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WRR: 2012 “Vertrouwen in burgers”

“De schurende logica’s tussen burgers en 
beleidsmakers confronteren de 
leefwereld van burgers met 
de systeemwereld van beleidsmakers. 

Het past lang niet altijd binnen het wereldbeeld van de 
beleidsmakers dat burgers ook experts kunnen zijn”.



Waar wil ik het over hebben:

• Wat zijn succesfactoren
• Wat zijn faalfactoren
• Burgerforganisaties en gebiedsprocessen?
• Toekomstige uitdagingen in deze regio: water, klimaat, stikstof, natuur



Succesfactoren beginfase

• Wederzijds vertrouwen en respect 
• Goede relatie met de Gedeputeerden
• Openheid
• Enthousiaste vrijwilligers
• Samenwerkingsovereenkomst 
• Meerwaardetraject
• Grondverwerving
• Gelijkwaardigheid



Faalfactoren van onze aanpak

• (Te)veel hooi op de vork (aanbesteding Markhoeve) 
Verwachtingen t.a.v. Markhoeve niet gehonoreerd

• Provincie traineert verlenging samenwerkingsovereenkomst

• Nieuwe College 



Gebiedsprocessen en burgerorganisaties (1)
Wat is nodig?
• Samenwerkingsovereenkomsten
• Heldere verantwoordelijkheidsverdeling
• Vertrouwen en respect
• Afspraken over proceskwaliteit
• Maatwerk (meekoppeling)
• Synergie van kwaliteiten (regio en provincie)
• Leiderschap
• Veerkracht: WUR studie. 



Gebiedsprocessen en burgerorganisaties (2)

• Openheid
• Taalgebruik
• Faciliterende houding 
• Professionele ondersteuning
• Onafhankelijke procesbegeleiding 
• Durven loslaten: 
• “Loslaten waar het kan, sturen waar het nodig is” (WRR)
• Continuïteit van bestuur / afspraken



Toekomstige uitdagingen voor deze regio

• Klimaat en water:
Water vasthouden
Overstromingen voorkomen
Aanpassingen landgebruik
KRW: waterkwaliteit

Aankoop stikstof 
combineren met natuurontwikkeling, PAS-melders,
en extensivering / vitale veehouderij



Maarten Hajer, vroegere directeur PBL:

“Overheden kunnen bij 
gebiedsontwikkeling meer gebruik maken 
van de capaciteit en creativiteit van de 
energieke samenleving”.

Bron: De energieke samenleving, PBL.



Tjeenk Willink:

“Als de vertegenwoordigende democratie 
hapert, komt het op de maatschappelijke 
democratie, de burgersamenleving, aan. 
Daarom is ruimte voor en steun aan 
burgerinitiatieven zo belangrijk”.

Bron: Groter denken, kleiner doen. Tjeenk Willink. 2020



Minister Bruins Slot (september 2022): 

“Onze democratie begint in de samenleving. 
Dat betekent ook dat initiatief vanuit de 
samenleving de ruimte moet krijgen”.



Dank voor uw aandacht!

• Meer weten: www.verenigingmarkdal.nl.

• Lid worden - Vereniging Markdal

Joost.de.jong@markdal.org
06-2811 3854

http://www.verenigingmarkdal.nl/
https://verenigingmarkdal.nl/meedoen/lid-worden/
mailto:Joost.de.jong@markdal.org
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