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 Hoe denken burgers over 
regionale 
bestuurshervormingen?  

 

 Niet zozeer: voor of tegen?  

Evenwichtigheid 
oordeelsvorming  

 

 Weinig over bekend; 
uitzondering dissertatie 
Boogers 1997   

 

Het perspectief van burgers 

Maatschappelijk draagvlak 

stadsregionaal bestuur in 

het knooppunt Arnhem - 

Nijmegen 



 Samenvoeging van 
Enschede (145,000), 
Hengelo (80,000) en 
Borne (20,000) tot 
Twentestad  

 Survey burgers in 
Enschede (N=318)  

 Vragen uit Noors 
onderzoek L.E. Rose 

 Gegevens verzameld 
door P. Geurts (UT)  

 De casus: Twentestad (1996-1999) 



Expectations (+/0/-)  

about Twentestad 

 Effectiviteit 

 Efficiency 

 Variëteit voorzieningen / diensten 

 Lagere belastingen 

 Financiële situatie gemeente 
 

 

 Politieke betrokkenheid burgers 

 Afstand burgers – politiek  

 Solidariteit in gemeenschap  

 

 

 

“Consument”  / 

Belastingbetaler 

Lid lokale gemeenschap 

 Twee typen effecten hervorming 

57% overwegend positief 54% overwegend negatief 



A balanced view! 
Verwachtingen  

democratie en 

burgerschap 

Verwachtingen bestuurskracht 

Negatief  Neutraal Positief   Totaal 

Negatief 54%      

(172) 

 Neutraal 

 

 Positief 

 

Totaal 57% 

(182) 

100%  

(318) 

 Burgers: in twee kampen ? 



A balanced view! 

Verwachtingen  

democratie en 

burgerschap 

Verwachtingen consumentperspectief 

Negatief  Neutraal Positief   Totaal 

Negatief 
18% 6% 30% 

54%      

(172) 

 Neutraal 
6% 9% 17% 

32%      

(103) 

 Positief 
3% 1% 10% 

14%        

(43) 

Totaal 27%  

(85) 

16% 

(51) 

57% 

(182) 

100%  

(318) 

 Burgers: “mixed feelings”  



Gulliver’s Travels (1726) 

Overeenstemming tussen 
opvatting Enschedese 
burgers en Gulliver’s 
ervaringen:  

 

Brobdingnag (GROOT)                 
en Lilliput (KLEIN)               
hebben beide hun voor 
en hun tegen 

 

Brobdingnag 

Lilliput 



 The capacity of the system 
to solve major problems 
may well increase with 
system size. 

 

 Citizen participation may 
well be maximized when 
the system is small 

 

 Ook Enschedese burgers 
denken tamelijk 
genuanceerd over 
bestuurshervormingen 

 

Robert Dahl & Edward Tufte 



 Twentestad is …… Procent 

allen 

Procent 

meningen 

Zeer slecht idee 10 15 

Slecht idee 25 35 

Goed idee 28 40 

Zeer goed idee 7 10 

Totaal 71 100 

(222) 

Weet niet / Geen antwoord 29   

Totaal 100        

(318)  

 Hoe werkt dit door?  



Verwacht meer effectiviteit / efficiëntie ,34 
(,00) 

Verwacht meer democratie ,26 
(,00) 

Keus voor Pro Twentestad partij ,12 
(,07) 

Lokale verankering (buurtcontacten)  -,13 
(,05) 

Lokale politieke belangstelling -,18 
(,02) 

Gender (1=man;2=vrouw) -,27 
(,00) 

R2 = 0,45; Geen effecten: politieke kennis; opleiding  en leeftijd.  

 

 

 

Invloed factoren (oa verwachtingen)  



Conclusie 

 Eerder: burgers hebben genuanceerd beeld effecten 
hervorming 

 Rationaliteit: verwachtingen over effecten zijn belangrijke 
verklarende factor voor steun hervorming 

 Evenwichtig oordeel: oog voor effectiviteit / efficiëntie èn voor 
kwaliteit lokale democratie 

 

 Boogers (1997) e.a.: discussie stadsregionaal bestuur “over 
de hoofden van de burgers heen is gevoerd” 

 Dat is niet nodig: burgers lijken in staat tot evenwichtige 
oordeelsvorming over regionale bestuurshervormingen 

 Negeert men burgers: dan risico invoeren van een door 
burgers “ongewenst bestuur” (Boogers 1997) 

 


