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VOORWOORD 

Dit onderzoek begint op 1 februari 2001. Die dag wordt een referendum ge-
houden over een plan voor de noordzijde van de Grote Markt in Groningen. 
Uw auteur is, nadat hij het plan kritisch heeft bekeken, voorstander, maar ziet 
dat een ruime meerderheid van de Groninger kiezers tegen stemt. Het plan gaat 
niet door. 

Maar het onderzoek begint. De auteur stelt zich de vraag hoe het kan dat een 
goed plan door zoveel burgers zo resoluut naar de prullenbak worden verwe-
zen? Een plan waar veel mensen aan gewerkt hadden en waar zowel marktpar-
tijen als de lokale overheid bereid waren in te investeren. Het was, in de ogen 
van uw auteur, een moment waarop de afstand tussen het lokale bestuur en 
haar kiezers zeer groot was. Men zou kunnen zeggen: er gaapte een kloof. 

In 1997 werd uw auteur lid van een politieke partij omdat hij de indruk kreeg 
dat burgers en politiek te ver van elkaar stonden. Hij werd lid omdat hij zag dat 
de voorzitter van de lokale afdeling van deze partij, Piet Hein Schlebusch, zeer 
kritisch was op de eigen partij. Uw auteur concludeerde dat een partij die zo-
veel interne kritiek toelaat, kans van slagen had om de afstand tussen burgers 
en hun overheid te helpen verkleinen. Die partij wil leren. Toch ging juist deze 
partij bij het referendum van 2001 faliekant de mist in. Uw auteur is, om te 
kunnen onderzoeken hoe dit mogelijk was, Recht en Bestuur gaan studeren aan 
de universiteit van Groningen en heeft ondertussen diverse publicaties over 
referenda op zijn conto staan.  

Maar hij is breder gaan kijken. Als een referendum niet werkt, wat zou dan wel 
kunnen werken? De overheid probeert op tal van manieren de door burgers 
beleefde afstand te verkleinen. In onderhavig onderzoek worden drie van der-
gelijke wijzen nader onderzocht. Naast het onderzoek naar twee referenda in 
2001 en 2005 in Groningen, waarin hij zijn aanvankelijke conclusies iets nu-
anceert, wordt ook onderzoek gedaan naar de ‘Vermaatschappelijking van de 
Welstandsprocedure’  zoals die uitgewerkt is in drie Friese gemeenten. Verder 
is onderzoek gedaan naar het buurtbudgetarrangement zoals dat is ingericht in 
de gemeente Emmen. 

De vraag is telkens in hoeverre de overheidsinterventie helpt om de afstand 
tussen overheid en burgers, zoals beleefd door burgers te verkleinen. 

Tijdens het verzamelen van data voor deze onderzoeken heeft uw auteur sa-
mengewerkt met diverse mensen of is hem informatie ter hand gesteld door 
verschillende mensen. Bij de vermaatschappelijking van de welstandsprocedu-
re is samengewerkt met de gezamenlijke rekenkamer van Lemsterland, Skar-
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sterlân en Heerenveen die voorgezeten werd door Peter Polhuis en zijn veel 
interviews afgenomen door de bestuurskundige Hanneke Kleinjan. Bij het 
onderzoek in de gemeente Emmen is intensief samengewerkt met gemeente-
ambtenaar Birgitta Kalk, die de voor sommige ambtenaren leerzame uitspraak 
deed: ‘ambtenaren zijn ook burgers’. Daarnaast is een deel van de diepte-
interviews gezamenlijk afgenomen. Bij de referenda is gebruik gemaakt van de 
diensten van de archivaris van de PvdA Groningen Evert Alkema en heeft de 
onderzoeker bij de RUG Marc Pauly zijn gegevens ter beschikking gesteld, 
voordat hij er zelf over kon publiceren. Een gemeenteambtenaar van de ge-
meente Groningen Alfred Kazemier heeft gegevens geleverd over onderzoeken 
die de gemeente gedurende referenda-campagnes verzamelde. 

De grootste uitdaging van onderhavig werk was om de ruwe data die uit ver-
schillende bronnen kwamen en die voor geheel andere doeleinden waren ver-
zameld, te benutten voor één centrale vraagstelling. Voor die uitdaging zijn de 
gesprekken met de promotor Bas Denters en copromotor Michiel Herweijer 
van onschatbare waarde geweest. Mede dankzij hun inspirerende kritiek is het 
gelukt om antwoorden te geven op de vraag hoe de drie interventies in een 
bepaalde context helpen de kloof te verkleinen. 

Burgers en de overheid zijn tussen 21 februari 2001 en nu niet dichter bij el-
kaar gekomen. Wellicht is zelfs het tegendeel waar. Dat is jammer. Maar dit 
onderzoek biedt in ieder geval overheden handvatten om beleid zo in te richten 
en uit te voeren, dat beleid en uitvoering helpen de kloof te verkleinen. 
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1 DE KLOOF 

Een staat wordt gekenmerkt door soeverein gezag over een bevolking en een 
territoir (Van Amersfoort, et al., 1981 p. 22). Om dit gezag uit te kunnen oefe-
nen beschikt de staat over een geweldsmonopolie. Maar het gebruik van ge-
weld is zelden effectief en doorgaans evenmin legitiem. Handhaven van regels, 
met of zonder geweld, is arbeidsintensief, duur en nooit waterdicht en het is 
voor een overheid onmogelijk iedere burger te controleren. Een overheid die 
effectief en legitiem wil regeren, is daardoor genoodzaakt voornamelijk maat-
regelen te treffen die door het overgrote deel van de bevolking geaccepteerd 
worden (Ehrlich, 1929). Onze wetboeken staan vol wetten die verbieden wat 
iedereen wil verbieden: diefstal, moord, gevaarlijk gedrag in het verkeer, be-
lastingontduiking en ga zo maar door. Maar daarnaast zijn er ook zaken die 
minder vanzelfsprekend en onomstreden zijn, zoals bijvoorbeeld het rookver-
bod in cafés waar de eigenaar geen personeel in dienst heeft. Voor overheden 
is het daarom van belang continu te onderzoeken welk beleid op welke wijze 
en in welke mate voor de bevolking binnen het territoir acceptabel is. Daarom 
moeten overheden contact onderhouden met hun bevolking om te weten wat er 
leeft. Een democratische rechtsstaat is daar beter op ingesteld dan een dicta-
tuur. Daarom is een democratie ondanks alle beperkingen in de regel en zeker 
op langere termijn toch effectiever en legitiemer dan een dictatuur (Elzinga, 
1997 pp. 43-46). 

Democratieën kennen wel beperkingen. ‘Aan de individuele kiezer zal men 
(…) nooit het gevoel kunnen geven dat hij veel invloed heeft,’ schreef Willem 
Drees, ‘zal men ook geen grote invloed kúnnen toekennen. De enkeling die 
meer te zeggen zou willen hebben, is één van ongeveer acht miljoen kiezers. 
Samen, dat wil zeggen in de groeperingen waarin ze zich verdelen, hebben ze 
wel degelijk invloed, maar elk op zichzelf kunnen ze toch bezwaren hebben 
ook tegen de partij waarop ze stemmen, terwijl bovendien, waar geen der par-
tijen of combinaties van partijen de meerderheid behaalt, de door velen gehate 
compromissen noodzakelijk zijn, die tot het wezen der democratie behoren’ 
(Drees, 1975 p. 178). Deze uitspraak destijds gericht tegen linkse groeperingen 
die de illusie koesterden de samenleving geheel naar eigen inzicht te kunnen 
inrichten is nog steeds actueel. Het is denkbaar dat Drees, als hij nog zou le-
ven, deze uitspraak nu ook zou richten op hedendaagse conservatieve groepe-
ringen die Nederland vrij willen houden van bepaalde religieuze uitingen, 
leden van rechtse groeperingen die meer vrijheid ten opzichte van de overheid 
eisen of – aan de andere kant van het politieke spectrum, leden van een partij 
die voor rechten van dieren opkomt. Voor menige moderne politieke partij is 
getuigen belangrijker dan het regeren en daarmee het accepteren van compro-
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missen. Bovendien wordt compromisvorming steeds complexer, doordat 
steeds meer (politieke) partijen bij het vinden van een compromis worden 
betrokken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kreeg de gemeente 
Almelo het nationaal record van veertien politieke partijen verdeeld over 35 
zetels.1 De helft van die veertien waren lokale partijen en vijf van die lokale 
partijen hadden niet meer dan één zetel. Er lijkt sprake van versnippering van 
politieke macht en afkeer van de historisch grotere politieke stromingen. 

Maar, zoals Drees aangaf, blijven de gehate compromissen noodzakelijk. Het 
is dan ook zaak om steun te mobiliseren voor politieke compromissen. Dat kan 
door inhoudelijk aan te sluiten bij wensen van burgers, maar ook door zorg-
vuldige besluitvormingsprocedures.  

In dit hoofdstuk gaan we eerst in op ontwikkelingen die leiden tot problemen 
in de communicatie tussen overheidsdienaren (bestuurders, ambtenaren en 
volksvertegenwoordigers) enerzijds en burgers anderzijds. Veelal wordt in dat 
verband gesproken over een afstand of zelfs een kloof2 tussen overheidsdiena-
ren en burgers, tussen de politiek en burgers of de overheid en burgers. 

1.1 ONTWIKKELINGEN DIE DE AFSTAND VERGROTEN 

Deze afstand of kloof kent een aantal oorzaken. Hierbij kan worden gedacht 
aan de afstand tussen politieke partijen en hun achterban, zich uitend in lagere 
opkomstcijfers, afnemende ledentallen en verdampende kiezerstrouw. Een 
tweede oorzaak wordt gezocht in de toenemende mondigheid van de bevol-
king. Burgers zouden minder dan voorheen lijdelijk zijn en meer eisend en 
mondiger zijn, waardoor ze eerder tegenover hun gemeentebestuur staan en het 
gemeentebestuur minder ervaren als een goed voor het welzijn in de gemeente 
functionerende instelling. Een derde oorzaak, die specifiek is voor de Neder-
landse situatie, is de schaalvergroting van gemeenten. Het lokaal bestuur is wel 
de leerschool van de democratie genoemd, maar door de steeds grotere schaal 
van gemeenten staat de democratisch kwaliteit van het bestuur onder druk 
(Denters, et al., 2014).  

                                                        
1  Na de verkiezingen is dit aantal door fusies van partijen verminderd naar het nog steeds 

hoge aantal van twaalf politieke partijen. Vijf partijen hebben één zetel. De grootste par-
tij is een fusie van drie lokale partijen met de verhouding 3:3:1.  

2  Het begrip kloof is een metafoor. Metaforen bieden inzicht, maar vertroebelen tegelij-
kertijd, doordat ze door de blik op bepaalde eigenschappen van een fenomeen richten en 
daardoor andere eigenschappen minder zichtbaar of zelfs onzichtbaar maken (Morgan, 
1997 p. 348).
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1.1.1 TELOORGANG VAN POLITIEKE PARTIJEN 

De groeiende afstand tussen politieke partijen en hun achterban uit zich in een 
afnemend aantal leden, afname van kiezerstrouw en dalende opkomstcijfers bij 
verkiezingen. Dit zijn geen puur Nederlandse verschijnselen, maar lijkt een 
onderdeel van een verandering in de politieke cultuur van Westerse democra-
tieën (zie figuur 1-1). 

Politieke partijen reageren verrassend eensgezind op deze problemen, althans, 
dat blijkt uit de rapporten die politieke partijen publiceren naar aanleiding van 
de laatste jaren frequent voorkomende grote politieke nederlagen (zie tabel 
1-1). We kunnen haast spreken van een traditie die begon in 1994 met de 
commissie Gardeniers van het CDA.3 De overeenkomst in de conclusie van 
deze rapporten is dat de partijen naar eigen oordeel te veel aandacht hadden 
voor de machtsstrijd in de partijtop die top te veel gericht is op Den Haag en te 
weinig oor had voor de zorgen en wensen van leden en kiezers. Politieke par-
tijen zouden volgens de rapporten bovendien het contact verloren hebben met 
hun ideologie. Een rode draad in deze rapporten is het bestaan van een kloof 
tussen de politiek en de burger. 

Tabel 1-1: Evaluaties verkiezingsuitslagen sinds 1994 

 Partij Titel Jaar 
Commissie Gardeniers-
Berendsen 

CDA Rapport evaluatiecommissie 1994 

Bestuur  VVD 
Minder partij, meer maat-
schappij 

2002 

Commissie De Boer PvdA Kaasstolp aan diggelen 2002 

Commissie Dekker VVD 
Kiezen voor een nieuw libe-
raal elan 

2006 

Commissie Vreeman PvdA De scherven opgeveegd 2007 

Commissie Dijksma PvdA 
Brief aan de leden van de 
PvdA 

2009 

Commissie Frissen CDA Verder na de klap 2010 
Commissie Van Dijk GroenLinks Op weg naar de toekomst 2012 

In deze rapporten wordt de kloof niet altijd even helder gedefinieerd. Volgens 
Voerman wordt in deze rapporten gewezen op vier fouten (Voerman, 2003 
p. 204). Het zou gaan om gebrekkige communicatie waarbij de informatie 
overwegend top-down georganiseerd is, een verbleekt ideologisch profiel, een 
teloorgang van het debat in de partij en een gebrek aan invloed van de leden. 

                                                        
3  Het proces dat Elchardus (2002) beschrijft hoe de Belgische overheid reageert op een 

hype, is bruikbaar als een beschrijving van hoe Nederlandse politieke partijen reageren 
op verkiezingsnederlagen. De functie van de commissie kan niet alleen gezien worden 
als het analyseren van het probleem met het oogmerk het op te lossen, maar ook als een 
bezweringsformule die de achterban moet overtuigen dat het probleem aangepakt wordt.
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Gebrekkige communicatie, teloorgang van debat en gebrek aan invloed van de 
leden zouden aspecten van de kloof kunnen zijn. Opvallend is het daarbij, dat 
volgens deze rapporten niet alleen gaat om een kloof tussen kiezers en politie-
ke partijen, maar ook over te veel afstand tussen leden en de top binnen de 
politieke partijen. 

In deze rapporten wordt gewezen op een afnemende binding van kiezers aan 
partijen en een toename van het aantal wisselende kiezers (Thomassen, et al., 
2014 p. 236; ROB, 2010; ROB, 2005). Overigens is dat niet een louter Neder-
lands verschijnsel (Mair, et al., 2004; Dalton, et al., 1984). In figuur 1-1 wordt 
een aspect van deze trend zichtbaar gemaakt aan de hand van ontwikkelingen 
in de steun voor de grotere politieke partijen in een aantal West-Europese de-
mocratieën.4 Er blijkt in alle onderzochte landen een gestage afname van het 
aantal zetels dat de grote twee, drie of vier politieke partijen bij verkiezingen 
weten te behalen. In Italië zijn alle grote partijen zelfs verdwenen. In Groot 
Brittannië is de grootste partij voor de tweede maal in de geschiedenis ge-
dwongen een coalitieregering te vormen en in België is bij de totstandkoming 
van het vorige kabinet meer dan een jaar vergaderd om tot een coalitie te ko-
men. 

 

                                                        
De sprong omhoog tussen 1972 en 1977 in Nederland is te verklaren door de fusie van 
de KVP, ARP en CHU in het CDA, maar in weerwil van deze fusie zijn de ‘grote drie’ 
nu kleiner dan in de jaren vijftig en zestig. Daarmee sluit de trend in Nederland aan bij 
de andere geselecteerde landen. Ook daar daalt het aandeel van de grote partijen, terwijl 
in Italië de christendemocratische partij, de communistische partij en de socialistische 
partij na de verkiezingen van 1987 en 1992 volledig zijn verdwenen. Het Britse kies-
stelsel heeft door het first past the post systeem een tweepolige tendens (Heywood, 
2002 p. 233). Hierdoor worden de zetels meestal verdeeld over de twee grootste partij-
en, maar ook hier daalt het percentage zetels dat de grote twee bij verkiezingen krijgen 
toebedeeld. In Belgische stelsel zijn er door de splitsing van veel politieke partijen in 
een Vlaamse en een Waalse tak meer kleinere partijen. Onafhankelijk van het stelsel 
blijkt dat overal de grote partijen te maken hebben met een afkalvend electoraat. De 
ontzuiling is daardoor eerder een symptoom van een internationaal optredend fenomeen, 
dat terug te voeren is op een grotere, dieper liggende trend, die vanaf in de jaren ’70 de 
omvang van de grote politieke partijen beïnvloedt.
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Figuur 1-1: Percentage zetels van grootste partijen bij landelijke verkiezingen 1945-2014 
(tussen haakjes aantal, * Italië alleen christendemocraten, socialisten en communisten) 
(bron: wikipedia.com). 

Deze ontwikkelingen blijken ook als we in detail gaan kijken naar de ontwik-
kelingen in Nederland. In figuur 1-2 is te zien dat de drie bestuurderspartijen 
CDA,5 PvdA en VVD tot 1986 nooit meer dan 20% van de zetels verloren. De 
geschiedenis van grote verliezen begon juist met de eerste verkiezingen na de 
val van de Berlijnse muur en na het verschijnen van Fukuyama’s boek over het 
einde van de geschiedenis (Fukuyama, 1992). In 1994, 2002, 2006 en 2010 
moest één of meerdere van de drie grote partijen zware nederlagen incasseren. 
De zekerheid van veertig zetels voor het CDA en de PvdA is verdwenen. Na 
zware nederlagen boekten de PvdA en het CDA enorme overwinningen, zoals 
het CDA in 2002 en de PvdA een jaar later, zonder overigens terug te keren 
naar de hoge uitslagen die deze partijen in hun glorietijd als normaal be-
schouwden. Die afname van trouw is overigens niet voorbehouden aan com-
munautair ingestelde partijen, in Nederland de PvdA en het CDA, maar ook 

                                                        
5  Voor de vorming van het CDA in 1977 zijn de cijfers van KVP, ARP en CHU bij elkaar 

opgeteld. 
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aan liberale partijen. De VVD moest in 2002 en 2006 en bij de gemeente-
raadsverkiezingen van 2014 zware verliezen incasseren. 

 

Figuur 1-2: Zetelwinst en verlies per Tweede Kamerverkiezing in Nederland in%en van de 
drie bestuurspartijen (1948-2012)6 

Omdat politieke partijen, en zeker bestuurlijk ingestelde partijen, niet alleen 
ideologisch gestuurde organisaties zijn, maar ook banenmachines, is het denk-
baar dat de overheid die wordt bestuurd door vertegenwoordigers van in zetels 
uitgedrukt grotere politieke partijen naar manieren zoekt om de kloof te dich-
ten. De volksvertegenwoordigers en de door hen benoemde bestuurders heb-
ben een sterke motivatie om de trend tot sterk wisselende verkiezingsuitslagen 
te keren en hebben daartoe interventies ingezet. Zo beschrijft Gilsing (1994) de 
initiatieven die in Nederlandse gemeenten zijn genomen na de spectaculaire 
daling van de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1990. Ook inter-
nationaal zien we dat er tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen allerlei 
pogingen tot politieke en bestuurlijke hervorming zijn ondernomen 
(Wainwright, 2009; Zakaria, 2003; Putnam, 2003; Møller Hansen, 2010). 

                                                        
6  In 1956 nam het aantal zetels in de Tweede Kamer toe van 100 naar 150. Vandaar de 

uitzonderlijke toename in dat jaar. Bron: verkiezingsuitslagen.nl. 
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1.1.2 INDIVIDUALISERING, MONDIGHEID EN TOEGE-
NOMEN WANTROUWEN 

Een ander fenomeen is de individualisering. Sinds 1967 hebben mensen in 
Nederland, overigens in lijn met internationale ontwikkelingen (Putnam, 
2000), zich afgekeerd van collectiviteiten of zuilen en burgers stellen zich 
meer op als individuen die mondig en zelfbewust het lokale bestuur tegemoet 
treden. De Raad van Openbaar Bestuur verwoordt dat heel scherp door te stel-
len dat politici en bestuurders a priori wantrouwen ten deel valt (ROB, 2010 
p. 22). Ambtenaren en politici hebben het daar moeilijk mee. De burger wordt 
mondiger, maar dat gaat niet gepaard met een gezonde dialoog. Er wordt gesp-
roken van cynisme en dubbele agenda’s, ambtenaren ervaren minder respect 
voor hun ambt (Roëll, 2012). Ook wordt een beeld geschetst van een groeiend 
gat tussen ideaal en werkelijkheid. Terwijl overheidsdienaren steeds beter 
presteren, worden de eisen versneld groter, zodat de overheid zich geplaatst 
ziet in de allegorische nachtmerrie van een hardloper die zijn tegenstander bij 
elke stap net iets sneller ziet wegrennen (Knottnerus, et al., 2012 p. 45). Het is 
bekend dat sociaaldemocraten en socialisten hoge verwachtingen hebben van 
de staat, maar dit blijkt niet aan hen voorbehouden. Er zijn gemeenten waar 
gesproken wordt over staatsliberalen (Van Kan, et al., 2014 p. 53). Een staats-
liberaal is iemand die bij verkiezingen in beginsel op een liberale partij stemt 
om de overheid zoveel mogelijk op afstand houden: er mogen geen regels 
worden opgelegd en de belasting moet omlaag, maar tegelijkertijd eist de 
staatsliberaal wèl kwaliteit van de overheid voor zijn belastinggeld: hij mag de 
kerstboom op straat gooien, maar de gemeente moet de boom snel opruimen. 
Er moet op kosten van de gemeente een atletiekbaan komen in weerwil van 
een redelijke verwachting dat die niet intensief zal worden gebruikt. 

Of er inderdaad sprake is van toegenomen wantrouwen staat open voor onder-
zoek, maar politici zijn er wel van overtuigd dat we te maken hebben met 
mondiger burgers die het bestuur kritischer benaderen en minder vertrouwen in 
hun bestuur hebben dan voor 1990 het geval was. Zo blijkt uit onderzoek on-
der Kamerleden in 2001 en 2006 dat twee derde van hen meent dat er sprake is 
van een groeiende kloof met de burgers (Thomassen, et al., 2014 p. 177). Aan-
gezien mensen handelen op grond van beelden die zij van de werkelijkheid 
hebben en niet op grond van feiten, kan worden verwacht dat bestuurders op 
zoek gaan naar antwoorden op wat zij ervaren als een groeiende kloof. 

1.1.3 SCHAALVERGROTING 

Een tweede aspect dat invloed heeft op vergroting van de perceptie van de 
afstand volgens burgers tussen henzelf en de overheid is de schaalvergroting 
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van gemeenten. In figuur 1-3 worden indexcijfers van het aantal (waarnemend) 
burgemeesters en het aantal raadsleden getoond. Het aantal burgemeesters is 
uiteraard gelijk aan het aantal gemeenten. Het absolute aantal raadsleden in 
Nederland blijft tot ongeveer 1970 redelijk stabiel. De schaalvergroting als 
gevolg van fusies van gemeenten, goed te zien in de afname van het aantal 
burgemeesters, is niet dramatisch en door de bevolkingsgroei blijft het aantal 
raadsleden ongeveer gelijk. Immers, als het aantal inwoners van een gemeente 
stijgt, verkrijgt deze gemeente op grond van art. 8 lid 1 Gemeentewet meer 
raadsleden als zij een van de in dit artikel bepaalde grenswaarden overschrijdt. 
De fusie in combinatie met de bevolkingstoename zorgt er wel voor dat het 
aantal raadsleden per inwoner afneemt. 

Na 1970 groeit het aantal fusies van gemeenten fors. Tussen 1900 en 1960 is 
het aantal gemeenten met 11% gedaald. Tussen 1960 en 2010 verdwijnt 51% 
van het aantal gemeenten van 1900. Door deze versnelling, gecombineerd met 
een afnemende bevolkingsgroei, is de regeling van de Gemeentewet niet lan-
ger in staat het aantal raadsleden stabiel te houden en neemt het aantal raadsle-
den af tot ongeveer 65% van het aantal raadsleden dat er in de periode 1900 tot 
en met 1970 volksvertegenwoordiger was. Tegenwoordig zijn er 20% van het 
aantal raadsleden en 11% van het aantal burgemeesters per duizend inwoners 
minder vergeleken met het aantal dat er in 1900 was.7 Uiteraard hebben de 
komst van de telefoon, toenemende geletterdheid en meer recentelijk, internet 
en sociale media de bereikbaarheid van deze beperkte groep vergroot, maar er 
zijn aanwijzingen die duidelijk maken dat dit onvoldoende is om de kloof 
tussen burgers en hun lokale overheid gering te houden (Dahl, et al., 1973 
pp.  5-79). 

                                                        
7  Het aantal wethouders is niet wettelijk vastgelegd. Doordat de neiging bestaat om de 

omvang van colleges minder snel mee te laten groeien met de omvang van het electo-
raat, is de afname van collegeleden per inwoner een percentage dat inligt tussen dat van 
de raadsleden en dat van de burgemeesters. 
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Figuur 1-3: Indexcijfers aantal burgemeesters en raadsleden 1900-1914 

Een neveneffect van de herindelingen na 1970 is dat politieke partijen ver-
splinteren doordat partijleden van landelijke partijen uit een bepaald dorp af-
splitsen (Terlouw, 2014) en een lokale lijst oprichten die hun dorp vertegen-
woordigt binnen de nieuwe gemeente. Daarnaast blijkt dat burgers in andere 
dorpen dan de hoofdkern eerder hun lidmaatschap opzeggen of minder snel lid 
worden van een politieke partij, zodat de hoofdkern relatief beter is vertegen-
woordigd binnen de gemeenteraadsfracties van de fusiegemeente. Dit effect 
wordt versterkt bij de selectie van raadsleden en wethouders, waardoor de 
hoofdkern in de raad vaak relatief met meer mensen is vertegenwoordigd dan 
andere de overige kernen in de gemeente (Lunsing, 2012). De kloof wordt 
daardoor voor inwoners van buiten de hoofdkern relatief groter. Afstand tot het 
gemeentehuis doet er toe. 

Met minder raadsleden per inwoner en minder bestuurders per inwoner is het 
uiteraard tijdrovender om in een groter gebied en dus grotere reistijden, contact 
te onderhouden met evenveel burgers als in de voormalige kleinere gemeenten 
het geval was. Natuurlijk beschikken politici in 2014 over meer technische 
middelen dan in 1900, maar dat blijkt onvoldoende om bijvoorbeeld verder 
gelegen kernen evenzeer bij het bestuur te betrekken als meer nabij gelegen 
kernen (Lunsing, 2012).  

De contacten tussen politici en burgers kunnen op diverse wijze verlopen. In 
vergelijking met 1900 is het aantal technische middelen drastisch toegenomen. 
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Destijds kon de burger kiezen uit het schrijven van een brief of zelf contact 
met de politicus te zoeken – waarbij de meeste mensen lopend naar het stad-
huis moesten bij gebrek aan andere voor hen betaalbare vervoersmiddelen. Een 
halve eeuw later werd de telefoon toegevoegd aan de mogelijkheden, maar 
vooral sinds de jaren negentig zijn de mogelijkheden sterk toegenomen. Te 
denken valt aan internet (mail, sms-berichten, facebook, whatsapp) en de mo-
biele telefoon die is geëvolueerd naar een smart phone, waardoor burgers en 
politici frequenter contact kunnen leggen. Daar staat tegenover dat deze nieu-
we technologieën weliswaar meer mogelijkheden bieden een boodschap over 
te brengen, maar dat ze nauwelijks een oplossing bieden voor het tijdgebrek 
waar politici al mee kampten voordat ze deze nieuwe technologieën ter be-
schikking kregen. De boodschappen moeten immers wel worden waargeno-
men en verwerkt. De beperkte tijd die een politicus heeft, wordt bij verder-
gaande schaalvergroting een toenemende beperking voor openheid en toegan-
kelijkheid (Dahl, et al., 1973 pp. 75-79). 

1.2 DE KLOOF EN DE VRAAG 

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen wordt alom gezocht naar mid-
delen om deze kloof kleiner te maken (Gilsing, 1994). De Raad van Openbaar 
Bestuur ziet drie wegen: het bedrijven van politiek op basis van waarden en 
beginselen, het geven van meer invloed aan burgers op de keuze van hun poli-
tiek bestuurders en tenslotte het versterken van de burgerinvloed op het beleid 
en de politieke besluitvorming (ROB, 2010 p. 43). In dit boek zal de aandacht 
vooral gericht zijn op de laatste methode. Er zijn in dit verband verschillende 
initiatieven genomen. Dat is bijvoorbeeld gedaan door 1) meer transparantie in 
de beleidsvorming en -uitvoering en het bieden van mogelijkheden aan burgers 
om hun zienswijze te geven, 2) door vertegenwoordigers van een buurt of dorp 
de mogelijkheid te bieden beslissingen te nemen namens de eigen achterban 3) 
door het electoraat (bijvoorbeeld via referenda) zelf besluiten te laten nemen 
(ROB, 2010 pp. 47-50). In dit onderzoek bestuderen we een drietal van deze 
initiatieven. 

Een fraai voorbeeld van de eerste optie is de vermaatschappelijking van het 
Welstandsadvies door minister Remkes. De wetswijziging verplicht gemeenten 
om burgers toe te laten bij zittingen van de welstandscommissie en verplicht 
gemeenten om een welstandsnota op te stellen, zodat burgers kunnen weten 
aan welke criteria hun bouwplannen worden getoetst. Doordat burgers bij de 
zitting aanwezig zijn, kunnen ze een toelichting geven op de ingediende plan-
nen en een mondelinge toelichting krijgen over het nog op te stellen advies. De 
mate van succes van deze methode kan onderzocht worden aan de hand van 
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gegevens die zijn verzameld in opdracht van de gezamenlijke rekenkamer van 
Heerenveen (2010), Lemsterland (2010) en Skarsterlân (2010). Hiervoor zijn 
stukken doorgenomen en interviews met bestuurders en vakambtenaren afge-
nomen, maar ook telefonische interviews met burgers en drie groepsgesprek-
ken met burgers en leden van de gemeentelijke rekenkamer.  

Een voorbeeld van de tweede aanpak zijn de buurtbudgetten waarbij buurtver-
tegenwoordigers besluiten nemen namens hun buurt of dorp. De wijze waarop 
buurtbudgetten worden verleend en de vrijheid die buurtbestuurders hebben bij 
de besteding kan sterk verschillen per gemeente. Als dus gekozen wordt voor 
een onderzoek in een bepaalde gemeente, wordt tegelijk gekozen voor een 
bepaald buurtbudgetarrangement. Hier zal gebruik worden gemaakt van gege-
vens die zijn verzameld bij een onderzoek naar buurtbudgetten in de gemeente 
Emmen. Er zijn voor dit onderzoek diepte-interviews afgenomen bij negen 
amateurbestuurders, zodat duidelijk kan worden gemaakt hoe deze amateurbe-
stuurders de werking van de buurtbudgetten ervaren (Lunsing, 2009).  

Een voorbeeld tenslotte van burgers die de mogelijkheid krijgen zelf een be-
sluit te nemen, is het referendum. Hoewel formeel het besluit nog steeds door 
de volksvertegenwoordiging moet worden genomen, blijkt in de praktijk de 
uitslag van een referendum doorslaggevend voor het besluit.  

De uitslag bepaalt daarmee feitelijk het besluit en dus is een referendum een 
manier om de besluitvorming aan burgers over te laten. Over referenda zijn 
gegevens zijn verzameld voor een onderzoek naar vier referenda, twee in Gro-
ningen, één in Zwolle en één in Amsterdam (Lunsing, 2008). De voor dit on-
derzoek gebruikte gegevens over Groningen worden aangevuld met gegevens 
die op later aanvullend zijn verzameld (Lunsing, 2012). 

Het onderzoek naar deze drie maatregelen geeft inzicht in de doorwerking van 
drie interventies op verschillende schalen. Bij het welstandsonderzoek is het 
effect vooral werkzaam bij individuele aanvragers van bouwvergunning. Bij 
het buurtbudgetonderzoek wordt het effect zichtbaar op het niveau van de 
dorp- en wijkbestuurders. Bij het onderzoek naar referenda wordt het effect 
zichtbaar op het niveau van het gehele electoraat. Deze verschillen maken dit 
onderzoek juist interessant voor politiek bestuurders, omdat het hen kan helpen 
bij het beantwoorden van de vraag in welke richting de kans op succesvolle 
oplossingen het best gezocht kan worden. De verschillende contexten zullen in 
hoofdstuk 2 nader worden belicht. Op deze plaats volstaat het om aan te geven 
dat de relevante overeenkomst tussen de drie sterk verschillende interventies is 
dat de politieke bestuurders beoogden de afstand tussen overheid en burger te 
doen afnemen. 



De kloof 

22 

In het onderzoek van deze drie cases stellen we steeds de vraag naar de invloed 
van deze vernieuwingspoging op de ‘kloof’. Om deze vraag te kunnen beant-
woorden moet duidelijk zijn wat met de kloof wordt bedoeld. De kloof wordt 
vaak omschreven als de afstand tussen burgers en hun overheid, maar wat dat 
precies is, wordt niet altijd even helder geduid, zoals blijkt uit publicaties van 
sociologen (Schinkel, 2008), politicologen en bestuurskundigen (Cuperus, 
2009; Duineveld, 2011; Rob, 2005), journalisten (Chavannes, 2009), juristen 
(Buruma, 2010), historici (Von der Dunk, 2010; Van Rossem, 2010; 
Ankersmit, et al., 2008; Mak, 2005).  

De begrippen ‘kloof’ en ‘afstand’ vragen nadere uitleg. Het is immers over-
duidelijk dat in de dagelijkse politieke en ambtelijke praktijk volksvertegen-
woordigers, politieke bestuurders, ambtenaren enerzijds en burgers anderzijds 
bij voortduring contact met elkaar onderhouden. Dit verloopt via media, maar 
ook via gesprekken over problemen in de buurt of wijk, via handhaving en 
gevolgen van besluiten die de vrijheid van burgers beknotten of juist vergro-
ten, de belastingen verhogen of verlagen of invloed hebben op de leefomge-
ving van burgers. Er zijn voortdurend ontmoetingen op de kloof. De drie deel-
onderzoeken zijn daar voorbeelden van. 

Het bestaan van de kloof is een hardnekkig beeld. We gaan er hier van uit dat 
dit beeld in de hoofden van burgers, ambtenaren, volksvertegenwoordigers en 
bestuurders zit. Dit onderzoek richt zich op de beelden van burgers. De oorde-
len van burgers gaan met betrekking tot de kloof uiteindelijk niet over datgene 
wat feitelijk juist is, of iets minder ambitieus, over datgene wat waarneembaar 
is of waargenomen wordt, maar om datgene wat gepercipieerd wordt. In de 
woorden van Thomas: ‘if men define their situations as real, they are real in 
their consequences’ (Coser, 1956 p. 107). Het gaat om hoe burgers hun waar-
nemingen, bestaande uit directe en indirecte waarnemingen, vertalen in het 
beeld dat ze van hun omgeving hebben. 

In dit onderzoek richten we ons op de mogelijke effecten op deze beelden van 
de drie genoemde interventies. Het staat te bezien of deze interventies bijdra-
gen aan het doel om de vervreemding van tussen burgers enerzijds en de poli-
tiek en het openbaar bestuur anderzijds te verminderen (Rob, 2005 p. 5). Dat 
leidt tot de volgende vraag: 
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HOE HEBBEN  

 DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE WEL-

STANDSPROCEDURE,  

 DE BUURTBUDGETTEN IN EMMEN EN 

 DE REFERENDA IN DE GEMEENTE GRONINGEN 

EFFECT OP DE PERCEPTIE VAN BURGERS VAN DE AF-

STAND TOT DE OVERHEID? 

Het woordje ‘hoe’ moet ruim opgevat worden. Het stelt de vraag naar de mate 
waarin de interventie effect heeft op de perceptie, maar ook de vraag naar de 
wijze waarop dat effect optreedt. Het antwoord op het hoe, zou dus ook kun-
nen zijn dat er geen effect is en dat dit bijvoorbeeld komt doordat de interven-
tie door externe factoren geen effect sorteert. 

In hoofdstuk 2 wordt gezocht naar een theoretisch kader en een methode om 
de centrale vraag te onderzoeken. Dit leidt tot een theoretisch kader waarmee 
in de drie daarop volgende hoofdstukken de drie interventies besproken en 
geanalyseerd worden. In het laatste hoofdstuk worden de bevindingen van de 
analyses met elkaar vergeleken met het oogmerk iets te zeggen over de bruik-
baarheid van de interventies voor het bevorderen van de revitalisering van 
politieke partijen, het betrekken van burgers bij de politiek of het verbeteren 
van het beeld van burgers over de politiek en de overheid. Hiermee wordt de 
centrale vraag beantwoord. 

De gehate compromissen (Drees, 1975 p. 178) blijven noodzakelijk. Overhe-
den blijven afhankelijk van steun van haar bevolking (Hoogerwerf, et al., 2014 
p. 241; Ehrlich, 1929). Om die steun te verwerven en behouden is wederzijds 
begrip tussen burgers en hun overheid noodzakelijk. Hoewel er veel gesproken 
wordt over een kloof tussen overheid en burgers, blijkt er in de praktijk veel 
contact te zijn tussen de overheid en de bevolking. Hier zal worden onderzocht 
hoe twee van de drie methoden die de ROB voorstelt, helpen om overheidsbe-
leid beter inhoudelijk aan te laten sluiten bij de wensen en verwachtingen van 
burgers of naar de beleving van burgers leiden tot een zorgvuldiger besluit-
vormingsproces. Het gaat hier over contacten op de kloof en hoe die contacten 
vorm gegeven kunnen worden, zodat na het contact die gepercipieerde kloof 
als minder breed wordt gepercipieerd.  
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2 THEORIE EN METHODEN  

Eén van de grootste uitdagingen van het onderzoek is om de drie in hoofd-
stuk 1 genoemde, onderling verschillende interventies zo te beschrijven, dat 
het niet alleen mogelijk is om iets te zeggen over de effecten van de afzonder-
lijke interventies, maar om algemene conclusies te trekken over de drie inter-
venties tegelijk. Om deze ambitie realiseerbaar te maken, is het noodzakelijk 
een beschrijvingswijze van de empirie te kiezen die op alle drie toepasbaar is.  

Allereerst gaan we in paragraaf 2.1 in op de algemene verklaringsprincipes die 
we in dit onderzoek hanteren. Aansluitend stellen we in paragraaf 2.2 een ab-
stract model voor waarmee de gevolgen van de interventies zullen worden 
beschreven. Dat model wordt vervolgens nader vertaald naar onze drie cases, 
zodat de verschillen en overeenkomsten van de cases in beeld kunnen worden 
gebracht. In dat kader formuleren we vervolgens in paragraaf 2.3 hoe bestuur-
lijke interventies naar verwachting doorwerken op de burgerpercepties van de 
kloof tussen burger en overheid. Daarbij worden ook de twee mechanismen die 
centraal staan in onze verklaringen geïntroduceerd. Hierna wordt in paragraaf 
2.4 een beschrijving gegeven van de relevante actoren. De belangrijkste acto-
ren zijn uiteraard het object van de interventie: de burgers. Daarnaast spelen de 
overheidsdienaren en hun adviseurs een rol als uitvoerders van de interventie. 
Tenslotte gaan we in paragraaf 2.5 in op de gehanteerde methode. 

In de hoofdstukken drie tot en met vijf wordt met behulp van het in dit hoofd-
stuk ontwikkelde analysekader ingegaan op de drie cases die in hoofdstuk 1 
zijn voorgesteld. 

2.1 VERKLARINGSPRINCIPES 

Tilly (2001 p. 22) onderscheidt voor de politicologie vijf concurrerende ver-
klaringsmethoden. Dit zijn volgens Tilly scepticism, law seeking accounts, 
propensity analysis, systemic analysis en mechanism and process. 

Scepticisme is een verklaringsmethode die ervan uit gaat, dat een bepaald fe-
nomeen te complex is om te doorgronden en dat mede vanwege beperkt be-
schikbare gegevens algemeen geldige verklaringen waarschijnlijk niet moge-
lijk zijn. In plaats daarvan tracht de onderzoeker complexe processen en ge-
beurtenissen te beschrijven en te interpreteren. Deze wijze van onderzoek 
wordt in beginsel uitgevoerd door journalisten, maar kan ook door serieuze 
onderzoekers worden bedreven in die gevallen waar weinig concrete data 
voorhanden zijn. Het is verhelderend om te laten zien hoe deze verklaringsme-
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thoden gebruikt kunnen worden bij het verklaren van het fenomeen van de 
opmars van lokale en one-issue partijen.  

De scepticist onderzoekt de opmars van lokale en one-issue partijen door 
het raadplegen van een aantal bronnen, bijvoorbeeld enkele straatinter-
views. Op basis van deze vraaggesprekken constateert hij dat burgers tel-
kens boos zijn op de traditionele politieke partijen (Van Rossem, 2010), 
omdat ze bij deze partijen geen herkenbaar antwoord vinden voor de 
aanpak van problemen die hen als burgers bezighouden. Op basis daar-
van concludeert deze onderzoeker dat kiezers zich afwenden van de tradi-
tionele politieke partijen en dat dit een verklaring is voor de opmars van 
lokale en one-issue-partijen. 

Hierbij wordt uitgegaan van beperkte gegevens die worden gebruikt om ont-
wikkelingen te kunnen duiden en tot verklaringsaanzetten te komen.  

Verklaring op basis van wetmatigheden gaat uit van robuuste empirische gege-
vens waaruit een causaal verband te destilleren valt. Het gaat er om een relatie 
vast te stellen tussen verschijnselen. Een wetmatigheid zou kunnen zijn dat 
kiezers niet langer op een bepaalde politieke partij stemmen, omdat zij vinden 
dat die partij niet geleverd heeft, wat zij van deze partij verwachtten 
(Schumpeter, 1963). Hier zou de volgende verklaring op kunnen worden geba-
seerd: 

De opmars van lokale en one-issue partijen is te verklaren onder verwij-
zing naar deze theoretische ‘wetmatigheid’ en statistische gegevens 
waaruit blijkt dat kiezers die eerder stemden op collegepartijen, bij nieu-
we verkiezing hun stem geven aan een oppositiepartij, omdat ze ontevre-
den zijn over de beleidsprestaties van de collegepartijen. 

Bij een propensity-verklaring1 wordt geen deterministische relatie veronder-
steld, maar is de veronderstelling dat onder invloed van bepaalde situaties de 
kans op bepaald gedrag groter of kleiner is dan in andere situaties. Een typi-
sche conclusie is hier dat als actoren in een bepaalde situatie gebracht worden 
de kans toeneemt dat ze op grond van hun attitude op een bepaalde manier 
reageren. De zekerheid van de wetmatigheid ontbreekt, maar er is wel een 
zekere regelmatigheid waar te nemen. 

De opmars van lokale en one-issue partijen bij lokale verkiezingen is op 
deze wijze te verklaren onder verwijzing naar eerdere theorievorming en 
onderzoek, waaruit blijkt dat de kans dat ontevreden aanhangers van col-

                                                        
1  Propensity is geneigdheid. 
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legepartijen stemmen op de oppositie statistisch significant groter is dan 
de kans dat tevreden stemmers op collegepartijen dat doen. 

Een systeemverklaring zoekt een verklaring voor het gedrag van mensen op 
grond van het systeem waarbinnen mensen opereren. Dat systeem kan geborgd 
zijn in tradities, in economische structuren, in juridische regels of instituties, 
waardoor de handelingsruimte voor actoren groter of juist kleiner wordt. De 
verklaring wordt dan veelal gezocht in de functie of positie die mensen of in 
onderstaand voorbeeld partijen binnen een systeem hebben.  

De opmars van lokale en one-issue partijen is te verklaren uit het feit dat 
in het Nederlandse politieke systeem (evenredige kiesstelsel) in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld in het Britse systeem (districtenstelsel), kleine partij-
en een mogelijke uitlaatklep zijn voor onvrede met traditionele partijen, 
omdat het eenvoudiger dan in het Britse systeem is parlementszetels te 
veroveren. 

Tilly gaat in zijn artikel vooral in op de mechanism and process verklarings-
methode. Deze vijfde benadering richt zich op het traceren van bepaalde me-
chanismen (invloeden van buitenaf; cognitieve processen: leren, imiteren; 
relationele processen: toegang hebben tot, contact opnemen met; en episodes: 
fasen). Kenmerkend voor de benadering is de contextgebondenheid. Eenzelfde 
externe invloed (EI) kan op verschillende plaatsen een verschillend effect (E) 
hebben. Met andere woorden: EI leidt niet altijd tot E, maar onder specifieke 
omstandigheden zal dit wel het geval zijn. 

Een onderzoeker die op deze manier werkt zou de opmars van lokale en 
one-issue partijen voor een deel verklaren uit herindelingen (invloed van 
buitenaf). In de kleinere kernen van de nieuwe gemeente – waar van 
oudsher hechte gemeenschappen bestaan en er nauwe persoonlijke con-
tacten zijn (context 1; gerelateerd aan relationeel proces), zullen na een 
herindeling initiatieven ontstaan voor lokale partijvorming gericht op het 
beschermen van belangen en behoud van de plaatselijke identiteit van 
heringedeelde kernen. In de grotere kernen (context 2; wederom gerela-
teerd aan relationele processen) zal dit niet of minder het geval zijn. Ove-
rigens zal dit effect bij de eerste herindelingsverkiezing naar verwachting 
groter zijn dan bij latere reguliere raadsverkiezingen (fase-effect; omdat 
de kans op succesvolle kiezersmobilisatie op het identiteitsissue in de pe-
rifere kernen groter is kort na de herindeling). 

Elk van de verklaringsmethoden heeft aantrekkelijke en minder aantrekkelijke 
kanten. De verklaringsmethode mechanism and process biedt, zoals Tilly stelt, 
ruimte voor nuancering van de causale verklaring. Enerzijds wordt door ge-
bruikers van deze methode erkend dat er bepaalde regelmatigheden zijn, maar 
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anderzijds wordt bewust rekening gehouden met omgevingsfactoren die een 
eenduidige verklaring in de weg staan. Mechanismen bevatten ruimte voor 
bewuste of onbewuste keuze, waardoor een mechanisme op individueel niveau 
geen voorspelbare uitkomst biedt (Tilly, 2001 p. 24). De werking van een me-
chanisme is echter wel op geaggregeerde schaal zichtbaar. Individuen kunnen 
sterk verschillende keuzes maken, maar op geaggregeerd niveau zal blijken dat 
er toch een eenduidige uitkomst is. 

Centraal bij de mechanisme-procesbenadering is dat de uitkomst niet afhanke-
lijk is van een interventie, maar ook van andere factoren die in de omgeving 
van de interventie een rol spelen. Dit wordt de regime environment (Tilly, 
2001 p. 32) of context (Tilly, et al., 2006 p. 19) genoemd. Een robuust sociaal 
mechanisme wordt door Tilly en Goodin (2006 p. 14) gedefinieerd als sociale 
gebeurtenissen die: 

1. onmiskenbaar een vergelijkbare impact veroorzaken bij gespecifieerde 
sociale elementen; 

2. onmiskenbaar vergelijkbare veranderingen bij die sociale elementen 
bewerkstelligen;  

3. en dat doen onder een breed scala aan omstandigheden. 

Veerman en Mulder werkten de mechanisme-procesmethode om tot wat zij het 
CMO-model noemden (Veerman, et al., 2010 pp. 21-32). Bij het CMO-model 
staat C voor de politieke en maatschappelijk context, die onder invloed van 
bepaalde processen of mechanismen (M) tot een bepaalde uitkomst leidt (O). 
Het CMO-model is daarmee een gekantelde variant van de verklaringsmethode 
mechanism and process (Tilly, 2001 p. 32).  

Om het iets concreter uit te leggen: een mechanisme zou kunnen zijn dat als 
iemand in een massa schreeuwt, dit tot paniek leidt. In het geval van de Dam-
schreeuwer, de man die bij de jaarlijkse dodenherdenking in 2010 tijdens de 
minuut stilte op de Dam in Amsterdam paniek veroorzaakte, lijkt dit mecha-
nisme te werken. Echter, tijdens de wedstrijd Ajax-FC Twente in de Arena, 
enkele dagen later en enkele kilometers verderop, blijkt dat vergelijkbaar 
schreeuwen niet leidt tot paniek, maar tot een volstrekt andere reactie, zoals 
enthousiaste bijval of een oppositionele reactie: tegenschreeuwen. Om van 
schreeuw tot paniek te komen moet voldaan zijn aan een beperkt aantal voor-
waarden of anders gezegd, aan een bepaalde context (zie verder paragraaf 
2.2.2). De schreeuw (interventie) wordt in beide contexten opgemerkt en leidt 
in beide gevallen tot verhoging van het adrenalinegehalte in medemensen, 
maar in het ene geval leidt de reactie (met in het achterhoofd de verhitte dis-
cussie over terrorisme) tot vluchtreactie en in het andere geval (met in het 
achterhoofd de trouw aan een aanhang) tot verbale steun of vertoon van afkeer. 
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Het vergelijkbare gevolg is dus toegenomen oplettendheid, maar een totaal 
andere reactie bij veel mensen tegelijk. Dit zijn twee omstandigheden, maar 
het is denkbaar dat er meer omstandigheden zijn waar sociale elementen, men-
sen, in actie komen als ze een schreeuw horen. In dat geval is er dus sprake 
van een activering door een schreeuw onder een breed scala van omstandighe-
den. Deze activering van de omstanders is het robuuste mechanisme. Maar de 
gedragsreactie kan in een andere context geheel anders zijn. 

Een robuust mechanisme is daarmee een bescheiden theorie. Een theorie is een 
universele uitspraak (…) die (…) in staat stelt tot het verklaren of voorspellen 
van empirische regelmatigheden (Koningsveld, 1979 p. 205). Een theorie is 
volgens deze definitie universeel geldig, terwijl een mechanisme slechts in 
bepaalde omstandigheden geldig is. Dit onderscheid is overigens niet zo hard 
als wel lijkt. Een appel zal volgens de zwaartekrachtstheorie altijd op de aarde 
vallen, maar er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Een 
belangrijke voorwaarde is dat de appel niet langer met zijn steel aan de boom 
verbonden is. In termen van een mechanisme gaat het dus om een omstandig-
heid waarin de appel niet langer met de boom verbonden is. De minder ambiti-
euze verwoording bij het gebruik van het woord mechanisme van Tilly is wel-
licht terug te voeren op het feit dat de variatie in omstandigheden in de mens-
wetenschappen zo groot is dat met de omschrijving ‘breed scala van omstan-
digheden’, genoegen moet worden genomen. Met andere woorden, appels 
hebben, zodra ze het contact met de boom verliezen, in de natuurwetenschap-
pen geen andere optie dan naar beneden te vallen. In de menswetenschappen 
wordt rekening gehouden met het moment dat een vrouw de appel plukt, en de 
appel dus niet valt, maar zich horizontaal verplaatst tot aan de mond van de 
man aan wie deze appel wordt aangeboden. 

Menswetenschappen werken met vergelijkbare wetten als natuurwetenschap-
pen, maar het aantal verstorende factoren is zo groot, dat beleidsonderzoekers 
bij de toepassing van deze wetmatigheden meer dan natuurwetenschappers 
rekening moeten houden met verstoringen vanuit de context. Deze verstorin-
gen moeten worden beschreven. Het is de context. 

2.2 CMO-MODEL NADER UITGEWERKT 

Het CMO-model biedt ons een middel om verschillende aspecten in beeld te 
brengen als we willen nagaan welke effecten bepaalde beleidsinterventies 
hebben. Het model is samengevat in figuur 2-1. Daar zien we hoe bepaalde 
beleidsinterventies (inhoud van beleid) binnen een bepaalde context (C, poli-
tieke en maatschappelijk omgeving) via bepaalde mechanismen (M) tot een 
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bepaalde uitkomst leiden (O, output) (Herweijer, et al., 2011 p. 18; Tilly, 2001; 
Veerman, et al., 2010). Het onderzoek naar de drie sterk verschillende over-
heidsinterventies (I) laat zien in hoeverre twee mechanismen (M) in een be-
paalde context (C) de beelden over de overheid bij de drie verschillende doel-
groepen veranderen (O). De gemeenschappelijke gewenste uitkomst van elk 
van de interventies is hier dat de kloof, ofwel de door burgers gepercipieerde 
afstand tussen overheid en burger kleiner wordt. Voor de werking van de in-
terventie is het van belang te weten welk mechanisme er bij de doelgroep door 
de gekozen interventie wordt geactiveerd. Het CMO-model abstraheert niet 
van de context, maar houdt er juist rekening mee dat kenmerken van de con-
text invloed hebben op de werking van een bepaalde interventie. 

Het CMO-model biedt de mogelijkheid om de antwoorden op de centrale 
vraag schematisch weer te geven. Het begrip interventie is terug te vinden in 
de centrale vraag. De vraag naar de wijze waarop de interventie effect heeft op 
de perceptie van burger over de afstand tussen overheid en burgers, vraagt naar 
een omschrijving van de mechanismen en het effect verwijst naar de uitkomst. 
De context kan worden gezien als een verzameling van omgevingsfactoren die 
een mogelijke alternatieve verklaring biedt voor het al dan niet bereiken van de 
gewenste uitkomst. Soms is er sprake van een interactie tussen een element 
van de context en de wijze waarop de interventie het mechanisme in werking 
zet. 

2.2.1 INTERVENTIES 

De inhoud van het beleid is de combinatie van een interventie (middel) waar-
mee politiek bestuurders verwachten of hopen dat de beoogde uitkomst (doel) 
tot stand zal komen. De centrale vraag gaat er impliciet van uit dat beleids-
voerders op zoek zijn naar een interventie die de kloof zal doen afnemen. 

In de drie inhoudelijke hoofdstukken zullen drie onderling sterk verschillende 
interventies besproken worden. Daarin zal ook worden aangegeven volgens 

 

Figuur 2-1: CMO-model 
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welke beleidstheorie politieke bestuurders verwachten dat zij de kloof zullen 
verkleinen. 

De drie interventies zijn een verandering in de uitvoering van de welstands-
procedure (hoofdstuk 3), de inzet van buurtbudgetten (hoofdstuk 4) en de inzet 
van referenda (hoofdstuk 5). Bij de welstandsprocedure krijgen aanvragers van 
bouwvergunningen het recht om met de leden van de welstandscommissie over 
hun aanvraag te spreken. De verwachting is hier dat persoonlijk contact zal 
leiden tot een versmalling van de kloof. Deze interventie zal worden besproken 
aan de hand van waarnemingen gedaan tijdens een onderzoek in drie Friese 
gemeenten. 

De inzet van buurtbudgetten wordt onderzocht in de gemeente Emmen. De 
verwachting is hier dat buurtbestuurders door het verkrijgen van een bepaalde 
verantwoordelijkheid (het buurtbudget) meer begrip krijgen voor de problema-
tiek waar gemeentelijke organisaties mee te maken krijgen. Dit zou de kloof 
doen afnemen. 

De interventie van referenda gaat ervan uit dat door burgers invloed te geven 
in het besluitvormingsproces zij zich meer betrokken voelen bij het bestuur en 
dat zij daardoor een smallere kloof percipiëren. Besluiten worden niet alleen 
door de gemeenteraad genomen, maar beschikken na een referendum boven-
dien over een ruim maatschappelijk draagvlak. 

Uit de drie onderzoeken blijkt dat in de Nederlandse gemeenten sterk verschil-
lende interventies worden gepleegd om hetzelfde doel, de versmalling van de 
kloof, te bereiken. Het eerste interventievoorbeeld dat hier wordt onderzocht is 
een wetswijziging, een besluit op Rijksniveau dat door gemeenten moet wor-
den uitgevoerd en burgers op individueel niveau raakt. Het tweede voorbeeld 
is een structureel ingezette interventie die in een bepaalde gemeente gericht is 
op het activeren van vertegenwoordigers van wijken en dorpen. Het derde 
voorbeeld is een incidenteel ingezet instrument dat gericht is op het mobilise-
ren van het voltallige electoraat. 

De interventies hebben ook een andere positie op de participatieladder van 
Arnstein (zie tabel 2-1). Deze ladder, waarvan er in Nederland verschillende 
varianten gebruikt worden (Pröpper, et al., 1999; Hofman, 2010; Van 
Houwelingen, et al., 2014) biedt een overzicht van de mate waarin burgers bij 
besluiten worden betrokken. De hier onderzochte interventies kan men plaat-
sen op verschillende sporten van de participatieladder. 
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Tabel 2-1: Participatieladder van Arnstein (Arnstein, 1969) 

Citizen control Omschrijving 
Delegated 
power 

Burgers besluiten 

Partnership Burgers maken het besluit in overleg met het bestuur 
Placation Burgers krijgen de gelegenheid advies te geven voordat een besluit 

wordt opgesteld 
Consultation Burgers krijgen de gelegenheid advies te geven over voorgenomen 

besluiten 
Informing Burgers worden door het bestuur geïnformeerd over de procedure en 

de te nemen of genomen besluiten 
Therapy Burgers worden begeleid bij het accepteren van de genomen besluiten 

Manipulation Burgers worden door het bestuur gemanipuleerd 

Bij de vermaatschappelijking van de welstandsprocedure verandert door de 
interventie de positie van informeren en therapie naar informeren en consulte-
ren. Aanvragers krijgen soms de gelegenheid uitleg te geven over de door hen 
gedane keuzes en kunnen daardoor invloed verkrijgen op het besluit, maar het 
uiteindelijk advies blijft een verantwoordelijkheid van de welstandscommissie. 
De kern blijft informeren. 

Bij het buurtbudgetarrangement kan de positie op de participatieladder sterk 
verschillen per arrangement, afhankelijk van de wijze waarop de gemeente het 
arrangement heeft ingericht. Er zijn arrangementen waar burgers adviseren 
over het budget (placation) of na overleg zelf het besluit nemen (partnership). 
Het is zelfs denkbaar dat burgers zonder tussenkomst van de overheid beslui-
ten nemen over de besteding van het budget (delegated power). De hier onder-
zochte variant die in de gemeente Emmen te vinden is, hoort bij de middelste 
categorie: partnership. 

Bij het referendum is de burger aan zet. Een gekwalificeerde meerderheid 
neemt het besluit. Formeel wordt de uitkomst door de gemeenteraad bekrach-
tigd, maar als de raad voorafgaand aan het referendum al heeft aangegeven dat 
zij de uitslag zal respecteren, is de bevoegdheid van de raad feitelijk niet meer 
bepalend voor de uitkomst. Feitelijk nemen burgers daar dus het besluit. Het 
woord delegated power verwijst naar de referendumverordening die de macht 
voor het geven van een advies aan burgers delegeert gecombineerd met de 
houding van de raad die handelt alsof dit advies bindend is. Het gaat verder 
dan het buurtbudgetarrangement zoals in Emmen wordt toegepast, omdat daar 
een contactambtenaar controleert of de beoogde uitgave binnen de vooraf door 
de gemeente gedefinieerde kaders valt en, als dat niet het geval is, in overleg 
zoekt naar een oplossing die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen 
van burgers. 
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Tabel 2-2: Overzicht interventies 

Interventie De facto 
initiator  Uitvoering Adressant  

Participatieladder & 
interventie 

zonder met 

Welstand 
Rijk:  
minister 

Ambtelijke 
organisatie 
en adviseurs 

Aanvrager 
bouwvergun-
ning 

Informing / 
Therapy 

Informing 
/ Consul-

ting 

Buurtbud-
get 

Gemeen-
te:  
college2 

Ambtelijke 
organisatie, 
college en 
buurtbestu-
ren 

Buurtbestuur 
(vrijwilligers) 
en hun achter-
ban 

Placation / 
consulta-
tion 

Delegated 
power / 
partner-

ship 

Referendum 
Gemeen-
te:  
raad3 

Ambtelijke 
organisatie, 
en politieke 
entrepre-
neurs 

Electoraat 
Placation / 
consulta-
tion 

Delegated 
power 

De overeenkomst tussen de drie interventies is dat de feitelijke uitvoering bij 
alle drie op lokaal niveau ligt. Het relevante verschil is dat de interventies 
verschillende adressanten hebben. Dat heeft gevolgen voor de context, zoals 
we in de volgende paragraaf zullen zien. 

2.2.2 CONTEXT 

De context verschilt bij de drie interventies. Om verschillen en overeenkom-
sten van de effecten van deze interventies beter te kunnen bespreken, loont het 
om aspecten van de context hier te bespreken.  

2.2.2.1 SCHAAL 

Als we uitgaan van drie schaalniveaus, micro, meso en macro, zal blijken dat 
de drie onderzoeken zich afspelen op drie verschillende aggregatieniveaus of 
schalen. De microschaal is het niveau van één tot enkele personen, waarbij de 
betrokken personen allen een directe relatie met elkaar hebben. De ruimtelijke 
omvang van het gebied waar de procedure over gaat, beperkt zich tot één loca-
tie. 

De mesoschaal is de schaal tussen enkele individuen en enkele duizenden 
mensen, waar de betrokken personen een directe relatie met elkaar kunnen 
hebben, maar niet altijd hetzelfde doel voor ogen hebben. Het gebied beperkt 

                                                        
2  Het college ontwierp het beleid. De raad stelde de verordening en de begroting vast. 
3  Vaak wordt gesteld dat niet partijgebonden burgers referenda horen aan te vragen 

(Verhulst, et al., 2007; Van der Ham, 2007), maar in de praktijk blijken raadsfracties 
doorslaggevend bij nemen van een initiatief tot een referendum (Lunsing, 2007). 
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zich tot een onderdeel van een gemeente, bijvoorbeeld een buurt, een wijk of 
een dorp. 

Op de macroschaal is de relatie tussen de betrokken personen niet meer direct 
en is het zeer waarschijnlijk dat de betrokken personen niet hetzelfde doel 
nastreven. Het gebied omvat de volledige gemeente. 

De schaal waarop de drie interventies aangrijpen is sterk verschillend. Gedu-
rende de welstandsprocedure is er sprake van één aanvrager met één doel: het 
verkrijgen van een bouwvergunning en als onderdeel daarvan een ‘geen be-
zwaar’-oordeel van de welstandscommissie. De aanvrager is, in juridische 
termen, weliswaar een rechtspersoon en een rechtspersoon kan behalve een 
individu ook een organisatie zijn, een bedrijf, vrijwilligersorganisatie of een 
overheid. Dat neemt niet weg dat als het om een organisatie gaat, de vertegen-
woordigers van die organisatie eenzelfde doel voor ogen hebben. Dit doel is 
een bouwwerk op één bepaalde locatie. Het blijft dus een microschaal. 

De schaal bij buurtbudgetarrangementen is een voorbeeld van een mesoniveau. 
De leden van een buurtbestuur kennen elkaar, maar zullen niet altijd het bud-
get op dezelfde wijze in willen zetten. Er is onderling overleg nodig om tot 
eensluidende besluiten te komen. Een groot deel van de buurtbewoners zit niet 
in het buurtbestuur, maar is in beginsel in staat om contact met het buurtbe-
stuur op te nemen en bedenkingen kenbaar te maken. Echter, in tegenstelling 
tot het microniveau, zullen niet alle buurtbewoners op de hoogte zijn van de 
laatste ontwikkelingen. De buurtbewoners zijn te vinden in een beperkt gebied 
en wel de buurt, de wijk of een dorp (en de daarbij gerekende omgeving). 

Een referendum is een voorbeeld waar burgers samen, als electoraat, een be-
sluit nemen op macroniveau. Er is geen direct onderling contact en de discus-
sie over de voor- en nadelen van het referendumonderwerp wordt niet alleen 
gevoerd in de huiskamers en rond vergadertafels, maar voor wellicht het be-
langrijkste deel via nieuwsmedia: de (regionale) krant en de lokale omroep. De 
inbreng van alle leden van het electoraat is beperkt. Niet iedereen kan een 
bijdrage aan de discussie leveren. Het electoraat is verspreid over de gehele 
gemeente. Overigens kan het referendumvoorstel ruimtelijk beperkt zijn. In de 
regel zal het echter wel gaan om een dermate groot project dat het project door 
veel kiezers als belangrijk wordt gepercipieerd. 
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2.2.2.2 POSITIE VAN PROBLEEMDRAGERS, ADRESSAN-
TEN EN ACHTERBANNEN PER INTERVENTIE 

De positie van de adressant van de interventie verschilt ook. Dit heeft te maken 
met wie de probleemdrager is. Bij de welstandsprocedure heeft de aanvrager 
een probleem. De adressant van de interventie is gelijk ook de probleemdrager. 

Bij het buurtbudgetarrangement is het buurtbestuur ook de adressant en de 
probleemdrager. Het bestuur krijgt een budget en er wordt verwacht dat hij dat 
uitgeeft. De positie van de adressant van de interventie is wel meer complex, 
omdat verwacht wordt dat de adressant het budget besteedt om een bepaalde 
achterban, de inwoners van de wijk of het dorp, te dienen. Het gemeentebe-
stuur kan bovendien wensen dat het gewenste effect van de interventie niet 
beperkt blijft tot de buurtbestuurders, maar juist doorwerkt tot in de achterban 
van de buurtbestuurders. 

Bij het referendum is de gemeenteraad de probleemdrager. Zij moet een voor-
stel van het college goedkeuren of afkeuren. Door naar aanleiding van een 
verzoek daartoe een referendum uit te schrijven4 en door de uitslag daarvan 
onverkort over te nemen, verlegt de raad het probleem van het nemen van een 
besluit over het referendumonderwerp naar de adressant van de interventie, het 
electoraat. Dit electoraat bestaat uit individuele kiezers die uitsluitend zichzelf 
vertegenwoordigen en zij kunnen hun stem dus geheel naar eigen inzicht uit-
brengen. 

De contexten van de drie interventies zijn in tabel 2-3 samengevat. 

                                                        
4  Art. 2 lid 1 RvG: De raad kan een besluit nemen tot het houden van een referendum.  
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Tabel 2-3: Contexten van interventies 

Interventie Schaal Probleemdrager Adressant Achterban 

Welstand 
Lokaal en 
individueel 

Aanvrager bouw-
vergunning 

Aanvrager bouw-
vergunning 

Nee 

Buurtbudget 
Buurt en 
kleine groe-
pen 

Buurtbestuur 
(vrijwilligers) 

Buurtbestuur 
(vrijwilligers) 

Inwoners 
wijk of dorp 

Referendum 
Buurt en 
inwoners 
gemeente 

Gemeenteraad Electoraat Nee 

2.3 EFFECTEN VAN INTERVENTIES OP DE PERCEPTIE 
VAN BURGERS 

De drie interventies, vermaatschappelijking van welstand, buurtbudgetarran-
gement en referenda, zijn voorbeelden van beleidsinterventies. Het doel van dit 
onderzoek is het bepalen van de effecten van deze interventies op de perceptie 
van burgers over de breedte van de kloof. Eén van de doelen van de drie inter-
venties die in de volgende hoofdstukken besproken worden, is een verandering 
van het oordeel van burgers over het handelen van de overheid. Hier wordt 
eerst een analyse voorgesteld die mogelijk maakt nader te beschrijven, hoe die 
verandering in perceptie tot stand kan worden gebracht. Waar moet de inter-
ventie op het contact tussen burgers en vertegenwoordigers van de overheid 
aangrijpen? 

De hier voorgestelde analyse is geïnspireerd op de information integration 
theory door Anderson (1971). De information integration theory is gebaseerd 
op de veronderstelling dat onder invloed van een stimulus individuen informa-
tie over de effecten van de stimulus uit verschillende bronnen integreren. 
Daarmee zijn de resultaten van de stimulus enerzijds gebaseerd op een geïn-
formeerd oordeel over de effecten (1) en anderzijds over het gewicht dat bur-
gers toekennen aan deze effecten (2). Elke afzonderlijke stimulus leidt tot een 
respons en de gezamenlijke stimuli leiden tot een integrale respons of een 
gemiddelde verandering van perceptie van burgers over de afstand tussen hen-
zelf en hun overheid.  

Deze twee elementen in de analyse van de effecten van stimuli vinden we 
terug bij Fishbein en Ajzen (1975 p. 16). In hun theorie van gedragsverande-
ring wordt eveneens verondersteld dat effecten van een stimulus via houdings-
veranderingen tot stand komen. Ook bij hen zijn voor zo’n verandering twee 
zaken van belang 1) de verwachte effecten van de stimulus op voor het indivi-
du van belang zijnde waarden en 2) het belang van deze uitkomsten. 
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Bij zowel Anderson als bij Fishbein en Ajzen zijn dus twee zaken van belang: 
het oordeel over de gepercipieerde effecten van een gebeurtenis (1) en de 
waarde die men hecht aan de verschillende effecten (2). Wij kunnen die ge-
beurtenis zien als een contactmoment waarbinnen een interventie plaatsvindt. 
De waarde die men hecht aan de verschillende effecten zullen we hier om-
schrijven als de gevoelsbeleving (G). 

Bij het eerste element zijn de percepties van de feitelijke uitkomst (Fu) van 
belang. Maar het oordeel hierover wordt bezien in het licht van de verwachting 
over de uitkomsten (Vu). Heeft iemand lage verwachtingen, dan is de kans 
groter dat het oordeel over de gepercipieerde uitkomsten positief is, of mee-
valt, dan bij hooggestemde verwachtingen. 

Deze redenering kunnen we ook samenvatten in een formule: 

R = G * (Fu – Vu) 

R Respons: verandering in burgerperceptie van de kloof  
G Gevoelsintensiteit van burgers met betrekking tot issue  
Fu Perceptie van burgers van de feitelijke uitkomst 
Vu Verwachting van burgers ten aanzien van de uitkomst 

In de tabel 2-4 wordt een aantal voorbeelden weergegeven, waarin voor gefin-
geerde individuen wordt aangegeven of en hoe onder invloed van de genoem-
de factoren de kloof tussen burger en overheid groter dan wel kleiner wordt. 

Tabel 2-4: Effecten van gevoelsintensiteit en perceptie uitkomst op de perceptie van de 
kloof 

 Gevoelsintensiteit 
(G) 

 Perceptie feitelijke – ver-
wachte uitkomst 

(Fu-Vu) 

 Effect op kloof 

Interventie 1, 
persoon 1 … n 

Groot * Positief Fu 
> Vu 

Duidelijk 
kleiner 

Interventie 1, 
persoon 1 … n 

Groot  Gelijk Fu 
= Vu 

Geen verande-
ring 

Interventie 2, 
persoon 1 … n 

Groot * Negatief Fu 
< Vu 

Duidelijk groter 

Interventie 2, 
persoon 1 … n 

Klein * Positief Fu 
> Vu 

Iets kleiner 

Interventie 1, 
persoon 1 … n 

Klein  Gelijk Fu 
= Vu 

Geen verande-
ring 

Interventie 3, 
persoon 1 … n 

Klein * Negatief Fu 
< Vu 

Iets groter 

Uit tabel 2-4 blijkt dat het effect van interventies op de gepercipieerde omvang 
van de kloof afhangt van twee factoren. Of er sprake is van een toename of een 
afname van de gepercipieerde kloof wordt bepaald door het verschil tussen de 
feitelijke en verwachte uitkomsten van de procedure (Fu-Vu). Worden de ver-
wachtingen overtroffen, dan wordt de kloof kleiner, vallen de uitkomsten in 
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het licht van deze verwachtingen tegen, dan wordt de afstand groter. In para-
graaf 2.3.1 staan we stil bij de vraag welk type van verwachtingen en uitkom-
sten van belang zijn. De mate waarin (Fu-Vu) een effect heeft hangt vervolgens 
of van de tweede factor: de gevoelsintensiteit (G).  

Het is van belang te beseffen dat de veranderingen op individueel niveau neer-
slaan. Alleen individuen zijn in staat om aangenaam of onaangenaam verrast te 
zijn en alleen individuen hebben een gevoelsbeleving. Daarnaast is het van 
belang dat de interventies niet in een laboratorium plaats vinden, maar dat tal 
van andere invloeden een rol spelen op de beleving van burgers. Tenslotte 
blijft de kloof een abstractie die zich moeilijk laat vangen in meetbare groot-
heden. Maar het concept kloof heeft wel degelijk betekenis, want, zoals in het 
vorige hoofdstuk al is opgemerkt, ‘if men define their situations as real, they 
are real in their consequences’ (Coser, 1956 p. 107). 

2.3.1 TWEE MECHANISMEN 

Uit de titel van Laswell’s klassieker Politics, who gets what, when and how 
(Laswell, 1936), blijkt dat er bij politieke besluitvorming afgezien van de ti-
ming twee hoofdvragen zijn. In de eerste plaats de verdelingsvraag: wie krijgt 
wat? Maar politiek gaat over meer dan de knikkers alleen. Ook de hoe vraag 
naar de gevolgde procedures is van belang. Dat is precies de strekking van de 
theorie van Tyler (2006). Tyler constateert dat burgers regels en beleid niet 
alleen accepteren omdat ze het er inhoudelijk mee eens zijn omdat het recht 
doet aan hun belangen, maar ook omdat zij de regels, de gevolgde procedures 
of de beslissers als legitiem ervaren. 

Er worden in de literatuur twee mechanismen onderscheiden die van invloed 
kunnen zijn op de acceptatie van overheidsbeslissingen. In de twee volgende 
paragrafen wordt nader ingegaan op deze mechanismen. 

2.3.1.1 RECHTVAARDIGE VERDELINGSTHEORIE 

De meest gebruikte, al dan niet verborgen premisse, waarmee menselijk han-
delen in de economische wetenschap wordt verklaard is de gedachte dat men-
sen uit eigen belang handelen: bijvoorbeeld de gedragsveronderstelling van het 
streven naar winstmaximalisatie (Kanning, et al., 2004 p. 24; Lipsey, et al., 
1978 p. 152). Deze gedragsveronderstelling wordt ook buiten de economische 
wetenschap toegepast onder de naam rationele keuzetheorie (Heywood, 2002 
p. 15; Dicken, et al., 2007 p. 15; Cox, 1972 p. 371). Het voordeel van de ratio-
nele keuzetheorie is dat het een eenvoudige theorie is, die algemeen toepasbaar 
is in modelmatige verklaringen. In de empirie blijken deze modellen echter 
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niet toereikend om het gedrag van mensen te verklaren. Daarom werden theo-
rieën geformuleerd die andere motieven introduceren, zoals de satisficing hy-
pothese en de sales maximization hypothese (Lipsey, et al., 1978 p. 316). Deze 
alternatieven blijven echter leunen op de gedachte dat mensen puur uit eigen-
belang handelen. De satisficing hypothese gaat ervan uit, dat mensen doorwer-
ken tot ze vinden dat ze voldoende hebben verdiend en de sales maximization 
hypothese gaat uit van het belang van managers voor wie de winst van het 
bedrijf niet de belangrijkste drijfveer is, maar de omvang van het bedrijf, om-
dat hun beloning afhangt van de omvang van het bedrijf.5 Daarmee blijven het 
varianten van een enge interpretatie van de rationele keuzetheorie, waarbij de 
nadruk ligt op de selectieve materiële voordelen (Boedeltje, 2009 p. 48). Dit is 
wel een enge interpretatie van rationaliteit. In een ruimere interpretatie ver-
wijst rationaliteit naar elke vorm van doelgericht gedrag, ongeacht de vraag of 
deze doelen van selectief (eigen belang) of collectief (algemeen belang) zijn en 
ongeacht de vraag of de baten materieel of immaterieel zijn. 

Deze ruime opvatting van rationaliteit vinden we ook als we kijken naar de 
(politieke) participatiemotieven die Verba onderscheidt. Verba gaat uit van 
zowel selectieve als collectieve baten. De selectieve effecten worden door 
Verba weer onderverdeeld in selectieve materiële voordelen (bijvoorbeeld 
betere baan-V2), selectieve sociale voordelen (bijvoorbeeld meer contacten-
V3) en selectief maatschappelijk voordeel (bijvoorbeeld tevreden dat je iets 
doet voor een samenleving-V4). 

Wat opvalt in de indeling van Verba is dat bij de collectieve baten, door Verba 
geen immateriële baten worden onderscheiden. Ook bij vergelijkbare indeling 
van Boedeltje (2009 p. 48) gebeurt dat niet. Niettemin is het goed mogelijk 
dergelijke collectieve immateriële baten te onderscheiden en er voorbeelden 
bij te vinden. In tabel 2-5 zijn daarom vier typen onderscheiden en worden 
voorbeelden van de verschillende typen gegeven. 

                                                        
5  Bonussen voor managers kunnen gezien worden als een poging van bedrijfseigenaren 

(aandeelhouders) om het belang van managers meer in overeenstemming te laten bren-
gen met het belang van de eigenaar; met andere woorden, met het belang om winst of 
een hogere aandeelwaarde te genereren. 
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Tabel 2-5: Participatiemotieven 

 Persoonlijk motief Collectief motief 

Materieel 
motief 

Selectief materieel motief  
• Tegen hoogbouw aan de zonkant 

van de achtertuin: daling waarde 
eigen woning (NIMBY) 

Publiek materieel motief  
• Tegen toename van het aantal 

auto’s in woonwijken – van-
wege milieuoverwegingen 

Immaterieel 
motief 

Geïnformeerd blijven over het 
betreffende onderwerp, persoonlijke 
ontwikkeling, trots op de eigen inzet 
voor de samenleving  
• Informatie over de bouwplannen 

aan de zonkant van de achtertuin: 
afname ongerustheid 

• Het is prettig goed te doen of 
prettig te voldoen aan de burger-
plicht 

Opbouw sociaal kapitaal (buurtnet-
werk) 
• Buurtbewoners leren elkaar 

kennen en gaan op elkaars kin-
deren passen; de buurt voelt vei-
liger; kinderen krijgen meer toe-
ziende ouderen om zich heen 

Bijdragen aan in stand houden 
democratie 

Deze theorie van handelen op grond van ruim begrepen eigen belang, zullen 
we hier de rechtvaardige verdelingstheorie noemen. Immers, het gaat niet altijd 
om persoonlijk voordeel, maar ook om voordeel voor het collectief waarvan 
men zich onderdeel voelt. Dat belang kan materieel en immaterieel zijn. Ook 
gaat het niet om het behalen de maximale winst, maar om wat mensen een 
rechtvaardige uitkomst vinden. 

2.3.1.2 RECHTVAARDIGE PROCEDURETHEORIE 

De kern van het verschil tussen beide theorieën is, dat bij de rechtvaardige 
verdelingstheorie het materiële of immateriële resultaat van een procedure 
leidend is, en dat bij de rechtvaardige proceduretheorie de kwaliteit van de 
uitvoering van de procedure leidend is voor het oordeel van het subject. In het 
eerste geval gaat het het subject van de procedure erom om iets te verkrijgen 
uit een of meer van de vier kwadranten van tabel 2-5 en in het tweede geval 
gaat het het subject erom om een rechtvaardige behandeling te krijgen, onge-
acht de uitkomst. 

Tyler biedt met zijn onderzoek naar waarom mensen de wet gehoorzamen een 
bruikbare verklaring om hier te gebruiken (Tyler, 2006). Volgens zijn theorie 
gehoorzamen mensen de wet als de overheid bij de handhaving aan een aantal 
punten voldoet. Deze punten zijn:  

1. De mogelijkheid voor burgers om deel te nemen aan de besluitvor-
ming, waarbij van belang is dat de burger gehoord wordt en dat de 
zienswijze van de burger bij de besluitvorming betrokken worden. 
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2. Besluitnemers zijn neutraal en onbevooroordeeld. 
3. Besluitnemers baseren hun besluit op objectieve informatie. 
4. Burgers moeten beleefd worden behandeld door besluitnemers en uit-

voerders van het besluit. 
5. Burgers moeten het gevoel hebben dat de overheid gemotiveerd is om 

eerlijk te handelen. 
6. Burgers moeten het gevoel hebben dat de uitkomst fair is.  

Het laatste punt lijkt sterk op de rechtvaardige verdelingstheorie, maar is toch 
een ander aspect. Bij de rechtvaardige verdelingstheorie is meer altijd beter, 
terwijl bij de rechtvaardige proceduretheorie meer soms unfair is. Volgens de 
rechtvaardige verdelingstheorie is een straf altijd moeilijk te accepteren, maar 
volgens de rechtvaardige proceduretheorie is een straf soms goed te accepteren 
als de juiste procedures gevolgd worden. Iemand die een boete krijgt voor door 
rood rijden en ziet dat een ander geen boete krijgt, zal volgens de rechtvaardi-
ge verdelingstheorie de bestraffing altijd ter discussie stellen. Als hij evenwel 
weet dat de betreffende rechtsregel zonder willekeur wordt toegepast en de 
bekeurende agent zich correct opstelt, dan is er een gerede kans dat de boete 
wordt geaccepteerd.6 

Volgens de rechtvaardige proceduretheorie beoordelen burgers de overheid op 
grond van wat zij zien als een rechtvaardige procedure en een correcte behan-
deling.  

2.4 ACTOREN 

De actoren die hier bestudeerd worden bestaan uit individuen met een rol bin-
nen een organisatie. Een rol omvat het geheel van normen en verwachtingen 
dat men koestert ten opzichte van personen in een bepaalde positie (Van 
Doorn, et al., 1976 p. 124). Een organisatie is een samenstel van mensen en 
middelen, gericht op de vervulling van een bepaalde taak (De Swaan, 2006 
p. 18). 

In de centrale vraag worden twee actoren genoemd: burgers en de overheid. 
Beide termen zijn containerbegrippen die in verschillende situaties op andere 
elementen kunnen slaan. Bij de term overheid moet al onderscheid gemaakt 
worden tussen verschillende typen rollen die vertegenwoordigers van de over-
heid spelen. De vier hoofdgroepen zijn de ambtenaren, bestuurders en volks-

                                                        
6  Chimpansees vechten om de taart, mensen om de procedure (vrij naar Tomasello, 

2009). 
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vertegenwoordigers en overige. Bij overige kan gedacht worden aan adviseurs 
en aan op afstand geplaatste uitvoerders van overheidstaken. Tegelijk wijst de 
verzamelnaam burger evenmin op een type mens die in alle omstandigheden 
altijd gelijk is. Burgers hebben in sommige situaties een rol, maar die rol kan 
per situatie verschillen. 

De gemeente zoals bedoeld in de centrale vraag is een verzamelnaam van or-
ganisaties die gezamenlijk door burgers gepercipieerd wordt als onderdeel van 
de overheid. Deze organisaties zijn de Rijksoverheid, de provinciale overheden 
en de gemeentelijke overheden, maar ook politie, brandweer en allerlei min of 
meer geprivatiseerde instellingen die in de ogen van burgers overheidstaken 
uitoefenen. Omdat het gaat om perceptie van burgers is, zeker sinds de privati-
seringen in de laatste twintig jaar, moeilijk een exacte grens aan te geven waar 
de overheid begint en waar de overheid ophoudt. Om een voorbeeld te noe-
men: discussies over de punctualiteit van de NS in de Tweede Kamer laten 
zien dat het zelfs voor Tweede Kamerleden moeilijk is om in te schatten of de 
NS nog een onderdeel van de overheid is of niet meer. 

In de hier bestudeerde cases zal eenvoudiger te bepalen zijn wat burgers perci-
piëren als onderdeel van de overheid. Bij welstand gaat het om de gemeente-
lijke organisatie en de welstandscommissie. Die laatste is weliswaar onderge-
bracht in een niet gemeentelijke organisatie, Hûs en Hiem, maar wordt door 
burgers gepercipieerd als onderdeel van de overheid. In het hoofdstuk over 
buurtbudgetten hebben de betrokken burgers voornamelijk te maken met de 
gemeente Emmen, terwijl in het hoofdstuk over de referenda in Groningen de 
gemeente Groningen de enige overheidsorganisatie is die een relevante rol 
speelt.  

Het is uiteraard voor de juiste bestudering van belang de betrokken overheden 
uit te splitsen in verschillende groepen vertegenwoordigers van deze overhe-
den. We zullen in het hoofdstuk over welstand ambtenaren die het proces be-
waken en architecten die adviseren tegenkomen. Bij buurtbudgetten zijn er 
ambtenaren en bestuurders die het proces bewaken en die delen van het werk 
uitvoeren. Bij het referendum wordt de overheid vertegenwoordigd door amb-
tenaren die het proces uitvoeren onder, uiteraard, de verantwoordelijkheid van 
het college en bestuurders en volksvertegenwoordigers die campagne voeren.  

2.5 OVERKOEPELENDE METHODOLOGISCHE AANPAK: 
CASESTUDY 

Met behulp van het hierboven uitgewerkte theoretische kader beantwoorden 
we de centrale onderzoeksvraag. Daarbij hanteren we drie gevalstudies. Door 
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het onderling verschil van de drie study’s wordt het mogelijk om door middel 
van een crosscaseanalyse een robuust antwoord te geven op de centrale vraag 
uit hoofdstuk 1. Het CMO-model en de twee mechanismen worden ingezet om 
de resultaten van de casestudy’s vergelijkbaar te maken. In deze paragraaf over 
de overkoepelende methodologische aanpak van het gecombineerde onderzoek 
worden de casestudy’s getypeerd en het meta-onderzoek voorgesteld.  

Casestudy’s zijn geschikt als instrument voor onderzoek naar de effectiviteit 
van beleid (Yin, 1994 p. 1). Het instrument is geschikt voor onderzoek waar 
verschillende dataverzamelingen toegang bieden tot informatie over het onder-
zoeksobject, maar waar het moeilijk of onmogelijk is gestandaardiseerde data 
te verzamelen over een volledige populatie of een min of meer omvangrijke 
steekproef binnen die populatie. 

De drie deelonderzoeken zijn casestudy’s. Er is geen onderzoek gedaan naar 
alle welstandcommissies in Nederland, geen onderzoek naar alle buurtbudget-
arrangementen en geen onderzoek naar alle referenda maar wel, en nu halen 
we de definitie voor casestudy's van Swanborn (1998 p. 22) aan, ‘onderzoek 
gedaan naar een sociaal verschijnsel bij enkele dragers van het verschijnsel in 
hun natuurlijke omgeving in een beperkte periode waarbij telkens diverse da-
tabronnen zijn gebruikt en tal van variabelen zijn meegenomen waarbij de 
beschrijvingen en verklaringen getoetst zijn met behulp van verklaringen van 
de onderzochten zelf’. 

Het sociale verschijnsel waar onderzoek naar is gedaan is de perceptie die 
burgers hebben van de breedte van de kloof tussen overheid. De dragers van 
het verschijnsel zijn de aanvragers bij de welstandscommissie, de EOP-
bestuurders en waar mogelijk hun achterban bij het buurtbudgetarrangement 
en het electoraat bij het referendum. De dragers van het verschijnsel zijn on-
derzocht in hun eigen omgeving. Het ging in geen van de deelstudies om een 
losstaand experiment. In de hoofdstukken drie, vier en vijf wordt steeds ge-
bruik gemaakt van verschillende databronnen. De belangrijkste data bleven 
steeds uitspraken van de dragers van het verschijnsel. Bij het hoofdstuk over 
de welstand kwamen de data uit een telefonische enquête afgenomen bij ran-
dom geselecteerde aanvragers van bouwvergunningen in drie Friese gemeen-
ten en uit drie groepsgesprekken, in elke gemeente één, met eveneens random 
geselecteerde genodigden uit deze groep aanvragers. Bij het hoofdstuk over 
het buurtbudgetarrangement waren interviews met vertegenwoordigers van 
negen besturen van EOP’s de belangrijkste pilaar voor het trekken van conclu-
sies. Bij het hoofdstuk over referenda kon naast de uitslag van de referenda 
zelf ook gebruik gemaakt worden van verschillende opiniepeilingen die in de 
loop der jaren zijn afgenomen.  
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Hierbij tekenen we aan dat de drie deelonderzoeken in de loop der jaren zijn 
uitgevoerd en dat de gegevensverzameling ten behoeve van de onderzoeken 
ook reeds had plaatsgevonden voordat een begin werd gemaakt met dit disser-
tatieonderzoek. De gegevens waarvan we in deze studie gebruik maken zijn 
derhalve – hoewel ze wel door de onderzoeker – zelf zijn verzameld, niet bij-
eengebracht met het oog op de vraagstelling van deze dissertatie. In dat op-
zicht is hier dus sprake van een secundaire analyse op basis van eerder met het 
oog op deels andere doelen verzameld materiaal. 

Casestudy’s dragen het gevaar in zich, dat ze een uniek verschijnsel bestude-
ren, waardoor het onmogelijk is om algemeen geldende conclusies te trekken. 
Dat gevaar is hier op verschillende wijzen gekeerd. Bij de welstand zijn gege-
vens verzameld over drie verschillende gemeenten, waardoor de context waar-
binnen de waarnemingen zijn verzameld iets verschilt. Bij het buurtbudgetar-
rangement zijn vertegenwoordigers van negen verschillende dorpsbesturen 
onderzocht. De selectie van deze cases is zodanig ingericht dat voorkomen is 
dat een bepaald type dorp of wijk de onderzoeksresultaten domineert. Bij de 
referenda is gekeken naar twee referenda die ogenschijnlijk sterk op elkaar 
lijken, maar die van elkaar verschillen door het moment waarop de referenda 
zijn gehouden. 

Yin (1994 p. 39) maakt onderscheid tussen verschillende typen casestudy’s 
(zie tabel 2-6). Het onderhavige onderzoek valt onder type vier. Het bestaat uit 
drie afzonderlijke casestudy’s die in de hoofdstukken drie tot en met vijf af-
zonderlijk besproken worden. De drie casestudy’s die het onderhavige onder-
zoek tot een multiple casestudy maken zijn de vermaatschappelijking van de 
welstandsprocedure, het buurtbudgetarrangement in de gemeente Emmen en 
het referendum in de gemeente Groningen. De analyse-eenheden bij de wel-
standsprocedure zijn de drie Friese gemeenten Skarsterlân, Heerenveen en 
Lemsterland, bij het buurtbudgetarrangement zijn de analyse-eenheden de 
negen onderzochte wijken en dorpen waar vertegenwoordigende besturen zijn 
onderzocht, en bij de referenda zijn er twee eenheden, namelijk twee afzonder-
lijke referenda. 

Tabel 2-6: Typen casestudy's (Yin, 1994 p. 39) 

 Single case  Multiple case 
Eén eenheid van 
analyse 
(holistic) 

Type 1 
 

Type 3 
 

Meerdere analyse-
eenheden (embedded) 

Type 2 
 

Type 4 
Drie cases met elk meerdere eenheden van analy-
se 
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Om de onderling sterk verschillende cases met elkaar te kunnen vergelijken, 
wordt gebruik gemaakt van de strategie van overeenkomstige theoretisch gela-
den proposities (Yin, 1994 p. 103 e.v.). De theoretische oriëntatie is de bril 
waarmee de data van onderling verschillende cases vergelijkbaar worden ge-
maakt. De theoretische kaders zijn eerder in dit hoofdstuk voorgesteld.  

Het voordeel van het bestuderen van meerdere analyse-eenheden is dat het 
onderzoek als het ware in een veldlaboratorium wordt uitgevoerd. Dezelfde 
stimulus wordt in vergelijkbare situaties en bij de eerste twee deelonderzoeken 
zelfs tegelijkertijd losgelaten op onderling onderscheidbare analyse-eenheden. 
Bij het welstandsdeelonderzoek kunnen ambtenaren of leden van de wel-
standscommissie verschillend reageren op de stimulus of zich ongeacht de 
stimulus verschillend gedragen en dat kan weer gevolgen hebben voor de wij-
ze waarop burgers oordelen over hun bejegening. Door deze eenheden afzon-
derlijk te bestuderen en te vergelijken worden de effecten van de bejegening 
van burgers door ambtenaren, politici of de leden van de welstandscommissie 
zichtbaar gemaakt. 

Bij de buurtbudgetten hebben de negen buurt- en wijkbesturen wel te maken 
met dezelfde gemeente, maar niet altijd met dezelfde ambtenaren en dat kan 
hun oordeel over de gemeentelijke organisatie beïnvloeden. Tegelijk hebben ze 
niet allen dezelfde ambitie en verwachtingen, waardoor ze ook op verschillen-
de wijze de contactmomenten met de overheid aangaan en zelfs bij een gelijke 
behandeling een andere conclusie zouden kunnen trekken. 

Het onderzoek naar de twee referenda gaat wel uit van ongeveer dezelfde per-
sonen. Hoewel andere politieke partijen en dus wethouders deel uitmaken van 
de coalitie, blijft dezelfde wethouder vanuit het college de centrale rol voor 
zich opeisen en het electoraat is niet gewijzigd. Toch is ook hier sprake van 
onderscheidbare eenheden van analyse die met elkaar vergeleken kunnen wor-
den, omdat de betreffende wethouder bij het tweede referendum duidelijk kiest 
voor een andere strategie en ook is het electoraat een referendum wijzer. 

In elk van de drie volgende hoofdstukken worden conclusies getrokken over 
de verandering in de perceptie van burgers over de breedte van de kloof als 
gevolg van de interventie. Door middel van een crosscaseanalyse in hoofdstuk 
zes worden de conclusies die uit de afzonderlijke cases worden getrokken 
vergeleken. Het blijkt dat dankzij het stellen van dezelfde vraag en het gebrui-
ken van dezelfde methode bij de drie afzonderlijke casestudy’s een aantal meer 
algemene conclusies kan worden getrokken. Door deze vergelijking uit te voe-
ren in een crosscaseanalyse, wordt het mogelijk conclusies te trekken die ver-
reikende betekenis hebben; een zeggingskracht die verder reikt dan situaties 
die vergelijkbaar zijn met de drie afzonderlijke cases. Immers: als een bepaald 
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mechanisme op dezelfde wijze effect heeft onder sterk verschillende contexten 
als 1) een gesprek tussen een aanvrager en een welstandscommissie, 2) bij 
contacten tussen leden van een college, ambtenaren met een buurtbestuur in 
een buurtbudgetarrangement en 3) bij een confrontatie tussen politici met le-
den van hun electoraat naar aanleiding van een referendum, dan is het niet 
waarschijnlijk dat dit effect alleen in deze drie afzonderlijke type cases op-
treedt. 
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3 VERMAATSCHAPPELIJKING VAN 

WELSTANDSTOEZICHT 

Welstandstoezicht dient het bevorderen en in stand houden van de ruimtelijke 
kwaliteit. Dit welstandstoezicht staat daardoor voor de taak een afweging te 
maken tussen individuele en collectieve belangen die gemoeid zijn met ruimte-
lijke ingrepen (VNG 1999:5). Het individuele belang, dat overigens ook een 
belang van een bedrijf of andere organisatie kan zijn, is het realiseren van een 
bouwwerk. Het collectieve belang is het in stand houden van de ruimtelijke 
kwaliteit. 

Op 1 januari 2003 werd de aangepaste Woningwet van kracht. Eén van de 
doelen was de vermaatschappelijking van de Welstandsprocedure. De wets-
wijziging maakte onderdeel uit van het project Marktwerking, Deregulering en 
Wetgevingskwaliteit (MDW). Het is een gevolg van de wijziging van de Wo-
ningwet in 1992. Naar aanleiding van die wetsverandering werd een Evalua-
tienota Herziene Woningwet en Bouwbesluit (Kst II 1996/1997 25000 XI-39) 
naar de Kamer gezonden. Deze nota werd een van de belangrijkste bronnen 
voor de MDW-werkgroep die tot taak had aanbevelingen te doen ter vereen-
voudiging van de bouwregelgeving en ter verbetering van de vergunningpro-
cedures. De conclusies van de werkgroep worden in een brief van staatssecre-
taris Tommel samengevat (Kst 24036-59, 20 augustus 1997). Hierin is onder 
meer te vinden, dat ten aanzien van het welstandstoezicht gepleit wordt de 
procedures te stroomlijnen en te expliciteren. Daardoor zou het gebrek aan 
uniformiteit en ‘de schijn van willekeur (worden) weggenomen’. Een tweede 
aanbeveling van de MDW-werkgroep die hier relevant is, is dat het een goede 
zaak is dat de ‘gedelegeerden uit de welstandscommissie direct aanspreekbaar 
zijn voor vergunningaanvragers om nadere uitleg te geven over de welstands-
criteria’. Deze twee aanbevelingen zijn later verwerkt in de wetswijziging die 
onder Tommels opvolger Remkes is uitgevoerd. Hoewel het project Markt-
werking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit in eerste instantie gericht was 
op vereenvoudiging van regelgeving en meer marktwerking, werden door de 
werkgroep conclusies uit de Evaluatienota overgenomen die niet direct op deze 
doelen waren gericht. Het is de vraag of het direct aanspreekbaar maken van 
de welstandscommissie de procedure zal vereenvoudigen. Het is denkbaar dat 
de procedure juist meer ingewikkeld wordt.  

Deze vermaatschappelijking van het welstandstoezicht kan gezien worden als 
een middel om de gepercipieerde afstand tussen burgers en overheid te ver-
minderen. De twee doelstellingen de procedure te expliciteren (minder vaag) 
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en de schijn van willekeur weg te nemen via directe aanspreekbaarheid van de 
welstandscommissie, zijn pogingen om burger en overheid dichter bij elkaar te 
brengen. Daarmee is de interventie gericht op het verminderen van de percep-
tie van burgers over de breedte van de kloof tussen burgers en overheid. 

Wij zullen het effect van de interventie op de perceptie van de kloof tussen 
burger en overheid gezien vanuit de burger onderzoeken. Daarbij zal gebruik 
worden gemaakt van de in het vorig hoofdstuk voorgestelde rechtvaardige 
verdelingstheorie en de rechtvaardige proceduretheorie aan de hand van de 
gevoelsbeleving G, de verwachting V en de perceptie van de feiten F van de 
welstandsprocedure die door een aanvrager van een bouwvergunning is door-
lopen. 

3.1 WELSTANDSTOEZICHT 

De welstandscommissie is een door de gemeenteraad benoemde onafhankelij-
ke commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt ten aanzien 
van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, 
waarvoor een aanvraag om een bouwvergunning is ingediend, in strijd is met 
redelijke eisen van welstand (art. 1 lid 1 sub q en r Ww). De wet zwijgt over 
wat die redelijke eisen van welstand zijn. Om daar meer inzicht in te krijgen is 
er in elke gemeente een Welstandsnota waarin per deel van de gemeente wordt 
aangegeven aan welke eisen een bouwwerk of standplaats moet voldoen. 

Welstandstoezicht leidt tot een ontmoeting tussen een burger die iets wil bou-
wen en een welstandscommissie die het college adviseert of een ontwerp vol-
doet aan de redelijke eisen van welstand. Het college kan het advies onveran-
derd overnemen. In die gevallen leidt een advies ‘voldoet niet’ tot het weige-
ren van een bouwvergunning. Aangezien de praktijk uitwijst dat zelden tot 
nooit van het advies wordt afgeweken (Lemsterland, 2010; Skarsterlân, 2010; 
Heerenveen, 2010), heeft de aanvrager belang bij een ‘voldoet’ advies van de 
welstandscommissie. 

3.1.1 JURIDISCH REGIME (WETTEN EN REGELINGEN) 

Het welstandsadvies is een onderdeel van een aanvraag voor een bouwvergun-
ning. Zo’n bouwvergunning heeft te maken met verschillende juridische ka-
ders, zoals het bestemmingsplan en soms ook de milieuwetgeving. Een aspect 
van de bouwvergunning is het Welstandsadvies. Het Welstandsadvies is daar-
door een etappe in een meer langdurige en gefaseerde ontmoeting tussen bur-
ger en overheid. 
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Het juridisch regime rond het welstandsadvies is gebaseerd op de Woningwet 
(Ww). Om een indruk te geven hoe complex dit regime voor aanvragers kan 
overkomen, is tabel 3-1 opgenomen.  

Tabel 3-1: Welstand (art 1 lid 1 sub q Ww) situatie tot 1 oktober 20101 

                                                        
1  Op 1 oktober 2010 werd de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) van 

kracht. Het Bbl werd tegelijk vervangen door het Besluit Omgevingsrecht (BOR). De 
relatie met welstand blijft van kracht via art. 6.2 BOR en art. 2.10 lid 1 sub d Wabo.  

Actor Regelingen 

Raad 

Stelt Welstandsnota vast (art. 12a Ww) 
Welstandscriteria Welstandvrije 

gebieden 
(art. 12 lid 2 

Ww) jo. 
Welstandsno-

ta 

Excessenre-
geling 

(art. 12 lid 1 
Ww.) 

Overige criteria 
Sneltoets-

criteria 

Ontvangt jaarlijks verslag over hoe college om is gegaan met de adviezen 
(art. 12c Ww.) 

Burger: 
aanvraag 

Aanvraag bouwvergunning met wel-
standsadvies 

Geen wel-
standsadvies 

nodig 

- 

Aanvraag reguliere bouw-
vergunning 

(art. 44 lid 1 Ww.) 
Aanvraag 

lichte 
bouwver-
gunning 

(art. 44 lid 
3 Ww.) jo. 
Bbl H III 

Welstandsvrij 
(art. 12 lid 2 

Ww. jo. 
Welstandsno-
ta) of Bouw-
vergunning-

vrij 
(art. 43 Ww.) 
jo. Bbl H II 

Reguliere 
aanvraag 

Reguliere 
aanvraag 
in twee 

fasen (art. 
56a Ww.) 

Welstand-
commissie / 
ambtenaar 

Welstandscommissie Ambtenaar 

- 

Welstands-
commissie 
uitsluitend 

indien klacht 
is ingediend 

Strijd met redelijke eisen van welstand 
(art. 12, 12a lid 1 onder a Ww.) 

Ernstige mate 
strijd met 
redelijke 

eisen wel-
stand 

(art. 12 lid 1 
en 12a lid 1 

onder b Ww.) 

College 

Besluit tot afgeven of weigeren bouwver-
gunning 

eventueel op grond van Welstandscriteria 
(art. 44 lid d Ww.) 

Geen besluit 

Besluit tot 
verplichten 

tot treffen van 
voorzienin-

gen 
(art. 13 Ww.) 
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In tabel 3-1 zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de actoren op 
lokaal niveau aangegeven. Door de tabel van links naar rechts te lezen, zijn de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden per actor te vinden, verticaal zijn de 
verschillende regimes te vinden waar een specifiek te realiseren bouwwerk op 
een specifieke plaats mee te maken krijgt. 

In tabel 3-1 wordt de situatie weergegeven van voor de invoering van de Wabo 
op 1 oktober 2010. Hierdoor wordt nog gesproken van de Bbl. Deze is nu niet 
meer van kracht, maar de welstandsprocedure is nog steeds vergelijkbaar com-
plex. Gemeentn hebben er wel in toenemende mate voor gekozen om delen 
van hun grondgebied aan te wijzen als welstandsvrije gebieden, zodat aanvra-
gers van de bouwvergunning deze procedure niet meer doorlopen. Ter toelich-
ting op tabel 3-1 het volgende: 

Reguliere en licht-vergunningsplichtige bouwplannen 

Ten tijde van het onderzoek maakte de wet onderscheid tussen reguliere en 
licht-bouwvergunningsplichtige bouwaanvragen. Wat onder een licht-
bouwvergunningsplichtige bouwaanvraag wordt verstaan, is te vinden in het 
Besluit bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningsplichtige bouwwerken 
(Bbl), hoofdstuk III. Lichte bouwaanvragen kunnen worden beoordeeld met 
zogenaamde sneltoetscriteria. Bij reguliere aanvragen is een welstandsadvies 
verplicht.  

In sommige gevallen kan ook bouwvergunningvrij gebouwd worden. Criteria 
hiervoor zijn te vinden in Bbl, hoofdstuk II. 

Welstandscriteria 

De welstandscriteria worden door de gemeenteraad vastgesteld (art. 12a lid 1 
Ww). Hierin zijn de criteria te vinden die het college toepast bij ‘de beoorde-
ling of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarop 
de aanvraag om bouwvergunning betrekking heeft (…) in strijd zijn met rede-

Jaarlijks verslag aan de raad over hoe wordt omgegaan met de adviezen 
(art. 12c Ww.) 

Burger: 
bezwaar of 

klacht 

Bezwaar op besluit 
(Awb jo. art. 44 lid d Ww jo. Welstands-

nota) 

Geen bezwaar 
op besluit 
mogelijk 

Klacht bij 
bestaande 

bouw – ook 
in bouwver-
gunningvrije 

situaties 
Excessen-
regeling 

(art. 12a lid 1 
sub b Ww.) 

jo. Wel-
standsnota 



De kloof 

51 

lijke eisen van welstand’ (art. 12a lid 1 sub a Ww). De criteria ‘beschrijven de 
welstand uitputtend en hebben uitsluitend betrekking op de plaatsing, de vorm, 
de maatvoering, het materiaalgebruik en de kleur’ (art. 7 Bbl).  

Sneltoetscriteria 

In de Welstandsnota van de onderzochte gemeenten worden zogeheten snel-
toetscriteria benoemd. Deze criteria zijn eenduidige welstandscriteria, zodat 
ambtenaren kunnen toetsen of een vergunning aan deze criteria voldoet. Ze 
zijn uitsluitend toepasbaar op zogenaamde licht-vergunningsplichtige bouw-
plannen. Bij twijfel kan ook hier advies van de Welstandscommissie ingewon-
nen worden.  

Excessenregeling 

De raad kan in de Welstandsnota een excessenregeling opnemen. Deze is be-
doeld om bij bestaande bouwwerken die in ernstige strijd zijn met redelijke 
eisen van welstand deze strijdigheid op te heffen (art. 12 lid 1 Woningwet.2  

Welstandvrij gebied 

In de Welstandsnota kan de gemeente zogeheten welstandsvrije gebieden aan-
wijzen. Dit betekent dat bewoners in die gebieden zonder welstandstoets kun-
nen bouwen of verbouwen.  

Een of twee fasen procedure 

De wet biedt de mogelijkheid om reguliere bouwaanvragen in één of in twee 
fasen te behandelen (art. 56a Ww). Kiest de aanvrager voor een twee fasen 
procedure dan kan alleen in de eerste fase een bouwvergunning geweigerd 
worden op grond van welstand. In fase twee is vooral aandacht voor de voor-
schriften krachtens de bouwverordening. Hierbij moet vooral gedacht worden 
aan bouwtechnische aspecten. In fase twee spelen overwegingen van welstand 
geen rol meer, tenzij de plaatsing, de vorm, de maatvoering, het materiaalge-
bruik en de kleur van het ontwerp door andere oorzaken, zoals bouwtechnische 
redenen, wordt gewijzigd. 

Welstandsadvies en collegebesluit 

De Welstandscommissie geeft een advies aan de gemeente. Het college neemt 
vervolgens een besluit. Het advies van de Welstandscommissie is niet bindend; 
het college maakt dus een eigen afweging en kan afwijken van het advies van 

                                                        
2  Deze regeling wordt in de praktijk zelden toegepast. Landelijk blijft het beperkt tot één 

à twee toepassingen per jaar. Het gaat dan vaak om opvallend geverfde muren, soms 
met teksten of dakpannen. Bron: website federatie Welstand geraadpleegd op 5 juli 
2011: http://www.fw.nl/fwS.php?L3=173. 
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de Welstandscommissie. Het college kan een second opinion bij een andere 
Welstandscommissie vragen. 

Indieningsvereisten 

In het ‘Bouwbesluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning’ (Biab) 
zijn onder meer eisen te vinden, waaraan tekeningen moeten voldoen om in 
behandeling genomen te worden. In de bijlage van de Biab zijn de eisen opge-
nomen waaraan een aanvraag moet voldoen. 

Bezwaarprocedure en beroepsprocedure  

Als een aanvrager of omwonende bezwaar heeft tegen het besluit, kunnen zij 
slechts om een second opinion verzoeken. Het college besluit of ze daar al dan 
niet op ingaat. 

De aanvrager kan, maar dat valt buiten het bestek van dit onderzoek, bezwaar 
maken tegen het besluit tot weigeren van een bouwvergunning.  

Samenvattend kan worden opgemerkt dat het Rijk met deze regelgeving het 
formele kader voor de uitvoering in een gemeente bepaalt. Het betekent dat de 
gemeenteraad een Welstandsnota moet vaststellen en dat het college na de 
ontvangst van bouwaanvragen moet selecteren welke aanvragen worden voor-
gelegd aan de Welstandscommissie. Vervolgens moet de Welstandscommissie 
in het openbaar vergaderen en het college adviseren of de bouwaanvraag vol-
doet aan redelijke eisen van welstand. Dat advies moet helder geformuleerd 
zijn en op schrift worden gesteld. Het college kan vervolgens bezien of zij op 
grond van dezelfde criteria tot een gelijkluidend oordeel komt. 

3.2 SPECIFIEKE BELEIDSTHEORIE 

De onderzochte interventie betrof de wijziging van de Woningwet naar aanlei-
ding van enerzijds de evaluatie van die wet en anderzijds het project Markt-
werking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (bouwvergunningprocedure en 
welstandstoezicht) van het tweede kabinet Kok.  

3.2.1 DOEL VAN DE INTERVENTIE: TRANSPARANTIE 
EN TOETSBAARHEID 

Uit de Memorie van Toelichting (Kst 26734-3:16) blijkt de vermaatschappelij-
king van het welstandstoezicht één van de doelstellingen te zijn. Deze ver-
maatschappelijking is een reactie op veelgehoorde kritiek op het functioneren 
van de welstandscommissie. De commissie wordt gezien, aldus de Memorie 
van Toelichting als een ‘ “black box” waarbinnen dingen gebeuren die goed-
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deels aan de waarneming zijn onttrokken; het roept de sfeer op van achterka-
mertjes waarin een clubje onaantastbaren met een gevoel van esthetische supe-
rioriteit en het potlood op tafel, eigen ontwerpoplossingen aan derden op-
dringt.’ Dit leidt volgens de memorie tot een gering maatschappelijk draagvlak 
voor het welstandstoezicht. Omdat het welstandstoezicht wel belangrijk werd 
geacht voor het belang van een goede ruimtelijke kwaliteit, werd gezocht naar 
aanpassingen van de procedure die zouden leiden tot meer draagvlak voor het 
fenomeen welstand. Daarom werden drie onderdelen in het wetsontwerp voor-
gesteld. Kamerleden Verbugt (VVD) en Schoenmakers (PvdA) voegen geza-
menlijk aan een van deze onderdelen een amendement toe. Volgens dit amen-
dement moet het schriftelijke welstandsadvies deugdelijk gemotiveerd worden. 
Dit amendement is bij de hieronder opgesomde doelen van de wetswijziging 
opgenomen, omdat het later onderdeel van de wet wordt. De vermaatschappe-
lijking van de gang van zaken bij de welstandsprocedure bevat vier onderde-
len, die uit verschillende maatregelen bestaan. Dit is de interventie die hier 
onderzocht zal worden. Het gaat om de volgende onderdelen: 

A. Verzwaarde positie college 

• Aanscherpen van de politieke verantwoordelijkheid van burgemeester 
en wethouders (Kst 26743-3:16). Het college krijgt expliciet de be-
voegdheid af te wijken van het advies (art. 44 lid 1 sub d Ww).  

B. Welstandsnota 

• De gemeenteraad moet concrete criteria vastleggen in de gemeentelij-
ke welstandsnota (Kst 26734-3:15 / art. 12 lid 1 Ww).  

• Deze criteria worden vastgesteld door de gemeenteraad, zodat naast 
deskundigen ook anderen bij het debat worden betrokken (Kst 26734-
3:15 / art. 12 lid 1 Ww). 

C. Openbaarheid 

• De adviezen en de vergaderingen van de welstandscommissie worden 
openbaar (Kst 26734-3:17 / art. 12b lid 1 en lid 2 Ww). 

• Er moet een jaarverslag van het college en van de welstandscommis-
sie komen dat aan de gemeenteraad wordt gezonden. Deze verslagen 
kunnen dienen als hulpmiddel bij de evaluatie door de raad van het 
welstandsbeleid (Kst 26734-3:17 / art. 12b lid 3 Ww, art. 12c Ww). 

• Een advies van de welstandscommissie inhoudende dat een bouwplan 
in strijd is met redelijke eisen van welstand, wordt schriftelijk uitge-
bracht en deugdelijk gemotiveerd.3  

                                                        
3  Dit op grondslag van Kst 26734-11, amendement Verbugt (VVD), 26734-34 gewijzigd 

amendement Verbugt en Schoenmakers (PvdA), sluit aan bij amendement van Van 
Gent (GroenLinks) Kst 26734-23 / art. 12b lid 1 Ww. 
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D. Doorstroming leden 

• De zittingsduur van de leden van de commissie is beperkt (Kst 
26734-3:19 / art. 12b lid 4 Ww). 

De beraadslagingen in beide Kamers vonden plaats in de zittingsperiode 2001-
2002. Uit die beraadslagingen blijkt dat het thema vermaatschappelijking veel 
aandacht kreeg van de Tweede Kamer. Zeven van de zeventien amendementen 
hadden betrekking op dit onderwerp. Andere amendementen en gewijzigde 
amendementen hebben betrekking op het instellen van een stadsbouwmeester, 
een extra bevoegdheid voor de minister om controle te krijgen op de samen-
stelling van de welstandscommissie en met de snelheid waarmee de wet moet 
worden ingevoerd. 

De amendementen van Poppe (SP: Kst 26734-35) en Van Middelkoop 
(RPF/GPV: Kst 26734-27) beogen omwonenden meer invloed te geven op de 
welstand. Het idee is dat een bouwvergunning wordt verleend als omwonen-
den akkoord gaan met het bouwwerk. Deze twee amendementen haalden geen 
meerderheid in de Tweede Kamer.  

Opvallend is dat bij de behandeling in de Eerste Kamer een motie Pastoor 
(CDA) wordt ingediend (Kst 26734-31) die beoogt om bij vergunningsvrij 
bouwen een bureninformatieplicht op te nemen. Een bureninformatieplicht is 
de plicht dat aanvragers van bouwvergunningen hun buren informeren over 
hun plannen. De argumentatie is dat doordat bij vergunningsvrij bouwen de 
gemeentelijke toets vervalt, tevens de rechtsbescherming voor omwonenden 
vervalt. De enige manier om nog bezwaar te maken zou zijn via de excessen-
regeling, die echter pas nadat het bouwwerk is opgericht van toepassing kan 
zijn. De staatssecretaris Remkes neemt dit niet over, omdat hij het informeren 
van burgers tot de ongeschreven fatsoensnormen rekent en het derhalve niet in 
de wet hoeft te worden opgenomen. Hoewel de motie wordt aangenomen, 
wordt hij niet uitgevoerd en blijft de bureninformatieplicht buiten de wet. De 
wet treedt op 1 januari 2003 in werking.  

Het doel van de interventie werd samengevat in de term vermaatschappelijking 
van de welstandsprocedure. Het doel van de interventie, aldus de Memorie van 
Toelichting van staatssecretaris Remkes (VVD), was dat er meer draagvlak 
zou ontstaan voor het proces dat via het welstandsadvies leidt tot een besluit 
op een aanvraag van een bouwvergunning. De staatssecretaris is van mening 
dat het belang van een goede ruimtelijke kwaliteit een belangrijke maatschap-
pelijke functie vervult (Kst 26734-3:16). Hij stelt dat het ‘doel van die aan-
scherping is de transparantie, de toetsbaarheid en de openbaarheid te vergro-
ten. Welstandsbeleid moet democratischer tot stand komen’ (Handelingen TK 
2001-2002 3917). Een van de voorbeelden om de noodzaak van de wet aan te 
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duiden die Remkes aanhaalt komt uit de Haagse Courant: ‘Het negatieve wel-
standsadvies is vervat in het gebruikelijke jargon dat vooral tot doel lijkt te 
hebben, de kloof tussen belanghebbende stadsbewoners en professionele be-
oordelaars zo groot mogelijk te houden.’ Hierin wordt het woord kloof ge-
bruikt. Het gaat erom deze kloof te overbruggen of in de woorden van Rem-
kes: ‘de indiener van een vergunningsaanvraag moet in de toekomst bij zijn 
bezoek aan de welstandscommissie niet langer het gevoel hebben, in een Rus-
sische roulette verzeild te zijn geraakt’.  

Hieruit kan geconcludeerd wordt dan Remkes met bijval van de Tweede Ka-
mer hoopte in de eerste plaats de kloof te verkleinen door de procedure zo in te 
richten dat zij meer transparant, toetsbaar en openbaar werd. Dit sluit aan bij 
de rechtvaardige proceduretheorie.  

In de discussie in de Kamer is oog voor de rechtvaardige verdelingstheorie. Dit 
komt tot uiting in een discussie over de positie van het college aan de hand van 
een amendement van Verbugt (VVD). In het wetsvoorstel staat dat het college 
om zwaarwegende redenen mag afwijken van het welstandsadvies. Mevrouw 
Verbugt (VVD) dient een amendement in met het oogmerk om de tekst ‘om 
zwaarwegende redenen’ te schrappen. Het doel van Verbugt is om het college 
meer ruimte te geven voor een brede evenwichtige belangenafweging. De 
redelijke eisen van welstand moet terzijde kunnen worden geschoven als aan 
andere (inhoudelijke) belangen, zoals een entree voor gehandicapten, door het 
college voorrang wordt gegeven. Verbugt is bevreesd dat de tekst ‘om zwaar-
wegende redenen’ kan leiden tot juridisering. 

Dit amendement wordt aangenomen. Hierna zullen we zien in hoeverre het 
college gebruik heeft gemaakt van deze verruimde bevoegdheid. 

De vermaatschappelijking van het welstandstoezicht heeft daarmee zowel een 
procedureel doel als een inhoudelijk doel. Inhoudelijk verandert er volgens 
Remkes niet veel, hoewel hij aangeeft persoonlijk voorstander te zijn van wel-
standsvrij bouwen. Op dat punt signaleert de minister in de Kamer nog te veel 
koudwatervrees. Dit fenomeen blijft echter buiten het gezichtsveld van dit 
onderzoek. 

3.3 HET EFFECT VAN DE VERMAATSCHAPPELIJKING 
VAN DE WELSTANDSPROCEDURE: OPERATIONALI-
SERING 

Afgaande op de stellingname in de Memorie van Toelichting van staatssecreta-
ris Remkes, is de vermaatschappelijking van de welstandsprocedure geslaagd 
als er bij burgers na het doorlopen van de procedure meer draagvlak voor het 
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welstandsbeleid is (Kst 26734-3:16). Meer draagvlak wordt hier uitgelegd als 
meer instemming van aanvragers en andere belanghebbenden met het indivi-
duele welstandsadvies. 

De maatregelen die onder de vermaatschappelijking vallen zijn voornamelijk 
procedureel van aard. Het gaat hier om de vraag welke van de maatregelen 
invloed kunnen hebben op de perceptie van de burger. Hierbij gaat het – zoals 
we in hoofdstuk 2 zagen – in de eerste plaats om het verschil tussen de ver-
wachting en de perceptie van de uitkomst (Fu-Vu) van het gedrag van de over-
heid. Daarnaast is de gevoelsbeleving (G) van belang omdat deze bepaalt in 
hoeverre dit verschil doorwerkt op de kloof. In de rest van het hoofdstuk zullen 
we nagaan of de vier onderdelen van de interventie op basis van overwegingen 
van een rechtvaardige verdeling of van een rechtvaardig proces doorwerken.  

In de komende paragrafen zal overigens uitsluitend de positie van de beleving 
van aanvragers onderzocht worden. Voor dit onderzoek wordt gebruik ge-
maakt van gegevens die zijn verzameld in het kader van een onderzoek voor 
de rekenkamer van gemeenten Lemsterland, Heerenveen en Skarsterlân.4 In de 
gekozen onderzoeksperiode en in de beschikbare gegevens is het aantal be-
zwaarmakers zo gering, dat besloten is de bezwaarprocedure buiten het onder-
zoek te laten vallen. 

3.3.1 VERMAATSCHAPPELIJKING EN RECHTVAARDIGE 
VERDELINGSTHEORIE 

Aanvragers geraken niet vrijwillig in een welstandsprocedure, maar willen een 
bouwvergunningplichtig bouwwerk oprichten. Het doel is dus dat bouwwerk te 
realiseren en wel op de door hen gewenste wijze: snel, goedkoop en conform 
het oorspronkelijke ontwerp. De welstandsprocedure is daarmee in strijd. Het 
werkt vertragend en kan kostenverhogend werken als de welstandscommissie 
van mening is dat het oorspronkelijke ontwerp moet worden aangepast. 

De vraag is nu op welke wijze de vermaatschappelijking van de welstandspro-
cedure invloed heeft op de uitkomst. In paragraaf 3.2.1 werd geconstateerd dat 
de vermaatschappelijking bestond uit vier elementen. 

De verzwaarde positie van het college (A) geeft aanvragers het recht om con-
tact op te nemen met de wethouder en hem te verzoeken zodanig met het wel-
standsadvies om te gaan dat de wensen van de aanvrager gehonoreerd worden. 

                                                        
4  Skarsterlân en Lemsterland zijn op 1 januari 2014 samen met Gaasterlân-Sleat opge-

gaan in de gemeente Friese Meren (na 1 januari 2015: Fryske Marren). 
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Het verplicht opstellen van een welstandsnota (B) biedt aanvragers de moge-
lijkheid het bouwwerk te ontwerpen binnen de kaders die in de welstandsnota 
te vinden zijn. Als dat gebeurt, moet de welstandscommissie adviseren dat het 
ontwerp voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Hoewel de aanvrager dan 
wellicht compromissen moet sluiten tussen zijn ideaal qua kosten of uiterlijk 
van het te bouwen object, kan het de snelheid van het proces bevorderen. In 
beginsel kunnen burgers ook proberen de inhoud van de welstandsnota te be-
invloeden, maar in de drie gemeenten is niet waarneembaar gebruik gemaakt 
van deze mogelijkheid. Er zijn geen burgers geweest die in de raad ten aanzien 
van dit onderwerp hebben ingesproken en raadsleden hebben geen voorstellen 
tot wijziging van de nota ingediend. 

De openbaarheid van de vergadering van de welstandscommissie (C) biedt 
aanvragers de mogelijkheid om waar te nemen hoe de welstandscommissie 
met hun ontwerp om gaat. Daarbij kan de commissie vragen stellen aan de 
aanvrager, zodat de aanvrager zijn voorstel kan toelichten.5 

De doorstroming van leden van de commissie (D) heeft geen betekenis voor 
een afzonderlijke procedure. De leden van een welstandscommissie worden in 
de regel niet vervangen tijdens, en zeker niet vanwege een bepaalde aanvraag. 
Dit onderdeel zal daarom verder buiten beschouwing worden gehouden. 

We kunnen op elk van deze aspecten nagaan of aanvragers verwachtingen 
hebben en of het oordeel over die verwachtingen positief kan worden bijge-
steld. 

Als er sprake is van een vermindering van de kloof als gevolg van een positief 
inhoudelijk besluit dan moet enerzijds aannemelijk zijn dat de interventie ge-
zien (G) en (Fu-Vu) een positief effect kan hebben. Anderzijds moet worden 
vastgesteld dat tenminste een aantal van de eerste drie procedurele wijzigingen 
hebben bijgedragen tot deze waarneming.  

3.3.2 VERMAATSCHAPPELIJKING EN RECHTVAARDIGE 
PROCEDURETHEORIE 

Ten aanzien van de rechtvaardige proceduretheorie kunnen eveneens de vier 
genoemde onderdelen van de regiemwijziging worden benut. De vraag is nu 
niet of de aanvrager een betere uitkomst krijgt, maar of hij de welstandsproce-

                                                        
5  Formeel kan de aanvrager niet inspreken, maar bij lokale zittingen is de sfeer dusdanig 

dat aanvragers over weinig brutaliteit hoeven te beschikken om zich gelegenheid te 
verwerven in te spreken. 
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dure makkelijker accepteert dan zonder de interventie het geval zou zijn ge-
weest.  

De rechtvaardige proceduretheorie kent, zoals we in hoofdstuk 2 zagen, zes 
criteria waar burgers het gedrag van de overheid aan afmeten. Dit zijn: 

1. de mogelijkheid voor burgers om deel te nemen aan de besluitvor-
ming, waarbij van belang is dat de burger gehoord wordt en dat de 
zienswijze van de burger bij de besluitvorming betrokken wordt; 

2. besluitnemers zijn neutraal en onbevooroordeeld; 
3. besluitnemers baseren hun besluit op objectieve informatie; 
4. burgers moeten beleefd worden behandeld door besluitnemers en uit-

voerders van het besluit; 
5. burgers moeten het gevoel hebben dat de overheid gemotiveerd is om 

eerlijk te handelen; 
6. burgers moeten de indruk hebben dat de uitkomst fair is.  

We kunnen onderzoeken in hoeverre het mogelijk is dat de vier onderdelen 
van de vermaatschappelijking van de welstandsprocedure tegemoet komen aan 
deze criteria. 

De verzwaarde positie van het college (A) biedt aanvragers een kans dat het 
advies wordt heroverwogen. Aanvragers kunnen het college vragen om extra 
motivering en kunnen nog een keer aangeven wat hun zienswijze is, voordat 
het besluit genomen wordt. Afhankelijk van de vraag welke indruk het college 
(besluitnemers) wekt, kan het oordeel van burgers over het gedrag van het 
college worden beïnvloed. De evaluatie is uiteraard afhankelijk van de wijze 
van opstellen van het college. 

Het verplicht opstellen van een welstandsnota (B) past bij een rechtvaardige 
procedure, omdat aanvragers vooraf kunnen nagaan op welke criteria het wel-
standsadvies gebaseerd zal worden of is gebaseerd. Ook hier blijkt niet zozeer 
de wetswijziging zelf, maar de wijze waarop met de open informatie wordt 
omgegaan doorslaggevend voor het oordeel van de aanvragers. 

Ten aanzien van de openbaarheid van de commissievergaderingen (C) voor 
burgers kan eveneens worden geconcludeerd dat de grotere openheid alleen 
dan positief uitwerkt, als het gedrag van de commissie daartoe aanleiding 
geeft. Een commissie die aanvragers, volgens de perceptie van aanvragers, 
onverwacht onheus behandelt, zal de kloof doen vergroten, ongeacht het doel 
van de wet. 

De doorstroming van leden van de commissie (D) zal om dezelfde reden als in 
paragraaf 3.3.1 ook voor de rechtvaardige proceduretheorie buiten beschou-
wing worden gehouden.  
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Dat neemt niet weg dat de andere drie aspecten van de wet vermaatschappelij-
king van de welstandsprocedure in potentie wel degelijk van invloed kunnen 
zijn op de kloof.  

3.4 EMPIRISCHE BESCHRIJVING 

In deze paragraaf wordt onderzocht op welke wijze de beide mechanismen 
invloed hebben op de afstand tussen burgers en overheid. De data hebben be-
trekking op de procedures in drie Friese gemeenten, Heerenveen, Skarsterlân 
en Lemsterland, en de welstandscommissie Hûs en Hiem. 

Hoewel de gemeenten te maken hebben met dezelfde commissie en dezelfde 
wetgeving, blijkt dat er toch verschillen zijn in aanpak tussen de drie onder-
zoeksgemeenten. Dat biedt de mogelijkheid om vergelijkend onderzoek te 
verrichten. In dit hoofdstuk wordt de afhandeling van de welstandsprocedure 
beschreven. Er wordt onderzocht wat de bevindingen vertellen over het halen 
van de beleidsdoelstelling van de vermaatschappelijking van de welstandspro-
cedure: het verminderen van de kloof. 

3.4.1 ORGANISATIE HÛS EN HIEM 

De welstandscommissie Hûs en Hiem is een gemeenschappelijke regeling van 
alle gemeenten in de provincie Friesland.6 Het hoofdkantoor van Hûs en Hiem 
zetelt in Leeuwarden. Hûs en Hiem maakt onderscheid tussen lokale zittingen, 
bureauzittingen en centrale zittingen (zie tabel 3-2). Lokale zittingen worden 
gehouden in de gemeentehuizen van de aangesloten gemeenten. Juridisch ge-
zien is er één commissie. De vertegenwoordigers van Hûs en Hiem die bij een 
lokale zitting zijn, vertegenwoordigen de hele commissie. Zij beoordelen of 
het een complexe zaak betreft, en in die gevallen wordt het voorgelegd aan 
ofwel de bureaucommissie ofwel de centrale zitting. 

  

                                                        
6  Ten tijde van het onderzoek was de gemeente Sneek niet aangesloten, maar deze omis-

sie is hersteld nadat haar rechtsopvolger de fusiegemeente Súdwest-Fryslân zich in 2011 
alsnog aansloot. Er is een zekere spanning tussen de broodheren van Hûs en Hiem, na-
melijk de aangesloten gemeenten, en de onafhankelijkheid van de adviezen die de 
commissie aan diezelfde gemeenten geeft. 
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Tabel 3-2: Afhandelingpercentage per commissie 

Op de zittingen in Leeuwarden worden uitsluitend de meer ingewikkelde aan-
vragen behandeld. De lokale zittingen zijn eens per twee weken.  

De Lokale Welstandscommissie wordt bemenst door twee adviseurs. Zij han-
delen 95% van de zaken af. Als de twee adviseurs onzeker zijn over hoe het 
advies moet luiden, zenden ze de aanvraag door naar de Bureaucommissie. Die 
beoordeelt vervolgens of er toch geen eenduidig advies gegeven kan worden 
op grond van de informatie die bij de Lokale Zitting is verzameld. Als dat niet 
het geval is, wordt het ontwerp voorgelegd aan de Centrale Commissie. De 
Lokale en de Centrale Commissie houden openbare zittingen. 

De Lokale Commissie en de Bureaucommissie zijn gemandateerd. Adviezen 
van die commissies vallen onder de verantwoordelijkheid van de Centrale 
Commissie. Er is dus geen sprake van ‘hoger beroep’ als een ontwerp aan de 
Centrale Commissie wordt voorgelegd. Er is slechts sprake van inschakelen 
van meer deskundigen om te bepalen hoe het advies over een meer gecompli-
ceerde zaak moet luiden. 

Bij de bemensing van de Lokale Commissie is gekozen voor een absoluut 
minimum. Door te kiezen voor twee leden wordt voorkomen dat het beeld 
ontstaat dat één mijnheer of mevrouw het advies opstelt. Het blijft een advies 
van een instantie. 

De afhandeling van de aanvraag kan onderling verschillen door houding van 
ambtenaren en toegepaste werkwijzen. De verschillen tussen de drie hier on-
derzochte gemeenten kunnen als volgt gekenmerkt worden. De gemeente Hee-
renveen legde de prioriteit op een formeel correcte afhandeling van de wel-
standsprocedure (Heerenveen, 2010). De gemeente Lemsterland legde de prio-
riteit op de formeel correcte afhandeling, maar vult dit incidenteel aan met 
informele persoonlijke hulp of tegenwerking. Soms werden aanvragers niet 

 
Bemensing Locatie Percentage 

afgehandeld 
Openbaar 

Lokale Zitting Twee personen 

Gemeentekantoor 
waar de bouwaan-
vraag is ingediend 
of in aangrenzende 
gemeente 

95% Ja 

Bureaucommissie 
Collegiaal over-
leg van vijf à zes 
personen 

Leeuwarden 3% Nee 

Centrale Zitting 
Zes externe en 
twee interne 
adviseurs 

Leeuwarden 2% Ja 
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uitgenodigd voor zittingen van de Welstandscommissie (Lemsterland, 2010). 
In Skarsterlân was sprake van een proactieve houding van ambtenaren die 
gericht was op het helpen van aanvragers om de aanvraag snel door de wel-
standsprocedure te leiden, uiteraard binnen de regels die de wetgeving stelde 
(Skarsterlân, 2010). 

Uit de drie cases blijkt dat de gemeenteraad bij het opstellen van de nota een 
beperkte rol heeft. De belangrijkste rol is weggelegd voor het stedenbouwkun-
dig adviesbureau Buro Vijn, die voor elk van de gemeenten de concept Wel-
standsnota heeft opgesteld. Dit concept vertoont grote overeenkomsten en is 
door de raad ongewijzigd overgenomen. Indirect betekent dit dat de invloed 
van burgers op de welstandsnota beperkt of nihil is. In vrijwel het hele onder-
zoeksgebied is geen poging gedaan om burgers te betrekken bij het opstellen 
van de Welstandsnota. De uitzondering is een experiment in de gemeente Hee-
renveen, maar daar blijkt dat niet Buro Vijn of burgers, maar een Rotterdamse 
architect succesvol invloed heeft uitgevoerd om dit experiment mogelijk te 
maken (Heerenveen, 2010). 

3.4.2 CASUÏSTIEK 

Er zijn voor dit onderzoek twee verschillende bronnen benut. De ene bron 
bestaat uit bezoeken van de onderzoeker aan zittingen van de welstandscom-
missie op maandag 30 november 2009 in Heerenveen, in Skarsterlân (Joure) 
op 1 december 2009 en een bezoek van de onderzoeker aan de centrale com-
missie op in Leeuwarden. Daarnaast is er in elk van de drie gemeenten een 
sessie geweest met onderzoekers, leden van de rekenkamercommissie waarbij 
een random selectie van de respondenten uit de telefonische enquête werd 
uitgenodigd (n=58).7 Dertien van de cases die behandeld werden bij de zittin-
gen van de welstandscommissie en bij de rekenkamercommissie worden hier-
onder beschreven. 

Een lokale zitting bij een gemeente verliep volgens een vast stramien. Rond de 
tafel zaten een ambtenaar van de gemeente, de twee leden van de welstands-
commissie Hûs en Hiem en, bij alle hier besproken zaken, de aanvragers of 
vertegenwoordigers van de aanvragers. Eén lid van de commissie nam het 
voorzitterschap waar. In Heerenveen moesten de aanvragers wachten tot ze 
werden toegelaten tot de vrij kleine ruimte waarin de bijeenkomst was georga-
niseerd. In Skarsterlân werden de aanvragers direct toegelaten tot een verga-
derzaal, zodat ze als ze te vroeg waren tijdens het wachten de behandeling van 
de zaak die voorafgaand aan hun aanvraag geagendeerd was, konden volgen. 

                                                        
7  Lemsterland: n=14, Skarsterlân: n=20 en Heerenveen: n=24. 
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In Skarsterlân was dit, aldus de gemeente, een bewuste keuze. Hiermee wordt 
het openbare karakter van de zitting benadrukt. De onderzoeker werd in beide 
gemeenten overigens zonder reserves toegelaten tot de openbare zitting. 

Een zitting verliep als volgt: eerst vroeg de voorzitter om de zaak uiteen te 
zetten. Vervolgens kreeg de aanvrager de mogelijkheid om bepaalde zaken toe 
te lichten, vaak geholpen door specifieke vragen die beide adviseurs stelden. 
Daarna werd de zaak besproken en, meestal zonder verdere discussie, werd tot 
slot het advies inclusief argumentatie mondeling gegeven. Dit advies werd 
diezelfde of de daarop volgende werkdag op papier gezet en aan de ambtenaar 
gemaild die vervolgens verantwoordelijk was voor de toezending van het ad-
vies aan de aanvrager en het college. 

Hieronder een korte beschrijving van acht cases die behandeld werden tijdens 
lokale zittingen in Heerenveen en in Skarsterlân en tijdens de zitting van de 
centrale commissie in Leeuwarden. 

Bij deze korte beschrijvingen wordt niet specifiek ingegaan op de gevoelsbele-
ving. In algemene termen kan worden gezegd dat voor aanvragen van particu-
lieren bij een bouwaanvraag de gevoelsbeleving groot is. Particuliere aanvra-
gers zijn niet getraind in het doorlopen van de welstandsprocedure, terwijl het 
voor hen in de regel wel gaat om substantiële beslissingen – zowel in geld als 
in belang van de gewenste constructie. Voor adviseurs is de gevoelsbeleving 
minder hoog, aangezien het bij hen gaat om het doorlopen van een voor hen 
bekende procedure waarbij bovendien in de eerste plaats het belang van hun 
klant en niet van henzelf in het geding is. Vertegenwoordigers van bedrijven 
zitten daar tussen. Voor een vertegenwoordiger van een landelijke keten, die 
overigens in de regel een adviseur inschakelt, is de procedure minder uniek en 
van relatief minder belang, dan voor een MKB-er met één vestiging en slechts 
enkele of geen werknemers. Die positie van de aanvrager heeft daardoor ge-
volgen voor de interpretatie van G in de hieronder beschreven cases. De ge-
voelsbeleving is een emotie en heeft betrekking op het voorstel en niet op de 
procedure of op de vraag of de aanvrager krijgt wat hij wil. Daardoor is de 
gevoelsbeleving voor de rechtvaardige verdeling en rechtvaardige procedure-
theorie gelijk. 

1. Jong stel wil kamer aanbouwen 

Een jong stel wil een kamer aan hun huis toevoegen. De kamer moest 
op het platte dak achter hun huis komen. Het vorige advies was vol-
doet niet omdat de kamer een rechtopstaande wand had, zodat het oor-
spronkelijke schuine dak niet terug kwam in het ontwerp. Dit zou vol-
gens de commissie op zich niet problematisch zijn, als het niet zo was 
dat een paadje tussen huizenblokken het mogelijk maakte de wand 
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vanaf de straat te zien. De adviseurs maakten een schetsje om aan te 
geven hoe het volgens hen wel uitgevoerd kon worden. De aanvragers 
waren blij met het schetsje en gaven aan dat ze een aangepast ontwerp 
voor zouden gaan leggen.  
Hoewel uit het gesprek bleek dat de aanvragers moeite hadden met de 
redenering dat voorbijgangers de zijkant van het gebouw zouden kun-
nen zien en dat hun ontwerp daardoor niet aan de redelijke eisen van 
welstand voldeed, voegden ze zich naar het oordeel en waren zelfs po-
sitief over het advies dat ze ontvingen. Hoewel de uitkomst niet ge-
heel conform de wens van de aanvragers was – rechte muren zijn 
praktischer – accepteerden de aanvragers de uitkomst omdat ze de 
procedure accepteerden, mede vanwege het persoonlijke contact tij-
dens de behandeling van hun zaak. Het feit dat de inhoudelijke uit-
komst negatief was, heeft de perceptie van de afstand met het bestuur 
bij de aanvragers vergroot. De wijze waarop hun aanvraag werd be-
sproken en dat ze in ieder geval door konden met een gewijzigd voor-
stel, daarentegen had een positief effect. 

 Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Hoog Negatief: grotere kloof 
Rechtvaardige procedure Hoog Positief: kleinere kloof 

2. Ondernemer voegt schuren samen 

Een ondernemer had twee naast elkaar staande schuren op een bedrij-
venterrein opgeknapt. Ambtenaren hadden echter waargenomen dat 
daarvoor geen bouwvergunning was verleend en hadden de onderne-
mer verplicht alsnog een vergunning aan te vragen. De Welstands-
commissie had de nieuwe situatie als ‘voldoet niet’ aan de redelijke 
eisen van welstand beoordeeld. De reden was dat hij de twee puntda-
ken van beide schuren met elkaar verbonden had, zodat er een soort 
vijfhoek ontstond. Volgens de welstandscriteria hoorden in dat gebied 
puntdaken (figuur 3-1).  

De aanvrager was het daar niet 
mee eens. Hij had het hem be-
kende passanten, onder wie de 
schaatscoach Gerard Kemkers 
gevraagd en die vonden zijn op-
lossing een verbetering vergele-
ken met de oude situatie. De pas-

 

Figuur 3-1: Samengevoegde schuur 
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santen zouden volgens de ondernemer alle positief zijn over de aan-
passing. 8 Om de commissie toch tegemoet te komen, stelde de onder-
nemer balken voor, die als een omgekeerde W zouden aangeven hoe 
de puntdaken liepen. De commissie stelde een ander compromis voor. 
Als hij de driehoek tussen de puntdaken een halve meter liet terug-
springen, was het ook goed. Dat vond de ondernemer weer geen uit-
voerbare optie. 
Deze confrontatie legde het verschil tussen twee werelden bloot. De 
adviseurs volgden de wet en regelgeving en wilden van daaruit even-
tueel meedenken aan oplossingen, terwijl de ondernemer zich beriep 
op de achterliggende gedachte van de wet en regelgeving: het wel-
standsadvies moet ervoor zorgen dat de gebouwde omgeving accepta-
bel is voor andere belanghebbenden, de omwonenden en voorbijgan-
gers. Terwijl de adviseurs hun advies baseren op de Welstandsnota die 
door de gemeenteraad is aangenomen, wil de ondernemer dat er reke-
ning wordt gehouden met degenen die daadwerkelijk in de omgeving 
te vinden zijn. Aangezien er verschil was tussen wat volgens beide in-
valshoeken acceptabel was, slaagden de partijen er niet in om tot 
overeenstemming te komen. Dat betekent dat de ondernemer moest 
buigen. Het mag duidelijk zijn dat dit negatief uitpakt voor diens per-
soonlijke beleving van de kloof tussen overheid en burgers. 
De kern van het geschil was dat de ondernemer de procedure niet ac-
cepteerde.9 Op zich zou dit kunnen duiden op een verbreding van de 
kloof op zowel procedurele als inhoudelijke gronden, ware het niet dat 
kloof voorafgaand aan dit proces al groot was. Procedureel wordt in 
grote mate aan zijn verwachtingen voldaan: hij verwacht dat de over-
heid niet deugt en warempel: het klopt. In een nagesprek met de amb-
tenaar werd duidelijk dat dit de tweede maal was dat deze ondernemer 
in een dergelijke impasse terecht was gekomen. Dat de ondernemer 
toch pogingen onderneemt om zijn voorstel geaccepteerd te krijgen, 
duidt op enige hoop dat het voorstel inhoudelijk wellicht toch kansrijk 
zou kunnen zijn. Daarom moet deze afwijzing door de aanvrager in 
ieder geval tot op zekere hoogte als een teleurstelling zijn ervaren.  

                                                        
8  De zienswijze van de aanvrager past overigens bij de achterliggende gedachte bij de 

moties van Van Middelkoop (Kst 26734-27) en die van Poppe (Kst 26734-35), die im-
mers beoogden dat als omwonenden een ontwerp goedkeuren, het ontwerp niet meer 
aan een welstandscommissie behoeft te worden voorgelegd. 

9  Uiteraard kan het zijn dat de ondernemer de procedure wel accepteerde, maar probeerde 
alle onderhandelingsruimte te vinden om de meest goedkope oplossing voor zijn pro-
bleem te realiseren. Dit doet niets af aan het feit dat hij een andere procedure voorstelde, 
dan die waarmee de welstandscommissie vond dat ze moest werken.
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 Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Hoog Eninszins negatief: iets grotere kloof 
Rechtvaardige procedure Hoog Gelijk: geen verandering 

3. Hotelketen wil bestemmingsplanwijziging 

Een architect in dienst van een hotelketen legde een ontwerp bestem-
mingsplan voor aan de Lokale Commissie. Het was nog niet de bedoe-
ling een advies te krijgen. De vraag aan de commissie was of zij kon-
den instemmen met de wijzigingen in het bestemmingsplan, die de 
komst van het hotel mogelijk zouden maken. De architect legde naast 
kaarten ook fraaie situatietekeningen voor en legde uit dat het hotel 
weliswaar langs een meer met fraaie landschappelijke waarden zou 
komen te staan, maar doordat het bouwwerk niet boven een daar lig-
gend viaduct uit zou komen, de impact op het landschap beperkt zou 
blijven. Aldus de architect. 
De reactie van de leden van de commissie was positief geïnteresseerd. 
De tekeningen werden zorgvuldig bestudeerd en er werden enkele 
vragen gesteld. De leden gaven aan dat ze geen bezwaren hadden te-
gen het wijzigen van het bestemmingsplan. Overigens heeft de wel-
standscommissie formeel geen rol bij wijzigingen van het bestem-
mingsplan. 
De ambtenaar van Skarsterlân legde in een nagesprek aan de onder-
zoeker uit dat de architect een voormalig lid was van de Welstands-
commissie Hûs en Hiem. 

Hier is sprake van een zogeheten repeat player.10 Het bedrijf schakel-
de een architect in die goede contacten had met de adviseurs van Hûs 
en Hiem. In tegenstelling tot bovenstaande gevallen, speelden emoties 
een beperkte rol en werd de welstandscommissie gezien als een uit-
gangspunt van de wetgeving. Deze grote ondernemer stelde niet zoals 
de ondernemer hierboven de procedure ter discussie, maar zocht een 
weg om zijn plan tegen de laagste kosten door de procedure te krijgen. 
In tegenstelling tot de twee vorige gevallen, was hier in ieder geval bij 
de bezoeker van de commissie sprake van een lage gevoelsbeleving, 

                                                        
10  Galanter maakt onderscheid tussen repeat players en one shotters (Galanter, 1994). In 

deze omgeving zijn repeat players de professionals die regelmatig te maken hebben met 
het aanvragen van een bouwvergunning. Dit zijn vooral ontwikkelaars, architecten en 
grote bedrijven. Veel aanvragers zijn one shotter, zoals een ondernemer die voor het 
eerst een nieuw bedrijfspand opzet, een particulier die voor het eerst opdracht geeft voor 
een verbouwing of de bouw van een woning. De repeat players hebben volgens Galan-
ter een belangrijk voordeel van hun ervaring bij het doorlopen van voorgaande procedu-
res.  
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omdat hier sprake is van een zeer ervaren adviseur. Dit betekent dat in 
dit geval er weinig tot geen verandering in de beleving over de breedte 
van de kloof zal zijn geweest. De adviseur verwachtte een inhoudelijk 
positieve uitkomst te kunnen behalen, en heeft het behaald – de com-
missie stond niet onwelwillend tegenover het voorstel, en de procedu-
re verliep eveneens conform verwachting. 

 Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Laag Gelijk: geen effect 
Rechtvaardige procedure Laag Gelijk: geen effect 

4. Zevende zitting 

Een man legde voor de zevende maal een plan voor aan de Lokale 
Commissie. De aanvrager vulde de hele tafel met plannen en zei: ‘zeg 
maar hoe je het hebben wil, een grijze muur zo hoog, glas daar of 
daar, achteruitspringend deel hier, zeg maar’. De adviseur die de 
voorzittersrol op zich nam, legde uit dat hij het plan van de aanvrager 
heel goed vond. ‘Het is geen standaard voorstel, het heeft zeker kwali-
teit.’ Vervolgens stelde de adviseur voor om niet naar al deze varian-
ten te kijken, maar naar het vorige model. Hier schetste hij een paar 
lijnen bij: ‘als je het nu zo en zo doet, en dan volgende keer terug-
komt, moet het goed komen’. De aanvrager was daarmee akkoord, 
bedankte de architecten voor het advies en bedankte opvallend genoeg 
ook de onderzoeker, alsof de laatste invloed had gehad op de houding 
van de commissie. 
In dit geval is sprake van een hoge gevoelsbeleving al was het alleen 
al vanwege de lange procedure waarin de aanvrager verwikkeld was. 
De aanvrager had hier een eigen ontwerp ingediend en kreeg daarvoor 
complimenten van de commissie. Deze complimenten leidden echter 
niet tot een ‘voldoet’ advies, waardoor de aanvrager gedwongen werd 
het ontwerp tenminste zeven maal aan te passen. De aanvrager had 
keer op keer te horen gekregen wat er mankeerde, maar slaagde er niet 
in het ontwerp zo aan te passen, dat het volgens de commissie accep-
tabel was. 
Vanuit het perspectief van de rechtvaardige verdelingstheorie lijkt de-
ze case negatief uit te pakken. Het voorstel van de aanvrager kreeg 
een positieve reactie van de commissieleden, maar moest blijkbaar tot 
zeven maal toe worden aangepast. Goed, maar niet goed genoeg. 
Vanuit procedureel opzicht is het beeld gemengd. Aan de ene kant 
zijn er belangrijke negatieve kanten aan de gevolgde procedure. Om te 
beginnen wilde de aanvrager graag dat de commissie aangaf wat er 
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dan naar hun mening zou moeten worden aangepast aan het ontwerp. 
De commissieleden hebben tot zes maal toe geen schets gemaakt 
waarmee werd aangegeven hoe het moest. De commissie handelde zo, 
omdat ze vond dat ze niet op de stoel van de architect wilde zitten. De 
aanvrager verwachtte daarentegen wel ondersteuning.  
Bovendien leidde de procedure ertoe dat de commissie verviel in een 
Kafkaëske nachtmerrie van herhaling. De uitleg en het enthousiasme 
van de commissie voor het ontwerp is prettig, maar tot zes maal toe 
was de uitleg onvoldoende helder om de aanvrager zodanig te helpen 
dat hij met een voor de commissie acceptabel voorstel kon komen. 

Aan de andere kant stelde de aanvrager de procedure niet ter discus-
sie. Verder kende de aanvrager de commissieleden en werd hem ver-
teld met welke regels de commissie te maken heeft. Commissieleden 
legden ook mondeling uit waarom ze tot een ‘voldoet niet’ advies 
kwamen. Daarbij kon de commissie ook toelichten welke onderdelen 
van het ontwerp gewaardeerd werden. De aanvrager kon op zijn beurt 
aangeven in hoeverre hij deze uitleg begreep en zo de commissie uit-
nodigen het advies nader te verklaren. Onder het oude regime was dit 
niet het geval geweest en dat had de aanvrager waarschijnlijk nog 
wanhopiger gemaakt. Gezien de sfeer van het gesprek wordt gecon-
cludeerd dat de mondelinge uitleg in ieder geval niet escalerend, eer-
der de-escalerend heeft gewerkt.  

 Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Hoog Negatief: grotere kloof 
Rechtvaardige procedure Hoog Positief: kleinere kloof 

5. Dakpannen 

Een eigenaar van een monumentale woning had oude dakpannen ver-
wijderd en was bezig nieuwe erop te leggen, toen hij van de gemeente 
een schrijven kreeg dat hij voor het leggen van de nieuwe dakpannen 
een bouwvergunning moest aanvragen omdat de nieuwe dakpannen 
niet exact gelijk waren aan de oude. Op zich moet dat een onaange-
name verrassing zijn geweest, immers, de aanvrager was zich vooraf 
niet bewust van de noodzaak tot het doen van een aanvraag van een 
bouwvergunning voor het vernieuwen van zijn dakpannen. Dit moest 
wel, omdat de nieuwe pannen een ander formaat en kleur hadden dan 
de oorspronkelijke.  

Na een ambtelijk schrijven met een aanmaning tot het indienen van 
een aanvraag daartoe heeft de opdrachtgever een aanvraag voor een 
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bouwvergunning ingediend. Het gesprek met de commissie verliep in 
plezierige sfeer. De eigenaar stelde niet de vraag waarom hij voor 
zo’n ingreep een aanvraag moest indienen. Inhoudelijk kreeg de aan-
vrager zijn zin: de door hem voorgestelde dakpan werd geaccepteerd. 
De aanvrager stelde de procedure niet ter discussie, maar we mogen 
aannemen dat hij niet positief verrast was toen hij het ambtelijk 
schrijven kreeg, waaruit bleek dat hij de welstandsprocedure moest 
doorlopen. Maar daar gaat het hier niet om. Hier gaat het om de vraag 
of de aanvrager de procedure positiever of negatiever ervaart dan hij 
had verwacht, nu de plicht tot het doorlopen van de procedure een feit 
was. Afgaande op het gesprek, mag geconcludeerd worden dat hij in 
het licht van de verwachtingen de procedure uiteindelijk positief be-
oordeelde. 

 Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Hoog Positief: kleinere kloof 
Rechtvaardige procedure Hoog Positief: kleinere kloof 

Hieronder volgen de beschrijvingen die genoteerd zijn bij een zitting van de 
centrale welstandscommissie van Hûs en Hiem in Leeuwarden. 

6. Woning in zwart/wit of in aardkleuren 

Bij een zaak over een nieuw te bouwen woning in een jaren ‘60 straat 
in een dorp, ontstond de discussie over de kleur van de stenen voor de 
buitenmuren. Eén van de leden van de centrale commissie stelde dat 
de kleur van de stenen donker, liefst zwart, moest zijn. De overige le-
den van de commissie waren van mening dat de door de architect van 
de aanvrager voorgestelde aardkleuren wel voldeden aan de redelijke 
eisen van welstand. Aangezien er tijdens de discussie niet verwezen 
werd naar de Welstandsnota, was hier sprake van een willekeurig 
standpunt van één van de adviseurs. Het dissidente lid van de commis-
sie legde zich zonder stemming neer bij de mening van de meerder-
heid. 

De aanvrager had zijn architect als adviseur naar de commissie ge-
stuurd. Deze architect toonde zich niet verrast over de gang van zaken 
en was tevreden met de uitkomst, aangezien zijn ontwerp werd geac-
cepteerd. Gezien de lage gevoelsbeleving en omdat de adviseur in-
houdelijk noch procedureel werd verrast is niet aannemelijk dat er in 
dit geval sprake was van een verandering van de kloof. 
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 Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Laag Gelijk: geen effect 
Rechtvaardige procedure Laag Gelijk: geen effect 

7. Landhuis 

Een zaak die blijkbaar al jaren speelde, was de verbouwing van een 
kleine boerderij tot landhuis. Dit was de enige case, waar vertegen-
woordigers van de betreffende gemeente aanwezig waren om het 
standpunt van de gemeente te verduidelijken. Hier bleek de gemeen-
te11 bezwaren tegen de realisatie van het landhuis te hebben maar was 
het bestemmingsplan wel aangepast. Als Hûs en Hiem positief advi-
seerde, zou de bouw kunnen beginnen. Uit het gesprek werd duidelijk 
dat de gemeente de welstandscommissie zag als een extra middel om 
de verbouwing tegen te houden. 
De commissie oordeelde echter dat het ontwerp niet voldeed omdat 
het landhuis een bijpassende oprijlaan ontbeerde. Om de noodzakelij-
ke symmetrie te waarborgen, moest de oprijlaan overigens door een 
weiland worden aangelegd dat niet in eigendom van de aanvrager 
was. 
Het is de vraag of hier sprake was van een politiek spel. De onderzoe-
ker vermoedt dat dit niet het geval was, aangezien de ambtenaren erg 
onzeker overkwamen en niet zelf met het oprijlaanargument kwamen. 

De aanvrager moet inhoudelijk onaangenaam verrast zijn over het feit 
dat het ontwerp opnieuw niet werd geaccepteerd. Hoewel hij het 
symmetrieargument op esthetische gronden mogelijk zal hebben ge-
waardeerd, zullen de praktische bezwaren voor hem doorslaggevend 
geweest zijn voor de bepaling van zijn gevoelens over de rechtvaardi-
ge verdeling. 

 Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Laag Negatief: grotere kloof 
Rechtvaardige procedure Laag Gelijk: geen effect 

8. Woningcomplex in centrum 

In een kleine Friese stad werd een relatief groot woningcomplex voor-
gesteld. De architect van het complex werd opvallend vriendelijk ont-
vangen, wellicht omdat hij voormalig lid was van de centrale commis-
sie. De bespreking ademde een sfeer waarin de commissieleden mee-

                                                        
11  Onduidelijk is welke rol gemeenteraad, college en ambtenaren afzonderlijk binnen dit 

proces hebben gespeeld. 
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dachten met de architect. De commissie besloot dat het complex vol-
deed aan de redelijke eisen van welstand. 

Hier is zeker sprake van een repeat player (Galanter, 1994) die net als 
in het geval van de hotelketen, bewust kiest voor een adviseur die be-
kend is met de welstandsprocedure en bekend is met de welstands-
commissie. Dit leidt volgens de discriminatietheorie van Greenwald 
en Pettigrew (2014) tot een grotere kans op een ‘voldoet’ advies. Dis-
criminatie is volgens hun theorie in de eerste plaats positieve discri-
minatie voor de ingroup. Kapitaalkrachtige repeat player-aanvragers 
blijken deze theorie aan te hangen door zich te laten vertegenwoordi-
gen door architecten uit deze ingroup. Minder kapitaalkrachtige repeat 
players doen het met architecten die niet eerder lid waren van een wel-
standscommissie. 

Doordat het hier eveneens gaat om een adviseur zal de gevoelsbele-
ving laag geweest zijn. De aanvrager kreeg inhoudelijk wat hij ver-
wachtte: het door hem gewenste instemmende advies. De welstands-
procedure was naar beleving van de adviseur ten opzichte van eerdere 
ervaringen als lid van de commissie en als adviseur bij aanvragen niet 
sterk gewijzigd, want hij toonde zich niet verrast over de procedure. 
Vanuit beide perspectieven is er derhalve geen effect op de kloof aan-
nemelijk te maken.  

 Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Laag Gelijk: geen effect 
Rechtvaardige procedure Laag Gelijk: geen effect 

Tot slot volgen nog enige beschrijvingen van cases zoals genodigden die ver-
telden bij de ronde tafelgesprekken met de rekenkamercommissie. De verhalen 
zijn uiteraard eenzijdig en zonder weerwoord, maar geven relevante informatie 
over hoe aanvragers de afhandeling van de welstandscommissie hebben erva-
ren. 

Hieronder wordt een aantal cases afzonderlijk beschreven. 

9. Twee aanpassingen 

Een aanvrager in de gemeente Skarsterlân kreeg in een voorgesprek 
met de gemeente te horen, dat zijn ontwerp bij de welstandscommissie 
weinig kans zou maken. Er werd hem aangeraden zijn ontwerp op 
twee punten te versoberen. De aanvrager betreurde dat, maar hij wilde 
uiteraard graag bouwen en hij paste het ontwerp aan. Tijdens het ge-
sprek met de commissie kreeg hij de vraag waarom hij het ontwerp op 
één van beide punten zo sober gehouden had. Hij vertelde dat hij oor-
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spronkelijk een fraaiere uitvoering gewenst had, en kreeg ter plekke te 
horen, dat dat ook goed was. In zijn vreugde één van beide punten 
alsnog naar wens uit te kunnen voeren, vergat hij te vragen of hij het 
andere punt ook mocht uitvoeren. Na het krijgen van een ‘voldoet’ 
advies, vergat hij er naar te vragen. Hij wilde er later niet op terugko-
men, omdat hij vreesde dat de procedure dan nog langer zou gaan du-
ren. Om dat te voorkomen, nam hij zijn verlies. 

De aanvrager had de ambtelijke hulp aanvaard, maar kreeg naar zijn 
gevoel juist daardoor minder dan hij wenste en had kunnen krijgen. 
Hij had wel begrip voor de inzet van de ambtenaren en geen bezwaar 
tegen de procedure, maar merkte achteraf dat hij te onervaren was om 
het gewenste resultaat uit de procedure te halen. Zijn onvrede betrof 
met name het inhoudelijke resultaat, maar de procedure was voor hem 
ook onbevredigend. Het ging snel en er was geen mogelijkheid om 
zijn bedenkingen achteraf zonder tijdverlies toch opnieuw aan de 
commissie voor te leggen. Dus vanuit het perspectief van beide theo-
rieën is aannemelijk dat de kloof zal zijn gegroeid.  

 Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Hoog Negatief: grotere kloof 
Rechtvaardige procedure Hoog Negatief: grotere kloof 

10. Verbouwing in vakantiepark 

Een eigenaar van een vakantiewoning had een plan gemaakt voor een 
aanbouw en voor de zekerheid gevraagd of de omwonenden bezwaar 
hadden tegen zijn voorstel. Dat bleek niet het geval. Aangezien het 
bouwwerk niet zichtbaar was vanaf de openbare weg, dacht hij daar-
mee te voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hij handelde vol-
gens de eigen visie naar het doel van de wet: omwonenden moeten 
niet te maken krijgen met voor hen onacceptabel lelijke bouwwerken. 
De Welstandscommissie oordeelde echter anders en ging dus uit van 
een meer strikte interpretatie van de wet, die ook toekomstige omwo-
nenden moet beschermen tegen onacceptabel lelijke bouwwerken. 

De aanvrager heeft, om toch een voldoet advies te krijgen, een kleine-
re, en minder bruikbare, aanbouw gerealiseerd. Inhoudelijk kreeg hij 
minder dan hij wilde. Bovendien was hij niet te spreken over de pro-
cedure en dan, hoewel hij het niet zo verwoordde, vooral over de wer-
king van de wet. Het bezwaar van deze aanvrager over de procedure 
kwam opvallend overeen met de bezwaren van de Kamerleden Poppe 
en Middelkoop. 
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 Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Hoog Negatief: grotere kloof 
Rechtvaardige procedure Hoog Negatief: grotere kloof 

11. Stenen 

Een projectontwikkelaar toonde zich redelijk tevreden met de be-
staande procedure. Projectontwikkelaars horen net als adviseurs bij de 
categorie repeat player. Hij was positief verrast over de procedure na 
de komst van de welstandsnota, omdat die hem hielp om bij het ma-
ken van een ontwerp van te voren rekening te houden met de kaders 
van de welstandsprocedure. De projectontwikkelaar had zich wel ver-
baasd over één geval, waar hij van plan was zwarte steen te gebruiken. 
Dit werd afgekeurd en dat was op zich wel begrijpelijk, aangezien 
daarvoor duidelijke gronden in de nota te vinden waren. Zijn verba-
zing bestond daaruit dat voor een bouwwerk twee panden verder wel 
zwarte steen mocht worden gebruikt. De welstandsnota was in de tus-
sentijd niet gewijzigd. Overigens gaf hij aan dat hij zich hier niet bij-
zonder druk over kon maken. De kleur van de steen had de winstge-
vendheid van het pand niet aantoonbaar beïnvloed. 

 Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Laag Enigszins negatief: iets grotere kloof 
Rechtvaardige procedure Laag Gelijk: geen effect 

12. Begrenzte Vernichtungsschläge 

Een agrariër is in een conflictsituatie met de gemeente belandt. Hij 
dient opzettelijk een bouwaanvraag in voor een silo op een plek waar-
van hij wist dat die niet zou voldoen aan de vereisten om een milieu-
vergunning te kunnen verlenen. Hoewel hij er werk van had, deed hij 
het om de ambtenaren van de gemeente lastig te vallen. Daar stond 
vergelijkbaar gedrag tegenover. Een ambtenaar gaf hem een verouderd 
formulier om op te merken dat, nadat het paginalange formulier volle-
dig was ingevuld, dit formulier al jaren niet gebruikt werd. Dit wijst 
op een verhouding die Glasl (1990 p. 218) in zijn indeling van typen 
conflict aanduidt als Begrenzte Vernichtungsschläge. Er is een conflict 
ontstaan dat dusdanig is verhard dat opponenten elkaar opzettelijk 
dwars zitten zonder dat ze er zelf nog iets bij winnen en zelfs bereid 
zijn verlies te nemen, als de opponent ook in zijn belangen geraakt 
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wordt. Voor de kloof is hier sprake van de nagenoeg12  maximaal 
denkbare breedte. De interventie van Remkes blijkt hier niet te helpen. 
Aangezien de verwachtingen toch al denkbaar laag waren, is de slech-
te uitkomst een logisch gevolg en misschien zelfs een door de agrariër 
gewenst gevolg. De verandering op de kloof is dus nihil. Het onder-
scheid tussen inhoud en procedure is evenmin relevant. 

 Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Hoog Gelijk: geen effect 
Rechtvaardige procedure Hoog Gelijk: geen effect 

13. Tevreden 

Een aanvrager in dezelfde gemeente als die van de aanvrager hierbo-
ven was zeer onervaren en heeft naar eigen beleving veel hulp gekre-
gen van een contactambtenaar. Zijn aanvraag ging om een verbou-
wing die een slaapkamer op de begane grond voor zijn bedlegerige 
vrouw mogelijk moest maken. Hierdoor mogen we uitgaan van een 
hoge gevoelsbeleving, vooral omdat dit bevestigd is door de wijze 
waarop hij zijn verhaal vertelde. De afhandeling verliep soepel en de 
aanvrager was zeer tevreden en opgelucht over de gang van zaken.13  

 Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Hoog Positief: kleinere kloof 
Rechtvaardige procedure Hoog Positief: kleinere kloof 

Het overzicht uit Tabel 3-3 3-3 laat zien dat het saldo is dat de welstandspro-
cedure vanuit inhoudelijk opzicht leidt tot een bredere kloof tussen aanvragers 
en de overheid. Bij de rechtvaardige proceduretheorie is het beeld meer gedif-
ferentieerd (vier maal een wat kleinere kloof, twee maal een grotere kloof). 
Een aantal aanvragers (cases 1, 9, 10, 11) gaf verder, ondanks een negatief 
inhoudelijk resultaat, ongevraagd aan geen tegenstander van de welstandspro-
cedure te zijn. Hoewel aanvragers inhoudelijk vaak niet hun zin krijgen, lijkt 

                                                        
12  Maximaal, zolang de strijdende partijen niet naar wapens grijpen. 
13  Uit verhalen van aanvragers bij de dezelfde gemeente blijkt dat er groot verschil zit 

tussen de beide contactambtenaren die in deze gemeente de bouwaanvragen afhandel-
den. Eén van de aanvragers gaf aan dat hij een ambtenaar kende via de vrijwillige 
brandweer en dus zijn zaak door hem liet behandelen. Een andere is door diverse aan-
vragers bij naam genoemd, omdat hij opzettelijk foutieve formulieren of informatie zou 
geven – of aangeven dat ontwerpen geen enkele kans hadden, terwijl dat later niet zo 
bleek te zijn. De gesprekspartners daar, maar ook bij andere gemeenten, hadden sterk 
het gevoel dat er sprake was van willekeur. 
Dit laat zien dat de houding van ambtenaren veel effect kan hebben op de gevoelsbele-
ving en de beoordeling. De zogeheten streetlevel bureaucraten (Bovens, et al., 2001 
p. 318) maken hier het verschil. 
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het correct volgen van de procedure de overheidsdienaren dus de kans te geven 
het negatieve effect van een onwelgevallige inhoudelijke beslissing te com-
penseren.  

Overigens is er bij een niet onaanzienlijk aantal aanvragers geen effect waar te 
nemen. Dit heeft verschillende oorzaken. Als de kloof al tot absolute breedte is 
gegroeid, kan hij niet nog groter worden (cases 2 en 12). In andere gevallen 
gaat het om repeat players die hun verwachtingen op grond van ervaringen 
reeds op realistisch niveau hebben teruggebracht en daardoor noch positief, 
noch negatief worden verrast (cases 3, 8 en 11). Het grootste effect van de 
welstandsprocedure op de beleving van de kloof is dus te vinden bij mensen 
die eenmalig een in eigen ogen groot project uitvoeren. Hier kunnen effecten 
zowel negatief (cases 9 en 10), positief (case 5, 13) alsook verdeeld (case 1, 4) 
uitpakken. 

Tabel 3-3: Samenvatting cases 

Geval Ge-
voels-
beleving 

Rechtvaardi-
ge verdeling 
(Fu-Vu) 

Gevolg 
kloof  

Rechtvaar-
dige proce-
dure (Fu-
Vu) 

Gevolg 
kloof  

1. Jong stel Hoog Negatief Groter Positief  Kleiner 

2. MKB-er Hoog 
Enigszins 
negatief 

Iets 
groter 

Gelijk Geen 

3. Hotelketen Laag Gelijk Geen Gelijk Geen 
4. 7e zitting Hoog Negatief Groter Positief Kleiner 
5. Dakpannen Hoog Positief Kleiner Positief  Kleiner 
6. Kleur woning Laag Gelijk Geen Gelijk Geen 
7. Landhuis Laag Negatief Geen Gelijk Geen 
8. Woningcom-

plex 
Laag Gelijk Geen Gelijk Geen 

9. Twee aanpas-
singen 

Hoog Negatief Groter Negatief Groter 

10. Vakantiepark Hoog Negatief Groter Negatief Groter 

11. Stenen Laag 
Enigszins 
negatief 

Geen Gelijk Geen 

12. Begrenzte 
Vernichtung 

Hoog Gelijk Geen Gelijk Geen 

13. Tevreden Hoog Positief Kleiner Positief Kleiner 

Effect op de kloof 

 Groter 4 X  2 X 

Iets groter 1 X   

Kleiner 2 X  4 X 

De hier besproken cases geven goed inzicht in hoe welstandsprocedures verlo-
pen en ervaren worden, maar ze zijn te incidenteel om algemene uitspraken te 
kunnen doen over de vraag of de interventie van minister Remkes positief 
heeft uitgepakt. Dat kan beter aan de hand van de gegevens met een groter 
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aantal waarnemingen dat tijdens een telefonische enquête werd verzameld. Dat 
wordt in de volgende paragraaf besproken. 

3.4.3 TEVREDENHEIDSMETING 

In 2009 zijn voor een rekenkameronderzoek in de drie onderzoeksgemeenten 
100 respondenten geselecteerd. Na herhaalde pogingen zijn daarvan 63 be-
reikt. Van die 63 zijn 58 respondenten bereid gevonden om te reageren op de 
telefonische vragen. Aan de respondenten is toegezegd, dat hun inbreng ano-
niem zal worden verwerkt. 

De data die verzameld zijn voor het rekenkameronderzoek bieden de moge-
lijkheid om de waardering van de burgers voor de gang van zaken rond het 
welstandsadvies af te zetten tegen verschillende aspecten (Heerenveen, 2010; 
Lemsterland, 2010; Skarsterlân, 2010). De resultaten zijn te vinden in tabel 3-4 
en tabel 3-5.  

In tabel 3-4 wordt de correlatie tussen waardering van de welstandsprocedure 
en de antwoorden op een aantal aspecten van de procedure weergegeven. 
Hieruit blijkt dat bij drie aspecten geen significante correlatie gevonden is. De 
schriftelijke uitleg, de snelheid van advisering en de vraag of de respondent op 
de zitting is geweest hangen niet samen met de uiteindelijke waardering van 
het proces. 

In tabel 3-5 zijn aspecten die aansluiten bij de rechtvaardige verdelingstheorie 
aangeduid met de letter (v) en vragen die het verloop van de procedure betref-
fen met de letter (p).  
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Tabel 3-4: Bivariate correlatie tussen de positieve waardering voor de uitkomst van de 
welstandsprocedure en vragen uit de telefonische enquête (p= procedure, v = verdeling), * 
significant 99% 

 Pearson 
correlation 

Significant 
2-tails 

 N 

Heeft u informatie over criteria gekre-
gen? (p) 

0,41 0,002 * 48 

Bent u het eens met het oordeel? (v) 0,73 0,000 * 49 

Was een gesprek mogelijk? (p) 0,70 0,000 * 42 

Werd er naar u geluisterd? (p) 0,83 0,000 * 40 

Was de mondelinge uitleg duidelijk? (p) 0,38 0,005 * 45 

Heeft u architect ingeschakeld of bent u 
zelf professional? (-) 

0,40 0,002 * 53 

Heeft u informatie over werkwijze ge-
kregen? (p) 

0,34 0,009 * 50 

Was de schriftelijke uitleg duidelijk? (p) 0,16 0,174  37 

Werd er snel geadviseerd? (p) 0,10 0,243  48 

Bent u op de zitting geweest? (-) 0,15 0,152  49 

De factoren met een significante correlatie, inclusief de schriftelijke uitleg, zijn 
vervolgens gebruikt in een regressieanalyse. Deze analyse maakt duidelijk in 
welke mate factoren belangrijk zijn voor het verklaren van de hoogte van het 
waarderingscijfer.  

Tabel 3-5: Significantie factoren voor positieve waardering aanvrager, * = significant 99% 

 Regressie coëffi-
ciënt 

Beta 
coëffici-

ent 

   

Afhankelijke factor: rapportcijfer14 B 
Stan-

daardfout 
Beta t significant 

Constante 2,69 0,52 
 

5,14 0,000  

1. Werd er naar u geluisterd? (p) 0,89 0,28 0,65 3,09 0,006 * 

2. Was de mondelinge uitleg duidelijk? 
(p) 

0,50 0,17 0,35 2,96 0,008 * 

3. Heeft u informatie over criteria 
gekregen? (p) 

0,27 0,17 0,19 1,60 0,125  

4. Heeft u architect ingeschakeld of bent 
u zelf professional? (-) 

0,24 0,14 0,18 1,69 0,107  

5. Was een gesprek mogelijk? (p) 0,10 0,22 0,07 0,44 0,666  

6. Heeft u informatie over werkwijze 
gekregen? (p) 

-0,10 0,19 -0,07 -0,49 0,626  

7. Bent u het eens met het oordeel? (v) -0,04 0,23 -0,03 -0,15 0,881  

                                                        
14  R = 0,924, R square = 0,873, adjusted R square = 0,833, Standard estimate = 0,51799. 
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In de multivariateanalyse hebben slechts twee factoren een significante sa-
menhang met de mate van waardering. Het gaat daarbij om de vragen of er 
geluisterd is en of de mondelinge uitleg duidelijk was. Dit zijn aspecten van 
procedurele rechtvaardigheid. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het voor-
al elementen van de procedurele rechtvaardigheid zijn die significant bijdragen 
aan de versmalling van de kloof. Deze vragen hebben te maken met wat Tyler 
de opportunity for representation en opportunity for correcting errors noemt 
(Tyler, 2006 p. 137) noemt. De aanvragers merken dat zij inbreng kunnen 
hebben (er wordt geluisterd) en merken wat er met die inbreng is gedaan (de 
mondelinge uitleg is duidelijk). De relaties tussen het rapportcijfer (waarde-
ring) en deze twee vragen worden grafisch getoond in figuur 3-2. 

Opmerkelijk is dat figuur 3-2 wel een sterke correlatie laat zien tussen tevre-
denheid over twee aspecten van de procedure, terwijl de vraag of aanvragers 
het eens zijn met het oordeel (vraag 7 uit tabel 3-5) nauwelijks correleert met 
de waardering van de aanvrager voor het verloop van de procedure. Tevreden-
heid met, of misschien moeten we zeggen, acceptatie van het oordeel is blijk-
baar afhankelijk van vragen 1 en 2 uit tabel 3-5 die betrekking hebben op luis-
teren en de mondelinge uitleg. 

Figuur 3-2: Gemiddelde waardering voor de welstandsprocedure per antwoordcategorie 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de interventie van Remkes 
kan werken. Het gaat te ver te zeggen, dat de interventie altijd en in alle geval-
len werkt. De interventie werkt als aanvragers naar de zitting van de wel-
standscommissie gaan en daar het gevoel hebben dat er naar hen wordt geluis-
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terd, een effect dat versterkt wordt als aanvragers het gevoel hebben dat de 
mondelinge uitleg van de welstandscommissie duidelijk was. Het bezoeken 
van de zitting alleen is onvoldoende. Om een duidelijke mondelinge uitleg te 
krijgen, moeten aanvragers wel naar de zitting. 

De interventie van Remkes werkt dus op voorwaarde dat de leden van de wel-
standscommissie op de zitting overbrengen dat ze luisteren en dat ze een dui-
delijke mondelinge uitleg geven. Alleen dan krijgen aanvragers het gevoel, om 
de woorden van Remkes aan te halen, dat ze niet in een Russische roulette zijn 
beland. 

3.5 HOE VERANDERT DE KLOOF? 

Het onderzoek voor de rekenkamers Heerenveen, Skarsterlân en Lemsterland 
werd gestart vanwege het verschil in klanttevredenheid die gemeenteraadsle-
den van deze drie gemeenten waarnamen tussen de rapportage van Hûs en 
Hiem en hun gesprekken met aanvragers. Terwijl Hûs en Hiem een behoorlijk 
hoge klanttevredenheid rapporteerde, hoorden de raadsleden boze verhalen 
over de willekeur van de welstandscommissie: ‘als je rode dakpannen wil, 
moet je blauwe aanvragen, want dan willen ze rode, maar als je rode aan-
vraagt, willen ze dat je blauwe dakpannen op je dak legt’. 

Uit interviews blijkt dat de gevoelsbeleving bij een bouwaanvraag zeer hoog 
kan zijn. Dit is in het bijzonder het geval bij one shotters die een relatief groot 
risico nemen, zoals door een aanvrager is verwoord: een levensbesluit. Bij 
meer ervaren aanvragers is de gevoelsbeleving lager, tenzij er sprake is van 
een verziekte situatie zoals we zagen bij de verhouding tussen een aanvrager 
en een contactambtenaar (casus 12). Omdat die laatste casus een uitzondering 
is, betekent het dat in de analyse van de effecten van deze interventie op de 
kloof een onderscheid gemaakt moet worden tussen one shotters en repeat 
players. Voor one shotters is de gevoelsbeleving groot, terwijl hij voor repeat 
players in de regel klein is. 

Uit de tevredenheidsmeting bleek verder dat de tevredenheid niet sterk gerela-
teerd was aan de uitkomst. De belangrijkste correlatie werd gevonden tussen 
de mate waarin aanvragers vonden dat er naar hen geluisterd was. In de tweede 
plaats was er een significante positieve relatie tussen tevredenheid en de vraag 
of het oordeel goed was uitgelegd. Bij de casuïstiek was al gevonden dat in-
houdelijk het welstandstoezicht in veel gevallen een kloof-vergrotend effect 
had, terwijl procedureel er in een aantal gevallen juist een kloof-verkleinend 
effect werd gesignaleerd (zie tabel 3-3, p. 74). Bij elkaar levert dat een beeld 
dat de vermaatschappelijking van de welstandsprocedure in elk geval in proce-
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durele zin leidt tot een zekere vermindering van de afstand tussen burger en 
bestuur.  

3.5.1 DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE WEL-
STANDSPROCEDURE 

In paragraaf 3.2.1 is aangegeven dat de interventie van vermaatschappelijking 
van de welstandsprocedure op vier aspecten betrekking had, waarvan er hier 
drie nader zijn onderzocht. Dit waren de verzwaarde positie van het college 
(A), de plicht om een welstandsnota door de raad vast te laten stellen (B) en de 
openbaarheid van de zittingen (C). Hier zullen de conclusies van het onder-
zoek ten aanzien van deze drie aspecten worden besproken.15  

De positie van het college (A) blijkt eerder verzwakt dan versterkt. Uit inter-
views met alle collegeleden bleek dat de verantwoordelijke wethouders minder 
contact met aanvragers hebben dan in de oude situatie. Het is niet duidelijk wat 
de oorzaak hiervan is. We zijn wel gestuit op twee mogelijke verklaringen. 
Enerzijds blijkt in weerwil van de mogelijkheid die het kamerlid Verbugt 
(VVD) wilde bieden, het college nauwelijks af te wijken van het advies van de 
welstandscommissie. Dit is, in ieder geval voor ervaren aanvragers geen aan-
beveling om deze weg te beproeven. Anderzijds hebben aanvragers hun visie 
kunnen geven op de zitting en hebben ze vaker mondeling uitleg gekregen. 

Het verplicht opstellen van een welstandsnota (B) wordt voornamelijk door de 
repeat players gewaardeerd. Zij nemen kennis van de welstandsnota en gebrui-
ken deze om hun ontwerp bij voorbaat aan te passen aan de daarin verwoorde 
redelijke eisen van welstand. Er zijn geen aanwijzingen dat one shotters het 
bestaan van deze nota positiever ervaren dan een situatie waar een dergelijke 
nota niet bestond. Voor repeat players is er op dit punt een versmalling van de 
kloof. 

De openbaarheid van de zittingen van de welstandscommissie (C) biedt aan-
vragers de mogelijkheid hun aanvraag te verduidelijken en biedt de welstands-
commissie de mogelijkheid om toe te lichten hoe hun oordeel tot stand komt. 
Het onderzoek toont aan dit de twee belangrijkste factoren zijn die van invloed 
zijn op de beleving van de aanvragers (zie tabel 3-5, p. 76). Aangezien deze 
twee factoren vereisen dat er een openbare zitting is, moet geconcludeerd wor-
den dat dit onderdeel van de interventie belangrijke gevolgen heeft voor de 
beleving van de kloof. Die kloof wordt in de beleving van burgers kleiner. 

                                                        
15  In paragrafen 3.3.1 en 3.3.2 is aangegeven dat de vierde maatregel, de doorstroming van 

de leden van de commissie niet onderzocht werd. 
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Hieruit volgt ook dat de wijze waarop aanvragers op de zitting ruimte krijgen 
om hun zienswijze te verduidelijken van belang is voor hun tevredenheid over 
de procedure. De casuïstiek laat zien dat one shotters hierbij wel enige hulp 
kunnen gebruiken, zeker als ze zonder adviseur op een zitting verschijnen.  

De houding van de contactambtenaar en de leden van de welstandscommissie 
op de zitting is geen direct gevolg van de wetswijziging. De houding van de 
contactambtenaar en de vertegenwoordigers van de welstandscommissie laat 
zich niet met een wet afdwingen, maar blijkt wel doorslaggevend voor de be-
leving van de kloof tussen overheid en burgers. Ook de leden van een (onaf-
hankelijke) welstandscommissie worden door veel aanvragers gezien als ver-
tegenwoordigers van de overheid. De uitvoerders maken hier dus het verschil 
bij het al dan niet behalen van doelen die Remkes via de wetswijziging beoog-
de. De wetswijziging biedt de uitvoerders de mogelijkheid om dat verschil te 
maken. 

3.5.2 CONCLUSIE: HET GAAT OM WET EN UITVOERING 

De gegevens uit de burgerenquête en een deel van de cases onderstrepen dat 
over het geheel genomen, zorgvuldige procedures een positief effect hebben 
op de waardering van burgers voor de welstandsprocedure. Dit terwijl de 
waardering van de welstandsprocedure niet significant wordt beïnvloed door 
een beter inhoudelijk resultaat van de procedure.  

Er zijn daarom aanwijzingen dat de wetswijziging voor vermaatschappelijking 
van de welstandsprocedure een beperkte bijdrage heeft geleverd aan de ver-
kleining van de kloof. Dit is met name het geval als aanvragers op de zitting 
verschijnen en daar kunnen uitleggen wat hun zienswijze is en helder monde-
ling uitleg krijgen over het advies van de welstandscommissie. 

Deze conclusie laat eveneens zien, waar het mis kan gaan. Als de leden van de 
welstandscommissie de aanvrager niet het gevoel geven dat er geluisterd wordt 
of als zij geen begrijpelijke uitleg geven, zal het potentieel positieve effect van 
de interventie van Remkes uitblijven. De wet biedt een mogelijkheid op ver-
smalling van de kloof. De uitvoering bepaalt of de mogelijkheid op versmal-
ling wordt benut. 
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4 BUURTBUDGETTEN IN EMMEN 

In Nederland bestaat een grote diversiteit aan participatiearrangementen om 
inwoners te betrekken bij overheidsbeleid – van het laten vaststellen van de 
begroting, laten uitvoeren van verzorgingstaken tot aan het uitvoeren van wij-
kenbeleid (Ammerlaan, et al., 2014; Van Zuylen, 2007). Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken bevordert dit in samenwerking met de VNG door middel 
van voorlichtingsmateriaal, congressen en websites.1 Minister Vogelaar van 
Wonen, Wijken en Integratie kwam met proactief beleid door geld vrij te ma-
ken om van veertig achterstandswijken krachtwijken te maken. Ook werden 
woningbouwcorporaties gestimuleerd om beleid te ontwikkelen om de leef-
baarheid van wijken met veel woningbouwwoningen te bevorderen. Een uitge-
breide lijst met varianten in participatiearrangementen is te vinden bij gemeen-
ten (Lunsing, 2009 pp. 28-30) onder een rijke variatie van namen, zoals Kan 
Wel (o.a. Alkmaar), Delftse Duiten (Delft), Smederijen (Hoogeveen), Twexx 
(Enschede), Wijkstemdagen (Groningen), Liekom (Hoogezand-Sappemeer) en 
Verrijk je Wijk (Tilburg). Deze initiatieven staat niet los van vergelijkbare 
ontwikkelingen in andere landen, zoals Groot Brittannië, Duitsland, Frankrijk, 
Brazilië, India en de Verenigde Staten (Fung, et al., 2003; Wainwright, 2009).  

Wij zullen ons in dit hoofdstuk richten op de buurtbudgetten in Emmen. Dit 
arrangement loopt nationaal en waarschijnlijk internationaal voorop en wel 
doordat vertegenwoordigers van inwoners veel ruimte krijgen om zelf invul-
ling te geven aan datgene waaraan zij het budget besteden en veel vrijheid 
krijgen in de wijze waarop zij het budget besteden. Daarover meer in de para-
graaf 4.1. 

Er kunnen voor een lokale overheid drie motieven worden onderscheiden om 
deze arrangementen in te voeren (Lunsing, 2009 p. 73). Deze motieven kunnen 
we het projectmotief, het onderlinge betrokkenheidsmotief en het op de over-
heid betrokkenheidsmotief noemen. 

Volgens het projectmotief is het doel van de gemeenten te stimuleren dat sta-
keholders samen met of onder regie van de gemeente een inhoudelijk vraag-
stuk oplossen. Die stakeholders zijn te vinden in een bepaald gebied en daarom 
worden inwoners van dat gebied, of vertegenwoordigers van inwoners uit dat 
gebied gevraagd mee te denken bij het oplossen van problemen. Hierbij wor-
den ad hoc instituties ingericht, zoals klankbordgroepen. De overheid probeert 

                                                        
1  Zie bijvoorbeeld http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/burgerparticipatie.aspx en 

http://gis.vng.nl/3/kaart.php?key=0AnEuHEV-DZXpdGF5X2k3NnktWVFTTlpBU29h 
 V DJSZ3c&d=0&c=1 (geraadpleegd dd. 1-10-2014). 
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door middel van een open procedure een inhoudelijk vraagstuk op zodanige 
wijze in een bestaande situatie in te passen, dat het draagvlak maximaal en het 
verzet minimaal is. 

Met het onderlinge betrokkenheidsmotief wil de overheid bevorderen dat in-
woners bij het oplossen van gemeenschappelijke vraagstukken meer uitgaan 
van eigen kracht en verantwoordelijkheid. Bij de drie decentralisaties wordt 
ervan uitgegaan dat gemeenten bij delen van hun beleid de inzet van vrijwil-
ligers gaan bevorderen, opdat deze wijk- en dorpsgenoten gaan helpen bij 
gezondheidsproblemen, mobiliteitsproblemen en andere problemen waar hulp-
behoevenden last van kunnen krijgen. Hier streeft de overheid ernaar dat 
werkzaamheden die zij wel van belang vindt, maar waarvoor zij geen middelen 
heeft of wil inzetten, door vrijwilligers worden uitgevoerd. 

Het op de overheid betrokkenheidsmotief geeft aan dat inwoners van een be-
paalde wijk of dorp contacten onderhouden met de overheid, zodat beiden 
beter begrijpen wat er bij de ander leeft. Dit is dus gericht op het verminderen 
van de kloof tussen overheidsbestuur en burgers. Er is niet zozeer sprake van 
een project, maar van een permanente overlegstructuur van wijk- of dorpsver-
tegenwoordigers enerzijds en de lokale overheid anderzijds. Deze overleg-
structuur kan geactiveerd worden bij planvorming en beleidsbepaling, zoals 
het opstellen van bestemmingsplannen en visies, maar ook bij het verdelen van 
geld, zoals de hier nader onderzochte buurtbudgetten. De overheid probeert 
een aantal werkzaamheden die zij wel van belang vindt, maar waarvoor zij 
geen middelen heeft of wil inzetten, door vrijwilligers uit te laten voeren. Hier 
streeft de overheid naar een duurzame vorm van interactief bestuur, waarbij de 
overheid probeert haar beleid en haar plannen op zodanige wijze in een be-
staande situatie in te passen, dat het draagvlak maximaal en het verzet mini-
maal is. Bovendien wordt gehoopt op groeiende kennis aan de kant van de 
vertegenwoordigers van de wijken en dorpen. 

In dit proefschrift wordt aan de hand van het buurtbudgetarrangement in de 
gemeente Emmen ingegaan op het derde motief (zie paragraaf 4.2). Eerst 
wordt het juridisch regime verduidelijkt. Daarna wordt de beleidstheorie op 
grond van uitspraken van onder meer wethouder Holman en beleid van de 
gemeente Emmen beschreven. In paragraaf 4.3 wordt beschreven hoe onder-
zocht kan worden dat het buurtbudgetarrangement de overheidsbetrokkenheid 
naderbij brengen. In paragraaf 4.4 worden negen cases beschreven en in para-
graaf 4.5 wordt vastgesteld of het buurtbudgettenbeleid die effecten heeft, die 
zij volgens de beleidstheorie zou moeten hebben. 
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4.1 HET BUURTBUDGETARRANGEMENT VAN EMMEN 

Emmen begon met het fenomeen buurtbudget na een raadsbesluit in 1999. 
Diverse subsidieregelingen gericht op leefbaarheid werden samengevoegd tot 
één regeling en de vorm werd gewijzigd van subsidies waarvan de verlening 
afhankelijk is van het initiatief van aanvragers en de voorwaarden van de sub-
sidieregeling, naar een toekennen van een binnen ruime kaders vrij besteed-
baar budget aan door de raad erkende overlegpartners (EOP’s). Deze overleg-
partners waren in de regel bestaande dorpsraden en wijkverenigingen. Daar 
waar ze niet bestonden, werden ze opgericht, zodat een ruimtelijk dekkend 
patroon van dorps- en wijkraden voor het hele gemeentelijke gebied ontstond. 
Het aantal erkende overlegpartners is nadien gestegen doordat nieuwe wijken 
een eigen EOP kregen, en kleinere dorpen op verzoek van een eigen dorpsraad 
een erkenning kregen. Ten tijde van het onderzoek waren er 35 EOP’s. 

Een buurtbudget is beschikbaar gesteld door een gemeente aan vertegenwoor-
digers van een buurt, wijk of dorp met het oogmerk de cohesie tussen inwoners 
te bevorderen, de participatie van inwoners te vergroten en/of de leefbaarheid 
te verbeteren (Lunsing, 2009 p. 73). 

In deze definitie vinden we de drie motieven (zie p. 81) terug. Het verbeteren 
van leefbaarheid is een projectmotief, waarbij moet worden aangetekend dat in 
het voorbeeld van Emmen de initiator van het project niet de gemeente is, 
maar de wijk- of dorpsvertegenwoordigers van de burgers: de EOP. Het onder-
linge betrokkenheidsmotief is een ander woord voor het bevorderen van de 
cohesie tussen burgers en de doelstelling tot het verhogen van de participatie is 
het op de overheid betrokkenheidsmotief.  

De term buurt uit de definitie verwijst naar een geografische afgebakende een-
heid waar een aantal personen, de buurt-, wijk- of dorpsbewoners wonen. De 
inwoners van die geografische eenheid worden vertegenwoordigd door een 
groep mensen die kan worden gekozen (dorpsraden) of via coöptatie worden 
benoemd. Soms doet de lokale overheid voorstellen voor kandidaten die kun-
nen worden benoemd. 

In de gemeente Emmen is gekozen voor een buurtbudgetarrangement dat het 
EOP-bestuur de mogelijkheid biedt een budget te besteden. Daarbij is dat be-
stuur vergeleken met vergelijkbare subsidieregelingen vrij in de wijze waarop 
het budget wordt besteed. Het juridische regime is erop gericht om het bestuur 
binnen ruim omschreven kaders veel ruimte te bieden. De ambtelijke organisa-
tie wordt daarbij ingezet ter ondersteuning van het EOP-bestuur en niet als, 
zoals zo vaak gebeurt, bewaking van het gemeentebeleid. Het college onder-
houdt intensief contact met de bestuurders en ziet erop toe dat deze beleidslijn 
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door de ambtelijke organisatie gehanteerd wordt. Dit is een onderdeel van wat 
in de gemeente Emmen de kanteling (zie paragraaf figuur 4-1) wordt genoemd. 
Door de vrijheid van besteding van het budget zijn besturen het budget ge-
voelsmatig als ‘eigen geld’ gaan beschouwen. Omdat de indruk bij deze bestu-
ren ontstond dat zij zelf als opdrachtgever vaak goedkoper zouden kunnen 
aanbesteden dan de gemeente, werd met medewerking van de gemeente zelf-
standig aanbesteden een onderdeel van het arrangement. 

Daarmee kan het buurtbudgetarrangement van Emmen gezien worden als een 
van de voorlopers van Nederland: veel vrijheid voor burgers met ondersteu-
ning van de ambtelijke organisatie en nauwe contacten met het college. 

4.1.1 JURIDISCH REGIME (WETTEN EN REGELINGEN) 

De Verordening op de Overlegstructuren (VO) in de gemeente Emmen, 2012 
is gebaseerd op de verordenende bevoegdheid van het gemeentebestuur (art. 
147 Gemw). In deze verordening worden de Erkende Overlegpartners gedefi-
nieerd als een door de raad ingestelde officieel erkende gesprekspartner, die de 
bewoners van een buurtschap, kern, wijk of dorp vertegenwoordigt. Deze 
EOP’s kunnen vertegenwoordigd zijn in een dorps- of wijkraad, of in een be-
langenvereniging. Een dorps- of wijkraad is een volgens de bepalingen van de 
verordening ingestelde commissie, als bedoeld in art. 84 Gemw, waarvan de 
leden rechtstreeks door de bewoners van een dorp worden gekozen zoals be-
doeld in art. 87 lid 5 Gemw.2 De bepalingen verwijzen naar de wijze waarop 
het bestuur is gekozen (gekozen of gesteund door handtekeningen), het aantal 
maal dat het bestuur een algemene openbare vergadering organiseert, er geen 
andere EOP voor het gebied erkend is en er geen raadsleden of collegeleden in 
het bestuur zitting nemen (art. 2 lid 1 VO). Met andere woorden: voor elke 
kern of wijk is er een EOP. Het omliggende landelijk gebied is door middel 
van een kaart toegewezen aan de grotere kernen in het gebied.  

Een belangenvereniging is volgens de verordening een rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereniging van bewoners van een dorp, kern, wijk of buurtschap, 
die naar de mening van de raad voldoet aan de bepalingen van deze verorde-
ning en als zodanig door de raad is erkend (art. 1 VO). Overigens gaat de ge-
meente soepel om met deze bepalingen. Zo is de wijkvereniging van Angelslo 
geen vereniging, maar een stichting. 

                                                        
2  Het art. 87 is overigens per 19 maart 2014 vervallen. Dit heeft voor de gemeente Em-

men in zoverre consequenties voor de gekozen raden van Zwartemeer en Erica, dat de 
verwijzing naar de wijze waarop de leden voor deze raden worden gekozen uit het wet-
boek is verdwenen. Voor onderhavig onderzoek heeft dat geen consequenties. 
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In art. 2 lid 1 VO wordt aangegeven dat EOP’s worden aangewezen door de 
gemeenteraad van Emmen. Het initiatief daartoe kan door de raad (art. 147a 
Gemw.) of door het college (art. 160 Gemw.) genomen worden. Uiteraard 
kunnen burgers van een bepaalde kern aan de raad een verzoek indienen. In het 
geval van het dorp Foxel is er inderdaad sprake van een voorstel dat uit het 
dorp zelf is gekomen, alvorens de raad het initiatief nam om de dorpsvereni-
ging te erkennen als EOP. 

De EOP is bevoegd te besluiten over de besteding van het budget dat kan wor-
den ingezet voor een functioneel werkgebied (art. 3 lid 7 VO jo. art. 7 VO). 
Het doel van het budget is door middel van zelfwerkzaamheid de samenhang 
van de bevolking te bevorderen en de kwaliteit van het openbaar gebied te 
verbeteren (art. 7 lid 1 VO). Het functionele werkgebied is terug te vinden in 
de kaders van art. 7 lid 2 VO. Deze kaders zijn: 

a. de leefbaarheid van de wijk of het dorp wordt in standgehouden of 
verbeterd; 

b. de uitvoering van activiteiten doorkruist niet het beleid van de ge-
meente of van andere overheden; 

c. bewoners werken mee aan de uitvoering van het project (gedeeltelijke 
of volledige zelfwerkzaamheid bij uitvoering); 

d. een deel van de activiteiten moet een duurzaam, blijvend karakter 
hebben, zoals het aanpassen van infrastructuur, het plaatsen van 
straatmeubilair en het oplossen van knelpunten in het grijs en groen.3 

In de VO wordt een overleginfrastructuur geregeld. In art. 4 wordt de verhou-
ding tussen college en de EOP omschreven als partnerschap. De EOP moet 
worden betrokken bij voor haar relevante raadsbesluiten en plannen. Het col-
lege moet de EOP voldoende informatie geven, zodat de EOP advies de raad 
kan adviseren bij het nemen van raadsbesluiten die betrekking hebben op het 
gebied van de EOP. In art. 5 lid 1 VO wordt een zogeheten kwadrantenoverleg 
geregeld. Dit is een periodiek overleg tussen de EOP’s binnen een van de vier 
kwadranten van de gemeente (zie ook figuur 4-2, p. 93). In art. 5 lid 2 VO 
tenslotte wordt bovendien geregeld dat de EOP deelneemt aan de wijk- en 
dorpsvernieuwingsoverleggen die bekend staan onder de naam Emmen Revisi-
ted.  

De EOP’s worden ingesteld op grond van een raadsbesluit (art. 8 VO). 

                                                        
3  In VO wordt niet geduid wat grijs en groen is, maar het gaat om de infrastructuur en 

milieuvoorzieningen.  
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Art. 6 lid 2 VO verwijst naar een beleidsregel waarin de verlening en besteding 
van de budgetten wordt geregeld. Dit is de Beleidsregel Meerjarenbudgetten 
EOP (BME). In art. 3 BME wordt de verdeelsleutel beschreven voor de verde-
ling van de budgetten over de EOP’s. Art. 4 en 5 gaan over de wijze van be-
steden. De EOP’s moeten een driejarenplan maken. In dit plan staan de activi-
teiten, de tijdsplanning en de kostenraming voor de besteding van de budgetten 
over een periode van drie jaar. Belangrijk voor ons onderzoek is, dat de EOP’s 
de ruimte krijgen om eventuele opdrachten aan derden zelfstandig aan te be-
steden. De budgetten blijven overigens op de rekening van de gemeente staan 
en facturen die een gevolg zijn van de inzet van buurtbudgetten worden aan de 
gemeente gezonden of, in de praktijk, aan de gemeente ter betaling doorge-
zonden. 

De verordening geeft de EOP enerzijds een vertegenwoordigende rol in de 
contacten tussen gemeente en inwoners van een kern of een wijk (art. 3 lid 1 
sub a VO), en anderzijds een budget dat kan worden ingezet voor het beharti-
gen van de gemeenschappelijke belangen van deze inwoners (art. 3 lid 2 sub a 
VO). Onderhavig onderzoek richt zich vooral op de doorwerking van het 
tweede lid van art. 3 van de verordening. 

4.1.2 AMBTELIJK REGIME: KANTELING EN AANBE-
STEDING 

Het hierboven beschreven juridische regime is een uiting van cultuurverande-
ring binnen de gemeente Emmen. Deze cultuurverandering wordt kanteling 
genoemd (Figuur 4-1). Met kanteling wordt bedoeld dat de ambtelijke diensten 
niet alleen in opdracht van het college handelen, maar ook zich dienstbaar 
opstellen ten opzichte van de inwoners van de gemeente. De inwoners worden 
niet beschouwd als klanten, maar als burgers. 
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Deze houding is een belangrijk onderdeel 
van het buurtbudgettenbeleid. Als een 
EOP een voorstel doet voor de besteding 
van een budget, wordt door een contact-
ambtenaar onderzocht of het voorstel past 
binnen de kaders (art. 7 lid 1 VO). Als dat 
niet het geval is, wordt van de ambtenaar 
verwacht dat hij in samenwerking met de 
EOP op zoek gaat naar een wijze van 
besteden die tegemoet komt aan het doel 
van het oorspronkelijke voorstel en die 
binnen het kader past. 

De kanteling heeft vorm gekregen in een 
zogeheten Platformoverleg, waar verte-
genwoordigers van de EOP samen met 
een wethouder, de politie, woningbouw-
corporaties, welzijnsmedewerkers en con-
tactambtenaren de stand van zaken in de 
buurt bespreken. Deze overleggen leiden ook tot opdrachten aan ambtenaren. 
De EOP-besturen bepalen mede de prioriteiten binnen bijvoorbeeld de onder-
houdsschema’s van de groenvoorziening. 

De gemeente verwacht van haar ambtenaren dat zij zich bewust zijn van hun 
taak als dienstverlener aan burgers. 

Het buurtbudgetarrangement in Emmen past geheel in deze gedachte. Er wordt 
niet van ambtenaren verwacht dat zij voorstellen doen voor het besteden van 
het budget. Ook wordt de uitvoering niet overgenomen, maar wordt aan bur-
gers overgelaten. Hierbij hoort dat burgers als zij dat willen de uitvoering ter 
hand nemen en ook de aankoop van benodigde goederen of diensten, indien 
gewenst, overnemen. Het enige wat burgers niet hoeven te doen is betalen. 

Burgers hebben daardoor zowel invloed op het inhoudelijke aspect van de 
besteding van het buurtbudget (waar wordt het aan besteed) als sturing op het 
proces (op welke wijze wordt het besteed, aan wie wordt een opdracht tot uit-
voering gegund). Dit laatste was oorspronkelijk niet de bedoeling van de ge-
meente Emmen. Aanvankelijk was de gedachte dat burgers zouden aangeven 
waar het budget aan besteed zou worden en dat de gemeente het vervolgens 
voor hen zou uitvoeren dan wel aanbesteden. Maar doordat burgers het ver-
moeden kregen, dat zij veel goedkoper zouden kunnen inkopen, en dus meer 
waar voor hun geld zouden krijgen als ze de inkoop overnamen, en doordat de 
gemeente probeert mee te denken met de wensen van burgers, besloot de ge-

 

Figuur 4-1: Kanteling 
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meente burgers de ruimte te geven om, zoals dat in de gemeente genoemd 
werd, zelfstandig aan te besteden. Dat is geen plicht. In die gevallen waar bur-
gers het aanbestedingsproces niet over willen nemen, blijft de gemeente ver-
antwoordelijk voor de uitvoering ervan. Zoals gezegd: de gemeente verwacht 
van haar ambtenaren dat zij zich bewust zijn van hun taak als dienstverlener.  

4.2 SPECIFIEKE BELEIDSTHEORIE 

De oorsprong van het Emmener buurtbudgettenbeleid is voor een belangrijk 
deel terug te voeren op de uitvoering van een aantal grote projecten in de ge-
meente Emmen. De grootste daarvan is project Atalanta. Dit project bestaat uit 
een aantal deelprojecten. Hieronder vallen de aanleg van een tunnel langs het 
centrum, de bouw van een theater en de verplaatsing van de dierentuin van de 
oostkant van het centrum naar de Westeres. De dierentuin is niet alleen een 
belangrijke regionale werkgever, maar ook het icoon voor de hoofdkern van de 
gemeente en trekker van veel bezoekers die ook bestedingen doen in het be-
lendende winkelcentrum. De dierentuin zet Emmen op de kaart.  

Het project wordt mede gefinancierd met Europese subsidie en bijdragen van 
SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland)4 en twee ministeries. Dat wil 
niet zeggen, dat de gemeente geen risico’s loopt. De accountant noemt het 
risicospectrum vrij groot.5 Ondanks dat voor Atalanta veel extern geld wordt 
ingezet, blijft er een groot risico voor de gemeente zelf. Deze onzekerheid kan 
worden benut door lokale politieke entrepreneurs. De gemeente Emmen be-
slaat één grote kern en uitgestrekte buitengebieden waarin diverse middelgrote 
en vele kleine dorpen te vinden zijn. Bij elkaar is dat voldoende voor politieke 
entrepreneurs om de populistische kaart te spelen van ‘de grote kern krijgt 
alles en wij in het buitengebied niets’. Doordat in de buitengebieden toch al 
vaak het idee leeft dat de gemeente te veel aandacht voor de hoofdkern heeft, 
is het begrijpelijk dat het project Atalanta in de gemeenteraad van Emmen en 
tijdens verkiezingen een heftig bediscussieerd onderwerp is. 

Een andere verzameling van grote projecten staat bekend onder de naam Em-
men Revisited. Dit zijn wijkvernieuwingsprojecten. Deze projecten zijn be-
doeld om het woningbestand van de gemeente aan te passen aan moderne ei-
sen. Er zou een overschot aan goedkope huurwoningen zijn en een tekort aan 

                                                        
4  SNN is een organisatie van de drie noordelijke provincies die Europese en andere sub-

sidies binnenhaalt en verdeelt onder aanvragers in Noord Nederland. 
5  Accountantsverslag controle 4e kwartaalrapportage CVE, Deloitte, 1 juli 2013.



De kloof 

89 

duurdere koopwoningen. Door een deel van de huurwoningen te slopen, kan 
tegelijk de kwaliteit van de betreffende wijken worden verbeterd.  

In de raadscommissievergadering van 11 januari 2010 wordt de Verordening 
op de Overlegstructuren (VO) besproken. De aanleiding is een aanpassing van 
de verordening op het dualisme. In het bijbehorende raadsstuk wordt aangege-
ven dat het buurtbudgettenbeleid onderdeel is van één van de experimenten in 
het Actieprogramma Lokaal Bestuur van Binnenlandse Zaken. Zoals gezegd, 
bestaat het fenomeen al sinds 1999, maar de gemeente blijft met de EOP-
besturen meedenken om te zoeken naar verbetering van het buurtbudgetarran-
gement. Het experiment behelst dat EOP’s zelfstandig kunnen inkopen. Het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verschaft 
geld voor onderzoek dat de juridische haken en ogen van het aanbestedingsbe-
leid in kaart brengt. Bij dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de puur 
juridische aspecten van aanbestedingen, maar ook naar wat EOP-besturen 
kunnen en willen oppakken. 

Het experiment sluit aan bij motieven die in het actieprogramma Andere 
Overheid (BZK, 2003 p. 4) worden genoemd. Dat programma moet resulteren 
in een slagvaardige overheid die wordt gewaardeerd en gerespecteerd door 
haar burgers. De belangrijkste doelstelling van het actieprogramma is dat de 
kloof verkleind wordt – enerzijds door een beter presterende overheid, ander-
zijds door ‘meer mogelijkheid voor eigen initiatieven, meer betrokkenheid bij 
politiek en bestuur en meer gelijkwaardigheid tussen burger en overheid’. Hier 
is het op de overheid betrokkenheidsmotief en het projectmotief duidelijk te 
herkennen, waarbij bij dat laatste inderdaad, zoals hierboven al opgemerkt, 
wordt gekeken naar projecten waarbij het initiatief bij de burgers (eigen initia-
tieven) ligt.  

Dit ligt in lijn met het denken van de portefeuillehouder wethouder Holman 
(PvdA).6 Buurtbudgetten hebben volgens hem twee doelstellingen. Door de 
EOP’s zeggenschap te verlenen, ‘zien ze [burgers; JL] dat de politiek er voor 
hen is. Ze leren dat politiek niet zo slecht is.’ Anderzijds verwacht Holman dat 
het buurtbudgetarrangement het draagvlak voor grote projecten vergroot. Met 
andere woorden: een gewaardeerde en gerespecteerde overheid is in staat om 
grote projecten te realiseren en buurtbudgetten zijn een middel om die waarde-
ring en dat respect te verwerven. De buurtbudgetten zijn een van de middelen 
die de gemeente inzet om aan inwoners te laten zien dat de gemeente aandacht 
voor alle wijken en kernen heeft.  

                                                        
6  Het interview is afgenomen in kader van het onderzoek dat leidde tot het rapport Ver-

trouwen geven, verantwoordelijkheid nemen. 
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Het gaat hier om de vraag of het beleid van de gemeente, als een interventie 
met het oogmerk de kloof tussen burgers en overheid te verkleinen, geslaagd 
is. De inzet van buurtbudgetten moet mede in dit licht worden gezien. De wet-
houder hoopt dat het buurtbudgetarrangement de kloof verkleint en dat daar-
door het draagvlak voor het project Atalanta en Emmen Revisited groter is.  

De gegevens die voor onderhavig onderzoek zijn verzameld, bieden geen 
rechtstreeks inzicht in de mate waarin de kloof met de burgerbevolking van 
Emmen kleiner wordt. Er is wel informatie beschikbaar over bestuurders van 
de Erkende Overlegpartners. Als beelden van EOP-bestuurders een rol spelen 
bij beeldvorming van de achterban over de kloof, zal verandering van de per-
ceptie over de kloof van de EOP-bestuurders invloed hebben op de perceptie 
over de kloof bij de achterban. Of de bestuursleden in alle gevallen ook daad-
werkelijk deze invloed bezitten, valt op basis van onze gegevens niet volledig 
te achterhalen. In de case Zwartemeer (zie paragraaf 4.4.9) en in mindere mate 
Foxel (zie paragraaf 4.4.3), kunnen we overigens wel spreken van enige waar-
neembare doorwerking van de beleving van EOP-bestuurders ten aanzien op 
de beleving van de kloof op hun achterban. Daarover later meer. 

De beleidstheorie van de wethouder is ambitieuzer, omdat ze gericht is op de 
hele bevolking, maar in dit onderzoek kunnen alleen conclusies getrokken 
worden over de kloof zoals die ervaren wordt door de besturen van EOP’s. 

4.3 HET EFFECT VAN HET BUURTBUDGETARRANGE-
MENT: OPERATIONALISERING 

In het in hoofdstuk 2 ontwikkelden we een theoretische kader om te onder-
zoeken of een beleidstheorie van een bestuur correct kan zijn. Vanuit dit theo-
retische perspectief bestaat de verwachting dat de gepercipieerde afstand tus-
sen burger en bestuur (‘de kloof’) wordt verkleind indien het feitelijke oordeel 
over de uitkomst (Fu) van een interventie de verwachtingen omtrent de uit-
komst (Vu) overtreft. Een vergroting van de kloof treedt op indien in de ogen 
van de burger de feitelijke resultaten in het licht van de verwachtingen tegen-
vallen. De mate waarin de interventie doorwerkt in het totale oordeel van de 
burger over de kloof hangt af van de gevoelsbeleving van burgers bij het on-
derwerp waarop de interventie betrekking heeft. Naarmate de interventie op 
een terrein plaats vindt dat de burger van meer belang vindt, is sprake van een 
hogere gevoelsbeleving en is het effect van de beoordeling van de uitkomsten 
van de interventie op de door de burger gepercipieerde kloof groter. Zoals ook 
in het voorgaande hoofdstuk zal onderscheid gemaakt worden in werking via 
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de rechtvaardige verdelingstheorie en werking via de rechtvaardige procedure-
theorie.  

4.3.1 DATAVERZAMELING 

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld tijdens een onderzoek 
(Lunsing, 2009) in opdracht van de gemeente Emmen en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeente had enkele juridi-
sche vragen ten aanzien van aanbesteding, terwijl het ministerie interesse had 
om Emmen te leren kennen als een landelijk voorbeeld van hoe een buurtbud-
getarrangement kan worden geregeld. Het onderzoek richtte zich daarom ener-
zijds op de juridische vragen van de gemeente en anderzijds op de wijze waar-
op het arrangement werkte. Om dat laatste te doorgronden zijn negen besturen 
van Erkende Overlegpartners geïnterviewd over hoe zij komen tot besteden 
van de door de gemeente beschikbaar gestelde gelden. Deze interviews, en de 
gegevens van hoe de budgetten worden besteed, worden hier gebruikt om na te 
gaan of het buurtbudgetarrangement invloed heeft op de beleving van de kloof 
van deze EOP-besturen.  

Tabel 4-1: Geïnterviewden per EOP 

 
Aantal geïnter-

viewden 
Functies geïnterviewden Onderdeel bestuur 

Weerdinge 5 
Voorzitter, secretaris, 
penningmeester e.a. 

Bijna voltallig bestuur 

Parc Sandur 1 Senior bestuurslid - 

Foxel 7 
Secretaris, penningmeester 

e.a. 
Voltallig bestuur exclusief 

voorzitter7 

Weiteveen 3 
Voorzitter, secretaris, 

penningmeester 
Dagelijks bestuur 

Schoonebeek 1 Voorzitter - 
Nw. A’dam-
Veenoord 

1 Voorzitter - 

Zwartemeer 1 Voorzitter - 
Emmer-
Compascuum 

2 Voorzitter, secretaris - 

Angelslo 2 
Voorzitter, penningmees-

ter 
- 

Totaal 23   

Bij dit onderzoek zijn negen besturen geselecteerd (zie hiervoor paragraaf 
4.3.3). De onderzoekers deden een voorselectie, waarna de negen besturen 
door de gemeente Emmen zijn gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Elk 
van de negen besturen heeft haar medewerking verleend. De besturen hebben 
zelf bepaald met hoeveel en met welke vertegenwoordigers van de EOP wij 

                                                        
7  De voorzitter van EOP-Foxel was door omstandigheden verhinderd. 
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hebben kunnen spreken. In tabel 4-1 is aangegeven met welke vertegenwoor-
digers van elk bestuur is gesproken. In totaal is met drieëntwintig mensen ge-
sproken. 

4.3.2 BUURTBUDGETTEN EN DE VERDELINGS- EN 
PROCEDURETHEORIE 

Het uitgangspunt bij de rechtvaardige verdelingstheorie is dat burgers hopen 
via interacties met de overheid bepaalde wensen te vervullen. In het geval van 
buurtbudgetten gaat het er om dat de besturen van EOP’s in staat zijn meer 
wensen te kunnen realiseren dan wanneer zij zonder het buurtbudgetarrange-
ment handelen. 

In paragraaf 4.4 zal aan de hand van een negental cases worden onderzocht of 
hiervan sprake is. 

Het uitgangspunt bij de rechtvaardige proceduretheorie is dat burgers als zij 
via interacties met de overheid bepaalde wensen proberen te vervullen, zij de 
procedure als rechtvaardig en de uitvoering als correct beoordelen. Hierbij kan, 
net als in het voorgaande hoofdstuk, de theorie van Tyler (2006) worden toe-
gepast. 

Tijdens het verzamelen van gegevens is niet afzonderlijk onderzocht hoe groot 
de gevoelsbeleving is van de verschillende EOP-bestuurders. Toch is het goed 
mogelijk daar iets over te zeggen. Immers, EOP-bestuurders worden niet be-
taald voor hun werk. Het enige belang dat ze kunnen hebben, is het werk zelf. 
Ze moeten een tamelijk sterke, positieve gevoelsbeleving hebben, omdat het 
anders moeilijk valt in te zien waarom zij zo veel tijd, sommigen tot twintig 
uur per week, aan het vrijwilligerswerk besteden. Natuurlijk kan de beleving 
tussen de bestuurders verschillen, maar in alle gevallen zal het gaan om een 
relatief sterke gevoelsbeleving (variërend tussen veel belang en zeer veel be-
lang). We mogen aannemen dat mensen niet vrijwillig iets doen wanneer ze er 
geen belang aan hechten en al helemaal niet als ze vinden dat het onbevredi-
gend is wat ze doen (negatieve gevoelsbeleving). Het belang van datgene wat 
ze willen bereiken is een onmisbare motivatie om actief te worden. 
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4.3.3 SELECTIE VAN CASESTUDY’S 

 In paragraaf 4.4 zal aan 
de hand van een negental 
cases worden onderzocht 
of sprake is van verande-
ring van beleving van de 
breedte van de kloof bij 
de EOP-besturen. Dat 
betekent dat niet alle 35 
EOP’s in het onderzoek 
worden meegenomen. 
De gemeenteraad van 
Emmen heeft 35 EOP’s 
erkend. Voor dit onder-
zoek zijn negen EOP’s 
nader onderzocht. Voor 
het onderzoek Vertrou-
wen geven, verantwoor-
delijkheid nemen 
(Lunsing, 2009) is geko-
zen voor een selectie van 
negen EOP’s. Bij de 
selectie is naar een aantal 
criteria gekeken, om te 
voorkomen dat conclu-
sies slechts zouden wor-
den gebaseerd op de 
ervaringen van sterk overeenkomende gevallen. Daarom is bij de selectie van 
de cases getracht de variatie op een aantal criteria te maximaliseren. Als we in 
deze verschillende gevallen toch overeenkomsten in uitkomsten van de EOP-
interventie aantreffen, dan kunnen robuuste conclusies worden getrokken. 

De kenmerken van de EOP’s zijn terug te vinden in tabel 4-2.8 Er is onder-
scheid gemaakt naar ligging (perifeer ten opzichte van het hoofdwegennet en 
van de hoofdkern), culturele achtergrond, inwonertal en kwadrant. 

In elk kwadrant zijn twee of drie cases geselecteerd. Zie voor kwadrantinde-
ling figuur 4-2. De EOP’s die binnen een bepaald kwadrant liggen, hebben 

                                                        
8  Zie, voor alle EOP’s de tabel in de bijlage op p. 6-167. 

 

Figuur 4-2: Ligging onderzochte EOP’s 
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onderling overleg bij het zogeheten Kwadrantenoverleg. Dit overleg kan leiden 
tot overeenkomstige strategieën. 

Tabel 4-2: Kenmerken van geselecteerde EOP’s 

 A
ngelso 

E
m

m
er-

C
om

pascuum
 

F
oxel 

N
ieuw

 A
m

ster-
dam

-V
eenoord 

P
arc Sandur 

Schoonebeek 

W
eerdinge 

W
eiteveen 

Z
w

artem
eer 

Perifere ligging tov 
Emmen (km) 

3,7 11,9 12,5 13,6 8,4 16,8 4,5 17,9 14,3 

Wijken wijk    wijk     
Ligging aan 
hoofdwegennet 

Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Ja 

Kwadrant S M M V S V M B B 
Inwonertal  7.990 4.910 480 7.120 2.240 4.650 580 1.570 3.090 
Zand, veen, overig Over. Veen Veen Veen Over. Over. Zand Veen Veen 

Verschil in perifere ligging ten opzichte van Emmen is relevant, omdat EOP’s 
die dichter bij Emmen liggen (Weerdinge), of een wijk zijn van de hoofdkern 
(Angelslo, Parc Sandur), anders aan kunnen kijken tegen het verschil tussen 
hoofdkern en andere kernen, dan kernen die verder weg liggen (Emmer Com-
pascuum, Weiteveen) en waarvan verwacht mag worden dat de inwoners min-
der contacten met inwoners van de hoofdkern onderhouden. 

De ligging aan het hoofdwegennet is mogelijk relevant, omdat deze van in-
vloed kan zijn op de regionale of lokale verbondenheid van lokale gemeen-
schappen en de relatie met de gemeente.  

Het inwonertal kan relevant zijn, omdat een EOP-bestuur met een kleine ach-
terban (Foxel, Weerdinge) meer directe contacten zal hebben met die achter-
ban, dan een EOP-bestuur met een achterban van enkele duizenden mensen 
(Angelslo, Nieuw Amsterdam-Veenoord). 

Ook de culturele achtergrond is mogelijk relevant. In de plaatselijke verhou-
dingen is in dit verband het onderscheid tussen ‘Zand’ en ‘Veen’ van belang. 
Zand verwijst naar de Drentse zandgebieden en de zuidelijke uitlopers van de 
Hondsrug. Het gaat daarbij vooral om Emmen, maar ook Weerdinge en enkele 
andere kleinere kernen. Dit zijn, met Schoonebeek, de gebieden die van ouds-
her bevolkt zijn. Schoonebeek is echter geen klassieke Drents brinkdorp, maar 
een ontginning in een beekdal. 

De overige gebieden vormen het Veen. Deze veengronden zijn afgegraven 
gedurende de 17e tot en met de 20e eeuw. Het land is afgegraven vanuit het 
oosten (Hoogeveen) en vanuit het noorden (Stadskanaal). De plaatselijke ac-
centen verraden deze historische verschillen. In Nieuw-Amsterdam tot en met 
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Zwartemeer wordt een soort Drents gesproken met sterke Twentse invloeden 
die een gevolg zijn van de historische toeloop van Twentse arbeiders. In Foxel 
en Emmer Compascuum daarentegen is de taal sterk verwant aan het Gro-
nings. Naast Groningers, Twenten en Drenten, hebben zich ook (overwegend 
katholieke) Duitse veenarbeiders in het veengebied gevestigd. Dit verklaart het 
protestantse westen en het katholieke oosten van Weiteveen. 

Ondanks de verschillen in herkomst van de veenarbeiders, wordt ter plaatse het 
onderscheid Zand – Veen toch geassocieerd met bepaalde culturele stereoty-
pen. De zandcultuur zou meer introvert zijn, weinig veeleisend, en men zou er 
geen ‘nee’ kunnen zeggen. De veencultuur, daarentegen zou meer extrovert 
zijn; veeleisend, recht voor zijn raap en – in de ogen van de dragers van de 
zandcultuur – bot. Op het Veen vindt men mensen van het Zand nogal eens 
onbetrouwbaar: ze zeggen weliswaar nooit nee, maar ze doen niet altijd ja.9 De 
Drentse zandcultuur hangt van oudsher samen met een sterk autarkische klein-
schalige landbouweconomie die pas laat in de 20e eeuw is geïntegreerd in de 
Nederlandse economie – mede door de komst van werkgelegenheid in de toe-
ristensector (Gerding, 2002). Het veengebied is vanaf haar ontstaan in de 18e 
en 19e eeuw een wingewest voor de grondstof turf. In de 20e eeuw verarmde 
het gebied sterk, vooral na 1918, toen turf in zeer korte tijd op de energiemarkt 
werd verdrongen door kolen. Dat bracht langdurig diepe armoede in de Em-
mener veenkoloniën. Deze armoede werd pas in de jaren ’60 minder dankzij 
de komst van industrie.  

Vanuit cultureel perspectief zijn de ‘overige’ wijken moeilijker te duiden. 
Angelslo is bevolkt door zowel inwoners uit de zandgebieden als door inwo-
ners die vanuit het veen vertrokken om werk te vinden in de industrie van 
Emmen. Parc Sandur heeft meer de kenmerken van een West-Nederlandse 
vinexwijk met forensen. De verbindingen van de wijk Parc Sandur zijn niet 
gericht op de hoofdkern, maar op de A37. Schoonebeek is door zijn historie 
van een oude kern met uitbouw voor werknemers van de NAM (oliewinning), 
evenmin te vergelijken met andere kernen in de gemeente Emmen. 

We gaan deze verschillen hier niet als verklarende context meenemen. Het 
doel van bovenstaande beschrijving is vooral om aan te geven dat de EOP’s 
zijn ingebed in onderling sterk verschillende entourages. Dankzij deze ver-
schillen biedt de Emmense case een goede proeftuin om de effecten van buurt-

                                                        
9  De Drentse zanger/caberetier Daniel Lohues verwoordt het aldus in de voorstelling 

‘Gunder’: ‘ik vroeg mijn moeder of we naar de Efteling gingen. Ze zei dat ze nog wel 
even zou zien. Nou, dan weet je het. Dat gaat niet door!’ (De Meenthe, Steenwijk, 
2012). 
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budgetten op de kloof tussen (zeer verschillende) burgers en de lokale over-
heid te onderzoeken.  

4.4 EMPIRISCHE BESCHRIJVING CASES 

In dit hoofdstuk worden de negen cases afzonderlijk beschreven. Per case 
zullen we bezien of en hoe het buurtbudgetarrangement mogelijk invloed heeft 
gehad op de verhouding burgers en gemeente en welke rol inhoudelijke (recht-
vaardige verdelingstheorie) en procedurele overwegingen (rechtvaardige pro-
ceduretheorie) hierbij spelen. Deze cases worden in alfabetische volgorde 
behandeld. 

Tabel 4-3: Enkele gegevens per EOP 

Statline 
2009 

Aan-
tal 

inw 

Gemid-
delde 

woning-
waarde in 

€1.000 

Gemid-
mid-
deld 

ink. in 
€1.000/j

r 

Wester-
se 

alloch-
tonen 

Overige 
alloch-

tonen 

Werk-
zame 

perso-
nen % 
(2008) 

Inw 
< 25 
jaar 

Inw
25-
65 

Inw 
> 65 
jaar 

Weerdin-
ge 

580 275 19,2 3 0 72 29 60 11 

Parc 
Sandur 

2.240 272 22,2 9 3 70 35 57 8 

Foxel 480 213 17,2 6 0 74 31 61 8 

Weite-
veen 

1.570 207 18,4 6 1 72 28 57 15 

Schoone-
beek 

4.650 202 18,7 6 1 73 30 54 15 

Nw. 
A’dam-
Veenoord 

7.120 193 17,3 5 1 73 28 55 17 

Zwarte-
meer 

3.090 178 16,8 7 0 71 30 58 12 

Emmer-
Compas-
cuum 

4.910 168 17,1 7 1 71 28 55 17 

Angelslo 7.990 137 16,2 11 16 58 27 51 22 

Emmen 109 
dui-

zend 
185 18,1 7 4 70 28 55 17 

In tabel 4-3 worden in aanvulling op de meer kwalitatieve typeringen van de 
kernen een aantal statistische kengetallen per EOP weergegeven. De wijk An-
gelslo springt er op verschillende manieren uit. De wijk heeft de laagste ge-
middelde woningwaarde, het laagste gemiddelde inkomen, de hoogste percen-
tages westerse en niet-westerse allochtonen, een sterk afwijkend laag percen-
tage werkzame personen, een hoog percentage ouderen en een hoge werkloos-
heid. Met andere woorden: de wijk heeft in vergelijking met de overige EOP’s 
de meeste indicatoren die duiden op een probleemwijk.  
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De wijk Parc Sandur is de laatste opgeleverde wijk van Emmen. Deze wijk 
heeft na Weerdinge de hoogste gemiddelde woningwaarde, het hoogste ge-
middelde inkomen, maar vergeleken met de andere cases toch nog relatief veel 
allochtonen. Voor Nederlandse begrippen is 3% niet Westerse allochtonen 
echter niet hoog.10 Het percentage werkzame personen is gemiddeld en het 
heeft de jongste leeftijdsopbouw van de onderzochte EOP’s. Aangezien de 
bouw van de wijk begon rond de eeuwwisseling (in 1999 woonden 85 mensen 
in de wijk), mag verwacht worden dat de inwoners zich weinig betrokken voe-
len bij de wijk. Mensen met jonge gezinnen en een werkzaam leven hebben 
vaak minder tijd om ook vrijwilligerswerk voor een wijk te doen. 

Bij de dorpen blijkt de woningwaarde in de grotere dorpen achter te liggen 
vergeleken bij de kleinere. In de 
grotere dorpen Nieuw-Amsterdam-
Veenoord, Emmer Compascuum en 
Zwartemeer ligt de gemiddelde wo-
ningwaarde onder de € 200.000, 
terwijl de woningwaarde in de klei-
nere kernen erboven ligt. Daarbij 
scoort Weerdinge, als forensendorp 
van Emmen met gemiddeld het 
tweede hoogste inkomen van de 
onderzochte EOP’s, het hoogst. Het 
lage percentage Westerse allochto-
nen in Weerdinge is te verklaren uit 
het feit dat dit dorp vanuit Duitsland 
minder goed bereikbaar is. Nieuw 
Amsterdam-Veenoord en Parc 
Sandur liggen langs de A37 en de 
overige kernen liggen niet ver van de 
Duitse grens (zie figuur 4-2). In de 
gemeente Emmen vormen Duitsers 
veruit de grootste groep Westerse 
allochtonen. 

Uit tabel 4-3 blijkt dat de dorpen 
onderling niet sterk verschillen qua 
bevolkingssamenstelling. Nieuw Amsterdam-Veenoord is qua leeftijdsopbouw 
wat ouder, Zwartemeer en Foxel weer wat jonger, maar deze verschillen zijn 

                                                        
10  Landelijk 11,7% niet Westerse allochtonen, de provincie Drenthe heeft 3,4% niet Wes-

terse allochtonen. 

SPEELVOORZIENINGEN 

De gemeente houdt sturing op de sprei-
ding van speelvoorzieningen in de ge-
meente, door mee te betalen aan de plaat-
sing van nieuwe voorzieningen. Als een 
EOP-bestuur aangeeft speelvoorzieningen 
in haar gebied te wensen, vraagt de ge-
meente dat het bestuur handtekeningen 
verzameld, zodat de lokale vraag ook 
duidelijk is en onderzoekt ze of het betref-
fende gebied niet overbedeeld is met 
voorzieningen. De gemeente is wel reac-
tief: EOP’s die niet vragen om voorzie-
ningen krijgen die niet. Als een EOP wel 
een voorziening wil, maar al over relatief 
veel voorzieningen beschikt, kan deze 
EOP de voorziening geheel voor eigen 
rekening nemen en moet ze bovendien het 
onderhoud van de voorzieningen uit het 
budget betalen. Dit werkt tot nu toe be-
lemmerend.  
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niet groot. Er is wel een groot verschil in de omvang van de achterban van de 
EOP’s. Foxel is met 480 inwoners een van de kleinere, terwijl Emmer Com-
pascuum en Schoonebeek ongeveer tien maal zo groot zijn en Nieuw-
Amsterdam-Veenoord ongeveer vijftien maal zo groot. Dat kan effect hebben 
op de wijze waarop en de mate waarin besturen van de EOP’s contact onder-
houden met hun achterban. 

In de volgende paragrafen zullen de EOP’s afzonderlijk besproken worden aan 
de hand van de rechtvaardige verdelingstheorie en de rechtvaardige procedure-
theorie. Er wordt daarbij intensief gebruik gemaakt van interviews met verte-
genwoordigers van de EOP’s. 

4.4.1 ANGELSLO 

De wijk Angelslo is in de jaren zestig gebouwd. Destijds werd het als een mo-
derne wijk opgezet en werd de zogenaamde bloemkoolstructuur als innovatie 
gezien. Tegenwoordig is het een verouderde wijk met veel goedkope wonin-
gen. De wijk heeft de grootste concentratie allochtonen en huisvest door de 
nabijheid van HBO-instellingen ook vrij veel studenten. 

Uit het interview met twee bestuurders van de wijkvereniging van Angelslo 
blijkt dat het EOP-bestuur zeer zelfbewust is. Zo sturen zij naar hun beleving 
medewerkers van Buurtsupport aan en hebben ze intensief meegewerkt aan de 
wijkvernieuwing (Emmen Revisited). Tot op heden hebben ze het buurtbudget 
niet benut om zelf in te kopen. 

De bestuurders van de EOP-Angelslo zijn een groot voorstander van het zelf-
standig kunnen aanbesteden van het buurtbudget. Zij zien een aantal inhoude-
lijke voordelen. Zo verwachten zij dat zij zaken veel goedkoper kunnen inko-
pen dan wanneer de gemeente dat voor hen zou doen. Zo willen zij vrijwil-
ligers mobiliseren voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dat hebben ze eer-
der ook al gedaan bij het organiseren van buurtfeesten en bij het aanleggen van 
150 lampen langs achterpaadjes. 

Inhoudelijk (rechtvaardige verdelingsperspectief) gezien is het bestuur, zo 
blijkt uit het interview, zeer tevreden. De vertegenwoordigers van het bestuur 
zijn tevreden met de omvang van het budget en vragen niet om meer geld. De 
bestuursleden zijn blijkbaar tevreden met de mogelijkheden die het budget hen 
biedt. Het bestuur biedt zich tijdens het interview spontaan aan als pilot voor 
het zelfstandig aanbesteden. Men denkt meer met het beschikbare geld te kun-
nen doen als men zelf de aanbestedingen kan regelen. Bovendien zijn ook alle 
projecten die het buurtbestuur heeft gekozen uitgevoerd. 
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De buurtbestuurders zijn ook tevreden over de procedure (perspectief: recht-
vaardige procedure). Er wordt benadrukt, dat het goed is dat het geld op de 
rekening van de gemeente blijft staan. Dat de gemeente het geld op de ge-
meentelijke rekening houdt totdat moet worden betaald, vinden ze een goede 
beveiliging tegen fraude. Daarnaast vinden ze het een groot goed, dat de ge-
meente het bestuur veel vrijheid geeft over de onderwerpen waaraan het buurt-
budget wordt besteed. Met andere woorden: er is bij de buurtbestuurders groot 
vertrouwen dat de gemeente de gelden beschikbaar stelt op het moment dat het 
hoort. Het EOP-bestuur had evenmin moeite met de door de gemeente opge-
legde waarborgen zoals het meten van draagvlak voorafgaand aan de besteding 
van het EOP-budget. Het bestuur heeft, om draagvlak voor bepaalde projecten 
– parkeerplaatsen en speelvoorzieningen – te meten, herhaaldelijk handteke-
ningen verzameld. Het verzamelen van handtekeningen voor speelvoorzienin-
gen werd door het EOP-bestuur gezien als een eigen eis, hetgeen erop wijst dat 
deze gemeentelijke procedure-eisen geïnternaliseerd zijn.  

Dit wil niet zeggen dat het buurtbestuur geen kritiek heeft op de gemeente. Een 
voorbeeld van een kritiekpunt is dat speelvoorzieningen lange tijd voor publiek 
waren gesloten. Hiervoor was weinig begrip.11 Een ander probleem dat het 
bestuur met de gemeente had, was dat de doorlooptijd van besluitvormings-
processen erg lang was en dat de EOP-bestuurders in tussentijd niet op de 
hoogte gebracht werden van de voortgang. Deze kritiek was echter niet versto-
rend voor het algemene beeld dat de EOP-bestuurders van Angelslo positief 
verrast waren over zowel de inhoudelijke (rechtvaardige verdeling) als de 
procedurele aspecten (rechtvaardige procedure) van de EOP-budgetten. 

Angelslo Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Sterk Positief: kleinere kloof 
Rechtvaardige procedure Sterk Positief: kleinere kloof 

De conclusie is gerechtvaardigd dat het bestuur van de belangenvereniging van 
Angelso een meer positieve beleving heeft van het bestuur en de ambtelijke 
diensten van de gemeente, dan zij zou hebben zonder de buurtbudgetten. 

                                                        
11  Het bestuur had kritiek op de wijze waarop de gemeente het onderhoud van speelvoor-

zieningen regelde. Sommige speeltuinen waren langdurig gesloten, doordat de reparatie 
uit bleef. Bij navraag bij de gemeente bleek dit samen te hangen met het bedrijf waar-
mee een onderhoudscontract was gesloten. Dit bedrijf was de enige die door de com-
plexe regelgeving op het gebied van speelvoorzieningen gerechtigd was de voorziening 
te repareren en kende lange wachttijden. 
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4.4.2 EMMER COMPASCUUM 

Emmer Compascuum is een van de grotere dorpen in de gemeente Emmen. 
Het hoort bij de meer recent ontgonnen Veenkoloniën. Het is net als Foxel 
vanuit het noorden ontgonnen, waardoor het plaatselijke dialect meer Gronings 
dan Drents is. 

De EOP van Emmer Compascuum is een vereniging van verenigingen. Alle 28 
sport-, muziek- en culturele verenigingen zijn vertegenwoordigd in deze EOP. 
Het dorpshuis, waar een aantal verenigingen ook gebruik van maakt, ligt in het 
centrum van het dorp en wordt goed bezocht. 

Vanuit inhoudelijk oogpunt (rechtvaardige verdeling) is het EOP-bestuur van 
Emmer Compascuum de enige die aangeeft dat het budget groter mag zijn. 
Men wil wel zelfstandig aanbesteden, maar alleen als dat niet zou leiden tot het 
wegvallen van de vrijstelling tot betalen van BTW. Het EOP-bestuur geeft aan 
dat ze het budget te klein vinden om echt prioriteiten te stellen: het is – vol-
gens hen – meer een zoethouder. Het budget wordt wel gebruikt als onderhan-
delingsmiddel met de gemeente.  

Rond één project stuitte het bestuur op de door de gemeente gestelde inhoude-
lijke beleidskaders. Het ging om een aantal parkeerplaatsen waarvan de ge-
meente vond dat deze niet nodig waren en waar zogeheten snippergroen12 
behouden moest blijven. Dit werd door het EOP-bestuur meteen hoog opge-
nomen, want als het bestuur niet – in overleg met haar bewoners – kan bepalen 
wat nodig is, heeft hun inzet geen zin en dan kunnen ze er maar beter mee 
ophouden. De gemeente had laten onderzoeken of er vraag was naar de par-
keerplaatsen, maar dit onderzoek werd met enige argwaan bekeken. Tegen 
deze achtergrond komen de EOP-bestuurders ook met het voorstel om een 
budget in te stellen voor het doen van beleidsonderzoek. De gemeente kan 
overal onderzoek naar laten doen, zodat zij bij onderhandelingen altijd een 
kennisvoorsprong heeft. Natuurlijk mag van de gemeente verwacht worden dat 
zij opkomt voor de belangen van haar inwoners en waardenvrij onderzoek laat 
doen, maar het EOP-bestuur blijkt dit niet te vertrouwen, mede op grond van 
een onderzoek naar de parkeerproblematiek: volgens de door de gemeente 
betaalde onderzoeker was er geen probleem, terwijl de inwoners van Emmer 
Compascuum wel een parkeerprobleem ervaren. Door zelf deskundigen in te 
huren, heeft het EOP-bestuur een sterker weerwoord. Gezien deze zaken kan 

                                                        
12  De gemeente heeft 700 ha groen. Daarvan is 300 ha aangeduid als snippergroen, kleine 

reststukjes groen. Emmer Compascuum ligt in een uitgestrekt agrarisch gebied. In het 
dorp is geen park. 
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vanuit inhoudelijk perspectief niet zonder meer worden geconcludeerd dat de 
ervaringen van dit EOP-bestuur met de interventie positief zijn.  

Vanuit procedureel perspectief (rechtvaardige proceduretheorie) is het EOP-
bestuur positief. Het bestuur ziet zichzelf uitdrukkelijk als samenwerkings-
partner en niet als uitvoerder. Het bestuur is goed te spreken over de beperkte 
administratieve lasten die door de gemeente worden opgelegd en over het feit 
dat de gemeente het budget niet overmaakt aan de EOP-vereniging, maar aan 
de leverancier die iets in Emmer Compascuum realiseert. Zo is men – afgezien 
van de discussie over de parkeerplaatsen – tevreden over de procedures rond 
de buurtbudgetten. Meestal kunnen zaken met contactambtenaren goed af 
worden gesproken, en als het toch eens hapert, dan kan het college benaderd 
worden. Het bestuur vindt de procedures helder en toegankelijk. Dit duidt op 
een positieve waardering voor de procedure. 

Emmer Compascuum Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Sterk Gemengd beeld: geen verandering kloof 
Rechtvaardige procedure Sterk Positief: kleinere kloof 

Uit voorgaande kan geconcludeerd worden, dat vanuit het perspectief van de 
rechtvaardige proceduretheorie onder invloed van de buurtbudgetten de kloof 
kleiner is geworden. Vanuit inhoudelijk oogpunt (rechtvaardige verdelingsthe-
orie) is het beeld minder eenduidig en lijkt er geen effect op de kloof.  

4.4.3 FOXEL-SCHOLTENSKANAAL 

Foxel-Scholtenskanaal, kortweg Foxel, bestaat uit twee lintdorpen: Foxel en 
Scholtenskanaal, die respectievelijk aan de Oost- en Westzijde van de beek de 
Runde gelegen. Het is een agrarische en MKB-gemeenschap. De kernen heb-
ben geen goede verbindingen met het hoofdwegennet. 

In Foxel staat een standbeeld ‘de vrijwilliger’. Wiebe Russchen, oud voorzitter 
van de EOP Foxel, stond model voor het beeld dat in 2008 is onthuld door 
burgemeester Cees Bijl.13  

Foxel is een van de kleinere EOP’s, maar tegelijk een van de meest actieve. 
Vanuit inhoudelijk perspectief (rechtvaardige verdelingstheorie) is men over-
wegend positief. Zo is dit EOP zeer actief geweest bij de verbreding van de 
beek de Runde en heeft het bestuur een project voor de verbouwing van het 
buurthuis op poten gezet voor € 100.000. Voor de financiering wordt uit diver-
se bronnen geput, deels uit het eigen EOP-budget, maar ook uit het Oranje-

                                                        
13 http://www.emmen.nu/nieuws/regio/187857/wiebe-russchen-symbool-van-de-

vrijwilligers.html 
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fonds, het VSB-fonds en subsidies van de provincie en de gemeente. Ook werd 
de interviewer onder andere gevraagd in het toilet het tegelzetwerk te bekijken, 
omdat het was aangebracht door een tegelzetter uit het dorp die door een ziekte 
nagenoeg blind was. De boodschap was: dit doen wij voor elkaar.  

Over de verdeling van de middelen is het EOP-bestuur positief. Het budget is 
weliswaar niet toereikend, maar het EOP-bestuur is trots dat zij in staat is an-
dere fondsen aan te boren. Het EOP-bestuur is groot voorstander van zelfstan-
dig aanbesteden en heeft daar al mee geëxperimenteerd, voordat de gemeente 
op de gedachte kwam dat dit zelfstandig uitbesteden een volgende stap in het 
EOP-beleid zou kunnen zijn. Zo hebben de EOP-bestuurders tweedehands 
straatstenen ingekocht voor de aanleg van de parkeerplaats bij het dorpshuis, 
zodat er meer vierkante meter parkeerplaats kon worden aangelegd. De ge-
meente heeft vervolgens de parkeerplaats met de hergebruikte stenen aange-
legd. 

Foxel heeft, samen met Weerdinge, een deel van haar budget uitgeleend aan 
Roswinkel, zodat de EOP-Roswinkel de uitvoering van een door haar gewenst 
project eerder kon uitvoeren. Dit gebeurt door het budget van Roswinkel in 
een bepaald jaar even veel op te hogen als dat van Foxel verlaagd wordt. Een 
later jaar volgt de omgekeerde actie. Samenvattend blijkt dat het EOP-bestuur 
zeer tevreden is over de vrijheid die ze hebben bij de besteding van het budget. 
Deze vrijheid is belangrijker dan de omvang van het budget, mede doordat het 
bestuur in staat is met een klein budget veel tot stand te brengen en trots op is 
op deze doelmatigheid.  

Vanuit procedureel perspectief (rechtvaardige proceduretheorie) is de houding 
van deze EOP in de richting van de ambtelijke organisatie kritisch. Deze kri-
tiek richtte zich tijdens een interview op een ambtenaar die het gemeentelijk 
deel (25%) van de subsidie voor de verbouwing van het buurthuis pas wilde 
geven nadat een haalbaarheidsonderzoek was afgerond. Daar was het EOP-
bestuur niet van gediend. De bestuurders meenden zelf te kunnen bepalen of 
het project haalbaar was of niet. De kosten van het onderzoek vond men zonde 
van het geld. Bovendien was de doorlooptijd een struikelblok. De start van de 
bouw was te laat voor de eigen planning (het dorpshuis kan in de zomermaan-
den wel een tijdje dicht), maar ook te laat om te kunnen voldoen aan de subsi-
dievoorwaarden voor het Oranjefonds. Door ingrijpen van het college op ver-
zoek van het bestuur, kreeg de EOP alsnog toestemming en is het project tijdig 
gerealiseerd. 

Andere kritiek is gericht op het feit dat kleinere bedrijven weinig kans krijgen 
om opdrachten van de gemeente te verwerven. Dat betekent ook dat die op-
drachten die uit buurtbudgetten gefinancierd worden, toch bij grotere bedrijven 
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terecht komen. Het EOP-bestuur van Foxel is mede om die reden groot voor-
stander om zelfstandig de aanbesteding te gaan regelen.  

Het bestuur is misschien niet onverdeeld positief over de gemeentelijke pro-
cessen bij de verdeling van de middelen, maar blijkt de problemen soms met 
medewerking van het college op te lossen. Voor het EOP-bestuur geldt: hoe 
meer zelfredzaamheid aan het bestuur wordt toegestaan, hoe beter de bestuur-
ders het vinden.  

Het bestuur erkent dat ambtenaren beperkt de tijd hebben voor alle projecten 
van Foxel. ‘Iemand die bezig is met ons project, heeft meerdere projecten 
tegelijk om af te handelen, terwijl wij er maar één hebben.’ De contactambte-
naar blijkt ook onvoldoende bereikbaar, niet uit onwil, maar doordat dat hij 
zijn tijd over meerdere EOP’s tegelijk moet verdelen. De erkenning van deze 
positie van de ambtenaar is een, in vrijwilligersland, zeldzaam vertoon van 
empathie voor het functioneren van ambtenaren. Deze opmerking duidt, naast 
alle kritiek, op begrip voor de procesmatige aspecten waarmee ambtenaren van 
een lokale overheid te maken hebben. Het is een heldere aanwijzing dat de 
kloof kleiner is geworden. De genoemde kritiek moet daarom gezien worden 
als het innemen van een onderhandelingspositie ten opzichte van de lokale 
overheid. Met dit inzicht kan onderstaande tabel worden ingevuld. 

Foxel Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Zeer sterk Positief: kleinere kloof 
Rechtvaardige procedure Zeer sterk Positief: kleinere kloof 

De conclusie is dat het buurtbudget in deze buurt zowel inhoudelijk (recht-
vaardige verdelingstheorie) als procedureel heeft bijgedragen aan een verklei-
ning van de kloof. Het EOP-bestuur toonde zich sterk resultaatgericht, waarbij 
het bestuur vooral de vrije besteding van het budget apprecieert. Er ontstaat 
pas een conflict als deze vrijheid bedreigd wordt door de medewerker die eerst 
een haalbaarheidsonderzoek wenst. 

De procedure wordt ook positief gewaardeerd, mede door de mogelijkheid 
deze ambtenaar tot de orde te roepen door via de wethouder ‘hogerop’ te gaan. 
Er is begrip ontstaan voor het trage opereren van de gemeente. 

Het is ook belangrijk om te melden dat het EOP-bestuur van Foxel nauwe 
contacten onderhoudt met zijn achterban. Dat is natuurlijk eenvoudig, omdat 
een bestuur van acht mensen in een kern van 480 inwoners al 1,7% van het 
aantal inwoners uitmaakt. De dorpsvereniging heeft bovendien zo’n tachtig 
leden. Deze leden zijn volgens het bestuur huishoudens, zodat het daadwerke-
lijk aantal personen nog groter is. In Foxel zijn 165-170 huishoudens (CBS-
Statline), zodat bijna de helft van de inwoners binding heeft met de vereniging. 
Dit vertaalt zich ook bij de activiteiten van het bestuur: het bestuur weet bij 
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bepaalde activiteiten soms tot over de zeventig vrijwilligers te betrekken. Voor 
een protestactie tegen het provinciebestuur werd een bus gehuurd om alle ac-
tievoerders te vervoeren. 

Gezien deze stevige betrokkenheid van burgers bij het EOP is aannemelijk dat 
de positieve effecten van de buurtbudgetten op de afstand van het EOP-bestuur 
tot de lokale overheid ook doorwerken naar de overige inwoners van dit deel 
van de gemeente.  

4.4.4 NIEUW AMSTERDAM-VEENOORD 

De EOP van Nieuw Amsterdam-Veenoord vertegenwoordigt een dubbeldorp 
dat ook wel onder de naam Tweelingdorp bekend staat. De twee veenkoloniale 
dorpen lagen voorheen in twee afzonderlijke gemeenten (respectievelijk Em-
men en Sleen).14 Voor de buitenstaander is de grens tussen beide dorpen niet 
goed waarneembaar. De grens wordt gevormd door twee straten. De ene is een 
straat met aan beide zijden woningen. De andere doorsnijdt een industriege-
bied en loopt langs het spoor. 

Het EOP-bestuur stelt zich min of meer op als een extra bestuurslaag. Het 
budget wordt onder meer ingezet om andere instellingen te subsidiëren. Zo 
subsidieert het EOP-bestuur projecten voor een zwembad in het naastgelegen 
Zandpol en aan het Van Gogh-museum in Veenoord. Om voor de subsidie uit 
het buurtbudget in aanmerking te komen, moesten de betrokken instellingen 
projectplannen indienen. Het bestuur is tevreden over de hoogte van het bud-
get. Het blijkt voldoende ruim om een project op te zetten samen met andere 
EOP’s. 

Inhoudelijk gesproken (rechtvaardige verdelingstheorie) is er in dit EOP in het 
verleden wel een probleem geweest. Dat werd veroorzaakt door een contact-
ambtenaar die ging discussiëren over de wijze waarop het budget besteed 
moest worden. Deze bemoeienis viel in verkeerde aarde. Volgens het EOP 
bestuur, dient de gemeente, zodra de keuzes passen binnen de gemeentelijke 
kaders, de keuzes van het EOP te respecteren. De betreffende contactambte-
naar is ondertussen vervangen door een ambtenaar die zich beperkt tot pro-
cesmatige aspecten van de besteding van het buurtbudget. Inhoudelijk heeft 
het EOP hier dus gelijk gekregen. We mogen concluderen dat ondanks de 
aanvankelijke onvrede Nieuw Amsterdam-Veenoord per saldo toch enigermate 
positief zal oordelen over de gerealiseerde resultaten (rechtvaardige verdeling). 

                                                        
14  De gemeente Sleen is in 1998 grotendeels toegevoegd aan de gemeente Coevorden. 
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Men is redelijk vrij in de verdeling van de middelen. De contactambtenaar die 
het bestuur bekritiseerde over haar inhoudelijke keuzen is vervangen. 

Het bestuur accepteert ook de procedure die is vastgelegd. Ze onderschrijft het 
nut van de functie van de contactambtenaar, die onderzoekt of bepaalde beste-
dingswensen van het buurtbudget passen binnen de gemeentelijke kaders 
(VO). Zo accepteert het EOP-bestuur dat de contactambtenaar in een specifiek 
geval aangeeft dat de kans reëel is dat het beoogde bestedingsdoel niet binnen 
de kaders valt. Het ging hier om subsidie die het EOP-bestuur aan het Van 
Gogh-museum wilde geven. Het dorpsbestuur vertrouwt er op dat de contact-
ambtenaar alle mogelijkheden onderzoekt om het initiatief toch mogelijk te 
maken.  

Zoals ook al bij Foxel te zien was, is ook hier een conflict tussen een ambte-
naar en het EOP-bestuur opgelost door ingrijpen van het college. Hier ging het 
meer om een procedurele kwestie: het EOP-bestuur wilde een werkgroep in-
vloed laten hebben over de beeldkwaliteit van een project. Volgens de betrok-
ken ambtenaar moest het budget leidend zijn en ging het EOP-bestuur en haar 
werkgroep niet over beeldkwaliteit. De voorzitter van het EOP-bestuur dreigde 
vervolgens met opstappen, waarna in overleg een voor het bestuur acceptabele 
oplossing gevonden werd. 

Dat de afstand tussen lokale overheid en het EOP-bestuur betrekkelijk gering 
is, blijkt ook uit de besluitvorming over een verslavingszorgpost die moest 
worden ingericht in Nieuw Amsterdam. In deze casus heeft het EOP-bestuur 
zich opgesteld als intermediair tussen de gemeente en inwoners van de dorpen. 
Het EOP-bestuur koos er voor om voor dat een standpunt werd ingenomen, 
eerst na te gaan of het mogelijk was om op grond van het bestemmingsplan de 
instelling van zo’n post tegen te houden. Toen bleek dat het volgens het vige-
rende bestemmingsplan niet mogelijk was de vestiging te verbieden, deelde het 
bestuur dit mee aan de omwonenden en stelde voor om met de gemeente sa-
men te werken. Verder werkte het bestuur mee aan voorlichtingsavonden, waar 
onder meer de burgemeester aan deelnam. Hier werd door het EOP bereikt dat 
de instelling die de verslavingszorgpost zou gaan beheren aan alle vergun-
ningsvoorwaarden voldeed. 

Deze coöperatieve houding van het EOP-bestuur duidt op een geringe of nage-
noeg afwezige kloof tussen het gemeentelijk bestuur en het EOP-bestuur. Door 
deze opstelling helpt het EOP bovendien de kloof tussen gemeentebestuur en 
inwoners te overbruggen. Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het 
EOP-bestuur ten aanzien van de procedure zeer tevreden en dus positief ver-
rast is. 
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Nieuw Amsterdam-Veenoord Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Sterk Positief: kleinere kloof 
Rechtvaardige procedure Sterk Positief: kleinere kloof 

4.4.5 PARC SANDUR 

Parc Sandur is gebouwd in de jaren negentig en is daarmee een jonge wijk. De 
wijk ligt aan de A37 en wordt door een meer, de Rietplas, afgesloten van de 
hoofdkern Emmen. De wijk is daardoor slecht bereikbaar vanuit de hoofdkern. 
Tussen een recreatiepark en de woonwijk ligt het winkelcentrum dat daarmee 
niet alleen de kern van de wijk is, maar ook het centrum voor het uitgebreide 
recreatiepark. Er zijn daardoor naast een supermarkt ook restaurants en terras-
sen te vinden. Dit betekent dat de wijk een typische forensenwijk is en dat 
deze forensen zich niet alleen richten op Emmen, maar op een groot gebied dat 
via de A37 goed bereikbaar is – van Meppel tot in Emsland (Duitsland). 

Locatie en geschiedenis maken dat niet verwacht kan worden dat onder de 
inwoners veel binding met de wijk te vinden is. Dit wordt ook duidelijk tijdens 
het interview met een vertegenwoordiger van het EOP-bestuur. Dit bestuurslid 
wil al langer stoppen, maar het lukt maar niet om een goede vervanger te vin-
den. 

Het EOP-bestuur blijkt desalniettemin wel degelijk in staat om initiatieven te 
realiseren dankzij het buurtbudget. Zo heeft ze op de tweede hands markt 
boeien aangeschaft, ten behoeve van zeilwedstrijden op het meer. Deze inves-
tering wordt bekostigd uit het buurtbudget. Het bestuur wilde ook lantaarnpa-
len plaatsen, maar dat ging niet door. De plaatsing zou geschieden door een 
bouwbedrijf, een van de grotere wegenbouwers van Nederland. Bij toeval was 
de echtgenote van een bestuurslid van dit bouwbedrijf EOP-bestuurder in Parc 
Sandur. De gemeente ging hier niet mee akkoord omdat geen overleg was 
geweest met de energieleverancier. Uit het interview bleek wel begrip voor de 
handelswijze van de gemeente. De EOP had de lantaarnpalen mogelijk goed-
koper kunnen realiseren, maar de bestuurder vond wel dat ‘je moet appels wel 
met appels vergelijken’. Met andere woorden: hij erkent dat een gemeentelijke 
organisatie door andere verantwoordelijkheden soms zwaardere eisen aan de 
aanleg van lantaarnpalen moet stellen en daardoor duurder uit kan zijn. Het 
EOP bestuur is vanuit inhoudelijk perspectief (rechtvaardige verdeling) tevre-
den over de bestedingsmogelijkheden en de hoogte van het budget.  

Het geïnterviewde bestuurslid was – vanuit procedureel oogpunt – wel onte-
vreden over trage of uitblijvende uitvoering van afspraken. Zo wacht het EOP-
bestuur al lange tijd op het aanbrengen van beschoeiing in het recreatiemeer en 
een verlenging van de hellingbaan voor de te water lating van boten. Het be-
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stuur wil tenminste op de hoogte worden gebracht van vertragingen of, als 
besloten is het niet uit te voeren, dat dit gemeld wordt. Dat ze niet op de hoog-
te zijn, irriteert. ‘Ze moeten ons wel serieus nemen.’ 

Dit neemt niet weg dat het EOP-bestuur uiteindelijk wel degelijk vertrouwen 
heeft in de gemeente. De gemeente blijkt in de regel flexibel te kunnen opere-
ren en de kaders voor de bestedingen werden niet als knellend ervaren. Dat 
blijkt ook uit de voorfinanciering van de wedstrijdboeien. Ze zijn door het 
EOP-bestuur buiten medeweten van de gemeente aangekocht en betaald in de 
verwachting dat de gemeente de kosten uit het buurtbudget zal vergoeden. Met 
andere woorden: het EOP-bestuur denkt de kaders voldoende te kennen en 
verwacht van de gemeentelijke organisatie geen bekrompen reactie op het 
moment dat die merkt dat er al een besteding voor het budget heeft plaatsge-
vonden. Dit (niet beschaamde) vertrouwen wijst op positieve verwachtingen 
ten aanzien van de procedures en werkwijze van het gemeentebestuur. 

Parc Sandur Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Groot Positief: kleinere kloof 
Rechtvaardige procedure Groot Positief: kleinere kloof 

4.4.6 SCHOONEBEEK 

Schoonebeek was tot 1998 een zelfstandige gemeente. Het is één van de twee 
oudste veendorpen van Drenthe (14e eeuw), maar het dorp is vooral bekend 
vanwege de oliewinning in de omgeving. Dat heeft ook gevolgen voor de soci-
ale structuur van het dorp. De huidige omvang van het dorp is vooral ontstaan 
toen in de beginjaren van de oliewinning na 1947 werknemers van de NAM 
zich in het dorp vestigden. 

Vanuit inhoudelijk gezichtspunt (rechtvaardige verdelingstheorie) is volgens 
de voorzitter van het EOP-bestuur een belangrijk voordeel van een buurtbud-
get, dat het EOP-bestuur middelen heeft om bijvoorbeeld met de woning-
bouwcoöperatie Domesta te onderhandelen. Er kon uit het budget geld worden 
gereserveerd voor de invulling van het Dorpsprogramma 2009-2014.15 Het 
budget biedt daarmee niet alleen middelen om iets te realiseren, maar ook 
middelen om meer onderhandelingsruimte te hebben in overleg met andere 
partijen. In het kader van dat dorpsprogramma is Schoonebeek (naast Nieuw 
Amsterdam-Veenoord) ook partner in het zwembadproject van de EOP-

                                                        
15  Het Dorpsprogramma is ondertekend door het EOP-Schoonebeek, de gemeente Emmen 

en de corporaties Domesta en Lefier Zuidoost Drenthe. Het is onderdeel van het stads- 
en dorpsvernieuwingsprogramma Emmen Revisited. 
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Zandpol. Vanuit inhoudelijk perspectief is het ook van belang dat het bestuur 
tevreden is over zowel hoogte als vrijheid van besteding van het budget.  

Het EOP-bestuur vindt – vanuit een procedureel gezichtspunt – zelfstandig 
aanbesteden van buurtbudgetten een goed idee. Ze zien mogelijkheden om 
meer met hetzelfde budget te doen. Zo wil het EOP-bestuur graag een straatje 
bij een school aanleggen. Als de bestuurders dat laten doen door het aanne-
mersbedrijf van een van de ouders van een leerling van die school, kan er vol-
gens het bestuur dankzij het buurtbudget hetzelfde aangelegd worden voor de 
helft van het geld. 

Uit het interview blijkt de kwaliteit van de contactambtenaar van groot belang. 
De vorige contactambtenaar werd ‘wazig’ genoemd. Het was moeilijk duide-
lijke afspraken te maken en helderheid te krijgen over wat wel en wat niet kon. 
De nieuwe contactambtenaar is volgens het geïnterviewde bestuurslid wel 
duidelijk. ‘We weten dat niet alles gehonoreerd zal worden, maar als iets wordt 
afgewezen, krijgen we ook een reden’. De gemeente heeft het vetorecht, maar 
vrijwel altijd komen de gemeente en het EOP-bestuur er in onderling overleg 
uit. Hieruit blijkt een grote acceptatie van de bestaande kaders en van de be-
staande procedures. 

Schoonebeek Gevoelsbeleving Fu – Vu 
Rechtvaardige verdeling Sterk Positief verrast, kleinere 

kloof 
Rechtvaardige procedure Sterk Positief verrast, kleinere 

kloof 

Het geïnterviewde EOP-bestuurslid is dus zowel over de verdeling als de pro-
cedure positief verrast en de gevoelsbeleving is gemiddeld tot sterk.  

4.4.7 WEERDINGE 

Weerdinge is een esdorp16 ten noordoosten van Emmen. Het wordt van de 
hoofdkern gescheiden door bos. Aan de oostzijde van Weerdinge begint het 
veengebied. Doordat het dorp is ingedeeld bij het kwadrant De Monden, en dit 
vooral uit veendorpen (Emmer Compascuum, Foxel, maar ook Nieuw Weer-
dinge) bestaat, is Weerdinge het enige esdorp tussen de veendorpen. Het 
Drentse en kleinschalige karakter en de nabijheid van Emmen, maakt dit dorp 
aantrekkelijk voor forensen. 

Uit het interview met vijf leden van het dorpsbestuur blijkt vanuit inhoudelijk 
perspectief (verdelende rechtvaardigheidstheorie) tevredenheid over de vrij-

                                                        
16  Esdorpen zijn typische in de Middeleeuwen ontstane destijds sterk autarkische Drentse 

dorpen.  
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heid van besteding van de buurtbudgetten. Weerdinge heeft net als Foxel aan 
Roswinkel geleend, zodat die een bepaalde voorziening eerder kon realiseren. 
Op het moment van het interview was het EOP-bestuur samen met de gemeen-
te bezig een ambitieus project op te zetten voor speelvoorzieningen tussen de 
school en het dorpshuis. Deze speelvoorziening moest in de toekomst bruik-
baar zijn voor kinderen van de school en kinderen uit het dorp.17 Er was veel 
overleg noodzakelijk tussen gemeente, school en EOP-bestuur om dit project 
te realiseren. 

Het buurtbudget werd ook besteed aan bordjes voor een rondwandeling 
(dorpsommetje) en autolicht reflecterende huisnummerbordjes. De huisnum-
merbordjes door het EOP-bestuur zelf gekocht, waarna de gemeente de reke-
ning vanuit het buurtbudget heeft voldaan. Hierdoor heeft Weerdinge goedko-
pere en naar eigen smaak mooiere bordjes dan dorpen die eerder vergelijkbare 
bordjes hadden gekregen en die door de gemeente waren aangeschaft.  

Inhoudelijk gesproken is het buurtbestuur tevreden, hoewel er enige onzeker-
heid is doordat ambtenaren soms aangeven een deel van het budget op te eisen 
voor zaken waarvoor het budget volgens het EOP-bestuur niet bedoeld is. Wel 
wordt aangegeven, dat het budget voldoende groot is. Alle geformuleerde 
wensen kunnen worden gerealiseerd. Er is dus – met deze kanttekening – op 
het punt van verdeling zeker sprake van positieve ervaringen.  

Ten aanzien van het proces (procedurele rechtvaardigheidstheorie) was er wel 
enige onzekerheid. Bij het bovengenoemde project voor de speelvoorzienin-
gen, heeft de gemeente eigen specialisten ingeschakeld. Volgens het EOP-
bestuur moet dit niet ten koste gaan van het budget, maar gemeentelijke amb-
tenaren gaven aan dat dit wel kon. Hoewel ambtenaren over de speelvoorzie-
ningen advies hebben uitgebracht, zijn de kosten van het advies niet in reke-
ning gebracht. 

Een ander punt van kritiek van het EOP-bestuur is dat EOP-bestuur niet be-
grijpt waarom er alleen gecertificeerde bedrijven mogen worden ingeschakeld. 
Die gaan net zo goed failliet en leveren hetzelfde werk voor meer geld. Dat 
laatste wijst erop, dat het bestuur zich zeer bewust is van de omvang van het 
budget en zo veel mogelijk zelf wil bepalen hoe dit budget moet worden be-
steed. De EOP-bestuurders willen bij besteding van het eigen budget op zijn 
minst weten waarom er een gecertificeerd bedrijf moet worden ingeschakeld.  

Ten aanzien van de procedure blijkt dat zij goed weten wat wel, en wat niet 
met het budget betaald kan worden. Als een ambtenaar aangeeft dat onderhoud 

                                                        
17  Er zitten kinderen uit Emmen op de lagere school van Weerdinge.
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uit het budget betaald kan worden, weet het bestuur hogeren in rang te vinden 
om de betreffende ambtenaar duidelijk te maken dat dit niet kan: ‘desnoods 
gaan we naar de wethouder’. Met andere woorden: het bestuur is zich bewust 
van steun door het college en heeft vertrouwen dat ze de steun krijgt als dat 
nodig is. De gang naar het college wordt gezien als een ongeschreven beroeps-
procedure. 

Weerdinge Gevoelsbeleving Fu – Vu 
Rechtvaardige verdeling Sterk (Licht) positief: iets kleinere kloof 
Rechtvaardige procedure Sterk Positief: kleinere kloof 

 

4.4.8 WEITEVEEN 

Weiteveen is pas begin twintigste eeuw ontgonnen en is daarmee een van de 
laatste ontgonnen veenkoloniën. Het oostelijk deel is ontgonnen door katholie-
ke veenarbeiders uit de Duitse grensstreek, terwijl het westelijk deel is ontgon-
nen door protestantse Drentse veenarbeiders. Tussen beide kernen zijn in de 
jaren zestig en zeventig, woningen gebouwd, zodat ze nu samen één dorp vor-
men.  

In het verleden heeft het bestuur projecten opgepakt waarbij met inzet van veel 
vrijwilligers de kosten sterk gereduceerd werden, maar het bestuur heeft daar 
nu niet meer voldoende energie voor. Dit neemt niet weg dat het bestuur wel 
actief blijft bij het opstarten van nieuwe projecten, zoals de verbouwing van 
het gebouw van de ijsclub tot jongerensoos.  

Het bestuur wordt voor de realisatie van inhoudelijke plannen (rechtvaardige 
verdeling) regelmatig benaderd door zijn achterban. Zo lag er bijvoorbeeld een 
verzoek tot het verplaatsen van een abri. Dit verzoek is niet door het EOP-
bestuur gehonoreerd. In het nabijgelegen Schoonebeek werd een aantal abri’s 
of bushokjes opgeheven, waardoor een inwoner van Weiteveen op het idee 
kwam om één daarvan te verplaatsen naar Weiteveen. Connexxion noch de 
gemeente wilde dat niet betalen. De gemeente verwees naar het buurtbudget. 
De EOP besloot evenmin geld vrij te maken voor de verplaatsing van het bus-
hokje. 

Er wordt wel gewerkt aan een nieuw onderkomen voor een jeugdsoos. De 
bestaande plannen reiken ver boven het buurtbudget en blijven onhaalbaar als 
er een gemeentelijke subsidie aan wordt toegevoegd. Er is niet gezocht naar 
andere externe bronnen, zoals in Foxel wel is gedaan. Het EOP-bestuur gaat in 
plaats daarvan op zoek naar een goedkopere oplossing. 
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Een deel van het budget is besteed aan fietsenplaatsen bij een jeugdhonk. Dit 
was door de inzet van vrijwilligers mogelijk voor, naar schatting van het be-
stuur, een derde van het bedrag dat het de gemeente gekost zou hebben. Bij 
nieuwe projecten zijn ze overigens niet van plan om hetzelfde te doen, omdat 
ze vonden dat het wel erg veel inzet voor het organiseren van vrijwilligers 
vroeg om het project succesvol af te kunnen ronden.  

In procedureel opzicht is er is wel enige teleurstelling over de contacten met 
het college. Dit is een gevolg van de herindeling in 1998. Weiteveen is met 
Schoonebeek een van de twee voormalige EOP’s die voorheen onderdeel wa-
ren van de gemeente Schoonebeek. Hoewel de burgemeester en een wethouder 
elk jaar een keer langs komen, waardoor men twee maal per jaar structureel 
contact heeft met het college, wordt dit niet als veel ervaren. Het contact met 
het college van de voormalige gemeente Schoonebeek was frequenter. Dit is 
uiteraard te verklaren uit het feit dat Weiteveen als één van de drie kernen van 
de voormalige gemeente Schoonebeek ‘degradeerde’ naar één van de 35 
EOP’s van de gemeente Emmen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de wijze 
waarop het bestuur de procedure ervaart. Hoewel de herindeling (1998) ten 
tijde van het interview (2008) tien jaar terug in het verleden ligt, bleek deze 
herinnering nog steeds levend.  

De EOP-bestuurders geven aan dat ze tevreden zijn over de duidelijke com-
municatie met de contactambtenaar. Dat laatste blijkt overigens geen vanzelf-
sprekendheid. De vorige contactambtenaar was weliswaar een aardige vrouw, 
maar ‘er gebeurde te weinig’. Het bestuur heeft liever antwoord, ook als dat 
niet het gewenste antwoord is. 

Toch is er, alles afgewogen, sprake van een gematigd positief oordeel over de 
procedures van het buurtbudgetarrangement. Er wordt naar de beleving van het 
buurtbestuur flexibel meegedacht bij de besteding van het buurtbudget. 

Weiteveen Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Sterk Positief: kleinere kloof 
Rechtvaardige procedure Sterk Licht positief: iets kleinere kloof 

Dit EOP bestuur heeft veel contact met de dorpsbewoners. Er wordt aangege-
ven dat inwoners aan het EOP-bestuur steun vragen bij het leggen van contac-
ten met de gemeente. Het vertrouwen van dorpsbewoners in hun EOP-bestuur 
kan tot gevolg hebben dat zij ook gaan vinden dat de kloof kleiner geworden is 
dankzij het buurtbudgetarrangement. 
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4.4.9 ZWARTEMEER 

Zwartemeer is eind 19e eeuw ontgonnen door Twentse en Duitse veenarbei-
ders. Het is sinds 2007 goed ontsloten door de verdubbeling van de A37 die de 
verbinding vormt tussen Hoogeveen en dus de Randstad enerzijds en het Duit-
se wegennet anderzijds. 

De EOP is een van de twee dorpen met een gekozen EOP-bestuur. Het andere 
dorp is Erica. Bij deze verkiezingen doet slechts één lijst mee, die door een 
vereniging wordt opgesteld. Aanvankelijk, in 1978, waren er vier lijsten, maar 
in de loop der tijd is dit aantal teruggelopen naar één. De lijsten vertegenwoor-
digden buurten of verenigingen. Politieke partijen zijn uitgesloten van deelna-
me. 

Het bestuur is opvallend actief bij het betrekken van bewoners uit de dorpskern 
bij zijn activiteiten. Enerzijds worden de media gezocht om successen van het 
bestuur te tonen. Een voorbeeld hiervan is het verplaatsen van een Abri (bus-
hokje) na verplaatsing van een buslijn. Nadat Connexxion en de gemeente er 
niet uitkwamen wie de kosten voor de verplaatsing moest betalen, nam het 
EOP-bestuur de kosten op zich en zorgde er voor dat de plaatselijke pers op de 
hoogte was, toen het bushokje verplaatst werd. 

Het EOP-bestuur is groot voorstander om zelf aan te besteden. Het EOP-
bestuur verwacht daardoor meer met het EOP-budget te kunnen doen. Bij de 
verbouwing van een kinderboerderij blijkt dat ook de gemeente mee denkt. Het 
gemeentebestuur tipte het EOP-bestuur dat een gepensioneerd architect, die 
veel voor de dierentuin van Emmen had ontworpen, bereid was mee te helpen 
bij het oplossen van bouwkundige knelpunten in de kinderboerderij. 

Dat aanbestedingstrajecten niet altijd naar tevredenheid van het EOP-bestuur 
verlopen, blijkt uit een project waarbij de EOP extra parkeerplaatsen wilde 
aanleggen. De EOP-bestuurders hadden een lokaal gevestigde bestratingsbe-
drijf bereid gevonden om een offerte op te stellen. Dit bedrijf offreerde voor 
€ 5.000, maar de offerte voldeed volgens de gemeente niet aan de door haar 
gestelde vereisten. De gemeente kon de parkeerplaatsen aanleggen voor 
€ 11.000, hetgeen weer te begrotelijk werd voor de EOP. De aanleg is niet 
door gegaan. Het EOP-bestuur was op dit punt ontevreden over de invloed van 
de ambtelijke organisatie op de besteding. Er was, in de ogen van het bestuur, 
in dit geval sprake van een onrechtvaardige verdeling van het budget: er was 
meer mogelijk geweest. 

Toch mag de conclusie luiden dat het EOP-bestuur tevreden is over de moge-
lijke bestedingen van het budget en dus over de verdeling. Het geïnterviewde 
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bestuurslid ziet veel mogelijkheden om meer te doen met hetzelfde geld en is 
tevreden over de vrijheid die geboden wordt. 

Ten aanzien van de procedure blijkt het EOP-bestuur zeer actief. De volgens 
het VO verplichte jaarlijkse vergadering wordt niet licht genomen. Het bestuur 
doet zijn best om de vergaderingen druk bezocht te krijgen en slaagt daar ook 
in. Bij een vergadering over een bestemmingsplan kwamen 150 mensen en bij 
een vergadering over de kinderboerderij kwamen 75 mensen, respectievelijk 
5% en 2,5% van de totale bevolking.  

Verder heeft het EOP-bestuur in samenwerking met de welzijnsorganisatie 
Sedna een zogeheten Dorpsspiegel georganiseerd. Dat is een enquête die bij de 
bewoners van Zwartemeer is afgenomen. Van de 1.200 tot 1.300 uitgezette 
formulieren zijn 1.100 formulieren teruggekomen. De hoge respons werd on-
getwijfeld mede behaald doordat vrijwilligers de formulieren rondbrachten en 
persoonlijk kwamen ophalen.  

Het bestuur wordt ondersteund door twaalf zogeheten regiovertegenwoordi-
gers, die extra aandacht hebben voor een deel van de kern. Klachten kunnen 
aan deze vertegenwoordigers worden gemeld, waarna deze de klager doorver-
wijzen naar het juiste loket. Een van de zaken die op deze wijze werd aange-
kaart, gaat over het treffen van milieumaatregelen bij het schilderen van een 
brug. Aanvankelijk wilde de EOP dat zelf aanbesteden, maar aan de offerte die 
de EOP had verkregen ontbrak het nemen van wettelijk verplichte milieumaat-
regelen. Het bedrijf dat het schilderwerk in opdracht van de gemeente uitvoer-
de zou volgens het EOP-bestuur wel betaald worden voor de milieumaatrege-
len, maar ze niet uitvoeren. Hiermee gedroeg de EOP zich als een aanvullend 
controleorgaan van de gemeente.18 Dat zegt duidelijk iets over het belang dat 
het EOP-bestuur hecht aan haar activiteiten en dus dat er sprake moet zijn van 
een krachtige gevoelsbeleving. Het bestuur doet met zijn inzet bij vergaderin-
gen, de dorpsspiegel en via de regiovertegenwoordigers zijn best om te weten 
welke wensen er onder de achterban leven. 

Zoals ook bij andere EOP’s is geconstateerd, wordt ook hier de kwaliteit van 
de contactambtenaar van groot belang geacht. De bezetting van deze functie is 
naar het gevoel van het EOP-bestuur te vaak gewisseld. Het is belangrijk dat 
de contactambtenaar duidelijk is in haar communicatie. Op het moment van 
het interview is er tevredenheid over de op dat moment functionerende con-
tactambtenaar. 

                                                        
18  Bij navraag bij de gemeente blijkt dat volgens de gemeente de maatregelen wel getrof-

fen zijn. Hier gaat het overigens niet om de vraag of de maatregelen al dan niet getrof-
fen zijn, maar om het feit dat EOP-besturen meekijken. 
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Het geïnterviewde bestuurslid is ondanks alle kritiek positief over de inzet van 
de gemeente ten aanzien van het Emmener model van het buurtbudget. Hij is 
al twintig jaar bestuurslid en heeft diverse programma’s zien komen en gaan. 
Hij is vooral positief, omdat hij verwacht dat het buurtbudgetarrangement 
stabieler is dan de voorgaande programma’s. Er mag geconcludeerd worden 
dat het bestuur positief verrast is over de door de gemeente ingestelde procedu-
res. 

Ten aanzien van de verdeling laat het EOP-bestuur blijken dat het tevreden is 
over de omvang van het budget, maar vooral dat het tevreden is over de keu-
zevrijheid van de besteding. Het budget wordt besteed aan onder meer het 
verplaatsen van een bushokje, het afmaken van kunstwerk en het vervroegd 
verven van een brug. Het bestuur is ook tevreden over de procedure. De crite-
ria zijn helder en als de contactambtenaar goed functioneert, wordt het EOP-
bestuur goed geïnformeerd. 

Zwartemeer Gevoelsbeleving Fu - Vu 
Rechtvaardige verdeling Sterk Positief verrast: kleinere 

kloof 
Rechtvaardige procedure Sterk Positief verrast: kleinere 

kloof 

Uit de casebeschrijving is gebleken dat de betrokkenheid van burgers bij het 
EOP-bestuur groot is. De grote nadruk op contact met de achterban, kan mede 
samenhangen met de verkiezingen van het bestuur van de EOP. Bij deze ver-
kiezingen, die tegelijk met de Statenverkiezingen wordt gehouden en een ver-
gelijkbare opkomst hebben, worden twaalf kandidaten gekozen.19 De positie 
op de lijst bepaalt voor een deel de kans om gekozen te worden, maar door de 
lage kiesdrempel is het niet onmogelijk om op de minder gunstige plaatsen in 
het midden op de lijst toch via voorkeurstemmen gekozen te worden. Dit is te 
zien aan de uitslag van de verkiezing in 2011. De meest gunstige plaatsen zijn 
hoog op de lijst of onderaan. Kandidaten op andere plaatsen op de lijst, maken 
toch een redelijke kans om gekozen te worden door de ruime spreiding van 
voorkeurstemmen. De opkomst is nagenoeg gelijk aan die van de provinciale 
staten – het stemmen gebeurt tijdens hetzelfde bezoek aan het stembureau – 
maar kiezers brengen vaker een voorkeursstem uit dan bij de provinciale staten 
het geval is (zie tabel 4-4). Dit systeem bevordert een nauwe band tussen ge-
kozenen en kiezers.  

                                                        
19  Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 was de opkomst in het stembureau van 

Zwartemeer 41,1%. De opkomst voor de dorpsraad was 39,6%, zodat 96,3% van dege-
nen die voor de Provinciale Staten stemde ook voor de dorpsraad stemde.  
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Al met al lijkt het erop dat niet alleen het EOP-bestuur nauw betrokken is, 
maar dat ook andere inwoners van Zwartemeer betrokken zijn bij de besteding 
van de het buurtbudget. Om deze reden is het waarschijnlijk dat niet alleen bij 
de EOP-bestuurders maar ook breder in de lokale gemeenschap de positieve 
ervaringen met het buurtbudget door werken in de ervaren kloof tussen burgers 
en gemeentebestuur. Nader onderzoek, bijvoorbeeld door de vergelijking met 
Erica waar ook dorpsraadverkiezingen worden gehouden, zou hier uitsluitsel 
over kunnen geven. 

Tabel 4-4: Uitslag verkiezingen Dorpsraad Zwartemeer 2011 

4.5 HOE VERANDERT DE KLOOF? 

In de empirische beschrijving zijn op grond van negen deelstudies gegevens 
verzameld over hoe de EOP-bestuurders het buurtbudgetarrangement hebben 
beleefd. In deze paragraaf worden de gegevens van de afzonderlijke EOP’s 
verwerkt in twee tabellen, waardoor duidelijk wordt of de interventie effect 
heeft conform de mechanismen van enerzijds de rechtvaardige verdelingsthe-
orie en anderzijds de rechtvaardige proceduretheorie. 

Voordat we ingaan op deze aspecten kunnen we constateren dat er over de hele 
linie een grote betrokkenheid en inzet is van EOP-bestuurders (en soms ook 
van andere inwoners), hetgeen wijst op een hoge gevoelsbeleving. In sommige 

Nr. Naam Aantal stemmen Gekozen 
1 Mw. Boxem-de Roo 44 gekozen met voorkeursstemmen 
2 Mw. Hemme-Hölscher 34 gekozen 
3 Mw. Hoogeveen-Tieck 59 gekozen met voorkeursstemmen 
4 Dhr. Hoogland 64 gekozen met voorkeursstemmen 
5 Mw. Klassen-Prins 61 gekozen met voorkeursstemmen 
6 Dhr. Knol 39 gekozen 
7 Dhr. Lübbers 178 gekozen met voorkeursstemmen 
8 Mw. Nienhuis-Rocks 33 gekozen 
9 Mw. Rengers 34 - 
10 Dhr. Schiphouwer 51 gekozen met voorkeursstemmen 
11 Dhr. Schonewille 24  
12 Dhr. Strijker 41 gekozen met voorkeursstemmen 
13 Dhr. Bakker 20 - 
14 Mw. Kiers-Boelens 22 - 
15 Dhr. Lingenaar 22 - 
16 Mw. Olijve-Kolmer 22 - 
17 Dhr. Schluter 76 gekozen met voorkeursstemmen 
18 Dhr. Walda 118 gekozen met voorkeursstemmen  
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gevallen is de inzet van de bestuursleden zo groot, dat gesproken kan worden 
van een sterke gevoelsbeleving.20 

Al met al zijn de vrijwilligers in de verschillende besturen sterk gemotiveerd 
om hun werk voort te zetten of tenminste er zorg voor te dragen dat het wordt 
voortgezet. Vanuit de sterke betrokkenheid kiest Nieuw Amsterdam-Veenoord 
een intermediaire rol tussen gemeente en dorpsbewoners bij de plaatsing van 
een verslavingspost. In Zwartemeer lost het bestuur een langdurige strijd tus-
sen gemeente en Connexion op door de kosten voor eigen rekening te nemen. 
In Angelslo worden vrijwilligers ingezet voor het plaatsen van lampen, in 
Weerdinge koopt men reflecterende huisnummers. Tekenend voor het enthou-
siasme van de EOP-besturen is dat van de twee standbeelden die de naam ‘de 
vrijwilliger’ dragen, één in Foxel staat en een vooraanstaand vrijwilliger uit dat 
dorp uitbeeldt.  

4.5.1 RECHTVAARDIGE VERDELING 

Uit tabel 4-5 blijkt dat over het algemeen de inhoudelijke tevredenheid over de 
buurtbudgetten ertoe leidt dat de kloof tussen EOP-bestuurders en het gemeen-
tebestuur smaller wordt. Het effect is niet bij elk EOP-bestuur exact even 
groot, maar alle EOP’s zijn tevreden over de middelen en hun mogelijkheden 
inhoudelijke plannen te realiseren. Inhoudelijk zijn Emmer Compascuum en 
Nieuw Amsterdam-Veenoord het minst positief. Bij Emmer Compascuum kan 
dit verklaard worden uit de specifieke ervaring van de voorzitter. Hij was 
voorheen raadslid en vroeg om instrumenten waar hij in de raad ook om ge-
vraagd zou kunnen hebben. Hij vroeg om extra budget om zelfstandig onder-
zoek te kunnen doen, buiten de ambtelijke organisatie om, zodat hij vermoe-
dens over voorstellen die door de ambtelijke organisatie werden voorgelegd 
kon controleren. Bij Nieuw Amsterdam-Veenoord heeft het te maken met een 
wat kritische houding van een contactambtenaar. Uit verschillende interviews 
kwam ook enige ontevredenheid over dezelfde contactambtenaar, maar bij 
Nieuw Amsterdam kwam het iets meer pregnant naar voren. Bij de andere, 
Schoonebeek en Weiteveen, was de kritiek meer procedureel van aard. 

  

                                                        
20  Soms – zoals in Parc Sandur – is deze beleving wat aan slijtage onderhevig, maar ook 

dan moet worden geconstateerd dat vanwege de betrokkenheid men toch actief blijft, 
zolang er geen opvolger klaar staat.  
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Tabel 4-5: Rechtvaardige verdelingstheorie 

Er is over het algemeen dus een duidelijke versmalling van de kloof waar te 
nemen. De toekenning van het budget en de ruime mate van invloed over de 
wijze waarop het besteed kan worden, leidt bij elk van de EOP’s tot een posi-
tievere beoordeling van het gedrag van de lokale overheid dan aanvankelijk 
werd verwacht. De kloof tussen EOP-bestuurders en gemeentebestuur wordt in 
ieder geval in de beleving van de EOP-bestuurders kleiner. 

4.5.2 RECHTVAARDIGE PROCEDURETHEORIE 

Tabel 4-6 laat zien dat conform de verwachting van de rechtvaardige procedu-
retheorie de interventie eveneens leidt tot een versmalling van de beleving van 
de kloof bij EOP-besturen. Ten aanzien van de procedure oordelen de geïnter-
viewde vertegenwoordigers van de EOP’s positief. In Weiteveen is deze posi-
tieve beoordeling gereserveerd. Dit is toe te schrijven aan een minder goed 
functionerende contactambtenaar. Deze contactambtenaar werd ook genoemd 
door Schoonebeek en Nieuw Amsterdam-Veenoord (zie paragraaf 4.4.4), maar 
had niet dezelfde impact op het eindoordeel over het proces. Overigens was 
deze contactambtenaar ondertussen vervangen door een ander die naar de me-
ning van verschillende EOP-besturen meer naar tevredenheid functioneert. 

In Weerdinge was onbegrip over het inschakelen van gecertificeerde bedrijven 
door de gemeente. Deze kritiek had te maken met het feit dat een gecertifi-
ceerd bedrijf tijdens het stratenleggen failliet was gegaan, waarna het werk 
lange tijd had stilgelegen en de straat opengelegen had. De EOP-bestuurders 
vroegen zich af waarom de gemeente betaalde voor een certificatie die wel 
extra geld kostte, maar geen garanties bood. 

Voor het overige was men positief over het functioneren van de contactambte-
naar, de gemeentelijke organisatie en het college van B&W. De communicatie 
was helder. 

EOP Gevoelsbeleving Fu - Vu Effect op kloof 
Angelso Sterk Positief  Kleinere kloof 
Emmer Compascuum Sterk Gemengd Geen effect 
Foxel Sterk Positief Kleinere kloof 
Nieuw Amsterdam-
Veenoord 

Sterk Positief Iets kleinere kloof 

Parc Sandur Sterk Positief Kleinere kloof 
Schoonebeek Sterk Positief Kleinere kloof 
Weerdinge Sterk Licht positief  Iets kleinere kloof 
Weiteveen Sterk Positief  Kleinere kloof 
Zwartemeer Sterk Positief  Kleinere kloof 
Totaal   1 geen effect 

1 Iets kleiner 
7 kleiner 
Kleinere kloof 
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Tabel 4-6: Rechtvaardige proceduretheorie 

Hieruit volgt dat ook vanuit het perspectief van de rechtvaardige procedure-
theorie de kloof tussen de overheid en EOP-bestuurders kleiner wordt.  

Over het algemeen kan worden geconstateerd, dat de kwaliteit van de contact-
ambtenaar van groot belang is. Deze moet duidelijk zijn over de kaders. Als, 
zoals het bestuur in Weerdinge waarnam, de gemeente vasthoudt aan procedu-
res die in de ogen van de EOP-bestuurders klaarblijkelijk wel duurder maar 
niet effectief zijn, heeft dat een negatief effect op het eindoordeel. 

4.5.3 HET DOORWERKINGSVRAAGSTUK 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de buurtbudgetten een verklei-
nend effect hebben gehad op de kloof tussen het gemeentebestuur en EOP-
besturen. Maar is er ook een effect op de relatie van het gemeentebestuur naar 
andere inwoners? Het uitgevoerde onderzoek was niet gericht op de bepaling 
van deze doorwerking. Uit eerder onderzoek weten we dat bij allerlei vormen 
van burgerparticipatie hogeropgeleiden en welgestelden zijn oververtegen-
woordigd (Denters, et al., 2011; Bovens, et al., 2014). Mogelijkerwijs is dit 
ook bij buurtparticipatie het geval. Zou dat zo zijn, dan betekent dit waar-
schijnlijk dat indien er al sprake zou zijn van doorwerking deze hoogstens 
beperkt is. We weten immers ook dat met name lager opgeleiden meer contac-
ten in de buurt hebben dan hoger opgeleiden, die hun contacten vooral op het 
werk onderhouden (Volker, et al., 2014 p. 228). In ons onderzoek zijn aanwij-
zingen gevonden die hoopvol stemmen.  

Enerzijds kan worden vastgesteld dat in een aantal EOP’s lager opgeleiden en 
minder welgestelden actief zijn. Bij een beperkt aantal EOP’s is aan de geïn-
terviewden gevraagd op welke wijze ze werkzaam waren. Dit is een grove 
indicatie van de opleiding en welstand van het betreffende bestuurslid. Uit de 
respons blijkt dat het werkzame leven van bestuursleden behoorlijk varieert. 

EOP Gevoelsbeleving Fu - Vu Effect op kloof 
Angelso Sterk Positief  Kleinere kloof 
Emmer Compascuum Sterk Positief  Kleinere kloof 
Foxel Sterk Positief  Kleinere kloof 
Nieuw Amsterdam-
Veenoord 

Sterk Positief  Kleinere kloof 

Parc Sandur Sterk Positief  Kleinere kloof 
Schoonebeek Sterk Positief  Kleinere kloof 
Weerdinge Sterk Positief  Kleinere kloof 
Weiteveen Sterk Licht positief  Iets kleinere kloof 
Zwartemeer Sterk Positief  Kleinere kloof 
Totaal   1 Iets kleiner 

8 kleiner 
Kleinere kloof 
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Dit is in het bijzonder het geval bij de kleinere EOP’s (Foxel en Weerdinge). 
De bestuursleden zijn of waren niet alleen werkzaam in ambtelijke organisaties 
of onderwijsinstellingen, maar ook werkzaam als schilder, interieurverzorgster 
of ondernemer. Dit kan een gevolg zijn van een kleinere achterban, waardoor 
het aandeel hoger opgeleiden dat actief wil worden voor de EOP te laag is om 
alle bestuurszetels te vullen. Deze observatie is in lijn met de stelling van Vol-
ker, Andriessen en Posthumus (2014 p. 228) dat lager opgeleiden meer betrok-
ken zijn op de eigen buurt. Ook ander onderzoek wijst in die richting (Bakker, 
et al., 2011). EOP’s overbruggen naar alle waarschijnlijkheid enigszins de 
kloof tussen hoger en lager opgeleiden. Aangezien die kloof tussen burgers en 
overheid bij ondernemers en lager opgeleiden groter is dan bij hoger opgelei-
den en overheidsdienaren, zijn EOP’s en de buurtbudgetarrangementen een 
goede interventie om de kloof tussen burgers kleiner te maken. 

Tabel 4-7: Beroepen van een aantal EOP-bestuursleden 

EOP Inwoners 
EOP 

Gesl Werkzaam of voorheen werkzaam 
als 

Sector 

Foxel 480 M Middelbaar beroep in de techniek Grafisch bedrijf 
Foxel 480 M Middelbaar bouwkundig beroep Autoschadebedrijf 
Foxel 480 M Lager technisch beroep  
Foxel 480 M Wetenschappelijk technisch beroep Industrie 
Foxel 480 V Secretarieel werk Toerisme 
Foxel 480 V Middelbare beroepen in de gezond-

heidszorg 
 

Foxel 480 V Lagere verzorgings- en sociale dienst-
verleningsberoepen 

 

Weerdinge 580 M Hogere economische, commerciële, 
administratieve en secretariële beroe-
pen 

Bouw 

Weerdinge 580 M Middelbare commerciële, administra-
tieve, secretariële beroepen 

ICT 

Weerdinge 580 M Middelbare beroepen sociale zeker-
heid en belastingen 

Rijk 

Weerdinge 580 V Huisvrouw  
Weerdinge 580 V Middelbare beroepen openbare orde 

en veiligheid / Hogere beroepen in de 
gezondheidszorg 

 

Parc Sandur 2240 M Hogere bouwkundige beroepen Bouw 
Schoonebeek 4650 M Hogere algemene en financiële beroe-

pen in openbaar bestuur 
Gemeente 

Schoonebeek 4650 V Lagere secretariële beroepen  
Angelso 7990 M Middelbare beroepen openbaar be-

stuur 
GGD 

Angelso 7990 M Hogere beroepen in arbeidsorganisatie 
en personeel 

Werkvoorziening 

Anderzijds zijn er bij drie EOP’s aanwijzingen dat ook andere bewoners actief 
werden betrokken bij de buurtbudgetten. Dit was het geval in Zwartemeer, 
Foxel, Weiteveen en Nieuw Amsterdam-Veenoord. 
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In Zwartemeer is dit terug te zien bij de dorpsraadsverkiezingen. De opkomst 
was nagenoeg gelijk aan die van de Provinciale Staten, maar wat vooral opvalt 
is dat de kiezers duidelijk gebruik maken van hun recht om een voorkeursstem 
uit te brengen. Kiezers vinden het dus van belang wie namens hen in de dorps-
raad zit. Bovendien blijkt de dorpsraad (EOP-bestuur) van Zwartemeer erg 
actief bij het betrekken van haar achterban bij haar eigen planvorming via een 
dorpsenquête en via het actief opzoeken van de pers. Hier lijkt waarschijnlijk 
dat niet alleen bij EOP-bestuurders maar ook bij andere dorpsbewoners sprake 
is van een positief effect van de interventie.  

In Foxel blijkt de nauwe band met de achterban uit het hoge percentage inwo-
ners dat direct of via een huisgenoot indirect lid is van de dorpsvereniging. 
Daardoor zal de achterban ook beter bewust zijn van de mogelijkheden van het 
buurtbudgetarrangement, waardoor ook hier is een bredere doorwerking van de 
interventie waarschijnlijk. 

In Weiteveen blijkt het EOP-bestuur goed bereikbaar en laagdrempelig te zijn 
en fungeert het in veel gevallen als intermediair tussen inwoners en gemeente-
bestuur. Ook in Nieuw Amsterdam-Veenoord heeft het EOP-bestuur zich op-
gesteld als intermediair. Dat was het geval bij de besluitvorming over een 
nieuw te vestigen post verslavingszorg. Deze contacten hebben bijgedragen tot 
betere verhoudingen tussen bestuur en inwoners van het Tweelingdorp. Ook 
hier is enige doorwerking waarschijnlijk. 

4.5.4 CONCLUSIE: SUCCES BIJ DE ELITE 

Gezien de gevolgtrekkingen uit de twee voorgaande paragrafen mogen we 
concluderen dat er robuuste aanwijzingen zijn dat het buurtbudgetarrangement 
van de gemeente Emmen een verkleinend effect heeft op de beleving bij EOP-
bestuurders van de breedte van kloof. Zowel volgens de mechanismen van de 
rechtvaardige verdelingstheorie als volgens de rechtvaardige proceduretheorie 
is sprake van een kleinere waargenomen afstand tot het gemeentebestuur en de 
gemeentelijke organisatie. 

Er zijn twee belangrijke voorwaarden voor het succes. Enerzijds moeten verte-
genwoordigers van de gemeente zich niet gaan bemoeien met de inhoudelijke 
keuze en moeten zij duidelijk communiceren over de kaders. Met andere 
woorden, zoals een ambtenaar van de gemeente verklaarde: ‘Als ze een lelijk 
kunstwerk willen, dan krijgen ze een lelijk kunstwerk, want wie zijn wij om te 
bepalen wat zij lelijk vinden?’ 

De rechtvaardige procedure is de achilleshiel in het model. De gemeente kan 
hier niet zozeer de harten winnen, maar wel verliezen. De gemeente Emmen 
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besteedt hier dan ook terecht veel aandacht aan en heeft contactambtenaren 
vervangen die klaarblijkelijk minder gelukkig functioneren. Dit kon tijdig 
worden gedaan, omdat het college nauwe contacten onderhoudt met de EOP-
besturen. Uit het interview met de contactambtenaar, degene die volgens 
meerdere EOP-bestuurders zeer goed functioneerde, blijkt dat ook hij met 
enige regelmaat de steun van het college en de gemeentesecretaris behoeft om 
de andere ambtenaren bij de les te houden. 

Maar ook andere ambtenaren kunnen ongewenste barrières opwerpen, zoals 
we bij de case Foxel zagen. Hier was ingrijpen van het college noodzakelijk, 
om een voor het dorp grootschalig project te redden. Dit ingrijpen werd moge-
lijk dankzij actief optreden van het EOP-bestuur dat het probleem onder de 
aandacht van het college bracht.  

De kanteling vraagt dus continu aandacht. Omdat het functioneren van de 
contactambtenaar doorslaggevend is, is ook de steun van het college en de 
gemeentesecretaris aan de contactambtenaar doorslaggevend voor het Em-
mener buurtbudgetmodel. Met andere woorden, de kanteling (paragraaf 4.1.2) 
behoeft bij voortduring aandacht.  

Of daarmee de doelen die door wethouder Holman 
zijn geformuleerd worden gehaald, blijft een open 
vraag. De kloof is volgens de beleving van de Erken-
de Overlegpartners wel kleiner geworden, maar de 
besturen maken samen maar een klein deel van de 
bevolking uit. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat 
doorwerking van de beleving van de kloof via het 
EOP-bestuur bij een aantal EOP’s (zie figuur 4-3) wel 
waarschijnlijk is, maar dat voor het trekken van harde 
conclusies, nader onderzoek noodzakelijk is. De con-
clusie is dus dat de beleidstheorie van wethouder 
Holman op zijn minst werkt de eerste stap van figuur 
4-3. Het buurtbudgetarrangement van de gemeente 
Emmen heeft het gewenste effect op de beleving van 
de breedte van de kloof bij EOP-bestuurders. In hoe-
verre de EOP-besturen hun ervaring communiceren 
naar hun achterban is niet voldoende vastgesteld en in 
hoeverre deze burgers daaruit conclusies trekken over 
de breedte van de kloof kan op grond van de hier 
beschikbare gegevens niet worden vastgesteld.   

  

 

Figuur 4-3: Effect inter-
ventie 
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5 TWEE REFERENDA IN GRONINGEN 

Na de poging om de kloof te versmallen op microniveau, het welstandsadvies, 
en op mesoniveau, buurtbudgetten, wordt in dit hoofdstuk onderzoek gedaan 
naar een poging de kloof op macroniveau te dichten. Het gaat hier nu niet om 
de perceptie van een individu of van een groep individuen te beïnvloeden, 
maar om een poging om de perceptie van het hele electoraat te veranderen. 
Immers, bij een referendum wordt het hele electoraat betrokken. Het is een van 
de instrumenten waar bijvoorbeeld de Raad van Openbaar Bestuur positieve 
verwachtingen van heeft (Rob, 2005 pp. 46-50; Rob, 2009; Rob, 2010). 

Een referendum in de Nederlandse praktijk is in de strikt juridische zin een 
advies aan volksvertegenwoordigers. Volgens ons staatsrecht worden volks-
vertegenwoordigers geacht hun besluiten zonder last te nemen. Een Amster-
damse poging om de uitslag van het referendum doorslaggevend te laten zijn 
zonder tussenkomst van de gemeenteraad strandde op art. 129 lid 6 van de 
Grondwet (Lunsing, 2008 p. 38). In dit hoofdstuk onderzoeken we twee refe-
renda.  

Referenda worden op verschillende manieren getypeerd (Lunsing, 2007 pp. 
19-27). De hier onderzochte referenda worden gerekend tot de protestreferenda 
(Zimmerman, 2001 p. 195). Een protestreferendum is een referendum dat 
wordt aangevraagd door een groep mensen uit het electoraat die het oneens is 
met een door de volksvertegenwoordiging genomen referendabel besluit. In-
dien de regelgeving het toelaat, bijvoorbeeld via een referendumverordening, 
kan deze groep mensen een referendum aanvragen en wordt het besluit opge-
schort tot nadat de uitslag van het referendum bekend is.  

Het onderzoek betreft hier twee protestreferenda in de gemeente Groningen. 
Beide referenda waren mogelijk dankzij de lokale referendumverordening 
(RvG 1999) die zowel in 2002 als in 2005 van kracht was. Volgens deze refe-
rendumverordening moet het referendum worden aangevraagd door middel 
van een inleidend verzoek dat is ondertekend door tenminste anderhalf% van 
het aantal kiesgerechtigden (art. 4 lid 1 RvG). De gemeenteraad neemt dan een 
beslissing over de vraag of het onderwerp aan één van de weigeringsgronden 
voldoet (art. 6 lid 3 RvG). Als aan de vereisten van de verordening wordt vol-
daan, houdt de raad zijn besluitvorming omtrent het betreffende onderwerp aan 
(art. lid 4 RvG). Hierna moet een definitief verzoek voor een referendum wor-
den ingediend met steun van tenminste drie% van het aantal kiesgerechtigden 
(art. 7 lid 1 RvG). Als college en raad constateren dat hieraan is voldaan wordt 
over het desbetreffende onderwerp een voorgenomen besluit genomen (art. 10 
lid 1 RvG). Dit voorgenomen besluit is het onderwerp van het referendum. 
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Volgens de referendumverordening van Groningen moet het referendum als 
niet gehouden worden beschouwd als het totaal aantal uitgebrachte stemmen 
van de meerderheid kleiner is dan dertig% van allen die voor dit referendum 
stemgerechtigd waren (art. 16 jo. art. 15 lid 3 RvG). Als het referendum wel 
als gehouden dient te worden beschouwd, neemt de raad binnen zes weken na 
de datum van het referendum een besluit (art. 17 lid 1 RvG). Omdat de uit-
komsten van referenda in ons staatsrecht slechts een adviserende status kunnen 
hebben kan de gemeenteraad na het referendum, ongeacht de uitslag, elk door 
haar gewenst besluit nemen. Dit neemt niet weg dat gemeenteraadsleden voor-
afgaand aan het referendum vaak, ook in de twee door ons te onderzoeken 
cases, in meerderheid aangeven de uitslag van het referendum over te zullen 
nemen. Hierdoor heeft de uitslag van een referendum – als is voldaan aan de in 
de verordening geformuleerde eisen ten aanzien van opkomst en de vereiste 
meerderheid – op grond van de toezeggingen van de fracties, direct invloed op 
de politieke besluitvorming. Dit betekent dat stemgerechtigden de facto beslui-
ten van de gekozen volksvertegenwoordiging kunnen vernietigen.  

In paragraaf 5.1 wordt het verloop van de twee hier bestudeerde referenda 
beschreven. In paragraaf 5.2 gaan we in op de beleidstheorie achter de referen-
dumverordening. In paragraaf 5.3 wordt besproken hoe het effect van de refe-
renda op de kloof empirisch bepaald kan worden. In de paragrafen 5.4.1 en 
5.4.2 worden respectievelijk de rechtvaardige verdelingstheorie en rechtvaar-
dige proceduretheorie besproken. Vervolgens worden hieruit in de laatste pa-
ragraaf 5.4.3 de conclusies getrokken over de mate waarin referenda op grond 
van de waarnemingen bijdragen tot de afname van de breedte van de kloof. 
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5.1 AANLEIDING EN ONDERWERP VAN DE REFERENDA 

In Groningen zijn in 2001 en 2005 referenda gehouden die beide een groot 
plan aan de Grote Markt als onderwerp hadden. De Grote Markt ligt centraal in 
de stad. Aan de markt staan drie belangrijke symbolen van de stad: de Martini-
toren, het stadhuis en de markt zelf. De Martinitoren is voor inwoners van de 
stad (Stadjers) verreweg het belangrijkste identificatiesymbool van de stad. 

Veel organisaties die zich als stad-Gronings willen afficheren, hebben de toren 
op een of andere manier in het logo opgenomen. Het tweede symbool is het 
neoklassieke stadhuis uit 1806, dat staat voor het gemeentebestuur. Het derde 
symbool, de Grote Markt, is het plein voor de warenmarkt, demonstraties en 
feestelijke bijeenkomsten. Het wordt wel de huiskamer van Groningen ge-
noemd.  

 

Figuur 5-1: Plangebieden rond de Grote Markt 
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Aan de Grote Markt zijn verder winkels te vinden aan de noordzijde (bijvoor-
beeld V&D en H&M) en tussen de gebouwen achter het stadhuis ligt de 
Waagstraat. Aan de zuidzijde en onder de voet van de Martinitoren zijn terras-
sen die op zonnige dagen druk bezocht worden. De kroegen aan de zuidzijde 
worden ’s avonds door grote aantallen jonge mensen tot de zeer vroege uurtjes 
gefrequenteerd. Een aantal kroegen aan de zuidzijde is achter de gevel met 
elkaar verbonden, waardoor hier een van de grootste verkooppunten van alco-
holische dranken van Nederland is ontstaan. 

Het marktplein wordt gebruikt 
door de ambulante markt en eve-
nementen. Op marktdagen wordt 
de markt behoorlijk intensief 
gebruikt. Op andere dagen kan de 
markt er verlaten bij liggen, ter-
wijl voetgangers zich langs de 
gevels en bushokjes bewegen.1 

De oostzijde van de Grote Markt 
werd het minst intensief gebruikt. 
De winkels die in de Naberpassa-
ge gevestigd waren, werden niet 
druk bezocht. De gevel aan de 
Oostzijde zelf werd ook weinig 
intensief gebruikt. Alleen bij de 
ingang van de Poelestraat was 
een goedbezochte winkel. Daar-
tussen stond een bank waarvan de 
baliefunctie gesloten was, op één 
hoog een naar binnen gekeerde kroeg en de studentensociëteit Vindicat Atque 
Polit, in de volksmond afgekort tot Vindicat. 

In 1987 werd de nota Plan van Aanpak voor de Binnenstad vastgesteld in de 
gemeenteraad van Groningen (Hofman, 2005 p. 62). Hierin werd het master-
plan voor het gebied rond de Grote Markt voorgesteld. Dat masterplan bestond 
uit drie onderdelen: de herontwikkeling van de Waagstraat (gebied rond het 
Nieuwe Stadhuis), de herontwikkeling van de Noordzijde en de herontwikke-
ling van de Oostzijde (Groningen, 1998 p. 21). Het ‘nieuwe stadhuis’ is inder-
daad gesloopt en vervangen door het zogeheten Waagstraatcomplex. De twee-

                                                        
1  Gedurende de verbouwing van de Oostzijde is een tijdelijk kantoor van de VVV op de 

markt gevestigd. 

Bij de bevrijding van de Groningen, werd de 
Grote Markt een slagveld. De Canadese eenhe-
den kwamen vanuit het zuiden. De Duitse 
troepen hebben voor ze zich terug trokken 
gebouwen aan de west, noord en oostzijde in 
brand gestoken. Hierna stonden vaak alleen de 
gevels nog overeind en soms dat zelfs niet 
meer. De zuidzijde en het stadhuis bleven 
grotendeels gespaard. De Martinikerk en toren 
stonden in 1945 niet aan de Grote Markt en 
liepen beide weinig schade op. 

Na de oorlog is er niet voor gekozen om de 
Grote Markt te restaureren, maar conform de 
toen in Nederland heersende mode zo modern 
mogelijk te herbouwen. Aanvankelijk waren de 
nieuwe gebouwen de trots van de stad, maar in 
de loop der jaren daalde de waardering voor de 
wederopbouwarchitectuur en werd gezocht 
naar vernieuwing van de panden die er in de 
jaren ’50 en ’60 gebouwd waren. 
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de stap in deze revitalisering van het centrum zou de Nieuwe Noordzijde moe-
ten worden en de derde stap was een nieuwe oostwand aan de markt vormen 
met daarachter het Forum. 

In 1994 werd het ‘nieuwe stadhuis’ dat in 1962 in gebruik was genomen 
(Wagenaar, 1991 p. 129) als eerste gesloopt en vervangen door het Waag-
straatcomplex. In de aanloop van deze vervanging is er geen referendum ge-
weest, maar konden burgers wel hun stem uitbrengen op een van vier ontwer-
pen. Daarnaast koos een vakjury uit de vier alternatieven een ontwerp. Hoewel 
bleek dat de vakjury een ander ontwerp prefereerde, is het ontwerp dat steun 
kreeg van een grote meerderheid van de 6.000 inwoners die hun mening had-
den gegeven, uitgevoerd (Boogers, et al., 2001 p. 12). 

De referenda gingen over de tweede en derde stap van de visie en wel over de 
Noordzijde en Oostzijde van de Grote Markt. Bij de Noordzijde was de ge-
meente, in tegenstelling tot bij het Waagstraatcomplex, geen eigenaar van alle 
grond en onroerend goed. Hierdoor werd een andere benadering noodzakelijk. 
Er zou hier sprake zijn van een door de overheid gestuurd marktinitiatief. Aan 
de Oostzijde bezat de gemeente de parkeergarage en slaagde zij erin om een 
groot deel van de panden aan de Grote Markt te kopen. Alleen de studentenso-
ciëteit moest na het referendum nog worden uitgekocht. Dat betekende dat aan 
de Noordzijde de rol van de gemeente bij de projectontwikkeling bovenal sti-
mulerend, activerend en voorwaardenscheppend van aard zou worden. Daar-
naast zou de gemeente zich opwerpen als bewaker van het publieke belang 
(Groningen, 1998 p. 17). Aan de oostzijde zou de gemeente zich min of meer 
zelf als projectontwikkelaar opstellen. 

5.1.1 HET EERSTE REFERENDUM: NIEUWE NOORDZIJ-
DE 

De Nieuwe Noordzijde besloeg het terrein tussen de Oude Boteringestraat en 
de Kreupelstraat (zie figuur 5-1). Er zou een rij gebouwen aan de Oude Bote-
ringestraat blijven staan, terwijl een gebouw op de hoek Grote Markt / Kreu-
pelstraat ook gespaard zou blijven. De rest zou plaats maken voor nieuwbouw. 
Hierdoor moest ruimte ontstaan voor een nieuw plein, een verdiepte winkel-
straat die onder de Oude Ebbingestraat door zou gaan, woningen en nieuwe 
winkelruimte. Onder de Grote Markt zou een parkeergarage worden aangelegd 
met een ontsluiting via een tunnel in de St. Jansstraat. De bestaande winkels 
zouden een nieuwe plek krijgen in het plan (figuur 5-2).  

Het plan kreeg kritiek op een aantal punten. Zo waren er tegenstanders van de 
‘koopgoot’ en hadden anderen bezwaar tegen de jarenlange puinhoop die de 
Grote Markt zou worden tijdens de bouw. Het heetste hangijzer werd echter de 
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parkeergarage onder de Grote Markt en de daarbij behorende ondergrondse 
ontsluiting langs de Martinikerk en Martinitoren. De parkeergarage zou, zo 
werd betoogd, strijdig zijn met het verkeerscirculatieplan, terwijl de toelei-
dingsweg zou leiden tot te grote risico’s voor schade aan de toren en de kerk. 
De Martinitoren is zoals bekend de belangrijkste icoon van de stad Groningen. 

Tijdens de referendumcampagne hebben verschillende tegenstanders zich ge-
profileerd. Door het brede scala aan bezwaren dat gedurende de referendum-
campagne bedacht werd, voert het te ver om alle tegenstanders en alle kritiek-
punten hier te noemen.2 We zullen ons beperken tot de dominante issues en 
deze context meest prominente belangengroepen.  

Zo waren er de kleine middenstanders die winkelruimte huurden in het V&D 
complex. Zij waren onzeker of ze hun nering zouden kunnen voortzetten tij-
dens de bouw en na de realisatie van het plan.  

                                                        
2  Als extreem voorbeeld kan de klacht van een buschauffeur genoemd worden die in zijn 

bus aangaf dat bij aanname van het plan de buslijnen tussen transferia en het centrum 
zouden worden opgeheven. 

 

Figuur 5-2: Schets Nieuwe Noordzijde (Groningen, 2000 p. 33) 
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Marktkooplieden voelden zich al langer slecht behandeld. Hun kramen waren 
bij diverse eerdere gelegenheden al verplaatst. De aanleg van een parkeerter-
rein onder de Grote Markt zou opnieuw tot een langdurige verplaatsing leiden. 
Voor hen was dit de belangrijkste reden om zich bij het verzet aan te sluiten. 

Diverse andere tegenstanders, zoals lokale afdelingen van ROVER en de Fiet-
sersbond, bleken trots op het verkeerscirculatieplan, dat naar hun mening, 
beoogde de auto uit de binnenstad te verbannen. De auto ondergronds in een 
parkeergarage onder de Grote markt toelaten was in hun ogen strijdig met 
staand beleid. De studentensociëteit Vindicat zou zich aansluiten, omdat het 
bestuur opzag tegen de bouwoverlast voor de deuren van hun pand en de 
Stichting Martinikerk uitte herhaaldelijk haar zorgen over de kans dat de kerk 
schade zou oplopen bij de aanleg van de verdiepte route naar de parkeergara-
ge. 

Voorstanders benadrukten dat het plan de gemeente per saldo niets zou kosten, 
doordat de investering terugverdiend zou worden met de parkeergarage en 
doordat marktpartijen veel zouden investeren in de nieuwbouw aan de Noord-
zijde. Ook zou de gemeente parkeerplaatsen binnen de Diepenring3 afsluiten 
voor publiek, zodat het aantal parkeerplaatsen voor algemeen gebruik binnen 
de Diepenring gelijk zou blijven. De grote winst was nieuwe werkgelegenheid, 
die mogelijk werd dankzij investeringen van grootwinkelbedrijven 
(Groningen, 2000 p. 35). 

Het idee om een referendum aan te vragen over het onderwerp Nieuwe Noord-
zijde in 1997 ontstond bij de publicatie van het verkeersplan ’t Kan verkeren 
door wethouder Pieters-Stam (D66). Hierin werd voor het eerst de onder-
grondse parkeergarage als mogelijke ontwikkeling genoemd. Dit was voor de 
Milieufederatie de aanleiding om het initiatief te nemen een comité op te rich-
ten. Dit werd het comité Geen Gat in de Grote Markt (GGGM), waar Fietsers-
bond, ROVER, Milieudefensie, GroenLinks, de GPV, de Groenen en de Jonge 
Socialisten in de PvdA zich al vroeg bij aansloten. De SP richtte het Comité 
Referendum Grote Markt op, maar sloot zich niet veel later toch aan bij de 
GGGM. De GGGM bestond lange tijd uit een overleg van drie personen: 
voorzitter van de Milieufederatie Hassink en de raadsleden De Haan (Groen-
Links) en Verschuren (SP). Deze drie onderhielden contact met hun respectie-
ve achterban. 

In 1999 werd de referendumverordening zodanig aangepast, dat de kans op een 
succesvol referendum voor tegenstanders afnam (Rvsl 23-6-1999). In de nieu-

                                                        
3  De Diepenring is dat deel van centrum van Groningen dat ligt tussen het Verbindings-

kanaal, de Aa, de Noorderhaven, Spilsluizen, de Turfsingel en het Schuitendiep.
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we verordening moest voor een geldige uitslag tenminste 30% van de kiezers 
voor of tegen stemmen, waarna het aantal stemmen de doorslag zou geven. 4 
De aanname van deze verordening leidde tot een crisis in GGGM, omdat een 
aantal deelnemers van mening was dat het niet zou lukken om voldoende te-
genstemmers te mobiliseren. Sommige deelnemers waren van plan de actie te 
staken. Deze discussie liep dwars door bij de GGGM aangesloten groepen 
heen. Sommigen, zoals Ten Hoove van de Jonge Socialisten, zagen de kansen 
op een overwinning vervliegen en staakten hun inzet (GGGM, 2002 p. 19). 
Het doorslaggevende argument in de discussie kwam uiteindelijk van Verschu-
ren (SP) die aangaf dat het beter was te verliezen dan om niets te doen 
(Lunsing, 2008 p. 60 e.v.).5 

In de aanloop naar het referendum zijn diverse pogingen ondernomen om te 
voorkomen dat er een referendum zou komen. Binnen het college (PvdA, 
VVD, CDA en D66) was er de discussie of het een referendabel onderwerp 
was. D66 bleef aandringen op het openhouden van de mogelijkheid dat er een 
referendum gehouden zou kunnen worden. In de raad geeft de PvdA herhaal-
delijk aan dat haar fractie onderling sterk verdeeld was over het instrument 
(OCSR 26-8-1997, Rvsl 22-10-1997). Volgens wethouder Smink (PvdA) was 
het niet nodig een referendum te houden, aangezien uit een inspraakenquête 
(Saris, et al., 1998) was gebleken, dat er brede steun voor het plan was. Bo-
vendien was volgens Smink het plan het beginstadium al gepasseerd en waren 
er al zoveel afspraken met derden aangegaan dat het onbehoorlijk bestuur was 
om de uitvoering van de plannen te blokkeren. Volgens de referendumveror-
dening mag een referendum niet gehouden worden als ‘het belang van het 
referendum in onevenredige verhouding staat tot (…) belangen van de ge-
meente, welke mede kunnen worden veroorzaakt door verplichtingen jegens 
derden’ (art. 2 lid 2 sub h RvG 1997 en art. 2 lid 2 sub g RvG 1999). Daarnaast 
moet een referendum dat een groot project tot onderwerp had, gehouden wor-
den over een voorgenomen besluit tot de vaststelling van een startnotitie (art. 2 
lid 3 RvG 1997 en dito RvG 1999). Volgens de toelichting ging het daarbij om 
te voorkomen ‘dat referenda op “verkeerde” momenten werden aangevraagd’. 

                                                        
4  In de oude verordening moest tenminste 50% van de opkomst van de laatste verkiezin-

gen tegen stemmen. Als bijvoorbeeld 60% was opgekomen, moest tenminste 30% op-
komen. Hiervan bepaalde de helft plus 1 van de opgekomen kiezers, dus ongeveer 15% 
van het electoraat, de uitslag. Volgens de nieuwe verordening was er pas sprake van een 
geldige uitslag als tenminste 30% van het electoraat voor of tegen gestemd had. Daarna 
werd gekeken of de meerderheid voor of tegen had gestemd. In de oude verordening 
zouden 21.101 kiezers een voorstel kunnen tegenhouden, in de nieuwe waren 42.319 
kiezers noodzakelijk (Bijlage raadsverslag 55: brief van het college 14-6-1999). 

5  In deze paragraaf zijn ook gegevens verwerkt van de interviewverslagen die niet in het 
boek (Lunsing, 2008 p. 60 e.v.) verwerkt zijn.
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Wat die momenten waren, is uit de tekst niet duidelijk op te maken. De achter-
liggende argumentatie is wel te vinden in het B&W besluit van 18-4-1997, 
waarin wordt aangegeven dat het moment zo gekozen moet worden, dat de 
schade voor investeerders beperkt blijft. Hiertoe wordt de startnotitie in het 
leven geroepen. Het is een document met een heldere probleemstelling en een 
heldere schets van de beoogde oplossingsrichting. De oplossingsrichting moet 
de belangrijke politieke keuzes bevatten. 

Op het moment dat het college besluit dat 
voor het plan Nieuwe Noordzijde al dan 
niet een startnotitie moet worden voorge-
legd, draait de discussie tussen de twee 
coalitiepartijen D66 en PvdA om de vraag 
of de planvorming eigenlijk niet te ver 
gevorderd is. Volgens wethouder Smink 
(PvdA) is er sprake van schade voor inves-
teerders, terwijl dit volgens wethouder 
Pijlman (D66) nog niet het geval is. Om de 
impasse te doorbreken wordt de Amster-
damse jurist Koeman gevraagd een advies 
te geven over de vraag of het plan zich nog 
in een beginstadium bevond. Dit was vol-
gens Koeman het geval, omdat de gemeen-
teraad nog geen besluit over het plan had 
genomen en de gemeente nog geen harde 

verplichtingen met derden was aangegaan (Boogers, et al., 2001 p. 17). Hierna 
staakte de PvdA het verzet tegen het referendum. 

De campagne van de tegenstanders bij het referendum in 2001 was in de eerste 
plaats gericht tegen de parkeergarage onder de Grote Markt en in tweede plaats 
tegen het risico dat de Martinitoren zou lopen door de aanleg van de toe-
gangsweg van de parkeergarage. Dit werd verbeeld in de poster (figuur 5-3) 
van de tegenstanders. De campagne van de voorstanders probeerde duidelijk te 
maken, dat de nieuwe ontwikkeling belangrijk was voor de verbetering van de 
binnenstad. Marktpartijen zouden bereid zijn fors te investeren. 

Het referendum werd gehouden op 21 februari 2001. De opkomst was 56,5%. 
Een meerderheid van 81,0% van deze kiezers stemden tegen. Dit betekende 
dat 45,8% van het electoraat tegen had gestemd, waarmee was voldaan aan de 
geldigheidseisen van de referendumverordening (conform art. 16 lid jo. art. 15 
lid 3 RvG). Hiermee lag er een advies aan de raad om het opgeschorte besluit 
in te trekken om de Nieuwe Noordzijde te realiseren. Op de avond van de uit-

 

Figuur 5-3: Poster GGGM 
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slag kondigde het college aan dat dit inderdaad zou gebeuren. Op de eerstvol-
gende raadsvergadering is het besluit ingetrokken. 

5.1.2 VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE REFEREN-
DUM 

De uitslag van het referendum heeft het college er echter niet van overtuigd dat 
er niets aan het gebied rond de Grote Markt diende te gebeuren. De campagne 
van GGGM had ook nooit nadere planvorming uitgesloten: het verzet richtte 
zich vooral tegen de parkeergarage onder de Grote Markt. Nieuwbouw aan de 
Noordzijde zou wel degelijk mogen doorgaan, sterker, er werd zelfs betoogd 
dat loskoppeling van parkeergarage en nieuwbouw mogelijk was. Ook tegen-
standers hadden aangegeven dat er wel iets moest gebeuren. 

Het college besloot na het afblazen van de Nieuwe Noordzijde door te gaan 
met het ontwikkelen van de Oostzijde. Er werd wel gezocht naar een nieuwe 
strategie. Het uitgangspunt was daarbij dat burgers, en dan vooral het spraak-
makende deel ervan, eerder bij het besluitvormingsproces betrokken moesten 
worden. Die strategie begon met het instellen van een forum, waarin verte-
genwoordigers van diverse groeperingen werden uitgenodigd deel in te nemen. 
Onder de vertegenwoordigers waren onder andere vertegenwoordigers uit de 
groepen die zich hadden aangesloten bij GGGM, zoals de Milieufederatie, de 
Fietsersbond en de Vereniging van Ambulante Handel (marktkooplui), maar 
ook vertegenwoordigers van organisaties die tijdens het referendum hun 
standpunt niet publiekelijk bekend hadden gemaakt. Onder die laatste groep 
kunnen bewonersorganisaties en wijkraden worden gerekend. Ook een van de 
weinige clubs die zich voorstander hadden betoond: de Groninger City Club 
(GCC), de vereniging van binnenstadondernemers, was uitgenodigd om deel te 
nemen.6 De doelstelling was een nieuwe start te maken. ‘Door de oplossing 
voor de Grote Markt is dan wel een streep gehaald, maar daarmee zijn de pro-
blemen nog niet opgelost’, schrijft burgemeester Wallage in februari 2002 
(Groningen, 2002).  

                                                        
6  Het bestuur van GCC had zich weliswaar geschaard bij de voorstanders, maar binnen de 

vereniging roerden zich ook een aantal tegenstanders die het oneens waren met het 
standpunt dat het bestuur uitte. 
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Figuur 5-4: Referendumvoorstel Grote Markt Oostzijde 

Het college legde voorstellen voor de invulling van de nieuwe Oostzijde voor 
aan dit forum. De kern van het plan was dat een publiekstrekker meer bezoe-
kers naar de oostzijde van de Grote Markt zou moeten trekken, waarna com-
merciële partijen zich hier ook zouden willen vestigen. Aanvankelijk werd 
gedacht aan het verplaatsen van het muziekcentrum de Oosterpoort, maar hier 
werd uiteindelijk van afgezien. Een muziekcentrum trekt maar een beperkt 
aantal bezoekers en is overdag geen publiekstrekker. 

Inwoners van Groningen konden vervolgens plannen indienen voor de invul-
ling van de Oostzijde. Er zijn diverse plannen voorgesteld. Een daarvan be-
stond uit een gezamenlijk initiatief van het Groninger Museum en de Openbare 
Bibliotheek. Zij stelden het HIGG, Huis voor Informatie en Geschiedenis Gro-
ningen, voor. Hierin zou ruimte zijn voor de bibliotheek, een nieuw historisch 
museum, het scheepvaartmuseum, debatpodia en filmzalen. Onder de grond 
zou er ruimte komen voor zowel een parkeergarage als een fietsenstalling. Dit 
zou voldoende publiek trekken om de oostwand van de Grote Markt interes-
sant te maken voor commerciële partijen. 
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Tabel 5-1: Schematisch overzicht leden forum (februari 2002) 

Architecten 2 
Bewonersverenigingen 16 
Gemeente Groningen (ROEZ) 3 
Makelaars 2 
Ondernemersverenigingen 6 
Politieke partijen 8 
Ruimtelijke Wetenschappen (Rug) 3 
Stichtingen t.b.v. monumenten 3 
Studenten (Ruimtelijke Wetenschappen) 2  
Studenten (Vindicat) 1 
Theater/filmzalen 2 
VVV 1 

Het HIGG (Het Huis) zou niet aan de Grote Markt komen te liggen (zie figuur 
5-4), maar achter een nieuw plein, aanvankelijk de Nieuwe Markt genaamd. 
De bestaande bebouwing die na de oorlog was gebouwd zou grotendeels wor-
den afgebroken, met uitzondering van het gebouw van Vindicat. Dit gebouw 
zou echter niet langer aan de Grote Markt liggen, aangezien, de rooilijn terug-
gebracht zou worden naar de lijn die al voor de oorlog bestond om de markt de 
vooroorlogse beslotenheid en intimiteit terug te geven (Hofman, 2005 p. 65). 

Dit plan is in diverse stappen uitgewerkt die steeds werden voorgelegd aan het 
forum. 

5.1.3 HET TWEEDE REFERENDUM: OOSTZIJDE 

Na de verkiezingen van 2002 was GroenLinks toegetreden tot het college. De 
keuze van de PvdA, die de grootste partij was gebleven, voor GroenLinks had 
mede te maken met het referendum. Uit interviews met vertegenwoordigers 
van beide partijen is gebleken dat men een tweede referendum voor mogelijk 
hield en het college de campagnekracht van deze partij graag aan zijn zijde 
wilde hebben (Lunsing, 2007).  
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De Milieufederatie, die een belangrijke rol had gespeeld binnen de GGGM, 
had als lid van het forum meegedacht aan het nieuwe voorstel en bleek mede 
daardoor niet geneigd om deel te nemen in een actiegroep tegen het voorstel 
voor de Oostzijde. Het succesvolle GGGM was in 2001 ontmanteld. 

De SP greep elke gelegenheid aan om aan te dringen op een referendum. Dit 
was in ieder geval het geval bij besprekingen over de voortgang van de plan-
nen voor het HIGG in de raad of een commissie. Vragen die in de gemeente-
raad van 9-12-2003 werden gesteld, laten zien dat deze partij er ongerust over 
was dat de gemeente opnieuw zeer veel kosten zou maken alvorens het plan 
aan de bevolking voor te leggen. Het college kwam de SP echter onverwacht 
tegemoet, doordat zij stelde dat zij het voorontwerp van het stedenbouwkundig 
plan als startnotitie beschouwde. Dit voorontwerp werd op 3-12-2004 aan de 
raad voorgelegd. 

De SP, de Stadspartij en Student en Stad richtten vervolgens Meer Doen met 
40 Miljoen (MD40M) op. Onder deze naam werden handtekeningen verza-
meld en begon het tweede referendum. De SP en de Stadspartij claimden dat 
het niet moeilijk was om voldoende handtekeningen te verzamelen, maar er 
zijn uiteindelijk minder handtekeningen verzameld dan bij het referendum van 
2001. Terwijl in 2000 bij het definitieve verzoek 8.191 geldige handtekeningen 

 
Figuur 5-5: Schets van ingang van het HIGG (Groninger Forum) gebruikt door de gemeente 
en door GMJ tijdens de campagne in 2005 
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werden aangeleverd, werden in 2005 slechts 4.888 geldige handtekeningen 
ingeleverd. 

De PvdA en GroenLinks richtten nu ook een burgerorganisatie op: Grote 
Markt Ja! (GMJ). Naar voorbeeld van GGGM werden niet partijgebonden 
mensen gevraagd om het gezicht van beide frontorganisaties te worden. Het 
bestaan van deze organisaties maakte het overigens mogelijk dat ook niet-
partijgebonden mensen zich ergens bij konden aansluiten, hetgeen ook is ge-
schied. Een belangrijke actor in deze campagne was de directeur van het Gro-
ninger Museum Kees van Twist die in de media herhaaldelijk een visionair 
verhaal vertelde over hoe hij de HIGG voor zich zag. Het college voerde ook 
dit maal campagne door rondleidingen in het gebied te geven. Tegenstanders 
maakten dit maal geen bezwaar tegen eventuele kosten die het college maakte 
voor het voeren van deze campagne. 

De campagne van de voorstanders was vooral 
gericht op het verspreiden van een vrolijk, posi-
tief beeld. Dit komt terug in de poster met een 
lachende en knipogende Martinitoren (figuur 
5-6). Typische campagne-activiteiten van GMJ 
bestonden uit een kermis op de Grote Markt, een 
stand op het bevrijdingsfestival waar men een 
tekening van de oostwand kon omgooien en 
vervolgens de poster verscheen, en uit een door 
de Openbare Bibliotheek uitgeschreven prijs-
vraag voor een nieuwe naam voor het HIGG. Dit 
werd het Groninger Forum, of kortweg Forum. 
Het plein Nieuwe Markt kreeg na verzoeken van 
burgers tijdens de campagne ook een nieuwe 
naam: het Naberplein, naar de verzetsstrijder die 

tijdens de Tweede Wereldoorlog voor zijn executie korte tijd gevangen was 
gehouden in het Scholtenhuis, een prominent vooroorlogs pand in dit gebied 
dat tijdens de oorlog door de SS als kantoor was gebruikt. 

Tegenstanders hadden vier kritiekpunten. Twee punten waren procedureel van 
aard. De tegenstanders vonden dat het referendum tegelijk met het nationale 
referendum over de Europese grondwet gehouden moest worden. Ook vonden 
tegenstanders het referendum te vroeg. Het voorstel was nog zo vaag, dat het 
voor kiezers onduidelijk was waar zij een uitspraak over zouden doen. 

Een meer inhoudelijk punt was dat de uitvoering van het plan veel te duur zou 
zijn. Burgers zouden meer kunnen doen met de veertig miljoen die het zou 
gaan kosten. Er werd betoogd dat buurthuizen gesloten zouden worden. Een 

 

Figuur 5-6: Poster Grote Markt 
Ja! 
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ander kritiekpunt was, dat het HIGG (rechts op figuur 5-2), later omgedoopt 
tot Forum (figuur 5-7) en centraal onderdeel van het plan, veel te hoog zou 
worden. Doordat er geen plan voor lag, was uitsluitend de maximum hoogte 
bekend. 

Het Europese referendum werd op 1 juni 2005 gehouden. De opkomst hier was 
landelijk 63%. Het referendum over de oostzijde werd op 29 juni daarna ge-
houden en de opkomst was hier 31,0%. Bij dit referendum stemde 50,9% voor 
en 48,9% tegen het voorstel. Dit betekende dat volgens de referendumverorde-
ning (art. 16 lid jo. art. 15 lid 3 RvG) het referendum als niet gehouden be-
schouwd moest worden. De opschorting van het besluit werd beëindigd. 

Hoewel het referendum als niet gehouden beschouwd diende te worden, heeft 
de SP de uitslag wel opgevat als uitspraak van de bevolking. Zij kon hierdoor 
haar standpunt ten aanzien van het Groninger Forum bijstellen van tegen naar 
voor en opende daarmee voor zichzelf de weg naar het lidmaatschap van het 
college na de verkiezingen van 2006. 

5.1.4 HET PREFERENDUM OVER DE ARCHITECTUUR 
VAN HET FORUM 

Na het referendum moesten ten aanzien van de invulling voor het Groninger 
Forum nog veel afzonderlijke besluiten worden genomen. Eén daarvan was het 
architectonisch ontwerp van het Forum. In 2007 werd hiervoor een publieks-
enquête gehouden. Hier konden burgers kiezen uit zeven ontwerpen voor het 
gebouw dat aan het nieuwe plein zou verijzen. Dit kan, naar Arnhems voor-
beeld, een preferendum worden genoemd. Bij een preferendum wordt de be-
volking gevraagd te kiezen tussen meer dan één uitvoerbaar alternatief, waar-
aan eventueel een nulvariant kan worden toegevoegd. 

Er waren bij de voorbereiding van de besluitvorming zeven architectbureaus 
aangezocht om een ontwerp te leveren. Bij deze stemming was het niet moge-
lijk tegen alle ontwerpen te stemmen. In de Martinikerk was een tentoonstel-
ling met modellen van de zeven ontwerpen.  
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Figuur 5-7: Groninger Forum  

Ook waren er typen stemmen. Inwoners van Groningen kregen een code 
waarmee ze op internet hun stem konden geven. Ook heeft een aantal respon-
denten van onbekende herkomst via internet gestemd. 7  Samen waren dat 
17.269 stemmen, 11,6% van het electoraat. Deze groep stemde met 25% voor 
het ontwerp van NL Architects (figuur 5-7). Niet-inwoners en jongeren konden 
op de tentoonstelling stemmen. Zij hebben respectievelijk 1.586 en 2.727 
stemmen uitgebracht. Ze hadden eveneens beide met 26% de voorkeur voor 
het ontwerp van NL Architects.8 

De uitslag van de publieksenquête was een advies aan de gemeenteraad. De 
raad kreeg tegelijk met dit advies ook een advies van een panel van deskundi-
gen. Zij adviseerden hetzelfde als de grootste groep kiezers. 

In het DvhN werd de enquête een succes genoemd. DvhN schreef op 24 janua-
ri ‘likkebaardend langs de leukste, lekkerste en lelijkste’ en op 29 januari : ‘De 
gulzigheid waarmee de inwoners van Groningen de plannen voor het toekom-
stige Groningen tot zich nemen. (…) Tijdens de presentatie waren zelfs de 
zijbeuken gevuld (…) burgemeester Jacques Wallage was bijna euforisch over 
de enorme belangstelling’. Drie dagen later wordt ook het winnende ontwerp 
van NL Architects in positieve bewoordingen beschreven. Dit ontwerp ging 
‘Als enige dialoog met de omgeving aan’. Toch was er niet lang na deze arti-
kelen ook kritiek. In 2010 heeft de Stadspartij electoraal succes met haar ver-
zet tegen twee grote projecten, waarvan het Forum er een is. In 2011 krijgt een 

                                                        
7  Deze stemmen waren gelinkt aan een IP-nummer, zodat respondenten in beginsel 

slechts één maal per internetaansluiting konden stemmen. 
8   Informatie Bureau Onderzoek, februari 2007, gemeente Groningen. 
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rapport van Duineveld (2011) aandacht in de lokale media. Hierin is Duineveld 
kritisch over het proces dat leidde tot de totstandkoming van het Forum. Later 
zijn er ook uitingen van verzet te vinden in de landelijke pers. Elsevier schrijft 
op 10 februari over een nieuw paradepaardje. De Groningers zouden op een 
klassiek gebouw hebben willen stemmen, maar deze mogelijkheid werd niet 
aangeboden. Op 23 februari vindt de Volkskrant dat de inwoners van Gronin-
gen konden kiezen uit wat de culturele elite voor hen geselecteerd had. Als de 
gemeenteraad in maart een besluit over het gebouw neemt, wordt deze als 
lafhartig omschreven (DvhN 13 maart 2013) en blijft de Stadspartij tegen 
(DvhN 15 maart 2013). Op 24 maart 2013 wordt het Forum in DvhN beschre-
ven als een misplaatste ambitie van vijftig plussers. Nadat de bouw in 2013 
zichtbaar vorm kreeg – de panden aan de oostwand zijn gesloopt, het nieuwe 
gebouw van Vindicat is medio 2014 geopend en de parkeergarage kreeg in 
eind 2014 zijn dak – namen de negatieve commentaren tegen het voorstel weer 
af. De vraag is nu niet meer of het er komt, maar wat er in komt. 

5.2 BELEIDSTHEORIE 

In deze paragraaf bespreken we de beleidstheorie die ten grondslag heeft gele-
gen aan de Groningse referendumverordening, die de juridische basis leverde 
voor het houden van de beide referenda. We reconstrueren deze beleidstheorie 
aan de hand van de tekst van de referendumverordening als mede op basis van 
het verslag van het raadsdebat van 19 september 1997 waarin de verordening 
uiteindelijk werd vastgesteld (Rvsl 19-9-1997). Deze verordening werd in 
1999 bijgesteld. Volgens de bijlage van het raadsverslag was er verschillende 
keren in het college gesproken over de referendumverordening. Dit heeft ge-
leid tot een compromis, die de verordening meer in lijn bracht met het zoge-
noemde Amsterdamse model. Zoals hierboven gememoreerd, leidde dat tot 
een verhoging van het aantal benodigde stemmen voordat er sprake zou zijn 
van een geldige uitslag. De bijlagen van 1997 en van 1999 bieden nauwelijks 
aanknopingspunten voor de beleidstheorie. Het college vindt het in 1997 vol-
doende om te wijzen op de ruime steun die voor het instrument zou bestaan 
(Rvsl 19-9-1997) en in 1999 wordt de noodzaak van de wijziging uitsluitend 
beargumenteerd met het in lijn brengen van de verordening met het Amster-
damse model en de wetswijziging die, naar verwachting, dat model zou gaan 
volgen.9 

                                                        
9  De Tijdelijke referendumwet, die geldig was in gemeenten zonder eigen referendum-

verordening in de periode 2001-2005 heeft inderdaad dezelfde drempelwaarde van 30% 
van het totaal aantal kiesgerechtigden (art. 137 TRw). 
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In de gemeente Groningen was D66 de motor achter de invoering van het refe-
rendum. Het onderwerp politieke vernieuwing was in 1997 en gedurende de 
aanloop van het referendum in 2001 onderdeel van de portefeuille van D66 
wethouder Pijlman. Coalitiegenoten PvdA, CDA en VVD tonen in de raads-
vergadering bij de aanpassing van de verordening in 1999 zich meer terughou-
dend ten opzichte van dit instrument. Evenhuis (VVD) benadrukt zijn tevre-
denheid over de hoogte van de drempel voor een geldige uitslag. Beishuizen 
(CDA) vindt het voorstel aanvaardbaar, maar uit zijn zorgen over de lage ver-
eisten voor een aanvraag. De grootste coalitiegenoot PvdA is nog het meest 
zuinig met haar instemming door bij monde van Timmerman aan te geven dat 
zij hecht aan het primaat van de raad en dat zij het referendum ziet als een 
uiterst middel, een noodremprocedure.10 

De inzet van D66 mondde uit in een ontwerp voor een verordening die op 
19 september 1997 in de Groningse raad is behandeld en aangenomen. In de 
bijlage van het Raadsverslag van 19 september 1997 stelt het college van 
B & W van de gemeente Groningen: ‘Het referendum op initiatief van burgers 
is een logische stap in ons beleid van bestuurlijke vernieuwing.’ Vervolgens 
geeft het college aan dat bestuurlijke vernieuwing in Groningen ‘er al vanaf 
1990 op [is] gericht burgers meer mogelijkheden te geven invloed uit te oefe-
nen op gemeentelijke voornemens en plannen. Op die manier streven wij een 
versterking van de banden tussen kiezers en gekozenen na.’  

In deze tekst die het doel van de referendumverordening 1997 aangeeft, zijn 
twee aspecten te onderscheiden. Voor wat betreft de doelstelling dient het 
referendum bij te dragen aan de versterking van de banden tussen kiezers en 
gekozenen (ofwel een verkleining van de afstand burgers – bestuur. 

                                                        
10  De politieke toon van de Groninger vertegenwoordigers van deze partijen is in lijn met 

de verkiezingsprogramma’s bij de landelijke verkiezingen van deze partijen. De VVD 
schrijft in haar landelijke verkiezingsprogramma Investeren in uw toekomst van 1998 
dat de werkingssfeer van het referendum zich niet verder dient te strekken dan tot het 
correctief referendum. Een positieve formulering is niet te vinden. Het CDA schrijft in 
Samenleven doe je niet alleen dat nieuwe informatie- en communicatietechnologie te 
verkiezen is boven referenda en dat ten behoeve van het referendum niet aan de Grond-
wet gesleuteld moet worden. De PvdA wijdt in het concept van Een wereld te winnen 
geen enkel woord aan het referendum. Over het onderwerp democratie en participatie 
heeft de partij verschillende doelen opgenomen. Burgers zouden via beter en eerder in-
formeren en door het toepassen van verbeterde communicatie en informatietechnologie-
en beter bij het beleid moeten worden betrokken. De toon van deze drie is volstrekt an-
ders dan die van D66 die in haar programma Bewogen in beweging schrijft dat in de 
komende periode het beslissend correctief referendum moet worden ingevoerd (bron: 
dnpp.eldoc.ub.rug.nl). 



De kloof 

141 

Tijdens het raadsdebat over de referendumverordening stelt het raadslid Bron 
(D66): ‘De verordening (…) is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de 
bestuurlijke vernieuwing van onze stad. (…) Het referendum is een instrument 
dat in de meeste beschaafde democratieën bestaat’ en dat het referendum ‘de 
kracht heeft mensen zowel dichter bij het beleid te betrekken als hen in de 
gelegenheid te stellen een onwelgevallig besluit terug te draaien’. Dit zou ver-
oorzaakt zijn, doordat ‘voor- en tegenstanders zich buitengewoon goed verdie-
pen in de onderwerpen.’ Deze woorden worden overgenomen door het college 
als wethouder Pijlman (D66): ‘mijn standpunt (…) is een standpunt dat (…) 
heel aardig is verwoord door de heer Bron.’ De woorden van Bron verwoorden 
blijkbaar het standpunt van wethouder Pijlman en daarmee het standpunt van 
het college. 

In deze visie op de werking van het referendum worden twee mechanismen 
gespecificeerd. In de eerste plaats wordt ook door Bron verwezen naar de mo-
gelijkheid om middels het referendum onwelgevallige besluiten terug te draai-
en waardoor de kloof verkleind zou worden. Dit kan gezien worden als een 
verwijzing naar de rechtvaardige verdelingstheorie. In gevallen waar de ge-
meenteraad besluiten dreigt te nemen die strijdig zijn met de wensen van bur-
gers, kan de kloof verkleind worden als burgers bij een referendum aangeven 
dat de meerderheid van het electoraat een voorgenomen besluit wil tegenhou-
den en het college deze wens overneemt. 

Daarnaast kan Bron’s bijdrage aan het debat ook gezien worden als een ver-
wijzing naar de rechtvaardige proceduretheorie. Burgers worden, aldus Bron, 
door middel van het referendum dichter bij het beleid betrokken waardoor 
zowel voor- als tegenstanders zich beter in de materie zullen verdiepen. Hoe-
wel de redenering van het raadslid in dit opzicht niet geheel eenduidig is, lijkt 
hij hier te verwijzen naar de mogelijkheid dat een referendum de belang-
stelling en kennis (en wellicht ook begrip voor de achtergronden van het ge-
nomen besluit) van voor- en tegenstanders stimuleert. Bovendien zou de mo-
gelijkheid om zich middels het referendum rechtstreeks uit te spreken als zo-
danig kunnen leiden tot draagvlak – ook als het uiteindelijk genomen beleid 
niet spoort met de eigen voorkeuren. De opmerking dat beschaafde landen 
referenda ingevoerd hebben, kan in lijn gezien worden met het element ‘being 
treated politely’ uit de rechtvaardige proceduretheorie. Het element dat burgers 
zich kunnen uitspreken, is eveneens een element uit de rechtvaardige procedu-
retheorie (Tyler, 2006 p. 164). 

In de volgende paragrafen gaan we achtereenvolgens na of en hoe deze beide 
mechanismen in de Groningse referenda een rol hebben gespeeld. Alvorens dit 
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te doen, gaan we eerst in op de vraag hoe we het effect van de Groningse refe-
renda empirisch bepalen.  

5.3 HET EFFECT VAN DE REFERENDA: OPERATIONALI-
SERING  

Net als in de voorgaande hoofdstukken zal hier het in hoofdstuk 2 geschetste 
theoretische kader worden toegepast om te analyseren in hoeverre de interven-
ties (de referenda) positief of negatief hebben bijgedragen aan de verkleining 
van de waargenomen afstand tussen burgers en gemeentebestuur. Eerst staan 
we kort stil bij de operationalisering van de gevoelsbeleving (G) en de waarde-
ring van de feitelijke en verwachte uitkomsten van deze referenda (Fu-Vu), 
zowel vanuit het perspectief van de rechtvaardige verdeling als vanuit het oog-
punt van de rechtvaardige proceduretheorie.  

5.3.1 BEPALING VAN DE GEVOELSBELEVING 

Voor wat betreft de gevoelsbeleving beschikken we niet over een rechtstreekse 
maatstaf. De hoogte van de opkomst bij referenda kan echter als een goede 
indicator worden beschouwd. Uit kiezersonderzoek is bekend dat de opkomst 
bij verkiezingen in belangrijke mate afhangt van het belang van de verkiezing. 
Als verkiezingen er in de ogen van de kiezers niet toe doen, is de opkomst 
relatief laag (Tognina, 2003). Bij referenda is aannemelijk dat de opkomst 
varieert met het belang dat kiezers hechten aan het issue waarover gestemd 
wordt. Daarom wijst een relatief hoge opkomst erop dat er sprake was van een 
issue met een hoge gevoelsbeleving (issue-salience). Om te bepalen of er spra-
ke is van een ‘relatief hoge’ opkomst is de opkomst van de Groningse referen-
da vergeleken met vergelijkbare referenda in Nederland. Daartoe hebben we 
gegevens gebruikt van alle in Nederland gehouden protestreferenda.11  

Tabel 5-2: Kwartielen en opkomstgrenzen bij Nederlandse protestreferenda in 1905-2013 
(n=36) 

Kwartielen  Opkomstgrenzen in%en 

1e kwartiel Zeer laag 17,1 - 32,5 

2e kwartiel Laag 32,5 - 41,7 

3e kwartiel Hoog 41,7 - 54,8 

                                                        
11  Daarbij sluiten we aan bij de definitie van Zimmerman (2001 p. 195). De Nederlandse 

referenda zijn verzameld met gebruik van gegevens van gemeentelijke websites, kranten 
en referendumplatform en diverse publicaties (Lunsing, 2008; Steur, 2005; Elzinga, 
1996). 
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4e kwartiel Zeer hoog 54,8 - 72,3 

Om te kijken of er sprake is van een hoge opkomst bij de twee Groningse refe-
renda worden de Nederlandse referenda als benchmark genomen. De opkomst 
heeft ruwweg een normaalverdeling en op basis van deze verdeling kunnen we 
vier kwartielen onderscheiden (zie tabel 5-2). In het eerste kwartiel (opkomst 
minder dan 32,5%) is de opkomst zeer laag, in het tweede kwartiel laag, in het 
derde hoog en in het vierde kwartiel zeer hoog (meer dan 54,7%).  

5.3.2 BEPALING EFFECT: UITSLAG EN BESLUITVOR-
MINGSRESULTAAT 

Bezien we het mogelijke effect vanuit het perspectief van de rechtvaardige 
verdelingstheorie dan gaat het in de eerste plaats om de waardering van uit-
komst (Fu) – dat wil zeggen: de inhoudelijke beslissing die op basis van het 
referendum is genomen – door de meerderheid van de burgers. Bij de bepaling 
van deze waardering gaat het enerzijds om vragen over het resultaat van het 
referendum zelf: is er een geldige uitslag, wie wint het referendum (de voor- of 
tegenstanders van het collegebesluit) en tenslotte hoe groot is de meerderheid 
bij het referendum? Anderzijds gaat het ook om de vraag wat de uitslag bete-
kent voor het besluitvormingsresultaat: wordt het oorspronkelijke besluit al 
dan niet geïmplementeerd? Aan de hand van deze factoren zal bij de twee 
Groningse referenda worden bezien hoe de meerderheid van het electoraat de 
uitkomst waardeert.12  

In de tweede plaats zijn de verwachtingen van burgers (Vu) van belang. Ook 
bij deze verwachtingen zijn zowel de uitslag van het referendum als het be-
sluitvormingsresultaat relevant. Voor wat betreft de uitslag geldt dat voor- en 
tegenstanders van het besluit verwachten dat de kans op een geldig meerder-
heidsbesluit tegen het collegevoorstel klein is. Het is namelijk onzeker of de 
tegenstanders van het collegevoorstel een meerderheid halen en of deze meer-
derheid vervolgens voldoende groot is om een geldige uitslag te realiseren. 
Krachtens de Groningse referendumverordening wordt een collegevoorstel 
namelijk alleen verworpen als de meerderheid tegen het voorstel minimaal uit 
30% van de kiesgerechtigden bestaat. Bij een redelijk hoge opkomst van 50% 

                                                        
12  In aansluiting bij wat in de vorige subparagraaf is betoogd is aannemelijk dat voor de 

niet-stemmers bij het referendum geldt dat hun gevoelsintensiteit laag is en hun positie-
ve of negatieve waardering voor een bepaalde uitkomst daarom niet zal leiden tot ma-
jeure effecten op de perceptie van de kloof op het niveau van het electoraat als geheel. 
Daarom kunnen we de niet-stemmers verder buiten beschouwing laten.



Twee referenda in Groningen 

144 

van de kiesgerechtigden – bijvoorbeeld – moet er dan al minimaal 60% van de 
stemmers tegen het collegebesluit stemmen.13  

Voor wat betreft het besluitvormingsresultaat staat vervolgens ook nog te be-
zien of het gemeentebestuur een (geldige) referendumuitslag wel zal overne-
men. Volgens de Nederlandse wetgeving, vormen referendumuitspraken op 
grond van art. 129 lid 6 Grondwet uitsluitend een advies aan de volksverte-
genwoordiging (Lunsing, 2007 p. 23). Dit neemt niet weg, dat politieke partij-
en zelden afwijken van de richting die door de meerderheid van de kiezers is 
aangegeven. In de Nederlandse referendumgeschiedenis is elke geldige uitslag 
door de volksvertegenwoordiging overgenomen.14  

Aan de hand van de genoemde factoren zal bij de twee Groningse referenda 
worden bezien hoe de meerderheid van het electoraat de uitkomst (Fu) in het 
licht van deze verwachtingen (Vu) waardeert. 

5.3.3 BEPALING EFFECT: PROCEDURE 

Op grond van de rechtvaardige proceduretheorie (Tyler, 2006 pp. 163-164) 
kan gesteld worden dat de waardering voor de gevolgde procedure afhangt van 
drie factoren: de kans voor burgers deel te nemen aan het procedure, de zui-
verheid van de procedures en de vraag of de uitkomst van het proces als fair 
wordt gezien.  

Referenda bieden burgers per definitie de kans deel te nemen aan een besluit-
vormingsprocedure. Het bijzondere bij een referendum is dat hier, in tegenstel-
ling tot bij andere vormen van participatie, kiezers een eenduidige uitspraak 
doen over het aan hen voorgelegde vraagstuk. Omdat referenda burgers per 
definitie de kans bieden om te participeren is dit eerste punt, de kans om deel 
te nemen, niet aan de orde. Het gaat met name over de vraag op welke wijze 
deze mogelijkheid tot meebeslissen wordt geïmplementeerd. In onze operatio-
nalisering richten we ons daarom op de twee andere aspecten.  

Op de tweede plaats is de zorgvuldigheid van procedures relevant. Bij referen-
da is hierbij onder meer van belang dat er brede overeenstemming is over de 
juistheid van de vraag die bij het referendum ter beslissing wordt voorgelegd. 

                                                        
13  Daar komt nog bij dat er ook redenen zijn om aan te nemen dat een tegencampagne als 

zodanig ook te maken heeft met belangrijke tegenwind. In de eerste plaats is aanneme-
lijk dat referenda met quota (zoals in Groningen het geval is) een negatief effect hebben 
op de opkomst. Bovendien beschikken de voorstanders van het collegebesluit vaak over 
meer hulpbronnen voor het voeren van een effectieve campagne.  

14  Niet geldige uitslagen zijn die uitslagen, waar de opkomstdrempel niet is gehaald.
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15 De protesten tegen het preferendum in Arnhem (2007) tonen aan dat een 
dergelijke overeenstemming geenszins vanzelfsprekend is. Bovendien laat het 
Arnhemse voorbeeld ook zien wat het gevolg van een gebrek aan consensus 
kan zijn. In Arnhem was de oppositie van mening dat de verkeerde vraag werd 
voorgelegd en riep de oppositie kiezers op tot een boycot van het preferendum 
(Boogers, et al., 2008). Naast de vraagstelling kan ook de informatieverschaf-
fing door de overheid over het referendumonderwerp van belang zijn. Daarom 
besteden we hier ook aandacht aan de vraag of deze informatieverschaffing 
een invloed heeft gehad op het oordeel van burgers over het correcte verloop 
van het referendum. 

Ten slotte is van belang dat mensen de uitkomst als fair beoordelen. Daarbij is 
essentieel dat de tevoren afgesproken spelregels ook werkelijk worden ge-
volgd. Een deel van deze spelregels ligt vast in de referendumverordening. 
Daarnaast kunnen ook informele spelregels gelden. Een voorbeeld van zo’n 
informele regel is de toezegging van partijen in de raad om een geldige refe-
rendumuitslag te respecteren. Ook in Groningen zijn door raadsfracties bij 
beide referenda dergelijke toezeggingen gedaan.16 Kiezers mogen verwachten 
dat het gemeentebestuur zich ook werkelijk aan deze spelregels houdt en ver-
volgens ook in de geest van deze regels handelt. Dit is niet zonder meer van-
zelfsprekend. Als voorbeeld kan het referendum over de Europese grondwet 
dienen. Nadat dit door de Nederlandse bevolking was afgewezen, werd het 
verdrag waarin deze grondwet was vervat, in eerste instantie niet aangenomen. 
Vervolgens is echter later alsnog een nieuwe versie van dit Europees verdrag, 
zonder een nieuw referendum, ondertekend door de Nederlandse regering. De 
vraag is of de regering hiermee wel in de geest van de uitkomst van het refe-
rendum heeft gehandeld en hoe kiezers dit waarderen. Het voorbeeld laat zien 
dat het bij deze waardering niet alleen om de uitkomst op korte termijn hoeft te 
gaan. In ons onderzoek beperken we ons evenwel tot de korte termijn. 

Samenvattend zullen we bij de bepaling van de effecten van het referendum 
vanuit het perspectief van de rechtvaardige proceduretheorie, aandacht beste-
den aan twee criteria: 1) de mate waarin de uitvoering van de procedure, en 
met name de vraagstelling van het referendum, ter discussie staat, en 2) de 
mate waarin de uitslag van het referendum bepalend is voor het beleid. 

                                                        
15  Verder kan het ook gaan om andere zaken zoals: krijgen kiezers tijdig een oproep, is de 

referendumdatum op procedureel juiste wijze gekozen en zijn er voldoende stembureaus 
lang genoeg open? 

16  In de aanloop van het referendum in 2001zeggen de coalitiepartijen PvdA en D66 dat 
zij de uitslag zullen respecteren (Rvsl 19-7-2000). Andere partijen nemen dit over tij-
dens de campagne. In 2005 geven PvdA en de Stadspartij expliciet aan dat zij de uitslag 
overnemen (Rvsl 30-3-2000). 
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Voor de bepaling van het eerste aspect is gekeken naar uitingen in de media. 
Als er veel discussie over vraagstelling plaats vindt, is dit een aanwijzing dat 
de procedure niet onbesproken is gebleven. Het tweede deel gaat in op de 
vraag of de gemeenteraad en het college de uitslag overnemen. Ook dit punt is 
eenvoudig op basis van dossiers en mediaberichten vast te stellen. 

5.4 DE REFERENDA EN HUN EFFECT OP DE KLOOF 

In het eerste deel van dit hoofdstuk zijn al de inhoudelijke achtergronden ge-
schetst van de beide referenda. In dit deel gaan we in op de invloed van deze 
referenda op de gepercipieerde afstand tussen burgers en bestuur. Daabij be-
spreken we voor beide referenda achtereenvolgens de gevoelsbeleving, de 
oordelen en verwachtingen over het inhoudelijke resultaat (vanuit het perpec-
tief van de rechtvaardige verdelingstheorie) en over het verloop van het proces 
(vanuit het perspectief van de procedurele rechtvaardigheidstheorie). Daarna 
trekken we conclusies over de invloed van beide referenda op de kloof.  

5.4.1 HET REFERENDUM NIEUWE NOORDZIJDE 

5.4.1.1 GEVOELSBELEVING 

In paragraaf 5.1.3 is betoogd dat de hoogte van de opkomst bij een referendum 
kan worden gezien als een indicator voor de gevoelswaarde van een referen-
dum. Als kiezers de uitkomst van een referendum belangrijker vinden zal de 
opkomst hoger zijn. Op basis van het in paragraaf 5.1.3 voorgestelde criterium 
kunnen we op basis van de opkomst de gevoelsintensiteit van het eerste Gro-
ningse referendum (opkomst 56,5%) als ‘relatief hoog’ kwalificeren.  

5.4.1.2 BEOORDELING INHOUDELIJK RESULTAAT 
(RECHTVAARDIGE VERDELING) 

De uitslag van het referendum over de Noordzijde is lang onzeker geweest. 
Enerzijds omdat lange tijd de voor- en tegenstanders van het collegebesluit 
elkaar in evenwicht hielden en in de tweede plaats omdat onzeker was of de 
opkomst bij het referendum hoog genoeg zou zijn voor een geldig resultaat. 
Dat blijkt uit de verschillende peilingen die zijn weergegeven in figuur 5-8. De 
lijnen in deze grafiek verwijzen naar het percentage voor- en tegenstanders op 
basis van het aantal kiesgerechtigden (en niet het percentage ten opzichte van 
de verwachte opkomst).  
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Figuur 5-8: Peilingen en uitslag referendum 2001 (bronnen: NvhN, CICO, GD) 

Deze wijze van presenteren heeft het voordeel dat direct zichtbaar wordt of de 
drempel uit de referendumverordening (de meerderheid moet ten minste 30% 
van de kiesgerechtigden omvatten) gehaald wordt. Pas als de 30%-drempel 
wordt overschreden is er sprake van een geldige uitslag. Bij een lager percen-
tage wordt het referendum beschouwd als niet gehouden.  

In figuur 5-8 is goed te zien dat het percentage voor- en tegenstanders fluctu-
eert. Kiezers hebben aanvankelijk een voorkeur om het plan niet door te laten 
gaan. Nadat begin november de gemeente informatie over de plannen heeft 
verschaft, stijgt het percentage voorstanders waarneembaar. Later blijken de 
percentages dichter bij elkaar te liggen. Dit blijft zo totdat in januari 2007 de 
campagne van de tegenstanders impact begint te krijgen. De peiling van 2 
februari kan voor de voorstanders nog als gunstig worden beschouwd, aange-
zien referenda vaak laten zien dat het percentage kiezers dat bij peilingen aan-
geeft te gaan stemmen veel groter is, dan het percentage kiezers dat uiteinde-
lijk de daad bij het woord voegt. De peiling van 16 februari laat echter zien dat 
het percentage kiezers dat aangeeft tegen te gaan stemmen zo fors is toegeno-
men, dat voorstanders voor een nederlaag mogen vrezen. 
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Uiteindelijk wordt die nederlaag tijdens het referendum op 21 februari 2001 
ook een feit. De vraag rijst wat de uitslag van het referendum voor de inhoude-
lijke waardering van het resultaat van dit referendum betekent. Hierbij is een 
aantal vragen van belang. Allereerst kan worden geconstateerd dat er bij het 
eerste referendum sprake was van een geldige uitslag, waarbij bij een opkomst 
van 56,5%, een grote meerderheid (80,1%) zich uitsprak tegen het college-
voorstel. Daarmee omvatte de meerderheid 45,8% van de kiesgerechtigden; 
ruim boven de vereiste 30%. Verder is voor de beoordeling van belang of het 
gemeentebestuur de uitslag van het referendum ook overneemt. Tenslotte gaat 
het ook om de vraag wat de uitslag betekent voor het besluitvormingsresultaat: 
wordt het oorspronkelijke besluit geïmplementeerd? Met het oog daarop is van 
belang dat al op de avond van de uitslag wethouder Smink bekend maakte dat 
het gemeentebestuur zich zou conformeren aan de uitslag van het referendum. 
Daarmee was het plan Nieuwe Noordzijde van de baan.  

Voor een grote meerderheid van de geïnteresseerde kiezers was de uitslag en 
de daarop aansluitende beslissing van het gemeentebestuur goed nieuws. Bo-
vendien was dit goede nieuws niet zonder meer te verwachten. Lang was im-
mers onzeker of de tegenstanders een meerderheid zouden halen en of deze 
meerderheid vervolgens voldoende groot zou zijn om een geldige uitslag te 
realiseren.17 Voor de perceptie van de kloof betekent een en ander dat door het 
collegebesluit om het oorspronkelijke voorstel niet ten uitvoer te brengen, (Fu-
Vu) positief is en er op basis van deze overwegingen sprake zal zijn van een 
behoorlijke vermindering van de kloof.18  

5.4.1.3 BEOORDELING PROCEDURE (RECHTVAARDIGE 
PROCEDURE)  

De juridische basis voor het referendum in 2001 vormde de referendumveror-
dening uit 1999. De letter van de materiële wet, in dit geval een verordening, 
biedt ruimte voor interpretatie en behoeft daardoor niet elke keer op dezelfde 
wijze tot uitvoering te komen. Daarnaast kan de beleving die burgers hebben 
ten aanzien van wat ze van referenda verwachten ook wijzigen. Eerder in dit 

                                                        
17  Daarnaast was er uiteraard ook nog de vraag of, zo er al een geldige uitslag zou zijn het 

gemeentebestuur de uitslag niet alsnog naast zich neer zou leggen. Voorafgaand aan het 
referendum hadden de partijen echter al laten weten de uitslag te zullen respecteren. In 
dit opzicht mochten de tegenstanders verwachten dat dit ook daadwerkelijk zou gebeu-
ren.  

18  Uiteraard is er onder de voorstanders van het collegestandpunt sprake van een niet 
verwachte teleurstelling, maar de groep tegenstanders is duidelijk groter en daarom is 
aannemelijk dat op het niveau van het electoraat als geheel het tegenstander-effect ster-
ker is dan het effect van de voorstanders.  
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hoofdstuk is aangegeven dat vanuit het perspectief van de procedurele recht-
vaardigheidstheorie we met name moeten bezien of bij de uitvoering van het 
referendum vraagtekens zijn geplaatst bij de vraagstelling en andere aspecten 
van de procedure en of de uitslag van het referendum ook daadwerkelijke be-
palend is geweest voor het daarna gevoerde gemeentelijke beleid.  

Ten aanzien van het eerste punt beschikken we over de beschrijving van een 
aantal momenten waarop de procedure ter discussie werd gesteld alsmede 
enquêtes die zijn afgenomen en waarbij de vraag gesteld werd of de vraag-
stelling helder was. 

Tegenstanders hebben meerdere incidenten aangegrepen om in de media aan te 
geven dat het college zich naar hun mening niet naar behoren gedroeg. Zo 
wordt er in de aanloop van het referendum een informatiekrant door de ge-
meente huis aan huis verspreid. Ondanks dat de gemeente een onafhankelijk 
journalist heeft aangetrokken om de neutraliteit te waarborgen, de Volkskrant-
redacteur Victor Lebesque, wordt de neutraliteit in twijfel getrokken (Boogers, 
et al., 2001 p. 23). Dit is een aanval op de wijze waarop de gemeente uitvoe-
ring geeft aan de referendumverordening. 

Andere markante momenten zijn verbonden met de rol die een van de wethou-
ders (Smink) in de campagne mag spelen. Er wordt door de tegenstanders van 
het collegebesluit gesteld dat de referendumverordening inhoudt dat de leden 
van het college zich neutraal dienen op te stellen. Diverse momenten worden 
door tegenstanders aangegrepen om aan te tonen dat de gemeente niet te goe-
der trouw is bij de uitvoering van de procedures. Wethouder Smink wordt bij 
opnamen van de nationale televisie op straat in de rede gevallen door omstan-
ders. Hij zou niets over het voorstel mogen zeggen. Bij een optreden van die-
zelfde wethouder in bejaardentehuizen, wordt hij ervan beticht gebruik te heb-
ben gemaakt van gemeentelijke overheadprojectors en dat hij bij een toelich-
ting op de plannen voor de Noordkant werd bijgestaan door een ambtenaar. 
Volgens GGGM was dit een overtreding van de referendum-regels (Boogers, 
et al., 2001 p. 24). 

Een ander incident was een open brief van een aantal PvdA-leden die enkele 
dagen voor de referendumdatum aangaven dat de Partij van de Arbeid-leden 
nooit besloten hadden dat hun partij zich aan de kant van de voorstanders zou 
scharen (Lunsing, 2007 p. 107). Hier werd een partijpolitieke procedure ter 
discussie gesteld. 

Hoewel deze incidenten wellicht van invloed kunnen zijn geweest op de emo-
ties van kiezers, zijn er geen aanwijzingen dat deze een grote impact hadden 
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op de waardering van de procedures door kiezers. In het Groninger Dagblad en 
het Nieuwsblad van het Noorden zijn 73 korte interviews19 opgenomen, waarin 
aan kiezers werd gevraagd wat ze gingen stemmen en hoe ze hun stem bepaal-
den. Bij deze 73 interviews wordt niet één maal aan een van de hierboven 
benoemde incidenten gerefereerd. De geïnterviewden gaven vrijwel uitsluitend 
inhoudelijke en dus geen procedurele argumenten voor hun stemkeuze. Ook 
andere onderzoekers komen tot de slotsom dat er bij Nederlandse referenda 
geen aanwijzingen zijn dat dit aspect van invloed is op de beleving van burgers 
ten aanzien van de kwaliteit van de procedure (Boogers, et al., 2008 p. 21; 
Rosema, 2005 p. 58; Rosema, et al., 2009 p. 58). 

Een ander mogelijk belangrijk aandachtspunt is de vraagstelling bij het refe-
rendum. In de aanloop van het referendum is een aantal maal gemeten in hoe-
verre geënquêteerden die meewerkten aan een onafhankelijk onderzoek van 
CICO de vraagstelling duidelijk vonden. In tabel 5-3 worden gegevens hier-
over gepresenteerd. 

Tabel 5-3: Vraagstelling (bron: Oussaïd, et al., 2001 p. 7) 

Uit tabel 5-3 blijkt dat er bij een behoorlijk grote groep sprake was van kritiek 
op de vraagstelling. Het percentage respondenten dat de vraagstelling onduide-
lijk vindt, daalt gedurende de campagne weliswaar enigszins, maar blijft ruw-
weg een derde van het totaal aantal geënquêteerden.  

Een ander belangrijk procedureel aspect is of het gemeentebestuur zich con-
form de gemaakte beloftes voorafgaand aan het referendum ook daadwerkelijk 
conformeerde aan een (geldige) uitslag van een meerderheid van het electoraat 
bij het referendum. Eerder hebben we al gezien dat het gemeentebestuur bij 
monde van wethouder Smink op de referendumavond aankondigde dat het 
gemeentebestuur zich inderdaad aan die belofte zou houden.  

Al met al kunnen we constateren dat in het licht van de verwachtingen er tij-
dens de campagne sprake is geweest van enige kritiek op procedurele aspecten. 
Ook was er bij een flinke groep kiezers onduidelijkheid over de vraagstelling. 

                                                        
19  Het ging om random getrokken respondenten. DvhN publiceerde dagelijks van 13 fe-

bruari tot 21 maart. Het GD publiceerde alle gegevens op 21 maart 2015. 

 Is de vraagstelling onduidelijk? 

 dd. N   Totaal 

T0 6-8 / 12-‘00 525   34,1% 

T1 18-25 / 1-‘01 524   33,0% 

T2 26/2-6/3-‘01  534   31,9% 
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Daar staat tegenover dat na het referendum het college – zoals mocht worden 
verwacht op grond van de beloften – de uitslag van het referendum zonder 
aarzelen overnam.  

Al met al lijkt het er sterk op dat er voor een gemeentebestuur – vanuit proce-
dureel opzicht – bij een referendum moeilijk iets te ‘winnen’ valt. Nederlandse 
burgers verwachten eenvoudigweg een zorgvuldige, nette procedure. Als dat 
ook werkelijk gebeurt, wordt dit als vanzelfsprekend beschouwd en is er geen 
effect op de gepercipieerde afstand burger – overheid. Als het gemeentebe-
stuur op één of meer punten in gebreke blijft, zal dit al snel leiden tot een ne-
gatief oordeel van burgers en een grotere afstand. Ook in deze casus is dit tot 
op zekere hoogte het geval, hoewel er geen aanwijzingen zijn dat het hier om 
een sterk effect gaat. 

5.4.2 HET REFERENDUM OOSTZIJDE 

5.4.2.1 GEVOELSBELEVING 

In paragraaf 5.1.3 is aangegeven dat de hoogte van de opkomst bij een refe-
rendum kan worden gezien als een indicator voor de gevoelswaarde. In die-
zelfde paragraaf is een criterium voorgesteld ter bepaling van de gevoelsinten-
siteit. Op basis van dit criterium is de gevoelsintensiteit van het tweede Gro-
ningse referendum (opkomst: 38,6%) als ‘laag’ te kwalificeren.  

5.4.2.2 BEOORDELING INHOUDELIJK RESULTAAT 
(RECHTVAARDIGE VERDELING) 

Deze lage gevoelsintensiteit blijkt niet alleen bij het referendum op 29 juni 
2005. Ook tijdens de campagnes zien we dat het referendum niet echt leeft. Zo 
vindt in april 2005 de meerderheid van de respondenten bij een door het Dag-
blad van het Noorden gehouden peiling dat zij nog onvoldoende op de hoogte 
is van de plannen (zie tabel 5-4). In een vergelijkbaar onderzoek van deze 
krant in juni, ruim een halve maand voor het referendum, geeft een grote 
meerderheid van de respondenten aan dat zij niet op de hoogte is van de cam-
pagnes, noch van de voorstanders, noch van de tegenstanders.  

Uit figuur 5-9 blijkt dat de tegenstanders van de plannen voor de Oostzijde 
voortdurend achter lagen en op geen moment gedurende de maanden vooraf-
gaand aan de stemming veel medestanders wisten te mobiliseren.  
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Tabel 5-4: Campagnegegevens DvhN 200520 

Dat heeft waarschijnlijk te maken met het duidelijk zwakkere organiserend en 
politiserend vermogen van de tegenstanders (Boogers, et al., 2005 p. 53). De 
tegenstanders waren in 2005 verzwakt, doordat de SP intensief campagne had 
gevoerd bij het referendum over de Europese grondwet nog geen maand voor-
afgaand aan het referendum over de Oostzijde. Dat Student en Stad en de 
Stadspartij, in het stedelijk referendum bondgenoten van de SP, mee gingen 
doen, heeft weinig geholpen doordat zij onvoldoende bijdroegen aan de cam-
pagne. Deels door wantrouwen van het bestuur van Student en Stad en deels 
door onderlinge twist binnen de tweekoppige raadsfractie van de Stadspartij 
(Lunsing, 2008 p. 87). 

Een tweede aspect dat Boogers noemt voor de geringe steun voor de nee-
campagne, is de – in vergelijking met het referendum van 2001 – krachtiger 
campagne van de voorstanders. De voorstanders zijn eerder met hun campagne 
begonnen en waren beter voorbereid (Boogers, et al., 2005 p. 48). Ook speelde 
mee, dat kiezers het gevoel hadden dat er nu eindelijk eens iets moest gebeuren 
(Boogers, et al., 2005 p. 52). Overigens blijkt dat tot het laatst ook een flinke 
groep kiezers nauwelijks was geïnteresseerd en geïnformeerd. Uit 21 straatin-
terviews die in het DvhN gepubliceerd zijn op de dag na het referendum, blijkt 
dat veel geïnterviewden niet stemden omdat ze het onderwerp onbelangrijk 
vonden of dat het plan onduidelijk was: ‘ik heb zomaar wat gestemd’ 
(Lunsing, 2008 p. 102).  

                                                        
20  Gegevens van het onderzoeksbureau DvhN zijn beschikbaar gesteld door de gemeente 

Groningen. De omschrijvingen zijn gescoord. 

 Zeer 
goed 

Goed 
 / Ja 

Weet 
niet 

Slecht 
 / Nee 

Zeer 
slecht 

n 

21-4-‘05 
Bent u voldoende op de hoogte van 
de plannen? 

 40,2% 5,0% 54,8%  418 

 
8-6-’05 

Wat vindt u van de campagne van 
de tegenstanders? 

1,9% 8,2% 74,0% 11,4% 6,4% 414 

8-6-’05 
Wat vindt u van de campagne van 
de voorstanders? 

2,9% 17,2% 68,6% 9,8% 1,5% 414 
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Hoe dan ook: tegen de achtergrond van de peilingen en de andere gegevens 
komt de uitslag van het referendum op 29 juni niet als een verrassing. De op-
komst bij het tweede referendum is 31% van de kiesgerechtigden; ruim twintig 
procent lager dan bij het de eerste volksstemming. Van de stemmers was een 
krappe meerderheid (50,9%) voor de collegeplannen. Daarmee bleef de meer-
derheid steken op 20,6% van de mogelijke stemmen, waarmee de benodigde 
meerderheid van 30% van de kiesgerechtigden die nodig was voor een geldige 
uitslag niet werd gehaald. Op grond van deze uitslag was duidelijk dat de 
plannen van het college voor de Oostzijde verder uitgewerkt en uitgevoerd 
konden worden.  

Wat betekent de uitslag van dit tweede referendum voor de afstand burger – 
bestuur. In 2005 sprak een kleine meerderheid van de geïnteresseerde kiezers 
bij het referendum zich uit voor het collegestandpunt. Deze meerderheid be-
draagt echter niet veel meer dan 20% van de kiesgerechtigden. Veel kiezers 

                                                        
21  Data DvhN onderzoek en peiling JS (10-6-2005). De percentages zijn berekend als 

percentage voorstanders respectievelijk tegenstanders afgezet tegen het totaal aantal 
kiesgerechtigden. De horizontale lijn is het percentage dat minimaal gehaald moet wor-
den, wil er formeel sprake zijn van een gehouden referendum. De uitslag is de laatste 
meting. 

Figuur 5-9: Peilingen 200521 
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(zo bleek uit onder meer de gegevens uit tabel 5-4) waren ongeïnteresseerd en 
dit maakt aannemelijk dat de lage opkomst inderdaad in belangrijke mate kan 
worden geïnterpreteerd als een gebrek aan belangstelling voor het referendum-
issue. Om die reden zijn de inhoudelijke gevolgen van de referendumuitslag 
niet of nauwelijks van invloed geweest op de perceptie van de kloof onder de 
69% niet-stemmers.22 Maar hoe zit het met de voor- en tegenstemmers? De 
kleine meerderheid van de voorstemmers zal de uitkomst van het referendum 
(Fu) positief waarderen, terwijl het net wat kleinere kamp van de tegenstem-
mers teleurgesteld zal zijn. Maar deze waardering van de feitelijke uitkomsten 
moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de verwachtingen (Vu). 
Voor de voorstanders geldt dat een ongeldige uitkomst van het referendum niet 
onverwacht kwam. Immers de kans op een verwerping van het collegevoorstel 
via een geldig stembusresultaat is gezien de referendumverordening niet groot. 
Om die reden is het kloof-verkleinende effect (Vu – Fu) onder de voorstanders 
waarschijnlijk klein. Dat geldt ook voor het kloof-vergrotende effect in het 
nee-kamp. Daar zal men weliswaar teleur zijn gesteld, maar ook daar zal men 
niet verrast zijn door de ongeldige uitslag. Omdat het ja- en het nee-kamp ook 
nog eens bijna even groot zijn, is per saldo – op het niveau van het electoraat 
als geheel – de invloed van het tweede referendum op de kloof uiterst beperkt 
geweest.  

5.4.2.3 BEOORDELING PROCEDURE (RECHTVAARDIGE 
PROCEDURE)  

Hoe staat het echter met de mogelijke invloed via meer procedurele overwe-
gingen (vanuit het perspectief van de rechtvaardige proceduretheorie)? Bij de 
beantwoording van deze vraag bespreken we weer kort in hoeverre tijdens de 
campagne de procedure en de vraagstelling van het referendum ter discussie 
hebben gestaan en de vraag of de uitslag van het referendum bepalend is ge-
weest voor het na het referendum gevoerde beleid.  

In de aanloop van het referendum over de Oostzijde hebben drie procedurele 
punten ter discussie gestaan: 

• Allereerst vroeg de SP om het referendum op een later tijdstip te hou-
den. Men wees erop dat het aan de kiezers voor te leggen plan op de 
beoogde datum nog te vaag was en dat daarom een referendum op 

                                                        
22  Als men niet geïnteresseerd in het issue dan is – bezien vanuit het perspectief van de 

verdelende rechtvaardigheidstheorie – het effect op de perceptie van de kloof nihil: Het 
effect is immers: G* (Vu-Fu) en bij G=0 is er dus geen effect op de kloof.  
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een later tijdstip meer in de rede lag. In feite betrof het hier dus een 
kritiek op de (vaagheid van de) vraagstelling bij het referendum. 

• Om andere redenen had ook de ChristenUnie kritiek op de vraag-
stelling. Deze partij vond dat aan de kiezers niet één maar meerdere 
alternatieven voorgelegd moeten worden (Rvsl 26-1-2005, p. 39). Het 
college is hieraan min of meer tegemoet gekomen door in 2007 een 
preferendum te organiseren (Lunsing 2012). 

• Toen eenmaal vaststond dat het referendum toch in 2005 zou worden 
gehouden, stelden de SP en de Stadspartij op de raadsvergadering van 
2005 voor om het referendum niet op de vastgestelde datum (29 juni 
2005) te houden, maar te vervoegen naar 1 juni, zodat het Groningse 
referendum gecombineerd zou kunnen worden met het landelijke re-
ferendum over de Europese grondwet. Dit voorstel werd door de 
meerderheid van de raad verworpen, omdat een referendum op die 
datum niet conform de referendumverordening zou zijn (Rvsl 30-3-
2005).  

Ondanks deze discussies in de gemeenteraad zijn er geen aanwijzingen dat 
deze discussies over de procedure en de vraagstelling een grote impact hebben 
gehad op de beleving van burgers betreffende de kwaliteit van de procedure.23 
In elk geval heeft er – anders dan in 2001 – in de media geen debat plaatsge-
vonden over de procedures. De wijze waarop het college zich in de campagne 
heeft gemengd was ditmaal nauwelijks onderwerp van publieke discussie. De 
enige inbreng kwam van De Haan (nu van de coalitiepartij GroenLinks), die 
meer ruimte claimde voor het college om actief te zijn gedurende de campagne 
op grond van wat de referendumcommissie heeft gezegd (Rvsl 30-3-2005).  

Een tweede aandachtspunt bij de beoordeling van de kwaliteit van de procedu-
re is de vraag of de uitslag bepalend was voor het gevoerde beleid. Net als in 
2001 was dat ook bij dit referendum het geval. De collegepartijen zagen de 
uitslag als een steun in de rug. Opvallend was dat in het licht van de uitslag de 
SP besloot om zijn oppositie tegen de collegeplannen op te geven. Dit was 
opvallend omdat de uitslag als gevolg van een lage opkomst volgens art. 16 
lid 1 RvG als niet gehouden beschouwd kan worden. Met andere woorden, 
formeel was er geen uitslag die overgenomen zou behoeven te worden (en al 
helemaal niet door een oppositiepartij). In de ogen van de SP was er echter 
sprake van een politiek feit waaraan deze partij gevolgen wenste te verbinden.  

                                                        
23  Zo bevatten zestien interviews met kiezers over het aanstaande referendum, in het Dag-

blad van het Noorden (6-7 februari 2005) gepubliceerde interviews, geen verwijzingen 
naar deze zaken.  
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Alles overziend kunnen we constateren dat er minder nog dan in 2001 tijdens 
de campagne van 2005 ‘rimpels in de procedurele vijver’ kunnen worden ge-
traceerd. Daarom concluderen we dat ook in procedureel opzicht aannemelijk 
is dat het referendum van 2005 niet of nauwelijks effect zal hebben gehad op 
de waargenomen omvang van de kloof.  

5.4.3 VERANDERINGEN IN DE KLOOF 

Als we de paragrafen 5.4.1 en 5.4.2 vergelijken dan kunnen we op basis van 
het samenvattende overzicht (zie tabel 5-5) concluderen dat de invloed van de 
beide Groningse referenda op de kloof verschilt. Bij het eerste referendum zijn 
er zowel vrij stevige inhoudelijke effecten (verwijzend naar overwegingen van 
verdelende rechtvaardigheid) als minder geprononceerde procedurele effecten 
(verwijzend naar procedurele rechtvaardigheid). Bij het tweede referendum 
ontbreken deze effecten.  

Tabel 5-5: Effect op de kloof 

 Rechtvaardige verdelingsthese Rechtvaardige procedurethese 
G (V-F) kloof G (V-F) kloof 

Nieuwe Noordzijde 
2001 

Groot Negatief Wordt 
kleiner 

Groot Licht 
positief 

Wordt iets 
groter 

Oostzijde 2005 Klein Klein Geen 
effect 

Klein Nul Geen 
wijziging 

Verder kunnen we concluderen dat – gegeven de Groningse referendumveror-
dening, met zijn quorumbepaling – de inhoudelijke effecten van het referen-
dum op de afstand burger – bestuur bij de verwerping van een collegevoorstel 
groter zijn dan bij niet-verwerping. Dit heeft te maken met de verwachtingen 
van voor- en tegenstanders over de kansen op een voor hen wenselijke uit-
komst. Door de quorumbepaling wordt het namelijk lastig om een college-
voorstel te verwerpen. En daarom zijn tegenstanders (het nee-kamp) pessimis-
tischer over een vanuit hun perspectief gunstig resultaat dan de mensen uit het 
ja-kamp. Het effect van een dergelijke verwerping op de kloof (vanuit het 
perspectief van de verdelingstheorie) wordt groter naarmate het referendum-
onderwerp een grotere gevoelsintensiteit heeft en naarmate de meerderheid 
waarmee die verwerping plaats groter is.  

Vanuit het perspectief van de rechtvaardige proceduretheorie kan worden ge-
constateerd dat de effecten van de referenda betrekkelijk gering zijn. Boven-
dien is er in het geval van de referendabesluitvorming ook sprake van een 
asymmetrie. Eerder constateerden we al dat er voor het gemeentebestuur van-
uit procedureel opzicht bij een referendum nooit iets te ‘winnen’ valt. Burgers 
verwachten eenvoudigweg dat de regels worden gevolgd en dat de beloften 
gestand gedaan worden. Als dat ook werkelijk gebeurt, wordt dit als vanzelf-
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sprekend beschouwd en is er geen effect op de gepercipieerde afstand burger – 
overheid.  

Bij andere issues is de invloed van procedurele overwegingen mogelijk groter 
vanwege de grotere saillantie. De gevoelsintensiteit van beslissingen die spelen 
rond bijvoorbeeld de eigen woning (welstandstoezicht) of de directe woonom-
geving (buurtbudgetten) is waarschijnlijk groter en daarmee ook de mogelijke 
impact van een zorgvuldige afweging van in het geding zijnde belangen.  

Bovendien is het referendum een besluitvormingsmechanisme dat zich een-
voudig laat vastleggen in eenduidige, algemene regels. In het geval van andere 
issues, zoals ze aan de orde zijn bij het welstandstoezicht en bij het omgaan 
met buurtbudgetten gaat het veel meer om het toepassen van regels op indivi-
duele gevallen, om maatwerk en het bieden van ruimte aan initiatieven van 
burgers. Daarbij is veel minder eenduidig wat mag worden verwacht en is de 
ruimte voor zowel positieve als negatieve evaluaties over procedures en be-
handelingswijzen waarschijnlijk ook groter. 
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6 CONCLUSIES OVER DRIE INTERVENTIES 

De kloof bestaat niet. Zoals uit de drie voorgaande hoofdstukken blijkt, zijn er 
bij voortduring contacten tussen overheidsdienaren en burgers. Of het nu is bij 
de welstandstoets binnen een procedure voor een bouwvergunning, bij het 
besteden van buurtbudgetten of bij een referendum, overheid en burger komen 
elkaar voortdurend tegen.  

Of deze ontmoetingen gelukkig verlopen is een heel ander verhaal. Aanvragers 
van bouwvergunningen moeten bij de welstandscommissie soms tot minimaal 
zeven maal1 toe een aangepast voorstel indienen, EOP-bestuurders zien plan-
nen in duigen vallen als een contactambtenaar eerst nog een haalbaarheidson-
derzoek wil en stedelingen zien het referendum als een zeldzame kans direct 
invloed te hebben op het grootstedelijke beleid. Aangezien mensen niet hande-
len op grond van de werkelijke wereld, maar op grond van het beeld dat zij 
zich van de werkelijke wereld vormen, heeft die kloof wel degelijk invloed op 
het handelen van burgers. En overheden. 

De centrale vraag die leidend was in voorgaande hoofdstukken luidde:  

HOE HEBBEN 

DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE WELSTANDSPROCEDURE, 

HET BUURTBUDGETARRANGEMENT VAN DE GEMEENTE EMMEN EN 

REFERENDA IN DE GEMEENTE GRONINGEN 

EFFECT OP DE PERCEPTIE VAN BURGERS 

VAN DE AFSTAND TUSSEN OVERHEID EN BURGERS? 

Deze vraag is beantwoord door deze drie interventies te onderzoeken aan de 
hand van twee theorieën. De eerste is de rechtvaardige verdelingstheorie en de 
tweede is de rechtvaardige proceduretheorie. De eerste theorie gaat van het 
mechanisme uit dat mensen tevreden zijn als zij inhoudelijk voordeel halen uit 
contacten met de overheid. De tweede theorie gaat uit van het mechanisme dat 
mensen verwachten dat zij in hun contact met de overheid correct worden 
behandeld. Vanuit het perspectief van beide theorieën kan de gepercipieerde 
breedte van de kloof burger – overheid veranderen. Deze verandering volgens 
de twee theorieën een gevolg van verwachtingen en oordelen van burgers in 
het ten aanzien van het resultaat (rechtvaardige verdeling) en de gang van 

                                                        
1  De onderzoeker kwam tijdens het onderzoek twee aanvragers tegen die voor de zevende 

maal een ontwerp voor hetzelfde project aan de welstandscommissie voorlegden.  
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zaken (rechtvaardige procedure) bij het contact met de overheid. Als in het 
licht van de verwachtingen, het oordeel van de burger positief uitvalt, wordt de 
gepercipieerde kloof kleiner. Als de uitkomst ten opzichte van de verwachting 
echter negatief is, zal de kloof groter worden. Als de uitkomst overeenkomt 
met de verwachtingen, dan verandert de kloof niet. 

Tabel 6-1: Overzicht effecten van de drie interventies 

 Zorgvuldige  
verdelingstheorie 

Zorgvuldige  
proceduretheorie 

Vermaatschappelijking welstands-
procedure 

0 ++ 

Buurtbudgetarrangement van ge-
meente Emmen 

++ ++ 

Referenda in Groningen ++/0 -/0 

De mate waarin mogelijke effecten van contacten met de overheid doorwerken 
in de perceptie van de kloof wordt bepaald door de gevoelsbeleving. Bij een 
lage betrokkenheid of gevoelsbeleving, zal het (positieve of negatieve) effect 
op de kloof niet groot zijn, terwijl bij een hoge betrokkenheid dit effect groter 
zal zijn.  

In de drie voorgaande hoofdstukken zijn de effecten van deze verschillende 
interventies onderzocht. Elk van die interventies beoogde de kloof tussen bur-
gers en hun overheid te verkleinen. De conclusies over de effecten van de 
interventies lopen uiteen (zie tabel 6-1). De drie interventies, de vermaat-
schappelijking van de welstandsprocedure, het buurtbudgetarrangement en de 
referenda worden hieronder kort besproken. 

6.1 VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE WELSTANDS-
PROCEDURE 

De vermaatschappelijking van de welstandsprocedure beoogde de procedures 
rond het welstandstoezicht transparanter te maken en de betrokken burgers 
meer in het proces te betrekken. Hierdoor zou de acceptatie van de uitkomst 
van de uiteindelijke beslissing moeten toenemen. Onder twee gecombineerde 
voorwaarden worden de gewenste effecten inderdaad gerealiseeerd. Allereerst 
is van belang dat burgers ook werkelijk zelf gebruik maken van hun recht om 
aan te schuiven bij de vergadering van de welstandscommissie. In de tweede 
plaats is het wezenlijk van belang dat de commissie voor de aanvragers begrij-
pelijk communiceert, zowel tijdens de vergadering als in haar schriftelijke 
advies na de zitting (zie tabel 6-2). In hoofdstuk 3 zagen we overigens dat de 
mondelinge communicatie meer effect opleverde dan de schriftelijke. Dit 
wordt veroorzaakt door de neiging van de commissie om op papier meer ge-
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bruik te maken van jargon, om zo tot een voor architecten en juristen sluitende 
omschrijving te komen, terwijl diezelfde commissie in gesprek met aanvragers 
reageert op non-verbale reacties van die aanvragers en waarschijnlijk ook min-
der de behoefte voelt om juridisch en architectonisch sluitend te redeneren en 
meer de menselijke behoefte voelt om in het directe contact overtuigend te 
zijn. 

Het valt verder op dat de zorgvuldigheid van de procedure (meer dan de in-
houd van de beslissing) doorslaggevend is voor het effect. Direct contact leidt 
tot meer begrip voor het advies van de commissie. Bij direct contact vinden de 
aanvragers het advies – ook als dat inhoudelijk negatief uitvalt – makkelijker 
te accepteren dan wanneer zij het advies alleen schriftelijk ontvangen. Deze 
acceptatie is slechts zelden het resultaat van een onder invloed van het contact 
tot stand gekomen inhoudelijke aanpassing van het advies. Slechts één maal 
werd waargenomen dat een ontwerp op de zitting zelf werd aangepast en daar-
door dichter bij de gewenste uitkomst kwam. Ook werden aanvragers zelden 
geholpen, want de welstandscommissie wilde voorkomen dat zij op de stoel 
van de adviserend architect (collega) ging zitten.  

Het kloof verkleinend effect wordt alleen behaald als aanvragers werkelijk de 
zitting bezoeken. Bij aanvragers die gebruik maakten en blijven maken van 
adviseurs, maar niet op de zitting verschenen, treedt dit effect niet op. Hier ligt 
een kans voor gemeenten. Als gemeenten het draagvlak voor beslissingen over 
welstandsaangelegenheden willen vergroten, kunnen zij aanvragers nadrukke-
lijk uitnodigen voor de zittingen van de welstandscommissie. 

6.2 BUURTBUDGETARRANGEMENT IN EMMEN 

In Emmen zijn voor de verschillende wijken en dorpen Erkende Overlegpart-
ners (EOP) ingesteld. De besturen van deze EOP’s vertegenwoordigen de in-
woners van de wijk of het dorp en zijn verantwoordelijk voor de besteding van 
een buurtbudget. In ons onderzoek is vastgesteld dat deze EOP’s en de buurt-
budgetten – zowel vanuit het perspectief van de rechtvaardige verdeling als 
vanuit het oogpunt van de rechtvaardige procedure theorie – in veel gevallen 
bijdragen aan een verkleining van de kloof. Ook hier moet wel aan bepaalde 
voorwaarden worden voldaan. Ten aanzien van de rechtvaardige verdeling is 
van belang dat de EOP-besturen het gevoel hebben dat zij zelf bepalen waar 
het budget aan wordt besteed. Het is, in de ogen van de EOP-besturen (en dat 
is voor sommige ambtenaren wel even wennen), niet het geld van de gemeen-
te, maar ‘eigen’ geld. Dat waarderen deze EOP-besturen positief tenzij ge-
meenteambtenaren op in hun ogen oneigenlijke wijze invloed proberen te krij-
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gen op de besteding van het geld. Daarnaast is er vanuit het perspectief van de 
rechtvaardige verdeling ook een immaterieel resultaat: aandacht van het colle-
ge. Aandacht is vanuit dit perspectief een vorm van erkenning en vormt een 
niet-materiële beloning deze vrijwilligers positief waarderen.  

Vertrouwen in het college is echter ook van groot belang vanuit het perspectief 
van de rechtvaardige verdelingstheorie. EOP-besturen vinden het belangrijk 
het gevoel te krijgen dat het college hen steunt als zij op ambtelijke weerstan-
den stuiten. Als het college bij dergelijke wrijvingen de kant van het EOP-
bestuur kiest, versterkt dit het vertrouwen in het gemeentebestuur en dat be-
vordert de bereidheid van EOP-besturen om verantwoordelijkheid te nemen. 

Tabel 6-2: Voorwaarden voor succes 

 Zorgvuldige  
verdelingstheorie 

Zorgvuldige  
proceduretheorie 

Vermaatschappelijking wel-
standsprocedure • - 

• Aanvrager bezoekt 
vergadering 

• Commissie communi-
ceert begrijpelijk over 
advies 

Buurtbudgetarrangement 
van gemeente Emmen 

• Vrijheid van keuze 
besteding voor EOP-
besturen 

• EOP-besturen krijgen 
aandacht van het colle-
ge 

• Contactambtenaar com-
municeert eenduidig en 
begrijpelijk over de ka-
ders 

• Contactambtenaar wordt 
gesteund door college en 
gemeentesecretaris 

• EOP-bestuurders ervaren 
vertrouwen van college 

Referenda in Groningen • Uitslag wordt onver-
kort overgenomen 

• Procedure correct uitge-
voerd 

Uit het onderzoek naar de buurtbudgetten blijkt dat voor de beoordeling vanuit 
procedureel perspectief het gedrag en de positie van de contactambtenaar cru-
ciaal is. Ten aanzien van het gedrag blijkt dat de contactambtenaar aan de 
dorps- en wijkbesturen op begrijpelijke wijze de grenzen van het mogelijke 
moet aangeven. Ten aanzien van diens positie in dit krachtenveld is het nood-
zakelijk dat de contactambtenaar medewerking krijgt van de ambtelijke orga-
nisatie en in voorkomende gevallen bij het uitblijven van die medewerking 
steun krijgt van het college. Ook de contactambtenaar moet kunnen vertrou-
wen op de organisatie waarvoor hij werkt, omdat hij anders niet helder kan 
communiceren over mogelijkheden en onmogelijkheden van voorstellen van 
de EOP-besturen. 
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6.3 REFERENDA IN GRONINGEN 

Bij de twee onderzochte referenda rond de Grote Markt (2001 en 2005) blijkt 
aanvankelijk wantrouwen bij het eerste referendum om te slaan in respect als 
het college een door hem in eerste instantie voorgenomen beslissing (waaraan 
jarenlang aan was gewerkt) verklaart resoluut en absoluut in te trekken. De 
oppositie, die aanvankelijk niet op een overwinning rekende, alsmede het elec-
toraat dat de oppositie steunde, werd positief verrast door deze opstelling. De 
verrassing werd mede veroorzaakt doordat het college tijdens de campagne 
onvermurwbaar achter het eigen voorstel bleef staan en nauwelijks reageerde 
op de campagne-uitingen van de opponenten. Het effect op de breedte van de 
kloof was groot omdat de meerderheid die het collegevoorstel verwierp bij het 
eerste referendum groot was. Op basis hiervan concluderen we dat vanuit het 
perspectief van de rechtvaardige verdelingstheorie dit referendum bij heeft 
gedragen aan een verkleining van de kloof.  

In procedureel opzicht heeft het referendum weinig bijgedragen aan een ver-
groting of verkleining van de kloof. Het vertrouwen van Nederlandse burgers 
in de overheid is nog steeds groot en burgers verwachten dat democratische 
procedures bij verkiezingen en referenda correct worden uitgevoerd. In het 
onderzoek is vastgesteld dat over het algemeen de procedures correct zijn toe-
gepast.  

Bij het eerste referendum was wel sprake van enige discussie over de vraag of 
het gemeentebestuur zich op een correcte wijze heeft gemengd in de campagne 
en hierdoor is er mogelijk sprake van een enigszins negatief procedure effect. 
Maar over het algemeen heeft het electoraat de procedures bij beide referenda 
overwegend als rechtvaardig ervaren. Maar gezien de verwachtingen werd het 
als vanzelfsprekend ervaren dat de gemeente de procedure correct uitvoerde. 
Daarom hebben we vastgesteld dat er bij referenda, vanuit het perspectief van 
de rechtvaardige proceduretheorie, niets te winnen valt.  

6.4 SCHAAL EN DOORWERKING 

De drie deelonderzoeken maken het mogelijk ook iets te zeggen over de schaal 
en doorwerking. In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de geadresseerde doelgroep 
verschilt per interventie. Bij de vermaatschappelijking van de welstandsproce-
dure is de adressant een individu (microschaal), terwijl bij referenda het voltal-
lig electoraat wordt aangesproken (macroschaal). Het buurtbudgetarrangement 
is gericht op een wijk- en dorpsbesturen en richt zich dus op de mesoschaal 
(zie tabel 6-3). 
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Dat heeft belangrijke gevolgen. In de eerste plaats vraagt het realiseren van 
positieve effecten bij het welstandstoezicht grote inspanningen: het positieve 
effect moet bij elke aanvraag steeds weer opnieuw bevochten worden. De 
welstandscommissie moet elke aanvrager apart, individueel correct te woord 
staan en elk advies moet begrijpelijk worden opgesteld. Vervolgens is de im-
pact hiervan beperkt. Weliswaar mag verwacht worden dat het effect op de 
aanvrager zelf, gezien de hoge gevoelsintensiteit relatief groot en duurzaam is, 
maar de doorwerking op andere burgers zal beperkt zijn. Deze doorwerking – 
als burgers hun positieve ervaringen delen met bekenden – is in de eerste 
plaats beperkt omdat een emotioneel negatieve ervaring meer impact heeft dan 
een positieve ervaring en daarom sneller wordt doorverteld (Kahneman, 2011 
p. 144). In de tweede plaats blijft de verspreiding van het nieuws afhankelijk 
van de spaarzame momenten dat de teleurgestelde aanvrager het onderwerp 
aansnijdt.  

Ten aanzien van het buurtbudgetarrangement is de doorwerking groter. Het 
EOP-bestuur is goed op de hoogte van wat er gebeurt en het effect van de in-
terventie zal bij hen duurzaam zijn, doordat EOP-bestuursleden blijvend in 
contact zijn met ambtenaren en leden van het college zolang de bestuursleden 
actief zijn binnen het EOP-bestuur. Bovendien staan de EOP-bestuurders in 
veel gevallen in nauw contact met hun achterban. Er zijn in het onderzoek 
indicaties gevonden die aangeven dat de interventie soms doorwerkt naar de 
beleving van de kloof bij de achterban van de EOP-besturen. De EOP-besturen 
hebben redelijk frequent contact met hun achterban.2 Dit wordt deels afge-
dwongen door de gemeente die openbare vergaderingen voorschrijft, deels 
door de verantwoordelijke grondhouding van bestuursleden zelf en deels door 
de wijze waarop de bestuurders worden geselecteerd. Soms gaat het om een 
vereniging van verenigingen, maar in twee gevallen wordt het bestuur gekozen 
via directe verkiezing, waar kiezers via hun voorkeurstem hun vertrouwen in 
bepaalde kandidaten uitspreken. Nader onderzoek zou kunnen verhelderen hoe 
sterk de doorwerking van de interventie is. 

  

                                                        
2  Weerdinge: ‘Ik zit in het bestuur om dorpsgenoten te leren kennen en dat lukt’; An-

gelslo: ‘Ik wordt op straat aangesproken door wijkbewoners over wijkzaken.’; Weite-
veen: ‘Mensen die contact zoeken met de gemeente, bellen mij op’. 
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Tabel 6-3: Adressant van interventie en doorwerking in ruimte en tijd 

Bij het referendum is het hele electoraat betrokken en de doorwerking zou dus 
het grootst van alle drie interventies kunnen zijn. Het onderzoek toont aan dat 
dit bij het eerste referendum ook daadwerkelijk is gebeurd. Bij het tweede 
referendum was dit echter niet het geval. Uit peilingen die in 2011 zijn afge-
nomen, blijkt dat het electoraat van Groningen het tweede referendum vrijwel 
vergeten is (Pauly, 2012). Het effect van referenda is dus incidenteel.3 

Uiteindelijk blijkt direct contact steeds weer de krachtigste manier om de kloof 
te verkleinen. Bij de welstandsprocedure werd duidelijk dat het bezoek aan de 
vergadering van de welstandscommissie van groot belang is om effect op de 
kloof te bewerkstelligen. Bij het buurtbudgetarrangement zijn de contacten 
tussen college en contactambtenaren enerzijds en EOP-bestuurders anderzijds 
van groot belang om de vertrouwensband te onderhouden die leidt tot duurza-
me verkleining van de kloof. Dat verklaart meteen waardoor voor veel kiezers 
het referendum een beperkt effect heeft. Gedurende de referendumcampagnes 
zijn er weliswaar meer contacten tussen kiezers en politici via massamedia 
(regionale kranten, huis aan huisbladen, regionale televisie), maar het meren-
deel van deze contacten is niet persoonlijk en zal daardoor door kiezers niet 
intens worden beleefd.  

                                                        
3  Bij het tweede referendum is het denkbaar dat de kloof na verloop van tijd groter is 

geworden door het referendum. Na de voor het college gewenste uitslag in 2005, werd 
in de raadszaal zeker tot 2012 de uitslag door het college en de coalitie gebruikt als een 
opdracht van het electoraat, terwijl het electoraat zelf zich niet gebonden voelde door de 
uitslag en in 2010 bij lokale verkiezingen een deel van het electoraat zijn stem liet bepa-
len door verzet tegen de totstandkoming van het plan waar in 2005 een meerderheid 
voor bleek te bestaan. College en coalitiepartijen handelden naar een uitslag van een re-
ferendum die volgens de referendumverordening vanwege de lage opkomst als niet ge-
houden beschouwd diende te worden. 

 Adressant inter-
ventie 

Doorwerking im-
pact 

Doorwerking in 
tijd 

Vermaatschappe-
lijking welstands-
procedure 

Aanvrager Kennissen Incidenteel 

Buurtbudgetar-
rangement van 
gemeente Emmen 

EOP-bestuur 
Wijk- of dorpsbe-
woners gemeente-
breed 

Structureel 

Referenda in Gro-
ningen 

Electoraat Gemeentebreed Incidenteel 
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6.5 CONCLUDEREND 

Hierboven staat kort beschreven hoe de drie interventies effect hebben op de 
perceptie van burgers van de afstand tussen overheid en burgers. Het is nu 
mogelijk om algemeen geldende conclusies te trekken door de effecten van de 
drie sterk verschillende interventies met elkaar te vergelijken.  

Een interventie heeft effect op de beleving van burgers van de kloof als bur-
gers in het licht van hun verwachtingen een positief (of negatief) oordeel heb-
ben over beslissingen van de overheid. Dit kloof verkleinend effect is maxi-
maal als de gevoelsintensiteit van de beslissing groot is en het oordeel sterker 
positief (of negatief) is.  

Bij de welstandsprocedure is de gevoelsintensiteit groot, het gaat hierbij vaak 
om voor het individu cruciale beslissingen met een vaak grote persoonlijke 
betrokkenheid. Bij buurtbudgetten gaat het om geld van de buurt, is de per-
soonlijke betrokkenheid minder groot, maar het betreft nog steeds wel zaken 
die de directe leefomgeving van de burger raken. Bij de onderzochte referenda 
ging het om een groot project wat veel kiezers relatief minder direct raakt dan 
het eigen huis of een buurtproject, zodat de persoonlijke betrokkenheid bij 
referenda geringer is.  

Daarnaast is de structurering van contacten van belang. Bij de welstandsproce-
dure is het contact, voor de meeste aanvragers incidenteel; men kan spreken 
van one shotters. Juist bij deze aanvragers van een bouwvergunning is het 
effect naar verwachting groot. Bij aanvragers die beroepsmatig de welstands-
procedure met enige regelmaat doorlopen, is het effect kleiner omdat ze vaak 
op zakelijke en niet persoonlijke wijze betrokken zijn bij het ontwerp en door-
dat hun eerdere ervaring met de welstandstoetsing helpt om de gebeurtenis 
realistisch in te schatten, waardoor bij hen de verwachting vrijwel gelijk is aan 
de uitkomst. Bij diegenen waar het effect van de interventie het sterkst aanwe-
zig is, is het effect eenmalig. 

Bij de buurtbudgetten worden wel structureel contacten opgebouwd. Nadeel is 
dat het effect hier mogelijk wegebt doordat de EOP-besturen net als professio-
nele aanvragers beter gaan inschatten wat mogelijk is en wat niet. Gedurende 
het onderzoek hebben we geen aanwijzingen gevonden dat er sprake is van 
wegebben van enthousiasme. 

Het referendum blijkt geen structureel effect te hebben op het verkleinen van 
de kloof. De ontmoetingen via het referendum zijn daarvoor te incidenteel en 
de gevoelsintensiteit is te gering. In Groningen zijn er in totaal drie referenda 
geweest: 1994, 2001 en 2005, dus ruwweg de laatste dertig jaar elke tien jaar 
één.  
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Als we de drie typen van interventies vergelijken dan lijkt het erop dat de 
buurtbudgetten in Emmen qua doorwerking en impact het grootste kloof ver-
kleinend effect sorteren.  

Dit brengt ons bij het halve antwoord op de centrale vraag:  

Het verkleinen van de ervaren kloof kan bevor-
derd worden door regelmatige kleinschalige en 
bij voorkeur structurele contacten tussen over-
heidsdienaren en burgers over onderwerpen 
die burgers raken. 

De andere helft van het antwoord gaat over de kwaliteit van de contacten. We 
hebben gezien dat zowel het mechanisme waarop de rechtvaardige verdeling-
theorie de aandacht vestigt (is de verdeling rechtvaardig) als het mechanisme 
waarop de rechtvaardige proceduretheorie de aandacht vestigt (is de overheid 
zorgvuldig te werk gegaan) een effect kunnen hebben op het verkleinen van de 
kloof, maar dat dit effect sterk kan verschillen doordat de omvang van dit ef-
fect afhankelijk is van de context. Bij de welstandsprocedure, dus bij grote 
persoonlijke betrokkenheid, is de beleving van de rechtvaardigheid van de 
procedure belangrijk, zeker omdat de burger in veel gevallen niet zijn zin zal 
(kunnen) krijgen. Bij de buurtbudgetten zijn zowel overwegingen van verde-
lende en procedurele rechtvaardigheid aanwezig en bij referenda, met lagere 
persoonlijke betrokkenheid, is het mechanisme van de rechtvaardige verdeling 
de meest relevante van beide.4 Het is waarschijnlijk dat bij grotere persoonlijke 
betrokkenheid het mechanisme van de rechtvaardige procedure een relatief 
grote rol gaat spelen. We zien dat ook terug in de studies van Tyler (2006 
p. 163) die onderzoek doet naar de acceptatie van straffen bij de gestraften – 
grotere persoonlijke betrokkenheid is nauwelijks denkbaar. De onderzoeksge-
gevens bieden echter onvoldoende houvast, zodat we hier te maken hebben 
met een hypothese voor nader onderzoek. 

De tweede helft van het antwoord over de kwaliteit van de contacten luidt dus 
als volgt: 

                                                        
4  Overigens is dit ook het gevolg van het feit dat in de Nederlandse politieke cultuur er 

vrij algemeen sprake is van groot vertrouwen in democratische procedures bij verkie-
zingen en referenda, waardoor er hier gezien de hoge verwachtingen weing te winnen 
valt.   
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Het verkleinen van de ervaren kloof kan zowel 
bevorderd worden door het mechanisme van de 
rechtvaardige verdeling als door het mecha-
nisme van de rechtvaardige procedure, maar 
het succes van deze mechanismen kan per con-
text verschillen. 

In tabel 6-1 (p. 160) is te zien dat in de context van de meer persoonlijke con-
tacten met kans op grote negatieve persoonlijke gevolgen bij de welstandspro-
cedure de mechanismen van een rechtvaardige procedure doorslaggevend zijn, 
terwijl bij de weinig persoonlijke contacten en minder persoonlijk beleefde 
uitkomst het mechanisme van de rechtvaardige verdeling doorslaggevend is 
voor veranderingen in de kloof. Bij het buurtbudgetarrangement dat hiertussen 
het midden houdt, blijken beide mechanismen van belang. Uiteraard is deze 
conclusie gebaseerd op een klein aantal onderzochte interventies, maar deze 
gevolgtrekking sluit aan bij het onderzoek van Tyler (2006) die onderzoek 
deed naar de acceptatie van sterk negatieve en persoonlijke uitkomsten (ge-
vangenisstraf, boetes), dat een rechtvaardige procedure juist bij persoonlijke 
contacten van groter belang is, terwijl bij een meer afstandelijk beleefd contact 
met de overheid de inhoudelijke uitkomst zwaarder weegt.  

Als het de overheid ernst is met het verkleinen van de kloof, zal de overheid 
dus frequent intensief contact mogelijk maken tussen beslissers van overheids-
zijde met belanghebbenden aan burgerzijde op een moment dat er nog iets te 
beslissen valt. De leden van de welstandscommissie kunnen de inbreng van de 
aanvrager nog meenemen bij hun beslissing. De EOP-besturen kunnen zelf de 
prioriteiten voor de wijk of het dorp vaststellen en daarbij rekening houden 
met de hen bekende kaders. De kiezer zal over het algemeen vanwege de ge-
volgde procedure een goed gevoel overhouden als de uitslag van het referen-
dum bekend wordt, zelfs als blijkt dat de uitslag niet overeenkomt met zijn 
voorkeur.5  

Maar elke ervaring zal in de loop van de tijd verdwijnen in de mist van de tijd. 
Daardoor is het noodzakelijk dat de goede ervaringen voortdurend hernieuwd 
worden. Bij de welstandsprocedure gebeurt dat in ieder geval opnieuw bij 
iedere aanvraag (buiten welstandsvrije gebieden), bij de buurtbudgetten is er 
structureel contact en bij referenda is het aantal interventies te incidenteel om 
referenda in te zetten als middel om de kloof te verkleinen. In elk van de on-

                                                        
5  Ook al leidt dit – gezien het al grote vertrouwen in correcte democratische procedures 

rond verkiezingen en referenda – niet tot zichtbare effecten op de omvang van de kloof. 
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derzochte gevallen is het gedrag van de overheidsdienaar die optreedt namens 
de overheid van doorslaggevend belang. Bij de welstandsprocedure gaat het 
om ambtenaren van de gemeente en leden van de commissie, bij het buurtbud-
getarrangement om leden van het college en de contactambtenaren en bij refe-
renda om het lid van het college dat het standpunt van het college verwoordt. 

Het verkleinen van de kloof is daarmee niet een beleidsdoelstelling die met één 
maatregel bereikt wordt. Het vraagt van de overheid voortdurende waakzaam-
heid en afhankelijk van de context de juiste interventies en passende uitvoe-
ring. Het vraagt aandacht en onderhoud bij elk contactmoment tussen burgers 
en hun overheidsdienaren, zowel bestuurders als ambtenaren.  
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7 SUMMARY 

In the Netherlands the word ‘kloof’ is used to describe the metaphorical1 dis-
tance between the government and its citizens. The kloof is defined here as the 
distance that civilians perceive between themselves individually and their gov-
ernment. It is generally believed that without intervention this kloof will widen 
over time. This thesis investigates three interventions that, among other objec-
tives, aim to narrow the kloof between citizens and their local government. 
These three interventions are i) the improvement of the architectural quality 
procedure, ii) an arrangement of neighbourhood budget and iii) the referen-
dum. The architectural quality procedure is empirically investigated in the 
community of Heerenveen and the former communities of Skarsterlân and 
Lemsterland. The arrangement of neighbourhood budget is investigated in the 
community of Emmen and the referendum is investigated in the community of 
Groningen. 

The empirical data are used to find whether and how the kloof narrows by 
these three interventions. We have used two theories that enable to measure 
the effect of the interventions. These theories are a) the rational choice theory 
and b) the procedural justice theory. The first theory investigates the citizens 
level of satisfaction with the outcome of an interaction with the government 
and the second investigates to what extent citizens are satisfied with the way in 
which the government behaved or treated them during such an interaction.  

The width of the kloof can be changed if two conditions are met. The interac-
tion with the government must be important to the citizen and the citizen must 
be surprised by either the outcome or the way the government behaves. If citi-
zens are highly emotionally involved and are positively surprised with either 
the outcome or the treatment they experience, the kloof narrows. On the other 
hand, if citizens with the same level of involvement are negatively surprised 
the kloof will widen. If citizens do not have any emotional involvement we 
may expect to see no change in the kloof. 

This summary briefly describes the three interventions along with the findings 
from our investigations, and follows with a discussion of the impact of the 
interventions on society. How far did the interventions made to citizens change 
their position on the kloof and what can we conclude about the endurance of 
the interventions? 

                                                        
1  Metaphors create insight, but in creating ways of seeing they tend to create 

ways of not seeing (Morgan, 1997 p. 348). 
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7.1 ARCHITECTURAL QUALITY PROCEDURE 

In the Netherlands a citizen who has a plan to build or change a building needs 
a permit of the local government. The application for the permit has to meet a 
set of conditions. One of those conditions is an acceptable architectural quali-
ty. A committee of architects will advise the local government whether this 
condition is met. It is a widely accepted procedure, but applicants who undergo 
this procedure find it often quite frustrating. Minister Remkes decided to 
change the procedure. The council had to make a nota in which citizens could 
find the requirements that their plan has to meet and make the meetings of the 
committee of architects open for public and, as a result of this, open for the 
applicants. 

The desired effect is under two conditions achieved by the mechanisms of the 
procedural justice theory. The two conditions are on one hand that citizens 
make use of their right to go to the meeting of the committee of architects and, 
on the other hand, that the commission communicates for the applicants under-
standable, both during the meeting and in its written expression after the meet-
ing (see table 7-2). The oral communication during the meeting has more ef-
fect than the written. This is because when the committee uses jargon, the 
applicant can directly respond, verbally or non-verbally, that he does not un-
derstand what is said and members of the committee are able to explain them-
selves. 

The procedural justice mechanism has more effect during a meeting, because a 
negative message is more easy to accept by the applicants during a conversa-
tion than when this message is sent by mail (or email). The messenger can 
react to questions and nonverbal reactions of the applicants and the applicant 
can explain, if asked, his or her choices. During the meetings the decision of 
the committee is rarely influenced by input of the applicant, which means that 
the applicant will as a rule not be positively surprised by the outcome of the 
procedure and therefore he will not change his or her belief about the width of 
the kloof. The statistical data reflect the strongest correlation when people got 
listened to and when they found that a good conversation was possible (table 
7-1). 
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Table 7-1: correlation between the evaluation of the result of the procedure and some ques-
tions of a survey (p= procedural justice, r = rational choice), ** significant 99% 

 Pearson 
correlation 

Significant 2-
tails  

N 

Did the committee listen? (p) 0,83 0,000 ** 40 

Do you agree with the outcome? (r) 0,73 0,000 ** 49 

Was a good conversation possible? (p) 0,70 0,000 ** 42 

Did you recieve information about the criteria 
(p) 

0,41 0,002 ** 48 

Did you hire an advisor? (-) 0,40 0,002 ** 53 

Was the verbal explanation clear (p) 0,38 0,005 ** 45 

Did you recieve information about the proce-
dure? (p) 

0,34 0,009 ** 50 

Was the written explanation clear? (p) 0,16 0,174  37 

Did you attend the meeting of the committee? (-) 0,15 0,152  49 

Did you get your advice quickly? (r) 0,10 0,243  48 

In table 7-1 we also find a strong correlation between people who agree with 
the outcome and people who are satisfied with the whole of the procedure. As 
we have no evidence that the committee did change their advice because of the 
new architectural quality procedure, we cannot conclude that the rational 
choice theory has led to a smaller kloof. The result is important, but remained 
– as far as we know – the same. 

In order to find that one is listened to and has a good conversation applicants 
have to attend the meeting. We therefore may conclude that the aspects that are 
part of the procedural justice theory have the most pronounced effect on the 
kloof. 

7.2 NEIGHBOURHOOD BUDGET IN EMMEN 

The neighbourhood budget in Emmen is not merely a budget that can be spend 
by a neighbourhood committee. Part of the arrangement is that the local gov-
ernment maintains close contact with the neighbourhood committee. This con-
tact builds trust between the committee and the local government. 

The evidence shows that both mechanism based on either the rational choice 
theory and on the procedural justice theory have the desired effect on the per-
ception of the kloof by the members of the neighbourhood committee. This is 
based on trust on the local government which is built on the close contacts and 
the freedom of choice when deciding how the budget is spend. If a committee 
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comes with an idea that is not feasible, a civil servant explains the problem and 
helps them to find a solution. 

We found that members of the neighbourhood committees were positively 
surprised because they were able to spend the money on the projects they 
themselves chose and because they had close contacts with the local govern-
ment (rational choice theory). We saw that tension arose when civil servants 
tried to influence how the budget was spent. 

We also found that members of the neighbourhood committees were positively 
surprised because they found that the procedure was fair (rational choice theo-
ry). Contact officers had to communicate unambiguously and understandable. 
Contact officers can do this only when they are supported by the local gov-
ernment and the higher ranks of the civil servant organisation; most important 
of them the town clerk. Furthermore the members of the neighbourhood com-
mittees have to experience that they get support from the local government 
when needed on procedural issues (table 7-2). 

Table 7-2: Conditions for success 

 Rational choice theory Procedural justice theory 

Improvement of the archi-
tectural quality procedure • - 

• Applicant visits meeting 
• Committee advice com-

municates understandable 
about the advice 

Neighbourhood budget 
arrangement of Emmen 

• Freedom of choice 
• Neighbourhood commit-

tee gets attentions of local 
government 

• Contact officer communi-
cates unambiguously and 
understandable about the 
rules 

• Contact officer is sup-
ported by the local gov-
ernment and the town 
clerk 

• Neighbourhood commit-
tee members feel they are 
trusted by the local gov-
ernment 

Referendums of Gronin-
gen 

• Referendum result is fully 
taken over by the local 
government 

• Procedure carried out 
correctly 

If all conditions are met, the members of the neighbourhood committees think 
the kloof is small. They call on the members of the local government or make 
contact with civil servants via the contact officer. A good example of the per-
ception of a small kloof is a statement of a critical member of one of the 
neighbourhood committees: ‘I understand why the civil servants are so slow; 
they have several projects on their hands, while I have only one.’ 
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7.3 REFERENDUMS IN THE CITY OF GRONINGEN 

In this research we investigated two referendums in the mid-sized city of Gro-
ningen. Both were about a redevelopment plan on the Grote Markt in the cen-
tre of the city. Both are so called protest referendums (Zimmerman, 2001). 
They are referendums that are held because an opposition movement contests a 
plan of the governance. The first referendum in 2001 (North side) became a 
victory for the opposition, while the second referendum became a victory for 
the governance and the majority of the local council. 

During the first referendum the electorate initially distrusted the governance 
but after the outcome of the referendum the governance instantaneously and 
announced that they would not try to execute the plan on another manner. This 
means that during the first referendum the average member of the electorate 
was positively surprized about the outcome and about the fact that the govern-
ance accepted its loss. The kloof became smaller as a result of 1) the effects of 
the mechanism that is part of the rational choice theory. The electorate was 
positively surprized in the extent in which they got what they wanted and 2) 
because the electorate found the issue important, which is shown by the at-
tendance of the referendum. 

During the second referendum the attendance was lower. Therefore the effect 
via the mechanism of the rational choice theory was less or void. 

The mechanisms of the procedural justice theory did not influence the width of 
the kloof much on either of the referendums. During the campaign in the first 
referendum the opposition claimed that the governance did not behave accord-
ing to the democratic rules, we did not find evidence that this made much im-
pact on the expectations of the electorate about the behaviour of the govern-
ance. This meant that when the governance did behave as a good guarantor of 
democracy should, they did what the electorate of them expected to do and that 
the electorate was not surprised positively. So the change on the kloof as a 
cause of mechanisms of the procedural justice theory was small. The govern-
ance can broaden the kloof, but not diminish the kloof on issues where citizens 
expect perfect behaviour of the governance. 

7.4 SCALE AND IMPACT OF THE INTERVENTIONS 

Comparing the three interventions tell us something about the scale and impact 
outside the target audience of the interventions. The interventions are aimed at 
different target audiences and work on different scales. The architectural quali-
ty procedure aims at individuals that apply for a building permit (micro scale); 
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the neighbourhood budget arrangement targets the neighbourhood committee 
(meso scale) and the referendum targets the electorate (macro scale). 

This means that with the architectural quality procedure the gains are inci-
dental and will only have an impact outside the target group, when the mem-
bers of the target audience tell about their experiences. We may expect that 
their positive experiences will have less effect than negative experiences, be-
cause the latter make better stories (Kahneman, 2011 p. 144). We may expect 
that the experience will have a long lasting effect on the members of the target 
group, because many of them find the experience very important: a ‘life time 
investment’, as one of the respondents called it. 

The impact of the neighbourhood budget arrangement outside the target group 
may be expected to be greater. We found that most of them had good contacts 
with the people they represented. The data do not show whether these contacts 
lead to profound impact on the represented people, so we need more research 
if we want to discover that this effect exists. 

Nevertheless we found that the impact on the target group is more long lasting 
as compared with the applicants for a building permit with the improvement of 
the architectural quality procedure, except for those applicants who repeatedly 
apply for a permit. But the effect on the latter group is not as big, because they 
are less positively surprised by the improved procedure, because their accepta-
tions were more realistically beforehand. 

Table 7-3: Target audience per intervention and scale of impact in space and time 

Intervention Target audience Impact in space Impact in time 
Improvement of 
the architectural 
quality procedure 

Applicant Acquaintances Incidental 

Neighbourhood 
budget arrange-
ment of Emmen 

Neighbourhood 
committee members 

Inhabitants of 
neighbourhood of 
village 

Structural 

Referendums of 
Groningen 

Electorate Electorate Incidental 

During a referendum the target audience is whole of the electorate. This im-
pact could therefore be the largest of the three interventions and we noticed a 
profound effect after the first referendum. But we also found evidence that 
members of the electorate forget their experience which leads to the conclu-
sion that this intervention is as incidental as the improvement of the architec-
tural quality procedure. 

In the end personal contact is the most effective manner to fight the width of 
the kloof. Attending the meeting of the architectural quality committee, the 
contacts between members of the neighbourhood committee on the one hand 
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and the governance and civil servants on the other hand and the contacts dur-
ing a referendum campaign are meaningful. If these contacts build trust, the 
kloof will diminish structurally. We found this most clear with the neighbour-
hood budget arrangement, which is not surprising as it is the only intervention 
that has structural impact over time. This explains also why the effect of a 
referendum is relatively small: almost all members of the electorate have only 
contact via television or papers. The referendum is for most of the members of 
the electorate not a life time investment or decision. 

7.5 CONCLUSION 

In table 7-4 we summarize the effects of the three interventions on the percep-
tion of the width of the kloof between the government and citizens according 
to the perception of citizens.  

Table 7-4: Effects of the three interventions 

 Rational choice 
theory 

Procedural  
justice theory 

Improving the architectural quality proce-
dure in the community’s Heerenveen, 
Skarsterlân and Lemsterland 

0 ++ 

Neighbourhood budget of the community 
Emmen 

++ ++ 

Referendums of the community Groningen ++/0 -/0 

An intervention has an effect on the perception of the kloof by citizens if 1) 
citizens are surprized by the behaviour of the government and 2) the feelings 
of citizens about the issue are intense. The surprise may be positive or nega-
tive. A positive surprise diminishes the width of the kloof and a negative sur-
prize enlarges the kloof. 

During an architectural quality procedure the issue may be about a life invest-
ment of an applicant. This indicates that the effect on at least some applicants 
can be large. The issue of the neighbourhood budgets is less personal and 
therefore we found a less profound impact on individual citizens. This is more 
so the case with a referendum. During the second referendum a low attendance 
shows a relative low interest in the issue at hand, but even a high attendance 
shows a lower interest than local elections.  

We saw that some interventions are more structural than others. During the 
architectural quality procedure the impact may be high, but the impact is not 
repeated within the group where the impact is largest: those who apply only 
once.  
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With the neighbourhood budget arrangement the impact may not be as great, 
but is structural and may therefore be more lasting. We did during the investi-
gation not find indications of waning of enthusiasm. 

The referendum has no structural effect on the kloof. The contacts via a refe-
rendum are too incidental. In the community of Groningen there were three 
referendums (1994, 2001, 2005), which means there was less than one referen-
dum per ten years since 1994. 

This leads to the conclusion that:  

The diminishing of the kloof can best be pro-
moted by regular small scale and preferably 
structural contacts between public servants and 
governance with citizens on issues that affect 
citizens 

We can also draw conclusions about the rational choice theory and procedural 
justice theory. We have seen that both the rational choice (an equitable distri-
bution of the outcome of a procedure) as the procedural justice theory (did the 
government behave according to fair procedures) can have a positive effect, 
but the effect can differ depending on the context in which we investigated the 
theories and their mechanisms. 

During an architectural quality procedure we find the procedural justice to be 
decisive for the diminishing of the kloof. With the neighbourhood arrange-
ments the working of both mechanisms were found and with the referenda we 
found that the rational choice theory was more important than the procedural 
justice theory. These conclusions can be summarized in the next statement: 

Narrowing the kloof can be promoted by the 
mechanisms of both the rational choice theory 
and the procedural justice theory, but the suc-
cess varies depending on the context. 

The context can lead an effect to be either structural or incidental on the one 
hand and can be aimed at a large target audience or at a single citizen. But a 
large target audience is no guarantee for a large scale effect, because the issue 
at hand must be important for the citizens that are involved with the procedure 
and it is difficult to maintain an enduring relation with a large scale target 
audience. It is more easy to maintain an enduring contact with medium sized 
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target audiences (neighbourhood committees) but here too the issues at hand 
must be important to the members of the medium target sized audience. 

The procedural justice theory may be more important in those contexts where 
the government has to take decisions that are not popular with the citizens. 
Tyler (2006) constructed his theory after examining the acceptance of citizens 
who were fined or were put in prison. 

If the governance wants to diminish the kloof, it needs to make frequently and 
intensively contact with citizens. That is: members of the architectural com-
mittee must meet the applicants of building permits and the members of neigh-
bourhood committees must have close contacts with the local governance and 
civil servants. The electorate will as a rule accept the referendum procedure, 
but appreciates it when the governance completely takes over the outcome of a 
referendum resolutely and absolutely. 

But every experience will diminish over time. This means that good experi-
ences must be repeated over and over. This can be done with each application 
for a building permit during an architectural quality procedure and via the 
structural (labour-intensive) contacts between governance and citizens with the 
neighbourhood arrangements. The number of referendums is too low for an 
enduring impact on the width of the kloof. 

We found that the behaviour of the government servant is important within 
each intervention. The behaviour of civil servants and members of the commit-
tee was important during the architectural quality procedure. With the neigh-
bourhood arrangements the position of the contact officer was very important, 
combined with a stern backing of the governance and the top of the civil ser-
vant organisation. The effect of the first referendum depended for a strong part 
on the announcement of the position of the governance by an alderman. 

Narrowing the kloof is a policy that cannot be achieved with one single mea-
sure. It requires constant vigilance of the government and actions must be 
adjusted to the context. The policy demands attention on every moment of 
contact between citizens and their government, governance and civil servants 
alike.  
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BIJLAGEN 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

Awb Algemene wet bestuursrecht 
Bbl Besluit bouwvergunningsvrije en 

licht-bouwvergunningplichtige 
bouwwerken 

Biab Bouwbesluit indieningsvereisten 
aanvraag bouwvergunning 

BME Beleidsregel Meerjarenbudgetten 
EOP 

BZK Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 

CVE Centrumvernieuwing Emmen 
DvhN Dagblad van het Noorden 
EOP Erkende overlegpartner, zoals 

gedefinieerd in de Verordening 
Overlegstructuren (VO): een door 
de raad ingestelde gesprekspartner 
die de bewoners van een buurt-
schap, kern, wijk of dorp verte-
genwoordigen 

GCC Groninger City Club, vereniging 
van binnenstadondernemers 

GD Groninger Dagblad 
Gemw Gemeentewet 
GGGM Geen Gat in de Grote Markt, refe-

rendumactiegroep tegenstanders, 
2001 

GM Grote Markt 
GMJ Grote Markt Ja!, referendumactie-

groep voorstanders, 2005 
GR Gemeenteraadsverkiezingen 
Gw Grondwet 
HIGG Huis voor Informatie en Geschie-

denis Groningen 
JS Jonge Socialisten afdeling Gronin-

gen 
Kst Kamerstuk 
MD40M Meer Doen met 40 Miljoen, refe-

rendumactiegroep tegenstanders, 
2005 

NvhN Nieuwsblad van het Noorden 
OCSR Raadscommissie Onderwijs, Cul-

tuur, Sport en Recreatie 
Rv Referendumverordening 
RvG Referendumverordening Gronin-

gen 
Rvsl Verslag raadsvergadering 

SNN Samenwerkingsverband Noord 
Nederland 

TRw Tijdelijke Referendumwet  
VO Verordening Overlegstructuren 
Wabo Wet algemene bepalingen omge-

vingsrecht  
Ww Woningwet 
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INDELING EOP’S 

 EOP 
(alfabetisch) 

Typering 
volgens 
VO1 

Indeling 
zand, 
veen, klei 

Perifeer tov 
Emmen in 

km. 

Aan 
hoofd-
weg 

Totaal 
budget 

‘06-‘08 

Kwa-
drant 

Amsterdam-
scheveld /De 
Peel  

K&B Veen 12,2 Nee € 30.930 Velden 

Angelslo W Zand 3,7 Ja € 96.423 Stad 
Barger-
Compasc. 

KD Veen 16,3 Nee € 47.412 Blokken 

Bargeres W Zand 2,9 Ja € 11.126 Stad 
Bargermeer 
/Meerveld 

K&B Veen 2 Ja € 34.764 Stad 

Barger-
Oosterveen 

K&B Veen 12,9 Nee € 36.486 Blokken 

Barger-
Oosterveld 

W Zand 5,2 Ja € 54.579 Stad 

Delftlanden2 W Zand 4,3 Ja € 0 Stad 
Emmen 
Centrum 

W Zand 0,8 Ja € 68.985 Stad 

Emmer-
Compasc. 

GD Veen 11,9 Nee € 76.869 Monden 

Emmer-
Erfscheiden-
veen 

KD Veen 11,9 Nee € 53.853 Monden 

Emmerhout W Zand 4,6 Ja € 88.404 Stad 

Emmermeer W Zand 2,2 Nee € 90.261 Stad 

Emmeschans W Zand 3,9 Ja € 37.959 Stad 
Erica 
(dorpsraad) 

MD Veen 9,3 Ja € 84.096 Velden 

Foxel K&B Veen 12,5 Nee € 43.650 Monden 

Klazienaveen  GD Veen 10,4 Ja € 134.198 Blokken 
Klazenaveen
-Noord  

K&B Veen 9 Nee € 30.288 Blokken 

Loeksham K&B Veen 8,1 Nee € 29.493 Stad 
Nieuw-
Amsterdam 
/Veenoord 

GD Veen 13,6 Ja € 42.129 Blokken 

Nieuw-
Dordrecht 

KD Veen 7,8 Ja € 112.074 Velden 

Nieuw-
Schoonebeek 

KD Veen 21,3 Nee € 45.177 Blokken 

                                                        
1  K&B = Kernen en buurtschappen; W = Wijken van Emmen en centrumgebied; MD = 

Middelgrote dorpen; KD = Kleine dorpen 
2   Delftlanden is ten tijde van het onderzoek in oprichting
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 EOP 
(alfabetisch) 

Typering 
volgens 
VO1 

Indeling 
zand, 
veen, klei 

Perifeer tov 
Emmen in 

km. 

Aan 
hoofd-
weg 

Totaal 
budget 

‘06-‘08 

Kwa-
drant 

Nieuw-
Weerdinge 

MD Veen 11,3 Nee € 63.378 Monden 

Noordbarge W Zand 1,1 Nee € 38.130 Stad 

Oranjedorp K&B Veen 8,4 Nee € 32.292 Stad 

Rietlanden W Zand 4,8 Ja € 117.924 Stad 

Roswinkel KD Veen 15,1 Nee € 45.951 Monden 

Schoonebeek  MD 
Klei 
(beek) 

16,8 Nee € 82.674 Velden 

Weerdinge K&B Zand 4,5 Nee € 44.520 Monden 

Weiteveen KD Veen 17,9 Nee € 45.651 Blokken 

Westenesch W Zand 1,8 Nee € 30.444 Stad 
Woonparc 
Sandur 

W Zand 8,4 Ja € 47.715 Stad 

Zandpol K&B Veen 13,2 Nee € 34.026 Velden 

Zuidbarge W Zand 3 Ja € 31.563 Stad 
Zwartemeer 
(dorpsraad) 

MD Veen 14,3 Ja € 60.027 Blokken 

Aantal cases 
per type 

  Kwartielen  Kwartiel.  

 MD 2 (4) Z 3 (14)  1 (9) J 4 (16) 0 (9) V 1 (5) 

 K&B 2 (9) V 5 (20)  2 (9) N 5 (19) 4 (9) S 2 (16) 

 W 2 (13) K 1 (1)  2 (8)   3 (8) M 3 (6) 

 GD 2 (3)    4 (9)   2 (9) B 3 (8) 

 KD 1 (6)           
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