverre deze 136 inwoners representatief waren voor alle
inwoners van de gemeente Coevorden. Voordat wordt ingegaan op de deelnemers van de
bijeenkomst, komt de organisatie van de G1000 Coevorden kort aan bod.
Er is weinig informatie beschikbaar over de achtergronden van de inwoners die de G1000
Coevorden hebben georganiseerd; hier is geen onderzoek naar verricht. De organisatoren van de
G1000 Coevorden, grotendeels gelijk aan het bestuur van de stichting G1000 Coevorden, hebben
de G1000 georganiseerd op basis van persoonlijke drijfveren en enthousiasme. In de periode
voorafgaand aan de G1000 Coevorden, heeft de voorzitter van de stichting, Jeannette Croezen, een
groep van in zeven enthousiaste inwoners samengebracht. Deze inwoners zijn vanuit een
gezamenlijke belangstelling voor een ‘visieplatform’ voor de gemeente Coevorden met elkaar in
contact gekomen. Nadat zij met het fenomeen G1000 in aanraking zijn gekomen, besloten zij de
G1000 Coevorden te realiseren. Geen van deze inwoners had hierbij een politieke agenda of was
verbonden aan een van de politieke partijen. Dit betekent dat de G1000 Coevorden een
burgerinitiatief te noemen is, waarbij geen sprake is van beïnvloeding door het bestaande
politieke domein.
Een van de doelen de G1000-methode is om te zorgen dat inwoners van een stad of een
gemeente met elkaar in gesprek gaan over hun stad of gemeente. De inwoners die deelnemen aan
een G1000 dienen alle inwoners te vertegenwoordigen. Over het algemeen wordt het wenselijk
geacht dat de deelnemers representatief zijn voor de gehele populatie die zij vertegenwoordigen.
Uit het evaluatieonderzoek van de gemeente Coevorden blijkt dat de deelnemers van de G1000
Coevorden niet representatief zijn voor de gehele bevolking van de gemeente Coevorden. De
gemiddelde leeftijd van de deelnemers van de G1000 Coevorden lag met 52.8 jaar bijvoorbeeld
hoger dan de gemiddelde leeftijd van de inwoners van Coevorden, die 44.3 jaar bedraagt. Daarbij
waren de deelnemers gemiddeld gezien hoger opgeleid dan de bevolking van de gemeente
Coevorden, die gemiddeld gezien laag- tot gemiddeld opgeleid is. Tevens is de manvrouwverhouding in de gemeente Coevorden vrijwel gelijk, terwijl uit de evaluatie van de G1000
blijkt dat de meerderheid van de deelnemers mannen waren.89 Tijdens de G1000 Coevorden
werden de inwoners uit de stad Coevorden bovendien minder goed vertegenwoordigd dan de
inwoners uit de omliggende dorpen. Slechts 35,5 % van de deelnemers was woonachting in de
stad Coevorden, terwijl 41,67 % van de totale populatie van de gemeente Coevorden in de stad
woont. Meer dan de helft van de deelnemers van de G1000 Coevorden is actief als vrijwilliger,
namelijk 64.15 % van de deelnemers. Dit ligt hoger dan het vrijwilligerspercentage voor de
provincie Drenthe, namelijk 53,10 %. Voor de gemeente Coevorden zijn hier geen cijfers over
bekend. Tot slot is het lastig een volledige vergelijking te maken tussen de werksituatie van de
deelnemers van de G1000 en de totale populatie van Coevorden. Dit omdat over de inwoners van
de gemeente Coevorden enkel bekend is of zij meer dan twaalf uur werken. Van de inwoners van
de gemeente Coevorden werkt 65,9 % meer dan twaalf uur per week. Van de deelnemers aan de
G1000 Coevorden gaf 56,6 % aan te werken, 24,53 % gaf aan gepensioneerd te zijn, 5,66 % gaf
aan geen betaald werk te doen en 7,55 % gaf aan overige werkzaamheden uit te voeren.
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Ondanks de lage respons, waren de deelnemers van de G1000 Coevorden niet
representatief voor de gehele bevolking van de gemeente Coevorden. Wat voornamelijk opvalt
aan deze vergelijking is dat de deelnemers van de G1000 Coevorden waren ouder en hoger
opgeleid dan de gemiddelde inwoner van de gemeente Coevorden. Tevens bestaat een verschil in
de man-vrouwverhouding, tijdens de G1000 waren de mannelijke deelnemers in de meerderheid.
Dit is in de gemeente Coevorden niet het geval. Dit probleem is ook in hoofdstuk 2 en 3
gesignaleerd en illustreert het probleem dat voornamelijk hoogopgeleide mannen van middelbare
tot hogere leeftijd deelnemen aan diverse vormen van burgerparticipatie.
Tot slot blijkt uit de evaluatie dat de deelnemers van de G1000 Coevorden aanzienlijk
meer vrijwilligerswerk te doen dan de gemiddelde inwoner van Coevorden. Mogelijk is dit een
indicator van politieke betrokkenheid of interesse in burgerparticipatie. Het is mogelijk dat de
deelnemers die als vrijwilliger actief zijn, zich vaker laten horen tijdens andere vormen van
inspraak op gemeentelijk niveau.
Tabel 6: Schematische weergave van het vergelijkingsprofiel.90
Deelnemers G1000 Coevorden

Inwoners gemeente Coevorden

Gemiddelde leeftijd
Opleidingsniveau

52.8 jaar
Hoogopgeleid

Man of vrouw

52.83 % man en 47.17 % is vrouw.

Woonachtig in stad of
dorp

35.5% is woonachtig in de stad
Coevorden en 64.5 % van de
deelnemers is woonachtig in
omliggende dorpskernen.

44.3 jaar
Laagopgeleid tot gemiddeld
opgeleid
49.90 % is man en 50.10 % is
vrouw.
41.67 % is woonachtig in de stad
Coevorden en 58.33 % is
woonachtig in omliggende
dorpskernen.

Vrijwilligers

64.15 % van de respondenten geeft aan
actief te zijn als vrijwilliger en 35.85 %
van de respondenten geeft aan niet
actief te zijn als vrijwilliger.

Werksituatie

24.53 % van de respondenten is
65.9 % van de inwoners van de
gepensioneerd, dit is tevens de
gemeente Coevorden werkt
grootste groep respondenten.
twaalf uur of meer.
De op een na grootste groep is de groep
zelfstandig ondernemers, namelijk
22.64 % van alle respondenten. Van de
respondenten werkt 15.09 % voltijd
(loondienst), 7.55 % werkt deeltijd,
11.32 %, 5.66 % doet geen betaald
werk en 7.55 % voert overige
werkzaamheden uit.

53.10 % (15 jaar of ouder) is
vrijwilliger in de provincie
Drenthe.

5.1.7 Agendavorming
Tijdens de G1000 Coevorden is gekozen voor een open agenda met één centrale vraag, die luidde:
“Wat vind jij belangrijk voor de gemeente Coevorden?”. Een dergelijke open vraag past bij de
90
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G1000-methodiek. De centrale vraag stelt deelnemers in staat om onderwerpen aandragen te die
zij van belang achten. Juist omdat de meeste deelnemers normaliter niet betrokken zijn bij de
besluitvorming, creëert deze methodiek ruimte voor nieuwe ideeën en thema’s.
De algemene agenda met de vraag aan de deelnemers wat zij voor de gemeente Coevorden van
belang achtten, werd door de respondenten als positief ervaren. De gemeente Coevorden beslaat
een betrekkelijk groot gebied, ongeveer 300 km2. De gemeente bestaat naast de stad Coevorden
uit 28 verschillende dorpskernen. De raadsleden die geïnterviewd zijn, gaven aan dat zij zien dat
niet alle inwoners zich met elkaar verbonden voelen. Er lijkt volgens hen een tweedeling te
bestaan tussen de inwoners van de stad Coevorden en de inwoners van het buitengebied
Coevorden. De G1000 Coevorden bracht met de open agenda niet alleen inwoners uit de stad en
de omliggende kernen samen, maar liet deze ook gezamenlijk nadenken over wat zij voor hun
gemeente van belang vinden. Hiermee is getracht de afstand tussen de stad en het buitengebied
te overbruggen. De geïnterviewde raadsleden gaven beide aan dat mensen uit de stad en de
dorpen tijdens de G1000 voor het eerst met elkaar spraken. Zo zijn verschillende vooroordelen
van de deelnemers jegens elkaar afgenomen. Tevens herkenden de deelnemers sommige
problematiek die zij ervoeren bij inwoners uit andere dorpskernen. Hierdoor konden inwoners
elkaar gemakkelijker aanspreken en hun ervaringen met elkaar delen.
Een nadeel van een open agenda is dat het lastig is om tot concrete oplossingen te komen.
Uit de interviews blijkt dat sommige deelnemers dit als een teleurstelling hebben ervaren. Zij
gaven aan dat enkele deelnemers de behoefte hadden om meer de diepte in te gaan dan dat de
organisatie toeliet. Dit komt mede doordat de deelnemers werden gevraagd te zoeken naar
woorden of thema’s, zodat de organisatoren de ideeën konden onderbrengen in een
overkoepelend thema. Aan het einde van de G1000 Coevorden was het voor sommige deelnemers
om die reden lastig zich in de onderwerpen te herkennen.
Opvallend is de uitspraak van één van de geïnterviewde raadsleden. Hij gaf aan dat hij
weinig nieuwe onderwerpen en thema’s heeft gehoord tijdens de G1000. Het raadslid redeneert
dat dit een positief teken is, omdat als de inwoners van Coevorden tijdens de G1000 Coevorden
veel nieuwe thema’s hadden aangedragen, dit volgens hem zou betekenen dat de
gemeenteraadsleden, en de gemeentelijke politiek in het algemeen, hun werk niet goed doen. Dat
zou volgens het raadslid een indicatie zijn dat zij de signalen in de samenleving over dergelijke
thema’s onvoldoende opvangen.

5.1.8 Uitkomsten en beleidsvorming
In paragraaf 5.1.4 zijn de resultaten en uitkomsten van de G1000 Coevorden weergegeven, zoals
deze op de terugkombijeenkomst op 22 januari 2017 gepresenteerd zijn. In deze paragraaf komen
de uitkomsten en de beleidsvorming die de G1000 Coevorden teweeg heeft gebracht aan bod.
Allereerst worden de uitkomsten per werkgroep weergegeven, gevolgd door de uitkomsten en
beleidsvorming in een breder perspectief.
De uitkomsten van de diverse werkgroepen, voortgekomen uit de G1000, zijn hieronder per
werkgroep weergegeven:
-

Werkgelegenheid
De werkgroep Werkgelegenheid richtte zich op het vergrote van de werkgelegenheid en
dat voornamelijk op het gebied van asbestsanering. Hiervoor hebben zij contact gezocht
met de gemeente en diverse ondernemers in de regio en zich vooral gericht op mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels heeft een asbestsaneringsbedrijf zich
gevestigd in de regio. De werkgroep Werkgelegenheid heeft verder niet geleid tot concrete
resultaten
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-

-

-

De Rode Draad
De werkgroep De Rode Draad is ondergebracht bij Stichting Aelder Hoogte Kunsten. Via
die stichting is een bijdrage uit het gemeentelijk stimuleringsfonds verkregen en is het
eerste bankje voor de wandelroute geplaatst.91 Hiermee heeft de werkgroep De Rode
Raad, ontstaan tijdens de G1000, een concreet resultaat behaald.
Verbinding
Bij de eerste terugkombijeenkomst, bleek deze werkgroep uiteen te zijn gevallen.
4xjeugd@Hofpoort
De werkgroep 4xjeugd@Hofpoort heeft de werkzaamheden gestaakt. De Facebookpagina
van de werkgroep is opgeheven. Wel is er, mede door de inspanningen van de werkgroep,
meer aandacht voor cultuur voor jongeren binnen de regio.
Platform en Kwaliteit en Leefbaarheid
De werkgroep Platform en Kwaliteit en Leefbaarheid bezig om het platform te realiseren.
Inwoners van de gemeente Coevorden dienen elkaar te kunnen vinden via dit platform.
Hierbij kan onder andere gedacht worden aan zorgvraag en -aanbod. De datum waarop
dit platform wordt gelanceerd is onbekend, maar dit is naar waarschijnlijkheid in de nabije
toekomst.

Naast de hierboven genoemde uitkomsten van de werkgroepen, heeft de G1000 Coevorden op een
grotere schaal invloed gehad op het besluitvormingsproces van de gemeente Coevorden. De
respondenten gaven aan dat de gemeente de burger vaker opzoekt na de G1000. Zo is er niet
alleen ruimte voor inspraak wanneer er besluiten bij de raad voorliggen, maar betrekt de
gemeentelijke organisatie de burgers ook wanneer zij het beleid ontwerpen. Weliswaar was er in
bij de gemeente Coevorden al voor de G1000 een verandering gaande op het gebied van
democratische vernieuwing. De gemeente was zoekende hoe die vernieuwing en de relatie tussen
de gemeente en de inwoners op het gebied van besluitvorming vormgegeven kon worden. De
G1000 Coevorden was een impuls die het belang van de invloed van burgers op de besluitvorming
heeft verduidelijkt.
De respondenten gaven aan vooral verandering te zien in de wijk- en dorpsvisies die elk
dorp of elke wijk opstelt. Voorheen waren dit veelal wensenlijstjes vanuit de inwoners, inmiddels
wordt meer samengewerkt en wordt per wijk- of dorp de balans gezocht in wat de inwoners zelf
kunnen en wat de gemeente kan doen. Daarbij fungeert een wijks- of dorpsvertegenwoordiger als
contactpersoon tussen de gemeente en de inwoners. De wijze waarop elk dorp of elke wijk omgaat
met deze visies en vertegenwoordigers verschilt, maar de respondenten gaven aan op dit vlak een
positieve ontwikkeling te ervaren.
Een ander voorbeeld dat door een van de respondenten gegeven werd, is de
initiatievenmarkt. Op 9 november 2017 vond de eerste editie van dit evenement plaats. Tijdens
de initiatievenmarkt kunnen inwoners en verenigingen hun initiatief presenteren om in
aanmerking te komen voor een bijdrage uit het stimuleringsfonds. De dorps- en wijkverenigingen
en vakjury beoordelen de initiatieven, om te bepalen wie de subsidie krijgt. 92 Tijdens deze
initiatievenmarkt vervullen de bewoners van de gemeente Coevorden een belangrijke rol in het
beleidsvormingsproces.
Al met al heerst er onder de respondenten het gevoel dat de G1000 Coevorden geslaagd
was. Sinds de G1000 Coevorden is een levendige, voornamelijk online, community ontstaan in de
gemeente Coevorden. Ook zijn nieuwe verbindingen tussen inwoners ontstaan en hebben
inwoners die niet tot de, voor de gemeente, bekende gezichten behoorden input geleverd. De
gemeente Coevorden heeft laten zien aandacht te besteden aan de positie van de burger in de
democratische besluitvorming. De inwoners van de gemeente Coevorden worden sinds de G1000
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meer betrokken bij de besluitvorming. De inwoners hebben echter nog geen concrete input
geleverd voor het beleid, niet via de G1000 Coevorden en ook niet via andere initiatieven.

5.2 Coöperatieve Wijkraad 050
De stad Groningen is de hoofdstad van de provincie Groningen. Volgens de cijfers van het CBS
telde de gemeente in 2018 202.810 inwoners. De huidige gemeenteraad van Groningen bestaat
uit elf partijen, namelijk D66 (9 zetels), SP (6 zetels), PvdA (6 zetels), GroenLinks (4 zetels), VVD
(3 zetels), Stad en Ommeland (2 zetels), CDA (3 zetels), ChristenUnie (2 zetels), Student en Stad
(2 zetels), Partij voor de Dieren (1 zetel) en 100% Groningen (1 zetel).
De Oosterparkwijk in de gemeente Groningen is de eerste wijk in Nederland met een
Coöperatieve Wijkraad. De Coöperatieve wijkraad 050 is geen beproefde methode, maar een
experiment geïnspireerd op ervaringen in Londen. De Coöperatieve Wijkraad is in 2017 gestart
en bestaat voor twee derde uit wijkbewoners en voor één derde uit raadsleden. Het idee achter
de wijkraad is ontstaan omdat dat inwoners zelf willen beslissen over zaken die hen direct
aangaan.

5.2.1 Organisatie
Op 1 januari 2018 is de Coöperatieve Wijkraad 050 officieel van start gegaan. De Coöperatieve
wijkraad 050 is een samenwerking tussen de gemeente en de wijkbewoners. De wijkraad bestaat
uit elf wijkbewoners die, samen met zes gemeenteraadleden, beslissingen nemen over de
Oosterparkwijk. Het initiatief voor de Coöperatieve wijkraad 050 werd genomen door de
gemeente. Uit de afgenomen interviews blijkt dat bij één van de raadsleden, na een werkbezoek
aan Londen, het idee voor de Coöperatieve Wijkraad ontstond. Om dit idee te realiseren, heeft ze
de samenwerking gezocht met enkele ambtenaren, maar ook met raadsleden van andere politieke
partijen, het college en de burgemeester. Uit de interviews blijkt dat het de intentie is geweest om
de Coöperatieve Wijkraad 050 niet alleen een initiatief van de gemeenteraad maar juist van de
gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie, zodat het experiment zo breed mogelijk
gedragen kan worden. De Coöperatieve Wijkraad 050 is een experiment en het initiatief wordt
daarom vrijgelaten door de gemeente. Wel zijn enkele spelregels opgesteld, waar de Coöperatieve
Wijkraad 050 zich aan dient te houden.
De doelstellingen van de Coöperatieve Wijkraad 050 luiden als volgt: “Een grotere
legitimiteit van besluitvorming; meer eigenaarschap in de wijk, van zowel de problemen als de
oplossingen; meer betrokkenheid in de wijk en toename van diversiteit van betrokkenen;
toename van efficiëntie en kwaliteit van diensten.”93 De taken van de Coöperatieve Wijkraad 050
bestaan uit het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de Oosterparkwijk, het bevragen
van het wijkpanel en/of de wijk voor beslissingen en het mee doen aan onderzoek en evaluatie
van het experiment. De Coöperatieve Wijkraad 050 wordt financieel, procesmatig, maar ook
administratief en inhoudelijk ondersteund door de ambtelijke organisatie. Daarnaast wordt de
Coöperatieve Wijkraad 050 door het gebiedsteam ondersteund. Het gebiedsteam biedt vooral
ondersteuning op financieel gebied. De Coöperatieve wijkraad 050 heeft namelijk een eigen, nietgeoormerkt budget van € 200.000,-.
Naast de zeventien leden van de Coöperatieve Wijkraad 050 bestaat er een wijkpanel waar
zij gebruik van maken. Het wijkpanel bestaat uit 400 bewoners, die een digitale schil om de
Coöperatieve Wijkraad 050 vormen en belangrijke informatie verschaffen aan de Coöperatieve
Wijkraad 050. Dit wijkpanel wordt betrokken bij de besluitvorming van de Coöperatieve Wijkraad
050 en kan via een digitaal platform input voor de vergaderingen van de Coöperatieve Wijkraad
050.
Op dit moment bevindt de Coöperatieve Wijkraad 050 zich in de opstartfase. Uit de
interviews met enkele deelnemers van de Coöperatieve Wijkraad 050, blijkt dat de raad nog
zoekende is naar manieren om de vergaderingen in te richten. Zo rouleert het voorzitterschap van
93
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de tweewekelijkse vergaderingen en zijn de vergaderingen momenteel nog niet openbaar. De
gemeenteraadsleden hebben er bewust voor gekozen niet deel te nemen aan de roulatie voor het
voorzitterschap, omdat zij van mening zijn dat de leiding van de Coöperatieve Wijkraad 050 bij de
bewoner-wijkraadsleden willen laten. Dit omdat de deelnemende gemeenteraadsleden van
mening zijn dat de Coöperatieve Wijkraad 050 echt van de bewoners dient te zijn.

5.2.2 Vertegenwoordigers
De vertegenwoordiging bestaat uit zes gemeenteraadsleden en elf gelote wijkbewoners. De
wijkbewoners zijn geselecteerd aan de hand van een aselecte steekproef onder 50 inwoners van
achttien jaar en ouder uit de Oosterparkwijk De steekproef kende één beperking, namelijk dat er
maximaal één deelnemer per straat plaats mag nemen in de Coöperatieve Wijkraad 050. De eerste
elf personen op de lotinglijst zijn uitgenodigd. Bij een afwijzing, is de eerstvolgende persoon op de
lijst benaderd. De gemeenteraadsleden konden hun interesse voor de Coöperatieve wijkraad 050
kenbaar maken tijdens een raadsvergadering, waarna door middel van loting, besloten is welke
gemeenteraadsleden zitting kregen in de Coöperatieve Wijkraad 050. Van de zes
gemeenteraadsleden, hebben twee wijkraadsleden in het verleden in de Oosterparkwijk
gewoond. Momenteel woont geen van deze wijkraadsleden in de Oosterparkwijk.
Het verlangen van de Coöperatieve Wijkraad 050 is dat de vertegenwoordiging in de
Coöperatieve Wijkraad 050 een goede afspiegeling vormt van de wijkbewoners. Aangezien het om
een kleine groep mensen gaat, is het lastig om dit te realiseren bij een willekeurige loting. Toch is
voor een willekeurige loting gekozen, omdat een gestratificeerde loting, blijkens de spelregels van
de Coöperatieve Wijkraad 050, als arbitrair wordt ervaren.94 Uit de afgenomen interviews blijkt
dat de initiatiefnemers, naast de loting, veel energie hebben gestoken in de waarborging van een
goede afspiegeling van de wijkbewoners. Zo zijn de gelote wijkbewoners persoonlijk benaderd
om hen uit te leggen wat deelname aan de Coöperatieve Wijkraad 050 precies inhoudt en waarom
het initiatief van belang is voor de inwoners van de wijk. Uit de spelregels voor het experiment
Coöperatieve Wijkraad 050 blijkt dat een random selectie het beste past bij het uitgangspunt van
het experiment, namelijk dat elke wijkbewoner een gelijke kans moet hebben om ingeloot te
worden.
Ook de vertegenwoordigers in het wijkpanel zijn geloot, door middel van een aselecte
steekproef. Hiervoor is een steekproef genomen van 1000 personen van zestien jaar en ouder,
woonachtig in de Oosterparkwijk. De eerste 400 personen op de lotinglijst zijn uitgenodigd en bij
afwijzing, is de eerstvolgende persoon op de lijst benaderd. De loting van het wijkpanel heeft
zonder stratificatie plaatsgevonden, aangezien de representatieve afspiegeling voldoende is
gewaarborgd door het grote aantal panelleden.
Naast de Coöperatieve Wijkraad 050 en het wijkpanel, zijn in de Oosterparkwijk in
Groningen meerdere organisaties actief die zich inzetten voor de belangen van de wijkbewoners.
Een voorbeeld hiervan is de Bewonersorganisatie Oosterpark. In de plannen voor de Coöperatieve
Wijkraad 050 wordt nauwelijks rekening gehouden met deze organisatie. Hoe de relaties tussen
de Coöperatieve Wijkraad 050 en andere organisaties in de wijk vorm moet krijgen, dient nog
duidelijk te worden.

5.2.3 Agendavorming
De Coöperatieve Wijkraad 050 bepaalt zelf de onderwerpen voor de vergaderingen. Het betreft
altijd onderwerpen die in de wijk spelen zoals parken, speelplekken, zorgen voor elkaar,
hondenpoep, et cetera. De Coöperatieve Wijkraad 050 is vrij om te kiezen welke onderwerpen
geagendeerd worden, zolang de standaard wat betreft schoon, heel en veilig wordt gehandhaafd.
Tevens dient elke wijkbewoner toegang te houden tot het wettelijk bepaalde basisniveau van
voorzieningen.95 De onderwerpen worden samen met het wijkpanel bepaald. Het wijkpanel wordt
actief betrokken bij de besluitvorming en de agendering, maar daarnaast kunnen ook andere
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groepen bewoners worden bevraagd. De agendering wordt één week van tevoren
bekendgemaakt, zodat alle wijkbewoners hier kennis van kunnen nemen. De wijkbewoners
kunnen zelf ook voorstellen doen voor de agenda
Uit de interviews blijkt dat in de vergaderingen tot op heden vooral gesproken is over
zaken als het milieu, hondenpoep en hardrijders. Een deelnemend gemeenteraadslid geeft aan dat
sommige onderwerpen volgens hem niet geschikt zijn voor de Coöperatieve Wijkraad 050,
bijvoorbeeld sociale vraagstukken over armoede. Een ander raadslid, dat geen zitting neemt heeft
in de Coöperatieve Wijkraad 050, zet ook vraagtekens bij het uitgangspunt van de Coöperatieve
Wijkraad 050, namelijk dat zij over elk onderwerp dat in de wijk speelt beslissingen kunnen
nemen. Wellicht wordt hier in de toekomst anders over gedacht, maar momenteel is de
mogelijkheid om dergelijke vraagstukken te agenderend wel degelijk aanwezig. Op 11 december
2017 ging het wijkpanel in gesprek over mogelijke thema’s om aan te werken. Thema’s die werden
aangedragen waren straat- en zwerfvuil en hondenpoep aanpakken, de verkeersveiligheid
verbeteren, overlast van drugs en jongeren verminderen, de sociale cohesie bevorderen om
eenzaamheid tegen te gaan en zorg bieden.96

5.2.4 Uitkomsten en beleidsvorming
Alle zeventien leden van de Coöperatieve Wijkraad 050 hebben stemrecht en een beslissing wordt
genomen bij meerderheid van stemmen. De wijkraadleden beslissen pas nadat het wijkpanel
en/of de bewoners betrokken zijn bij het onderwerp en hun standpunt kenbaar hebben gemaakt.
Bij de besluitvorming van de Coöperatieve Wijkraad 050 is stemmen niet het belangrijkste
onderdeel van het besluitvormingsproces, de besluitvorming dient gebaseerd te worden op de
dialoog in de Coöperatieve wijkraad 050 en op gesprekken en signalen uit de wijk.
Op 21 maart 2018 was de Coöperatieve Wijkraad 050 definitief compleet. Tot op heden
heeft de Coöperatieve Wijkraad 050 nog geen concrete beleidsstukken geproduceerd of besluiten
genomen. Dankzij het niet-geoormerkte budget van €200.000, heeft de Coöperatieve Wijkraad
050 financieel gezien de mogelijkheid om de gewenste uitkomsten te realiseren. Uit de spelregels
blijkt dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zich heeft
gecommitteerd aan de beslissingen van de Coöperatieve Wijkraad 050. Indien nodig zullen zij ook
uitvoering geven aan de plannen van de Coöperatieve Wijkraad 050. Feitelijk is het budget
onderdeel van de gemeentebegroting en hoeft geen aparte verantwoording over het budget
afgelegd te worden. Aangezien de Coöperatieve Wijkraad 050 een experiment is, is echter wel
behoefte aan een verantwoording. Hierbij wordt er niet alleen verantwoording over het budget
afgelegd maar ook over de behaalde resultaten en de ontwikkelingen in de wijk. De Coöperatieve
Wijkraad 050 kan met dit budget invloed uitoefenen op het beleid met betrekking tot de
Oosterparkwijk en is in staat om zelf de gewenste uitkomsten te realiseren.

5.2.5 Coöperatieve Wijkraad 050 samengevat
In paragraaf 5.2.1 tot en met paragraaf 5.2.4 is de Coöperatieve Wijkraad 050 uiteengezet aan de
hand van de onderwerpen organisatie, vertegenwoordiger, agendering en uitkomsten en
beleidsvorming. De Coöperatieve Wijkraad 050 wordt schematisch weergegeven in Tabel 7. In
deze tabel zijn het initiatief voor de Coöperatieve Wijkraad 050, de rol van de gemeente, de
deelnemers en de onderwerpen die besproken worden in de Coöperatieve Wijkraad 050.
Tabel 7: Schematische weergave van de Coöperatieve Wijkraad 050.
Coöperatieve Wijkraad 050
Initiatief
Vanuit de gemeentelijke organisatie
Rol gemeente Groningen
Ondersteunend, faciliterend en geven budget.
Tevens nemen zes gemeenteraadsleden deel aan
de vergaderingen.
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Samenstelling
Selectiemethode deelnemers
Onderwerp
Besluitvorming
Belangen behartiging
Invloed op het beleidsvormingsproces
Concrete uitkomsten

Twee derde inwoners en één derde
gemeenteraadsleden.
Loting
Naar keuze van de deelnemers
Dialoog en stemming
Het belang van de bewoners uit de
Oosterparkwijk.
Zowel het college van burgemeester en
wethouders als de gemeenteraad zijn
gecommitteerd aan de uitkomsten.
Nog niet

5.2.6 Vertegenwoordigers
Een bijzonder aspect van de Coöperatieve Wijkraad 050, is de gemengde samenstelling van
wijkinwoners en gemeenteraadsleden. De reden voor de gemengde samenstelling is om te
voorkomen dat een ‘kloof’ ontstaat tussen het stadhuis en de inwoners. Tevens geeft de deelname
van gemeenteraadsleden aan de wijkraad het signaal af dat de gemeenteraad het experiment van
belang acht en waarde hecht aan de inspanningen van de Coöperatieve Wijkraad 050. Wanneer
enkel wijkbewoners zitting in de Coöperatieve Wijkraad 050 nemen, bestaat er een kans dat de
vergaderingen enkel leiden tot een lijst met wensen die aan het stadhuis wordt voorgelegd.
Bovendien zou het voor de volksvertegenwoordigers te comfortabel kunnen zijn om de wensen
van de wijkbewoners in de wind te slaan als zij twijfels , aangezien zij twijfels hebben over de
representativiteit van de wijkraad. Om dergelijke geschillen te voorkomen, is gekozen voor een
gemengde samenstelling.
Het risico van een gemengde samenstelling is dat de balans zoek raakt tussen de
wijkraadsleden die als bewoner deelnemen en de wijkraadsleden die als gemeenteraadslid
deelnemen. Doordat de wijkraadsleden die meedoen vanuit hun hoedanigheid als
gemeenteraadslid meer ervaren zijn in het houden van dergelijke vergaderingen en in de
deelname aan het besluitvormingsproces, kan het zijn dat zij mogelijk, bewust of onbewust, een
prominente rol aannemen in de wijkraad. Wijkraadsleden die als bewoner deelnemen aan de
Coöperatieve Wijkraad 050, kunnen bewust of onbewust een meer terughoudende houding
aannemen, omdat zij het voorbeeld van de gemeenteraadsleden volgen. Ook bestaat er een kans
dat de bewoners in de wijkraadsleden tijdens een de deliberatie voornamelijk luisteren naar de
gemeenteraadsleden in de wijkraad en hun mening op basis daarvan bijstellen. Bijna alle
respondenten geven aan hierover nagedacht te hebben voorafgaand aan het experiment, of in de
beginfase van het experiment.
Gedurende de afgelopen vijf maanden is eenmalig frictie ontstaan tussen de
gemeenteraadsleden in de wijkraad en de bewoners in de wijkraad. Deze frictie ontstond naar
aanleiding van de beslissing van de gemeenteraadsleden in de wijkraad, om een afgevaardigde
van de gemeenteraadsleden naar de vergaderingen van de Coöperatieve Wijkraad 050 te sturen.
De achterliggende reden voor deze keuze was de tijdsinvestering die de gemeenteraadsleden voor
de Coöperatieve Wijkraad 050 doen, naast de werkzaamheden als gemeenteraadslid en de
reguliere werkzaamheden van de gemeenteraadsleden. De bewoners in de wijkraad hebben de
gemeenteraadsleden die aan de wijkraad deelnemen hierop aangesproken, omdat zij van mening
zijn dat de gemeenteraadsleden in de wijkraad hiermee een front vormen en zich verheven boven
de bewoners in de wijkraad. De gemeenteraadsleden in de wijkraad dienen zich gelijk aan de
bewoners in de wijkraad op te stellen en op gelijke voet beslissingen te nemen. Als de
gemeenteraadsleden een afgevaardigde sturen naar de vergaderingen van de Coöperatieve
Wijkraad 050, wekt dit de impressie dat de gemeenteraadsleden in de wijkraad zich boven de
bewoners in de wijkraad plaatsten. Deze situatie is tijdens een van de vergaderingen van de
Coöperatieve Wijkraad 050 besproken en dit heeft tot wederzijds begrip van de situatie geleid. De
gemeenteraadsleden in de wijkraad zullen in het vervolg geen afgevaardigde sturen om deel te
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nemen aan de vergaderingen. Alle wijkraadsleden nemen deel aan alle vergaderingen van de
Coöperatieve Wijkraad 050, uitzonderingen daargelaten.
Het geïnterviewde gemeenteraadslid dat deelneemt aan de wijkraad, gaf aan dat hij samen
met de andere deelnemende gemeenteraadsleden gesproken heeft over de rol van de
gemeenteraadsleden in de Coöperatieve Wijkraad 050. De gemeenteraadsleden in de wijkraad
hebben naar aanleiding daarvan besloten een meer ondersteunende rol aan te nemen tijdens de
vergaderingen. Eén voorbeeld dat dit illustreert heeft betrekking op het voorzitterschap tijdens
de vergaderingen. Na het overlijden van de natuurlijke leider van de groep, was er geen kandidaat
voor het voorzitterschap van de Coöperatieve Wijkraad 050. Gezamenlijk is besloten dat dit
voorzitterschap van de wijkraad onder de bewoners in de wijkraad rouleert en dus niet onder de
gemeenteraadsleden in de wijkraad. Vanuit de wijkraad ondersteunen de gemeenteraadsleden
Koosje van Doesen en Edward Koopmans de voorzitters met tips over voorzitterschap en hoe zij
de agenda kunnen opstellen.
De geïnterviewde bewoners in de wijkraad gaven aan dat zij de keuze van de deelnemende
gemeenteraadsleden begrijpen en als prettig ervaren. Zij geven aan dat de gemeenteraadsleden
in de wijkraad veel ervaring en kennis hebben, maar dat het gemeenteraadslidmaatschap vaak
naast een baan wordt uitgeoefend en hetzelfde geldt voor deelname aan de Coöperatieve Wijkraad
050. Desondanks ervaren de bewoners in de wijkraad de deelname van de gemeenteraadsleden
als positief, aangezien de bewoners in de wijkraad vaak onervaren zijn en soms niet over alle
informatie beschikken. Het initiatief tot besluitvorming komt voornamelijk van de bewoners in de
wijkraad. Wel ervaren zij het als prettig als de gemeenteraadsleden in de wijkraad hen van meer
context over de materie kunnen voorzien. De geïnterviewde twee bewoners en het
gemeenteraadslid die deelnemen de wijkraad, gaven aan niet te ervaren dat voornamelijk naar de
gemeenteraad-wijkraadsleden gekeken wordt wanneer de deliberatie plaatsvindt. Ondanks dat
de meeste bewoners in de wijkraad minder ervaring hebben met het vergaderen en het
deliberatieproces tijdens een vergadering dan de gemeenteraadsleden in de wijkraad, geven de
respondenten aan dat de bewoners in de wijkraad zich duidelijk kenbaar maken en niet aarzelen
om de discussie met de gemeenteraadsleden aan te gaan. Hetgeen de Coöperatieve Wijkraad 050
ten goede komt.
Tijdens de samenstelling van de Coöperatieve Wijkraad 050 is veel aandacht geschonken aan een
goede afspiegeling van de wijkbewoners in de wijkraad te bewerkstellingen. Dit om te voorkomen
dat de wijkraad teveel uit hetzelfde type mensen bestaat en een grote groep wijkbewoners niet
bereikt wordt. De keuze voor het aantal wijkraadsleden, zeventien, is gebaseerd op de
hoeveelheid inwoners van de wijk. Op de website van de Coöperatieve Wijkraad 050 is de
diversiteit van de deelnemers die zitting hebben in de wijkraad terug te zien. Op het eerste oog
kan vastgesteld worden dat van de zestien wijkraadsleden, acht vrouwen en acht mannen zitting
hebben in de wijkraad.97 De man-vrouwverdeling van de Coöperatieve Wijkraad 050 komt min of
meer overeen met de man-vrouwverdeling van de Oosterparkwijk, namelijk 50,7 % vrouwelijke
inwoners en 49.3 % mannelijke inwoners in 2017. De leeftijd van de inwoners van de
Oosterparkwijk ligt lager jonger dan die van de wijkraadsleden. Mogelijk zou dit de
representativiteit van de Coöperatieve Wijkraad 050 enigszins kunnen verminderen. Echter, van
twee van de deelnemers van de Coöperatieve Wijkraad 050 is de leeftijd onbekend, dit kan van
invloed zijn op de vergelijking van de representativiteit van de wijkraadsleden, aangezien deze
twee wijkraadsleden samen 12,5 % van de wijkraad vertegenwoordigen. Tevens is een
verscheidenheid in de etnische achtergrond van de wijkraadsleden zichtbaar. Een van de
respondenten gaf te kennen dat deelnemers met diverse godsdiensten zitting hebben in de
Coöperatieve Wijkraad 050. Verschillen tussen de wijkraadsleden zijn hun afkomst, zowel hoe
lang zij inwoner van de Oosterparkwijk zijn alsmede hoelang zij inwoner van Nederland zijn. Op
basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de deelnemers van de Coöperatieve

In verband met het plotse overlijden van één van de wijkraadsleden bestaat de Coöperatieve Wijkraad 050 uit
zestien deelnemers in plaats van de beoogde zeventien
97
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Wijkraad 050 op sociaal-demografisch vlak representatief zijn voor de gehele bevolking van de
Oosterparkwijk.
Tabel 8: Schematische vergelijking van de leeftijd van de wijkraadsleden en de gehele populatie van
de Oosterparkwijk.98
Leeftijdscategorie
Coöperatieve wijkraad 050
Inwoners Oosterparkwijk
15 – 25
25 – 45
45 – 65
65 +
?

12,5 %
31,25 %
37,5 %
6,25 %
12,5%

26,04 %
42,83 %
21,55 %
9,53 %
-

Om de representativiteit van het wijkpanel te waarborgen, is gekozen voor een willekeurige
steekproef van 400 personen. In de opzet van het wijkpanel is bewust niet gekozen om een
stratificatie in te zetten, aangezien inzoomen op deelgroepen andere onwenselijke selectieeffecten in de hand werkt. Zo kan de focus op minderheidsgroepen leiden tot een verstoring van
de representativiteit, omdat een selectief deel uiteindelijk aan het wijkpanel zal deelnemen. Ten
tijde van de eerste raadpleging van het wijkpanel, op 11 december 2017, bestond het wijkpanel
uit 220 inwoners. Dit betekent dat 180 plekken nog niet vergeven waren. Deze plekken werden
met een volgende loting aangevuld Het wijkpanel bestond in de eerste instantie uit 115 mannen
en 107 vrouwen en laat een variatie in leeftijden zien. Tussen 20 april en 13 mei is het wijkpanel
nogmaals geraadpleegd. Op dat moment namen 314 wijkbewoners deel aan het wijkpanel.
Middels een wijkkrant, die zowel fysiek in de wijk verspreid wordt als en via de website van de
Coöperatieve Wijkraad 050 vindbaar is, wordt de samenstelling van het wijkpanel op een bepaald
moment gedeeld. In figuur 2 en 3 worden de twee deelnemersprofielen tijdens de raadplegingen
op 11 december 2017 en tussen 20 april en 13 mei 2018 grafisch weergegeven.

Figuur 2 en 3: Grafische weergave deelnemers wijkpanel Coöperatieve Wijkraad 050, afkomstig uit
wijkkrant editie januari en juni 2018 via http://cooperatievewijkraad050.nl/nieuws/.
98 Op

basis van de informatie bekend via de website van de Coöperatieve Wijkraad 050 en CBS-cijfers
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5.2.6 Agendavorming
De Coöperatieve Wijkraad 050 is volledig vrij om de agenda naar wens samen te stellen. De
Coöperatieve Wijkraad 050 heeft ervoor gekozen de wijkraad in werkgroepen onder te verdelen,
zodat sommige thema’s extra aandacht krijgen. Zo verzorgt de werkgroep ‘Regelaars’ het
voorzitterschap, het secretariaat en de agenda voor de vergaderingen. Een andere werkgroep gaat
de straat op om met wijkbewoners in gesprek te gaan. Daarnaast is de werkgroep ‘Gesprekken
met Organisaties’ opgericht, deze werkgroep gaat bij verschillende instanties op bezoek om
kennis te maken. Tevens wil deze werkgroep ervoor zorgen dat de Coöperatieve Wijkraad 050 en
andere organisaties bestaande kennis delen en dat andere organisaties in de wijk zich niet
gepasseerd voelen.
De overige input voor de agenda wordt geleverd door het wijkpanel. Op 11 december 2017
zijn de leden van het wijkpanel voor het eerst naar hun mening gevraagd, middels een online
forum. Naar aanleiding van deze raadpleging zijn enkele punten naar voren gekomen die de
wijkpanelleden als positief ervaren aan de Oosterparkwijk. Ook hebben de wijkpanelleden
thema’s aangedragen waar de Coöperatieve Wijkraad 050 volgens hen nog aan moet werken.
figuur 4 is een grafische weergave van de uitkomsten van de raadpleging van het wijkpanel, zoals
deze gedeeld wordt met de wijkbewoners via de wijkkrant.

Figuur 4: Grafische weergave van de uitkomsten van de raadpleging van het wijkpanel op 11
december
2017.
Afkomstig
uit
wijkkrant
editie
januari
2018
via
http://cooperatievewijkraad050.nl/nieuws/.
De thema’s die de wijkpanelleden hebben benoemd tijdens de raadpleging bepalen deels de
agenda voor de eerste bijeenkomsten van de Coöperatieve Wijkraad 050. De Coöperatieve
Wijkraad 050 heeft het zwerfaval- en hondenpoepprobleem onderzocht. De wijkraad kwam tot
de conclusie dat de gemeente Groningen in de Korrewegwijk een pilot heeft uitgevoerd omtrent
zwerfafval rondom de ondergrondse containers. De gemeente is voornemens deze pilot ook in de
Oosterparwijk uit te voeren. Tevens bleek dat de bewonersorganisatie uit de Oosterparkwijk ook
al actief bezig is met de aanpak van zwerfafval. De Coöperatieve Wijkraad 050 gaat samen met
deze organisaties aan de slag met het genoemde probleem. Uit de raadpleging bleek dat
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hondenpoep als een groot probleem in de wijk wordt gezien. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat een van de belangrijkste onderwerpen die door het wijkpanel werden aangekaart dan ook de
overlast van hondenpoep was. Tussen 20 april en 13 mei 2018 is het wijkpanel van de
Coöperatieve Wijkraad 050 opnieuw bevraagd. In figuurAfbeelding 5 en 6 worden de resultaten
van deze raadpleging weergegeven.

Figuur 5 en 6: grafische weergave van de uitkomsten van de tweede raadpleging van het wijkpanel
Afkomstig uit wijkkrant editie juni 2018 via http://cooperatievewijkraad050.nl/nieuws/
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De thema’s die tijdens de tweede raadpleging genoemd werden zijn algemeen en spelen zich af op
wijkniveau. De thema’s waaraan op dit moment gewerkt wordt door de Coöperatieve Wijkraad
050, zijn bijvoorbeeld straat- en zwerfvuil, hondenpoep en verkeersveiligheid. Sommige
respondenten merkten op dat dit geen onderwerpen zijn die voor de gemeenteraad spannend”
worden ervaren of “waar zij van wakker liggen”. Dergelijke thema’s staan daarom wellicht minder
snel bovenaan de agenda van de gemeenteraad, desalniettemin ervaren de inwoners van de wijk
deze onderwerpen wel als belangrijk. Enkele respondenten gaven aan dat als deze onderwerpen
mede door de wijkbewoners worden besproken, vaak creatievere oplossingen worden gevonden
voor de ervaarde problemen, dan wanneer deze onderwerpen op het gemeentehuis besproken
worden. Wellicht is dit ook de meerwaarde van de Coöperatieve Wijkraad 050. Een van de
respondenten gaf aan dat het goed is om de wijk sommige dingen zelf te laten regelen zodat de
overheid niet altijd alles maar naar zich toetrekt.
Uit de interviews met alle respondenten blijkt dat er over welke onderwerpen geschikt zijn voor
op de agenda van de Coöperatieve Wijkraad 050. Sommige respondenten vragen zich af of de
wijkraad voldoende kennis en kunde heeft om over onderwerpen als armoede en zorg te
beslissen. Toch is er bewust voor gekozen om de Coöperatieve Wijkraad 050 deze ruimte te geven.
Dit is mede op basis van de ervaring dat buurtbewoners vaak een beter beeld hebben van de
problemen die in een buurt spelen dan de overheid in eerste instantie verwacht.

5.2.7 Uitkomsten en beleidsvorming
Ten tijde van dit onderzoek is de Coöperatieve Wijkraad 050 een half jaar van start. Het is daarom
lastig om wat over de uitkomsten en de invloed van de Coöperatieve Wijkraad 050 op de
beleidsvorming te zeggen. Zoals de respondenten aangaven, is de Coöperatieve Wijkraad 050
momenteel voornamelijk gefocust op de interne structuur van de wijkraad. Aangezien de
Coöperatieve Wijkraad 050 als experiment is opgezet, is de wijze waarop de deelnemers
georganiseerd zijn ook vrijgelaten.
Uit de spelregels van de Coöperatieve Wijkraad 050 blijkt dat de gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders van Groningen zich in principe committeren aan de besluiten en
uitkomsten van de Coöperatieve Wijkraad 050. Op basis van deze spelregel lijken de beslissingen
van de Coöperatieve Wijkraad 050 een rechtstreekse uitwerking hebben op de beleidsvorming
waaraan de representatieve democratie uitwerking dient te geven. Echter, door de formulering
van de spelregel met ‘in principe’, lijkt het mogelijk voor de gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders af te zien van de besluiten van de Coöperatieve Wijkraad 050.
Tijdens de interviews hebben drie gemeenteraadsleden aangegeven voornemens te zijn
dergelijke uitkomsten en beleidsstukken van de Coöperatieve Wijkraad 050 te honoreren. Zij
kunnen geen voorbeeld bedenken waarin zij als gemeenteraadslid, of hun politieke partij, zouden
besluiten deze uitkomsten niet te honoreren. Het is mogelijk dat andere politieke partijen hier
anders over denken. Toch geven de geïnterviewde raadsleden aan dat de huidige gemeenteraad
de intentie heeft uitgesproken de uitkomsten uit dit experiment te honoreren. Dit past bij de wijze
waarop de gemeente Groningen met burgerparticipatie omgaat. Immers kent de gemeente
Groningen een rijke historie met onder andere een G1000, wijkbudgetten en lokale akkoorden.
Over hoe de nieuwe gemeenteraad hierover denkt na de verkiezingen van 21 november is geen
uitspraak te doen.99
De toewijding van de Groninger gemeenteraad aan de uitkomsten van de Coöperatieve Wijkraad
050 is tweezijdig te interpreteren. Enerzijds laat deze toewijding zien dat de inwoners worden
In verband met de gemeentelijke herindeling is de gemeente Groningen één van de 55 gemeenten die in maart 2018
geen gemeentelijke verkiezingen gehad hebben
99
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gehoord en dat hun inspanningen niet zomaar worden weggewuifd. Anderzijds kan een dergelijke
toewijding de representatieve democratie gijzelen. Voor de volksvertegenwoordigers is het lastig
de besluiten van de Coöperatieve Wijkraad 050 te negeren, daardoor zijn zij genoodzaakt mee te
gaan in deze besluiten.
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H. 6 Casevergelijking en analyse
In dit hoofdstuk staat de vergelijking van de twee cases centraal. Allereerst worden de cases
vergeleken met het concept burgerparlement. Vervolgens worden de cases geanalyseerd aan de
hand van de drie onderzochte variabelen, namelijk ‘vertegenwoordiging’, ‘agendering’ en
‘uitkomsten en beleidsvorming’. De cases worden per variabele behandeld en per variabele wordt
er een korte vergelijking weergegeven. Tot slot worden de twee cases tegen elkaar afgezet.

6.1 Burgerparlement
In deze paragraaf wordt ingegaan op het concept burgerparlement. Allereerst wordt gekeken in
hoeverre de G1000 Coevorden voldoet aan de definitie van een burgerparlement. Vervolgens
wordt gekeken dit ook voor de Coöperatieve Wijkraad 050 bepaald. De eerder in dit onderzoek
geformuleerde definitie van een burgerparlement luidt als volgt:
“Een gelote groep burgers die, volgens een van tevoren bepaalde werkwijze, op gelijke voet
met elkaar in gesprek gaan, om op basis van argumentatie over een van tevoren bepaald
maatschappelijk vraagstuk waarbij getracht wordt om tot een consensus te komen, bij te dragen aan
de politieke besluitvorming over het vraagstuk dat op dat moment aan de orde is, hetzij op lokaal,
regionaal of landelijk niveau.”

6.1.1 G1000 Coevorden
De G1000 Coevorden heeft de methodiek van het G1000-concept gevolgd. De G1000 Coevorden
vertoont veel overeenkomsten met een burgerparlement; in beide gevallen is sprake van een
gelote groep burgers die werkt volgens een van tevoren bepaalde werkwijze. Beide fenomenen
trachten door loting een groep burgers te vormen die representatief is voor de gehele bevolking
waaruit zij worden gekozen. In het geval van de G1000 Coevorden was dit de bevolking van de
gemeente Coevorden, dat wil zeggen dat de G1000 Coevorden zich op lokaal niveau heeft
afgespeeld. Tevens werkte de G1000 Coevorden volgens een van tevoren bepaalde werkwijze.
Door de afwisseling van een plenair programma en een programma in een kleiner groepsverband,
namelijk de diverse tafels waaraan de deelnemers werden ingedeeld, kan worden gesteld dat
sprake is van een vooraf vastgestelde werkwijze.
Ook de aspecten gelijkheid en deliberatie tussen deelnemers zijn duidelijk naar voren
gekomen tijdens de G1000 Coevorden. Van de deelnemers van de G1000 Coevorden werd
verwacht dat zij met elkaar in gesprek zouden gaan over de vragen en onderwerpen die hen
werden voorgelegd. De deelnemers zijn begeleid door de tafelsecretarissen, om de gelijkheid van
de deelnemers zo goed mogelijk te waarborgen. Tot een consensus komen leek geen van tevoren
duidelijk gesteld doel van de G1000 Coevorden te zijn. Echter, gedurende de dag hebben de
deelnemers meerdere malen hun stem moeten uitbrengen op een idee of een onderwerp. Tevens
werden de deelnemers na elke ronde gevraagd om in één woord samen te vatten wat zij die ronde
besproken hadden. Door één woord te kiezen en deze vervolgens te verwerken in een
gezamenlijke word cloud, wordt een gezamenlijk antwoord gegeven op de gestelde hoofdvraag,
wat als consensus kan worden gezien.
De aspecten waarop de G1000 Coevorden het meest afwijkt van het concept
burgerparlement, zijn een van tevoren bepaald maatschappelijk vraagstuk en het doel een
bijdrage te leveren aan de politieke besluitvorming. Tijdens de G1000 Coevorden stond weliswaar
een van te voren vastgesteld maatschappelijk onderwerp centraal, namelijk de vraag wat de
deelnemers het belangrijkste vinden voor de gemeente Coevorden. Deze vraag is echter dusdanig
algemeen opgesteld, dat het lastig is om aan de hand van deze vraag een bijdrage te leveren aan
de politieke besluitvorming. De algemene centrale vraag van de G1000 Coevorden leent zich niet
voor concrete politieke besluitvorming. Wel kan het antwoord op de vraag een manier zijn om de
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politiek van de gemeente Coevorden bewust te maken van de thema’s die voor de inwoners van
belang zijn.

6.1.2 Coöperatieve Wijkraad 050
De Coöperatieve Wijkraad 050 vertoont zowel duidelijke verschillen als overeenkomsten met het
concept burgerparlement. Een eerste verschil is de samenstelling van de Coöperatieve Wijkraad
050 en de wijze waarop deze wijkraad samengesteld wordt. De Coöperatieve Wijkraad 050
bestaat zowel uit burgers als uit gemeenteraadsleden. Weliswaar worden de burgers geloot, net
als bij het fenomeen burgerparlement, maar de gemeenteraadsleden worden niet geloot. Op dit
punt verschilt de Coöperatieve Wijkraad 050 van het concept burgerparlement.
Een punt waarop de Coöperatieve Wijkraad 050 afwijkt van de definitie van een
burgerparlement, is de van tevoren bepaalde werkwijze. De Coöperatieve Wijkraad 050 is een
experiment, daarom is geen sprake van een vooraf bepaalde werkwijze waar de deelnemers
volgens dienen te handelen. Een gevolg hiervan is dat de deelnemers aangeven nog zoekende te
zijn naar een manier om de vergaderingen en overige activiteiten vorm te geven. Doordat de
Coöperatieve Wijkraad 050 momenteel nog zoekende is, gaan de meeste vergaderingen tot dusver
over de interne structuur van de wijkraad. Wel heeft de Coöperatieve Wijkraad 050 nog tijd om
deze structuur te vinden, aangezien de wijkraad is benoemd voor de zittingsduur van twee jaar.
Zodra de Coöperatieve Wijkraad 050 de interne structuur heeft gerealiseerd, kunnen zij wel een
vooraf bepaalde werkwijze hanteren.
Een van de overeenkomsten tussen de Coöperatieve Wijkraad 050 en het
burgerparlement is de wijze waarop beraadslaging plaatsvindt. De wijkraadsleden van de
Coöperatieve Wijkraad 050 staan op gelijke voet en gaan in gesprek over de onderwerpen die
spelen in de wijk. Tijdens de deliberatie zijn de wijkraadsleden gelijk aan elkaar en komen zij op
basis van argumentatie tot een besluit.
Een ander punt waarop de Coöperatieve Wijkraad 050 met het concept burgerparlement
vergeleken kan worden, is het van tevoren bepaalde maatschappelijke vraagstuk. Het is lastig tot
een eenduidige conclusie te komen op dit punt. In beginsel is geen sprake van een van tevoren
bepaald maatschappelijk vraagstuk waarover de Coöperatieve Wijkraad 050 dient te gaan. De
Coöperatieve Wijkraad 050 heeft de mogelijkheid zelf te beslissen waar de vergadering over gaat.
Echter, de agenda van de Coöperatieve Wijkraad 050 wordt deels vastgesteld door het wijkpanel.
De maatschappelijke vraagstukken die uit het wijkpanel naar voren komen, dienen behandeld te
worden in vergadering van de Coöperatieve Wijkraad 050. Op die manier zijn sommige
maatschappelijke vraagstukken wel van tevoren vastgesteld. De Coöperatieve Wijkraad 050
zoekt, net als bij een burgerparlement, naar consensus op dergelijke vraagstukken. Immers beslist
de Coöperatieve Wijkraad 050 pas, nadat het wijkpanel en de wijkbewoners bevraagd hebben.
Tot slot is een van de kenmerken van een burgerparlement dat een bijdrage wordt
geleverd aan de politieke besluitvorming op lokaal, regionaal of landelijk niveau. De Coöperatieve
Wijkraad 050 opereert op wijkniveau en past daarmee binnen het concept burgerparlement. De
Coöperatieve Wijkraad 050 draagt bovendien sterk bij aan de politieke besluitvorming. De
deelname van de gemeenteraadsleden maakt het voor de Coöperatieve Wijkraad 050 eenvoudiger
om invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Dit kunnen zij doen door de
gemeenteraadsleden te in te zetten of door de uitkomsten van de besluitvorming bij de
vertegenwoordigers van de representatieve democratie neer te leggen. Immers, zowel het college
van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad van Groningen hebben zich
gecommitteerd aan de uitkomsten van de Coöperatieve Wijkraad 050.

6.1.3 Vergelijking
Geconcludeerd kan worden dat beide cases zowel overeenkomsten als verschillen vertonen met
de definitie van het concept burgerparlement. Beide cases gebruiken, net als het burgerparlement,
een lotingsmechanisme om deelnemers te werven. De Coöperatieve Wijkraad 050 bestaat
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weliswaar niet volledig uit burgers, toch worden burgers geloot om deel te nemen aan de
wijkraad. Drie andere elementen die beide cases met een burgerparlement gemeen hebben zijn
de onderlinge gelijkheid van de deelnemers, de deliberatie die plaatsvindt en tot slot de consensus
die men tracht te bereiken. De bestudeerde cases verschillen van werkwijze. Bij de G1000
Coevorden is de werkwijze duidelijk van tevoren vastgesteld, zoals het geval is bij een
burgerparlement. Bij de Coöperatieve Wijkraad 050 is geen sprake van een vooraf vastgestelde
werkwijze, wel wordt de werkwijze voor de deliberatie vastgesteld. Het concept burgerparlement
een van tevoren vastgesteld maatschappelijk vraagstuk. De G1000 Coevorden voldoet aan deze
voorwaarde en de Coöperatieve Wijkraad 050 niet. De G1000 Coevorden is niet zozeer gericht op
het leveren van een bijdrage aan de politieke besluitvorming, wat van een burgerparlement wel
verwacht wordt. De Coöperatieve Wijkraad 050 voldoet wel aan deze voorwaarde.

6.2 Analyse
Op basis van de variatie die zichtbaar is tussen de verschillende burgerparlementen, is het
interessant om te bestuderen hoe de cases bijdragen aan de onderzochte variabelen. In deze
paragraaf worden de cases aan de hand van drie variabelen, ‘vertegenwoordiging’,
‘agendavorming’ en ‘uitkomsten en beleidsvorming’, geanalyseerd. Per variabele worden beide
cases geanalyseerd, waarna een vergelijking tussen de twee cases wordt gemaakt.

6.2.1 Vertegenwoordiging
Uit paragraaf 2.2.2.1 is gebleken dat de deelnemers van deliberatieve initiatieven geselecteerd
worden op hun achtergrondkenmerken, om zo de representativiteit van de deliberatie te
vergroten. De gedachte hierachter is dat representativiteit onder de deelnemers de legitimiteit
van de besluitvorming verhoogt. In paragraaf 3.1.1.1 bleek dat in het huidige representatieve
stelsel voornamelijk hoger opgeleide volksvertegenwoordigers deelnemen aan de
besluitvorming. De meeste van hen zijn autochtone mannen. Vormen van deliberatieve
democratie, zoals het concept burgerparlement en de twee gekozen cases, kunnen voor een
andere volksvertegenwoordiger zorgen. Dit kan leiden tot hogere legitimiteit van de
besluitvorming.

6.2.1.1 G1000 Coevorden
De organisatie van de G1000 Coevorden heeft de deelnemers middels een loting uitgenodigd om
deel te nemen aan de G1000 Coevorden, volgens de G1000-methode. In Coevorden is een loting
gehouden onder alle inwoners van de gemeente Coevorden van achttien jaar en ouder. Aan deze
loting zijn verder geen criteria verbonden, zoals sociaal-demografische kenmerken of een
maximaal aantal deelnemers per wijk of dorpskern. Het resultaat van de loting was een opkomst
van 136 personen die aan de G1000 Coevorden. Zoals bleek in paragraaf 5.1.6 zijn de
vertegenwoordigers niet volledig representatief voor alle inwoners van de gemeente Coevorden.
Zo is gebleken dat de meerderheid van de deelnemers van de G1000 Coevorden als vrijwilliger.
Tevens gaven de respondenten aan dat de G1000 zowel bekende al onbekende deelnemers trok.
De vraag blijft of de G1000 Coevorden andere inwoners trok dan de inwoners die al bij het
politieke proces betrokken zijn. Inwoners die als vrijwilliger actief zijn, doen vaak
vrijwilligerswerk bij de maatschappelijke organisaties. Deze maatschappelijke organisaties
kunnen invloed uitoefenen op het beleidsvormingsproces. Op die manier beïnvloeden de
deelnemers die tevens vrijwilligerswerk doen mogelijk al indirect het besluitvormingsproces van
de gemeente Coevorden.
Aan de loting voor de G1000 waren geen sociaal-demografische criteria verbonden,
daarom zijn de deelnemers van de G1000 Coevorden geen representatieve vertegenwoordiging
van de bevolking van de gemeente Coevorden. Het feit dat de respondenten aangeven ook
onbekende inwoners gezien te hebben bij de G1000, betekent wel dat de organisatie van de G1000
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Coevorden erin geslaagd is andere inwoners bij het proces te betrekken. Deze inwoners
vertoonden tot dan toe, uit zichzelf, nog geen betrokkenheid bij de gemeentelijke besluitvorming
en politiek. In dit opzicht is de G1000 Coevorden van toegevoegde waarde gebleken. Echter, de
impact van de G1000 zou groter zijn, als de deelnemers een dwarsdoorsnede van de bevolking
hadden gevormd.

6.2.1.2 Coöperatieve Wijkraad 050
Ook de deelnemers van de Coöperatieve Wijkraad 050 geloot. Voor deze loting gold, naast de
leeftijdsgrens van achttien jaar, één beperking, namelijk dat slechts één deelnemer per straat
ingeloot kon worden. Op deze manier werden de bewoners van elke straat van de
vertegenwoordigd in de wijkraad. Naar waarschijnlijkheid is de verhouding tussen huiseigenaren
en huurders in de wijkraad door deze voorwaarde min of meer gelijk zijn aan die van alle inwoners
van de Oosterparkwijk. De ingelote inwoners van de Oosterparkwijk zijn persoonlijk benaderd
door een ambtenaar of een gemeenteraadslid die betrokken was bij de opzet van de Coöperatieve
Wijkraad 050. Dit heeft ervoor gezorgd dat deelnemers bereikt zijn die anders niet bereikt zouden
worden. De respondenten gaven aan dat de persoonlijke benadering en uitleg van de ambtenaar
of het gemeenteraadslid eventuele twijfels heeft weggenomen en de interesse voor deelname aan
de Coöperatieve Wijkraad 050 heeft versterkt.
Zoals in paragraaf 5.2.6 is, zijn de deelnemers van de Coöperatieve Wijkraad 050
representatief voor de Oosterparkwijk. Op basis van de gegevens die bekend zijn, lijkt een
verscheidenheid tussen de deelnemers in sociaal-demografisch opzicht te bestaan. Deze
verscheidenheid is bovendien meer aanwezig in de Coöperatieve Wijkraad 050 dan in de
Groningse gemeenteraad.

6.2.1.3 Vergelijking
Volgens de respondenten werden in beide onderzochte cases andere burgers dan normaal
aangetrokken dan normaliter. Zowel voor de G1000 Coevorden als de Coöperatieve Wijkraad 050
zijn deelnemers op basis van een lotingsmechanisme uitgenodigd om deel te nemen aan de
deliberatie. Het verschil tussen beide cases is voornamelijk de persoonlijke aandacht die de
Coöperatieve Wijkraad 050 besteed heeft aan het benaderen van de gelote inwoners. Tevens heeft
het criterium van maximaal één vertegenwoordiger per straat voor de Coöperatieve Wijkraad 050
invloed gehad op de mate waarin de Coöperatieve Wijkraad 050 representatief is voor de gehele
wijk. De G1000 Coevorden is niet geslaagd om andere vertegenwoordigers aan te trekken dan
degenen die al in het representatieve democratiemodel actief zijn. Gesteld kan worden dat de
werkwijze van de Coöperatieve Wijkraad 050, namelijk loting en persoonlijke aandacht, voor een
andere vertegenwoordiging zorgt dan het representatieve democratiemodel.

6.2.2 Agendavorming
De agenda bepaalt de onderwerpen die de vertegenwoordigers van een deliberatieve democratie
tijdens een vergadering of bijeenkomst bespreken. Zonder agenda is het onduidelijk wat in de
bijeenkomst of de vergadering wordt besproken. Dit kan als voordeel hebben dat de deelnemers
onbevooroordeeld deel kunnen nemen aan het gesprek en dat andere onderwerpen aangedragen
kunnen worden aangedragen dan de onderwerpen die normaliter aan bod komen in een
representatief democratiemodel.

6.2.2.1 G1000 Coevorden
Tijdens de G1000 Coevorden is geen concreet vraagstuk aan de deelnemers voorgelegd, maar is
de G1000 gehouden aan de hand van een algemene vraag. Door een algemene vraag te stellen over
wat de deelnemers van belang is voor de gemeente Coevorden, is het niet gelukt om tot een
concreet onderwerp te komen. De deliberatie heeft voornamelijk op abstract niveau
plaatsgevonden, waardoor de onderwerpen ook abstract zijn gebleven.
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De respondenten gaven aan de onderwerpen ‘leefbaarheid’, ‘betrokkenheid’ en
‘saamhorigheid’ te herkennen. Dit zijn vrij algemene onderwerpen die in de
gemeenteraadsvergaderingen weliswaar meestal niet als zodanig op de agenda staan, maar deze
onderwerpen zijn gerelateerd aan andere thema’s die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
worden behandeld. De wijze waarop over deze onderwerpen is gesproken tijdens de G1000, is
anders dan wanneer de onderwerpen tijdens een gemeenteraadsvergadering worden besproken.

6.2.2.2 Coöperatieve Wijkraad 050
De Coöperatieve Wijkraad 050 heeft geen vooraf vastgestelde agenda. De onderwerpen die tot nu
toe op de agenda worden geplaatst, zijn afkomstig uit de raadpleging van het wijkpanel. De
onderwerpen die tot nu toe door de wijkraad behandeld zijn, lijken relatief eenvoudig.
Voorbeelden van onderwerpen die behandeld zijn, zijn de overlast van hondenpoep en zwerfvuil
en het verkeer in de wijk. Zoals een van de respondenten tijdens het interview aangaf, zijn “dit
geen onderwerpen waar een gemeenteraadslid wakker van ligt”. Deze onderwerpen staan
doorgaans niet op de agenda van de Groninger gemeenteraad. Dit heeft voornamelijk te maken
met de schaal van de problematiek. In het algemeen staan onderwerpen als de publieke ruimte en
het verkeer op de agenda van de gemeenteraad, maar niet specifiek op het niveau van de
Oosterparkwijk. De Coöperatieve Wijkraad 050 behandelt in dit opzicht andere onderwerpen dan
de volksvertegenwoordigers in het representatieve democratiemodel.
De Coöperatieve Wijkraad 050 heeft de mogelijkheid over elk onderwerp naar keuze te
vergaderen. Zo kunnen ook grotere thema’s zoals overlast, veiligheid en sociale vraagstukken
worden behandeld door de Coöperatieve Wijkraad 050. Uit de interviews is gebleken dat deze
ambitie voor zowel de gemeentelijke organisatie als de Coöperatieve Wijkraad 050 bestaat. De
meeste respondenten zijn kritisch over dergelijke vraagstukken, omdat zij niet zeker zijn of de
Coöperatieve Wijkraad 050 in staat is dergelijke vraagstukken op te pakken en uit te voeren.

6.2.2.3 Vergelijking
De G1000 Coevorden heeft niet voor een andere agenda of onderwerpen gezorgd dan die binnen
het representatieve democratiemodel zouden worden behandeld. Ook heeft de Coöperatieve
Wijkraad 050 tot dusver geen vernieuwende onderwerpen behandeld. Beide initiatieven zijn er
niet in geslaagd om tot een wezenlijk andere agendering te komen dan wat gebruikelijk is in de
representatieve democratie.

6.2.3 Uitkomsten en beleidsvorming
In het representatieve democratiemodel wordt het beleid gevormd door de betrokken politici en
andere actoren die trachten het beleidsproces te beïnvloeden. In het deliberatieve proces hebben
de deelnemers ten doel hun preferenties door te vertalen in beleidsaanbevelingen. De
betrokkenheid van burgers die aan een dergelijk proces deelnemen, dient tot andere
beleidsuitkomsten en een andere wijze van beleidsvorming te leiden dan in de representatieve
democratie het geval is. Op deze manier kunnen deliberatieve processen van toegevoegde waarde
voor de representatieve democratie zijn.

6.2.3.1 G1000 Coevorden
De uitkomsten en de beleidsvorming van de G1000 Coevorden zijn in paragraaf 5.1.7 uiteengezet.
De organisatie van de G1000 Coevorden en de gemeente Coevorden hadden van tevoren geen
afspraken gemaakt over hoe vervolg gegeven zou worden aan de uitkomsten van de G1000
Coevorden. De respondenten gaven aan dat als de G1000 Coevorden tot uitkomsten had geleid
waarvoor actie van de gemeenteraad nodig was, zij hieraan mee zouden werken. De respondenten
gaven aan open te staan voor ideeën vanuit de G1000 Coevorden, maar dat sommige initiatieven
ook door de deelnemers zelf uitgewerkt konden worden. Echter, de situatie dat de uitkomsten van
de G1000 Coevorden actie van de gemeente vereiste, heeft zich niet voorgedaan.
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De uitkomsten van de G1000 Coevorden hebben betrekking op onderwerpen als
verbinding, leefbaarheid en werkgelegenheid. Dit zijn geen vernieuwende onderwerpen wanneer
men naar de onderwerpen kijkt waar de gemeenteraad van Coevorden regelmatig aandacht aan
besteedt. Wel is de wijze waarop de onderwerpen vorm krijgen creatiever dan bij de
gemeentelijke organisatie. Zo is de wandelroute die de werkgroep De Rode Draad wil realiseren,
een voorbeeld van een creatieve wijze om verbinding tussen de dorpskernen te realiseren.
Daarnaast blijkt uit de afgenomen interviews dat de gemeenteraad de burgers eerder
betrekt bij de besluitvorming. Dit doen zij onder andere via de wijks- en dorpsvertegenwoordiger.
Echter, het is onduidelijk of dit de verdiensten van de G1000 Coevorden zijn. De gemeente
Coevorden had voorafgaand aan de G1000 al aandacht voor bestuurlijke vernieuwing; door de
Democratic Challenge, waar de gemeente eerder aan deelnam, ontstond al meer ruimte voor de
burgers in het beleidsproces.

6.2.3.2 Coöperatieve Wijkraad 050
In paragraaf 5.2.7 is gebleken dat de Coöperatieve Wijkraad 050 tot dusver geen echte uitkomsten
of beleidsvorming heeft opgeleverd. Dit is mogelijk te wijten aan het korte bestaan van de
Coöperatieve Wijkraad 050 waardoor deze zich nog in de opstartfase bevindt. Kijkend naar de
onderwerpen die in de Coöperatieve Wijkraad 050 besproken worden, zijn vergelijkbaar met de
onderwerpen die de Groninger gemeenteraad bespreekt.
Zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad van Groningen
zich hebben gecommitteerd aan de uitkomsten van de Coöperatieve Wijkraad 050. De uitkomsten
en het beleid dat de Coöperatieve Wijkraad 050 voortbrengt, dienen dus door de gemeentelijke
politiek overgenomen te worden. Hiermee is de Coöperatieve Wijkraad 050 in staat om hun
preferenties te vertalen naar beleidsaanbevelingen.

6.2.3.3 Vergelijking
Ondanks dat de uitkomsten van de G1000 Coevorden niet wezenlijk verschillen van die in het
representatieve democratiemodel, heeft de G1000 Coevorden voor een gevoel van verbonden- en
betrokkenheid gezorgd tussen de deelnemers van de G1000 Coevorden en andere betrokkenen.
Deze resultaten zijn in een representatief democratiemodel lastiger te bereiken dan in een
deliberatief model. In dit opzicht is de G1000 Coevorden zeker van meerwaarde voor de
Coevorder samenleving. De G1000 Coevorden is niet geslaagd om tot concrete uitkomsten of
beleidsvorming te komen. De Coöperatieve Wijkraad 050 behandelt tot nu toe geen onderwerpen
dan de Groningse politiek in het representatieve democratiemodel. Wel is de Coöperatieve
Wijkraad 050 in staat invloed uit te oefenen op deze representatieve democratie.

6.3 Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn de twee cases geanalyseerd en vergeleken op basis van de variabelen
‘vertegenwoordiging’, ‘agendavorming’ en ‘uitkomsten en beleidsvorming’. In Tabel 9 worden de
uitkomsten van de vergelijking weergegeven. De cases worden per variabele beoordeeld met ‘--',
‘-‘, ‘-/+’, ‘+’ of ‘++’, om aan te geven in welke mate de onderzochte cases een bijdrage leveren aan
deze variabele. De waardering is gebaseerd op die informatie tijdens de casestudie en aan de hand
van de analyse in dit hoofdstuk naar voren is gekomen.
Tabel 9: Vergelijking cases op basis van variabelen.
G1000 Coevorden Coöperatieve Wijkraad 050
Vertegenwoordiging
Agendavorming
Uitkomsten en beleidsvorming

-/+

+

--

-

-/+

-/+
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H. 7 Conclusie en discussie
In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek, aan de hand
van de gebruikte theorieën en de casestudie. Na de inleiding volgt een korte conclusie over het
fenomeen burgerparlementen. Vervolgens wordt de meerwaarde van burgerparlementen voor de
representatieve democratie behandeld. Tot slot volgt een slotbeschouwing, waarin de hoofdvraag
wordt beantwoord. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte discussie ten aanzien van het
onderzoeksproces en suggesties voor mogelijk vervolgonderzoek

7.1 Inleiding
De hoofdvraag van deze scriptie luidde:
In hoeverre kan het verschijnsel burgerparlement, als voorbeeld van een deliberatieve
democratievorm, iets toevoegen aan de representatieve democratie?
De relevantie van deze vraag werd nog eens benadrukt door het tussenrapport van de
staatscommissie parlementair stelsel. De staatscommissie, onder voorzitterschap van Remkes,
presenteerde op 21 juni 2018 oplossingsrichtingen om de crisis in de vertegenwoordigende
democratie op te lossen. Een van de vragen waar de staatscommissie zich mee bezig houdt is: “Hoe
zorgen we voor een betere representatie van álle Nederlanders binnen het parlementaire
stelsel?”100. De staatscommissie stelt dat de representatieve democratie het uitgangspunt is en
blijft, maar merkt op dat niet iedereen zich vertegenwoordigd voelt in deze vorm van democratie.
Dit roept de vraag op hoe ervoor gezorgd kan worden dat ‘die mensen in Den Haag’ namens alle
burgers spreken en beslissingen nemen zodat iedereen invloed heeft op het democratische
proces. Dit laat zien dat de zoektocht naar manieren om de representatieve democratie te
versterken, nog altijd actueel is.
Vormen van directe democratie, een referendum of andere instrumenten die burgers
meer zeggenschap geven, kunnen een aanvulling vormen op de representatieve democratie en de
huidige afstand tussen de volksvertegenwoordigers en de burgers verkleinen. In deze scriptie is
voornamelijk gezocht naar een antwoord op de vraag hoe burgerparlementen een toevoeging zijn
op de representatieve democratie. Het antwoord op deze vraag is tweeledig en wordt hieronder
uiteengezet.

7.2 Burgerparlement
In de zoektocht naar manieren om de representatieve democratie te versterken, is
geëxperimenteerd met verschillende vormen van deliberatieve democratieën in het hele land en
de hele wereld. De voornaamste vormen van democratie waarmee is geëxperimenteerd, zijn
gebaseerd op het deliberatieve democratiemodel, zo ook het concept burgerparlement. Om die
reden is het deliberatieve democratiemodel nader onderzocht in hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 2 is gebleken dat een burgerparlement een deliberatieve democratie vorm is
die de participatie van burgers kan bevorderen. Door burgers meer inspraak of zeggenschap te
geven, kan de politieke participatie worden verbeterd. Politieke participatie van burgers zal een
bijdrage leveren aan de legitimiteit van het democratisch proces. Door een burgerparlement op te
zetten, hebben burgers meer invloed op het besluitvormingsproces en krijgen individuele burgers
een stem in het beleidsproces.
Aangezien een burgerparlement gebaseerd is op het deliberatieve democratiemodel, staat
deliberatie centraal. Deliberatie behelst de bereidheid om naar argumenten van anderen te
luisteren, standpunten uit te wisselen en van standpunt te veranderen. Deliberatie heeft als
100

Toespraak J.W. Remkes,
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gevolgd dat de kwaliteit van het publieke debat verbetert. Dit zorgt voor een toename van de
legitimiteit van de uitkomsten van de deliberatie. Immers, doordat er deliberatie plaatsvindt
tijdens het beleidsvormingsproces waarbij verschillende burgers betrokken zijn, zijn er
verschillende argumenten en standpunten aan bod gekomen. Dit heeft als gevolg dat de
uitkomsten van het proces niet alleen gesteund worden door de deelnemers, maar ook door
andere relevante actoren zoals belangengroepen en de media.
In paragraaf 2.2 is het concept burgerparlement gedefinieerd:
“Een gelote groep burgers die, volgens een van tevoren bepaalde werkwijze, op gelijke voet
met elkaar in gesprek gaan, om op basis van argumentatie over een van tevoren bepaald
maatschappelijk vraagstuk waarbij getracht wordt om tot een consensus te komen, bij te dragen aan
de politieke besluitvorming over het vraagstuk dat op dat moment aan de orde is, hetzij op lokaal,
regionaal of landelijk niveau.”
Geen van de onderzochte cases voldoet volledig aan de definitie van een burgerparlement.
In beide cases wordt gebruikgemaakt van een lotingsmechaniek om de burgers te selecteren.
Tevens berusten beide cases op een idee van gelijkheid, waarbij op basis van argumentatie naar
een consensus gezocht wordt. In beide cases is geen sprake van een van te voren vastgesteld
vraagstuk waaraan de deelnemers van het burgerparlement een bijdrage dienen te leveren voor
de politieke besluitvorming. Bij de Coöperatieve Wijkraad 050 ontbreekt het zelfs aan een vooraf
vastgestelde werkwijze. Het vraagstuk van de G1000 Coevorden was gericht op lokaal niveau, het
vraagstuk betrof de gemeente Coevorden. De Coöperatieve Wijkraad 050 opereert zelfs op een
lager niveau, namelijk op wijkniveau.
Uit dit onderzoek is gebleken dat vele varianten van burgerparlementen bestaan. Veelal
wordt gewerkt met een lotingsmechanisme, om deelnemers te selecteren. Het doel hiervan is dat
iedere burger evenveel kans krijgt om deel te nemen aan de besluitvorming. Toch is gebleken dat
ook hier veel verschil bestaat tussen selectiemethoden die worden gehanteerd om burgers te
werven voor burgerparlementen, wat van invloed is op de mate van representativiteit van de
deelnemers aan de burgerparlementen. Daarbij is variatie zichtbaar in de wijze waarop het
burgerparlement georganiseerd is. Zo wordt de Coöperatieve Wijkraad 050 ondersteund door een
wijkpanel dat extra input levert voor de deliberatie. Ook blijkt een verschil te bestaan in de mate
waarin het vraagstuk van te voren is bepaald, bij de G1000 Coevorden was de invulling vrijer dan
bij de Coöperatieve Wijkraad 050. De keuze voor het onderwerp wordt bij beide initiatieven
overgelaten aan het burgerparlement. Ook wordt in beide cases gezocht naar consensus op basis
van argumentatie.

7.3 Toevoeging burgerparlementen aan het representatieve democratiemodel
Gelet op de variatie in burgerparlementen, is het interessant om na te gaan in hoeverre uit de
casestudie kan worden afgeleid dat burgerparlementen iets toevoegen aan het representatieve
democratiemodel. Uit dit onderzoek is gebleken dat de respondenten gematigd tot zeer
enthousiast zijn over het concept burgerparlement. Dit enthousiasme is voornamelijk gebaseerd
op het proces rondom de burgerparlementen. Burgerparlementen zorgen volgens de
respondenten voor een verbinding in de samenleving maar ook tussen de vertegenwoordigers
van de representatieve democratie en de burgers. Tevens geeft het merendeel van de
respondenten aan een gevoel van saamhorigheid te ervaren wat voortkomt uit de organisatie en
uitvoering van een burgerparlement.
Toch blijken er ook spanningen te bestaan tussen de representatieve democratie en
burgerparlementen. In hoofdstuk 3 zijn deze spanningen geschetst, dit heeft geleid tot drie
variabelen om de toegevoegde waarde van burgerparlementen ten opzichte van de
representatieve democratie te bepalen. Deze drie variabelen zijn representativiteit,
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agendavorming en de invloed op het beleidsproces. Uit de onderzochte cases is gebleken dat de
impact van een burgerparlement afhankelijk is van deze drie variabelen. Daarom worden deze
variabelen hieronder één voor één behandeld.

7.3.1 Vertegenwoordiging en representativiteit
Zoals eerder aangegeven, voelt niet elke burger zich vertegenwoordigd in het representatieve
democratiemodel. In paragraaf 3.1 is gebleken dat volksvertegenwoordigers inderdaad niet
representatief zijn voor de gehele Nederlandse bevolking. Naar voren is gekomen dat Nederland
voornamelijk een ‘diplomademocratie’ is waarin burgers meer invloed hebben op het politieke
besluitvormingsproces naarmate hun opleidingsniveau hoger ligt. Tevens bestaan de
gemeentebesturen voornamelijk uit autochtone mannen ouder dan 50 jaar, wat geen accurate
representatie van de Nederlandse bevolking is.
Er wordt gedacht dat deliberatieve democratieën dit probleem kunnen oplossen,
aangezien de vertegenwoordigers in deze modellen op een andere wijze worden geselecteerd dan
via verkiezingen, zoals in het huidig representatieve democratiemodel het geval is. Deelnemers
van burgerparlementen worden, net als andere vormen van deliberatieve democratie, op basis
van een loting geselecteerd. Door middel van loting wordt getracht om tot een selectie van
vertegenwoordigers te komen die, gelet op sociaal-demografische kenmerken, representatiever
is voor de gehele bevolking dan op dit het moment het geval is in het representatieve
democratiemodel.
Echter, uit de literatuurstudie en de casestudie blijkt dat dit streven niet volledig wordt bereikt.
Ook bij selectie op basis van een loting blijkt dat voornamelijk hoogopgeleiden, die ook in het
representatieve democratiemodel goed vertegenwoordigd zijn, deelnemen aan deliberatieve
democratievormen. Daarbij blijkt dat de hoogopgeleiden die deelnemen aan de deliberatie zich
beter weten uit te drukken, waardoor hun deelname meer invloed heeft op de deliberatie dan die
van de overige deelnemers.
Ondanks dat de respondenten bij beide onderzochten cases aangaven nieuwe burgers te
zien deelnemen dan dat zij normaal tegenkomen in het democratische proces, nemen toch
voornamelijk dezelfde soort mensen deel aan de burgerparlementen. Wel bestaat een verschil in
de representatie tussen de twee onderzochte cases. Voor de G1000 Coevorden werden enkel
deelnemers uitgenodigd als gevolg van de loting, terwijl de oprichters van de Coöperatieve
Wijkraad 050 de ingelote deelnemers persoonlijk benaderd. Deze aanpak, samen met het
criterium van maximaal één deelnemer per straat, had tot resultaat dat de inwoners die waren
ingeloot ook daadwerkelijk deelnamen aan het initiatief. Op basis van deze waarneming kan
worden geconcludeerd dat alleen loting niet leidt tot een andere vertegenwoordiger en dus een
betere representatie van de burgers.
Naar aanleiding van de casestudie blijkt dat deelnemers selecteren door middel van loting
alleen niet voldoende is. Het gebruik van loting als selectiemethode om deelnemers uit te nodigen
leidt niet voldoende tot een representatieve vertegenwoordiging van de burgers die zij dienen te
vertegenwoordig. Doordat burgerparlementen criteria, gebaseerd op sociaal-demografische
kenmerken, verbonden zijn aan de loting, wat in onderzochte cases niet of minder expliciet het
geval was, hebben burgerparlementen wel de potentie om een betere representatie van de
bevolking, op basis van sociaal-demografische kenmerken, te realiseren.

7.3.2 Agendavorming
Een andere vaak gehoorde veronderstelling over burgerparticipatie is dat de participatie van
burgers leidt tot de behandeling van andere onderwerpen dan de onderwerpen die aan bod
komen in de representatieve democratie. Burgerparticipatie zou daarmee een aanvulling zijn op
het huidige representatieve stelsel, omdat de onderwerpen die tot de agenda dan beter
overeenkomen met de wensen en behoeftes van de bevolking.
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In de onderzochte cases wordt deze verwachting niet waargemaakt. In de onderzochte
cases stonden verschillende onderwerpen centraal. In Coevorden vond de deliberatie
voornamelijk op een abstract niveau plaats. De deelnemers van de G1000 Coevorden werden
bevraagd over wat voor hen van belang is voor de gemeente Coevorden. Dit heeft tot uitkomsten
geleid waar alle inwoners zich achter zouden kunnen scharen. Ondanks dat het voor de
volksvertegenwoordigers in de representatieve democratie van belang kan zijn om aandacht te
schenken aan dergelijke thema’s, staan deze thema’s doorgaans niet op de agenda van een
gemeenteraadsvergadering. Door de Coöperatieve Wijkraad 050 zijn meer concrete onderwerpen
behandeld. Het gaat voornamelijk over ergernissen in de publieke ruimte, zoals overlast van
hondenpoep, zwerfafval en verkeershinder in de wijk. Dergelijke onderwerpen kunnen op
wijkniveau voor de nodige overlast en frustraties leiden, maar worden doorgaans niet opgepakt
in de reguliere representatieve democratie.
Het blijft de vraag of burgerparlementen een bijdrage leveren aan de agendavorming van
de representatieve democratie. Uit de casestudie is gebleken dat als een concrete agenda of een
concreet onderwerp ontbreekt bij een burgerparlement, het risico bestaat dat burgerparlementen
in zijn algemeenheid blijven praten. Over deze algemeenheden wordt doorgaans altijd een
consensus bereikt, ook zonder de inspanningen van burgerparlementen.

7.3.3 Uitkomsten en beleidsvorming
Tot slot is in deze scriptie onderzocht of burgerparlementen in staat zijn een bijdrage te leveren
aan de politieke besluitvorming. Om dit te bepalen, is de variabele ‘uitkomsten en beleidsvorming’
nader onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat het lastig is voor deze burgerparlementen om de
uitkomsten van hun deliberatie te vertalen in beleidsaanbevelingen. Dit is onder andere
afhankelijk van de mate waarin de deliberatie in een burgerparlement abstract of juist concreet
is. Wanneer een burgerparlement daadwerkelijk wil bijdragen aan de besluitvorming in het
politieke proces, is een agenda met concrete onderwerpen of maatschappelijke vraagstukken
vereist. Een burgerparlement doet er goed aan dit doel, een bijdrage aan de besluitvorming in het
politieke proces leveren, van tevoren kenbaar te maken.
Tevens ontbreekt bij burgerparlementen vaak een goede follow-up, zoals een bijeenkomst
waarin vervolg wordt gegeven aan de uitkomsten van de deliberatie. Dit maakt het lastig om de
resultaten van de deliberatie om te zetten in concrete uitkomsten. Dit terwijl wanneer
burgerparlementen met concrete resultaten komen, het voor de vertegenwoordigers van de
representatieve democratie concrete uitkomsten van burgerparlementen zomaar terzijde
schuiven. De taak van de volksvertegenwoordiger is immers om de standpunten en de voorkeuren
van de burger te vertalen in een beleid. De geïnterviewde gemeenteraadsleden geven dan ook aan
dat zij verwachten dat wanneer een burgerparlement een concreet voorstel presenteert waarvoor
actie de gemeenteraad vereist is, de volksvertegenwoordigers met het voorstel instemmen.

7.4 Slotbeschouwing
De vraag die in het onderzoek centraal stond was wat burgerparlementen toevoegen aan de
representatieve democratie. Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden vastgesteld dat
burgerparlementen zeker de potentie hebben een bijdrage te leveren aan de representatieve
democratie. Echter, de resultaten uit de huidige praktijk zijn nog onvoldoende overtuigend.
Burgerparlementen worden in de praktijk door de initiatiefnemers, organisatoren, deelnemers en
gemeenteraadsleden veelal als een positief iets beschouwd. Men is overtuigt van het belang om
burgers een stem te geven in het democratische proces. De insteek is om elke burger een te stem
geven, door middel van een accurate representatie van de burgers. Echter, loting blijkt in de
praktijk niet helemaal het gewenste effect te hebben. Zo blijkt loting geen instrument wat niet per
definitie tot een representatie van de gehele bevolking te zorgen. Ook dragen burgerparlementen
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in de huidige praktijk niet bij aan de agendavorming van het democratische proces of aan andere
uitkomsten of beleidsvorming. Zonder concrete maatschappelijke vraagstukken en zonder een
goede follow-up, blijven de uitkomsten van burgerparlementen te vrijblijvend. Dit kan tot gevolg
hebben dat burgerparlementen, ondanks de goede bedoelingen en de inzet van de
initiatiefnemers en deelnemers, niet de beoogde resultaten bereiken. Tevens is het van belang dat
burgerparlementen niet de suggestie wekken dat de macht in de handen van de burgers ligt, want
dat leidt mogelijk tot een grotere afstand tussen de overheid en de burgers. Dit zou het doel van
de burgerparlementen ondermijnen, terwijl dit concept wel degelijk potentie heeft om een
verandering van de democratie teweeg te brengen. In een veranderende samenleving, waarin het
huidige democratische stelsel tegen het licht gehouden wordt, hebben burgerparlementen de
potentie een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de representatieve democratie.

7.5 Discussie
Tijdens de literatuurstudie van dit onderzoek bleek dat weinig onderzoek is gedaan naar de
werking van deliberatieve democratievormen. Het gebrek aan bestaand onderzoek maakt het
lastig om vergaande conclusies te trekken op basis van de beschikbare literatuur, over de bijdrage
die burgerparlementen kunnen leveren aan de representatieve democratie. Niet op de laatste
plaats vanwege de hoeveelheid aan variaties van de deliberatieve democratie.
Om de omvang van dit onderzoek te beperken en vanwege tijdsbeperkingen, is ervoor
gekozen twee cases te bestuderen. Om tot een betere waardering van de variabelen te komen en
de effecten van burgerparlementen meetbaar te maken, zijn de twee gekozen cases ontoereikend.
Om de effecten van burgerparlementen beter te duiden, moeten meer cases worden onderzocht.
Dit onderzoek leidt tot vragen die mogelijk interessant zijn voor vervolgonderzoek. Zo is in dit
onderzoek de spanning tussen burgerparlementen en de rol van de gemeenteraadsleden bij
deliberatieve democratieën enkel gesignaleerd. Dit biedt vele onderzoeksmogelijkheden. Tevens
is in dit onderzoek geen aandacht besteed aan de plaats van burgerparlementen in de bestaande
netwerken. Gedurende het onderzoek zijn signalen opgepikt dat de komst van de Coöperatieve
Wijkraad 050 heeft geleid tot onrust bij de bewonersorganisatie van de Oosterparkwijk. Het is
niet ondenkbaar dat dit verschijnsel zich ook voordoet in andere wijken, dorpen of gemeenten. In
dit onderzoek is geen aandacht besteed aan dergelijke organisaties, eventuele samenwerkingen
met dergelijke organisatie en de invloed daarvan op de burgerparlementen.
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Bijlagen
Bijlage I: Respondenten
Naam respondent
Carine Bloemhoff
Jeanette Croezen
Lennart
Kloppenburg
Edward Koopmans

Rol respondent
Gemeenteraadslid Groningen namens PvdA
Initiatiefneemsters G1000 Coevorden
Deelnemer Coöperatieve Wijkraad 050

Gemeenteraadslid Groningen namens
ChristenUnie en tevens deelnemer Coöperatieve
Wijkraad 050
Tineke Kuipers – Griffier Gemeente Coevorden
Meijering
Wieke Paulusma
Initiatiefneemster Coöperatieve Wijkraad 050 en
tevens gemeenteraadslid Groningen namens D66
Lottie Roelfsema
Deelneemster Coöperatieve Wijkraad 050
Jenny Streur
Gemeenteraadslid Groningen namens Belangen
Buitengebied Coevorden.
Gertjan Zuur
Gemeenteraadslid Coevorden namens CDA

Interviewdatum
9 mei 2018
13 juni 2018
14 juni 2018
6 juni 2018
17 mei 2018
8 mei 2018
26 juni 2018
7 mei 2018
7 mei 2018
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Bijlage II: Interviews
Vragenlijst G1000 Coevorden – gemeenteraadslid en gemeentegriffier
Inleidende vragen met betrekking tot organisatie
1.
Wanneer is besloten tot de G1000 Coevorden?
2.

Wie nam het initiatief tot de G1000 Coevorden?

3.

Wie was er betrokken bij de G1000 Coevorden?

4.

Waarom is er gekozen voor de G1000 Coevorden?

5.

Op welke wijze was de gemeente Coevorden betroken bij de G1000 Coevorden?

Vragen met betrekking tot besluitvormingsproces
6.

Wat is de werkwijze van de G1000 Coevorden?
1. Is hiervoor aangesloten bij het model volgens de G1000 organisatie
2. Hoe wordt er besloten?

7.

Welke onderwerpen kwamen aanbod tijdens de G1000 Coevorden?
1. Waarover werd gesproken?
2. Waarom juist deze onderwerpen?
3. Heeft u een lijst van de genomen besluiten?

8.
Levert de betrokkenheid van bewoners, naar uw inziens, andere besluiten op tov
besluiten zonder inwoners?
9.
Inhoeverre was het van belang dat de deelnemers van de G1000 Coevorden geloot
werden?

Vragen met betrekking tot relatie wijkraad en gemeenteraad
10.
Op welke wijze was georganiseerd dat de gemeenteraad kennis neemt van wat u deed?
11.

Wat heeft de gemeenteraad gedaan met de uitkomsten?

12.

Hoe staat u (en de gemeenteraad destijds) tegenover de G1000 Coevorden?

12.

Wat is in uw ogen de meerwaarde van de G1000 Coevorden?

Vragenlijst G1000 Coevorden – initiatiefneemster
Inleidende vragen met betrekking tot organisatie
1.
Wanneer is besloten tot de G1000 Coevorden?
3.

Wie nam het initiatief tot de G1000 Coevorden?

4.

Wie was er betrokken bij de G1000 Coevorden?
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5.

Waarom is er gekozen voor de G1000 Coevorden?

6.

Op welke wijze was de gemeente Coevorden betroken bij de G1000 Coevorden?

Vragen met betrekking tot besluitvormingsproces
7.

Wat is de werkwijze van de G1000 Coevorden?
1. Is hiervoor aangesloten bij het model volgens de G1000 organisatie
2. Hoe wordt er besloten?

8.

Welke onderwerpen kwamen aanbod tijdens de G1000 Coevorden?
1. Waarover werd gesproken?
2. Waarom juist deze onderwerpen?
3. Heeft u een lijst van de genomen besluiten?

9.
Levert de betrokkenheid van bewoners, naar uw inziens, andere besluiten op tov
besluiten zonder inwoners?
10.
Inhoeverre was het van belang dat de deelnemers van de G1000 Coevorden geloot
werden?

Vragen met betrekking tot relatie wijkraad en gemeenteraad
11.
Op welke wijze was georganiseerd dat de gemeenteraad kennis neemt van wat u deed?
13.

Wat heeft de gemeenteraad gedaan met de uitkomsten?

13.

Wat is in uw ogen de meerwaarde van de G1000 Coevorden?

Vragenlijst Coöperatieve wijkraad 050 – raadslid
Inleidende vragen met betrekking tot organisatie
1.
Wanneer is besloten tot de coöperatieve wijkraad 050?
2.

Wie nam het initiatief tot de coöperatieve wijkraad 050?

3.

Wie was er betrokken bij de coöperatieve wijkraad 050?

4.

Waarom is er gekozen voor de coöperatieve wijkraad 050?

Vragen met betrekking tot besluitvormingsproces
5.
a.
b.

Wat is de werkwijze van de wijkraad?
Hoe vaak bij elkaar
Hoe wordt er besloten?

5.
a.
b.

Welke onderwerpen komen aanbod in de coöperatieve wijkraad 050?
Waarover wordt er nu toe gesproken?
Waarom juist deze onderwerpen?

6.
Levert de betrokkenheid van bewoners, naar uw inziens, andere besluiten op dan zonder
bewoners? Is met name het proces of de inhoud anders? Kunt u hier een voorbeeld bij geven?
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Vragen met betrekking tot relatie wijkraad en gemeenteraad
7.
Op welke wijze is georganiseerd dat de gemeenteraad kennis neemt van wat u doet?
8.

Wat heeft de gemeenteraad gedaan met de uitkomsten?

9.

Hoe staat u tegenover het idee van de coöperatieve wijkraad 050?

10.
Inhoeverre is het van belang dat de deelnemers van de coöperatieve wijkraad 050 geloot
worden?

11.

Wat is in uw ogen de meerwaarde van de coöperatieve wijkraad 050?

Vragenlijst Coöperatieve wijkraad 050 – deelnemer
Inleidende vragen met betrekking tot organisatie
1.
Wanneer bent u betrokken geraakt bij de coöperatieve wijkraad 050?
2.

Wie heeft u benaderd voor een deelname aan de coöperatieve wijkraad 050?

3.

Waarom heeft u besloten deel te nemen aan de coöperatieve wijkraad 050?

Vragen met betrekking tot besluitvormingsproces
4.

Wat is de werkwijze van de wijkraad?
1. Hoe vaak bij elkaar
2. Hoe wordt er besloten?

5.

Welke onderwerpen komen aanbod in de coöperatieve wijkraad 050?
1. Waarover wordt nu toe gesproken?
2. Waarom juist deze onderwerpen?

6.
Levert de betrokkenheid van bewoners, naar uw inziens, andere besluiten op dan zonder
bewoners? Is met name het proces of de inhoud anders? Kunt u hier een voorbeeld bij geven?
Vragen met betrekking tot relatie wijkraad en gemeenteraad
7.
Op welke wijze is georganiseerd dat de gemeenteraad kennis neemt van wat u doet?
8.

Wat heeft de gemeenteraad gedaan met de uitkomsten?

9.

Hoe staat u tegenover het idee van de coöperatieve wijkraad 050?

10.

Wat is in uw ogen de meerwaarde van de coöperatieve wijkraad 050?
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