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Burgerparticipatie in Amersfoort door de 

ogen van een ervaringsdeskundige.
Ronald Vis is politicoloog en bestuurskundige.    

Hij heeft vijftien jaar (1988-2003) als raadslid, 

fractievoorzitter en lijsttrekker voor GroenLinks in 

de gemeenteraad van Amersfoort gezeten en vier 

jaar (2003-2007) als lid van provinciale staten van 

Utrecht. Daarnaast heeft hij als senior projectlei-

der  lokale democratie gewerkt bij het Instituut 

voor Publiek en Politiek (IPP) te Amsterdam.      

Hij heeft zich specifiek bezig gehouden met het 

geven van trainingen  over de invoering van de 

wet dualisering gemeentebestuur (7 maart 2002)  

waarbij de hoofdtaken van  het besturen op 

hoofdlijnen en controleren van het college bij de 

gemeenteraad kwam te liggen. Essentieel onder-

deel van de wet dualisering gemeentebestuur  

was, dat de relatie tussen burgers en gemeente-

raad zou worden  versterkt. Geen wonder dat het 

ontwikkelen en uitvoeren van burgerinitiatieven 

daarbij werd gepromoot en zijn specifieke 

aandacht kreeg. Zijn baan als senior projectleider 

bij het IPP combineerde hij met zijn lidmaatschap 

van de gemeenteraad tot 2003 en van provinciale 

staten van Utrecht tot maart 2007 .                                      

Ronald is nu gepensioneerd en ik vraag hem om 

naar het besluitvormingsproces van de gemeente-

raad inzake het Heiligenbergerbeekdal te kijken en 

met mij mee te kijken naar de mate waarin de 

gemeente burgers betrekt bij het herstellen van 

‘Het Beekdal’ en in het algemeen: bij de beleids-

vorming. 

Kanteling in standpunt gemeenteraad                    

In de gemeenteraad is veel gesproken over wat er 

moest gebeuren als de twee ziekenhuizen De 

Lichtenberg (protestant) en Elisabeth (katholiek) in 

één ziekenhuis zouden opgaan. Zes jaar lang is er 

gediscussieerd over de harde eis van het college 

dat dat voor de gemeente een ‘budgettair-neutrale 

operatie’ zou worden: aankoop nieuw terrein; 

slopen, saneren, een nieuw bestemmingsplan voor 

de oude ziekenhuislocaties, en een nieuwe 

infrastructuur als daar -zoals gepland- woningbouw 

zou komen. Die woningbouw zou het geld moeten 
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opbrengen om deze operatie budgettair-neutraal 

te kunnen laten verlopen. De partijen die zich 

verbonden hadden aan het collegeprogramma 

waarin deze operatie was opgenomen, konden zich 

niet distantiëren van deze beslissing. 

In 2010 verschoven de politieke verhoudingen in 

de gemeenteraad. D66 kon samen met de VVD een 

college vormen. Toen konden de panelen verschui-

ven. D66 kon wat eisen. Er kwam een uitruil tot 

stand: de VVD kon de West-tangent realiseren en 

D66 kreeg het herstel van ‘Het Beekdal’. Dat laat-

ste kostte 18 miljoen euro. Waar die 18 miljoen 

tenslotte gevonden moesten worden, moest per 

jaar  via de jaarbegroting gevonden  worden. Geen 

enkele post was uitgezonderd. Bij dat nieuwe 

collegeprogramma waren de partijen die zich in 

het collegeprogramma van de vorige periode 

verbonden hadden aan de budget-neutrale 

ziekenhuisverhuizing, niet langer gebonden aan 
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hun eerder ingenomen standpunt (Elisabethterrein 

bebouwen), omdat het college-program nu voor-

zag in het op andere wijze financieren van de 

daarvoor benodigde 18 miljoen euro. 

Nu eerst een kort college over het dualisme in de 

gemeente.   De wet dualisering gemeentebestuur 

is ingevoerd op 7 maart 2002.  De wet werd 

voorbereid door de staatscommissie Elzinga 

(Douwe-Jan Elzinga). De gemeenteraad heeft sinds 

de invoering van deze wet vooral kaderstellende 

en controlerende taken. Het college van B&W 

heeft bestuurlijke en uitvoerende taken. Doordat 

de wethouders niet langer lid van de gemeente-

raad kunnen zijn, verkeren zij niet langer in een 

loyaliteitsconflict. De gemeenteraad heeft het 

laatste woord. De gemeenteraad controleert de 

wijze waarop het college zijn taken uitvoert. Raads-

leden hebben sinds deze wet het recht van initia-

tief, het recht van amendement, het recht van 

ambtelijke bijstand en onderzoeksrecht. Er is een 

gemeentelijke rekenkamer, die alle gemeentelijke 

documenten kan opvragen en onderzoeken. 

Het denken over gemeentelijke democratie en 

burgerparticipatie is ouder. Het IPP gaf begin 2000 

de publicatie uit ‘Ten einde raad - een zoektocht 

naar nieuwe vormen van lokale democratie’. 

Daarin komen we Ronald Vis tegen, die verslag 

doet van een drietal door de raad van Amersfoort, 

met ambtelijke ondersteuning, georganiseerde 

conferenties in 1997, 1998 en 1999. Daarin wordt 

geconcludeerd dat de raad zich te lang in een 

afhankelijke positie heeft gemanoeuvreerd ten 

opzichte van het college. Daarop volgt bezinning 

op onderwerpen als ‘de raad: toeschouwer, speler 

of regisseur?’ en ’interactieve beleidsvorming’. 

Ronald was één van de raadsleden die deze 

conferenties  - met ondersteuning van 

ambtenaren-  voorbereidde.                            

Om een groter draagvlak voor gemeenteraads-

besluiten te creëren heeft de gemeenteraad 

besloten om maatschappelijke groeperingen en 

inwoners eerder bij besluitvorming en uitvoering te 

betrekken, de ‘interactieve beleidsvorming’.  Als 

middel om burgers te betrekken wordt ‘Het Plein’ 

geïntroduceerd: burgers en organisaties kunnen 

voorafgaande aan commissievergaderingen hun 

idee toelichten aan publiek en raadsleden. In de 

commissievergaderingen ‘De Ronde’ kunnen 

burgers (die zich tevoren hebben aangemeld) kort 

hun mening geven over onderwerpen die op de 

agenda staan van De Ronde. En het ‘Burgerinitia-

tief’ wordt ingevoerd:  een burger kan zijn onder-

werp, idee of voorstel op de politieke agenda van 

De Ronde plaatsen. De indiener krijgt bij het eerste 

agendapunt de gelegenheid om het initiatief kort 

toe te lichten, daarna reageert elke fractie. Na een 

eventuele tweede termijn volgt een advies van de 

raadscommissie aan het college om het initiatief 

wel of niet op de politieke agenda van de raad te 

plaatsen. Tenslotte is besloten dat raadsleden 

kunnen rekenen op ambtelijke ondersteuning voor 

het verkrijgen van relevante informatie en het 

uitwerken van een raadsinitiatief.                                                                

In 2004 geeft de VNG uitgeverij (Vereniging 

Nederlandse Gemeenten, ISBN 90 322 8128 3)  

‘Handreiking burgerinitiatief, geactualiseerde 

handreiking met voorbeelden uit de praktijk’ uit 

met daarin een heldere beschrijving van doel en 

definitie van een burgerinitiatief:    

 

Het burgerinitiatief is een activiteit van één of 

meer burgers                                                                   

- gericht op bevordering van het algemeen belang  

- die een meerwaarde voor de gemeenschap heeft 

- die in het publieke domein plaatsvindt                    

- waarbij de overheid op enig moment een rol             

..speelt                                                                              

- maar waarbij de initiatiefnemers ‘geestelijk 

..eigenaar’ van het initiatief blijven.        

Daarna wordt in de Handreiking ingegaan op de 

bevoegdheden van de gemeenteraad en tenslotte 

wordt ingegaan op de voorwaarden (procedureel, 

communicatief en inhoudelijk) die aan een burger-

initiatief kunnen worden gesteld.                                                              

In het volgende hoofdstuk wordt een modelver-

ordening aan gemeenteraden voorgesteld en in 

het vierde hoofdstuk worden zes praktijkvoor-

beelden gegeven van burgerinitiatieven in zes 

gemeenten, waaronder Amersfoort,  uitgevoerd 

door het IPP
1)

 onder leiding van Ronald Vis.                                                                                   

In de Inleiding van deze Handreiking burgerpartici-

patie wordt minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, Klaas de Vries, geciteerd. Hij 

sprak op 7 juni 2000 het jaarcongres van de VNG 
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toe: “Het burgerinitiatief geeft burgers het recht 

om zelf onderwerpen direct letterlijk op de politieke 

agenda te zetten en daarmee hun vertegenwoor-

digers voor een keuze te plaatsen. ...Ik beveel het 

burgerinitiatief van harte aan bij alle gemeente-

bestuurders die zich zorgen maken over de band 

met hun kiezers.”                                                          

Ronald wijst mij tenslotte op drie generaties  

emancipatievormen van burgerparticipatie die te 

onderscheiden zijn:                                                       

1.inspraak op plan van ambtenaren blijken die     

plannen bijna niet te kunnen veranderen.   

2. interactief beleid, burgers zo vroeg mogelijk 

betrekken bij de ideevorming. Processen duren 

soms heel lang, moeilijk om zo lang betrokken te 

blijven!   

3. burgerinitiatief: faciliterende overheid die de 

deskundigheid en betrokkenheid van zijn burgers 

maximaal benut. 

 

Ronald wijst mij op nog een belangrijke wijziging 

van het bestuursmodel van de gemeente 

Amersfoort. In de jaren  1990-2000  werd besloten 

de ambtelijke organisatie in te krimpen van 1.600 

naar 800 arbeidsplaatsen. De gemeente zou niet 

zelf alle deskundigheid zelf in huis te hoeven 

hebben, maar kan dat goedkoper en beter door 

het bedrijfsleven laten doen. De ambtenaren die 

blijven, moeten de regie voeren. Zij sturen het 

bedrijfsleven aan, naar de eisen van het college 

van B&W. Dat is voor de ambtelijke organisatie een 

fors leerproces! 

Vanuit deze achtergronden vraag ik Ronald wat 

hij vindt van het resultaat van de Kerngroep 

Samenwerking Elisabeth Groen? 
2)

                        

Een heel mooi voorbeeld van een geslaagde 

faciliterende overheid, waarbij de potenties van de 

burgers en de ingehuurde deskundigen (o.a. Haver 

Droeze) maximaal benut zijn. De uitvoering is 

binnen de randvoorwaarden gebleven. Gezien de 

evaluatie: ‘iedereen tevreden’!  (uitvoeriger in 

onderstaande mail dd. 6.3.16:)  

 

 

Ik vind het proces vanaf de start tot heden een 

schoolvoorbeeld van waar ik vanuit mijn vak, 

ervaring  en deskundigheid ten aanzien van 

burgerparticipatie voor heb gepleit : een 

goed  burgerinitiatief is een activiteit van één of 

meer burgers; gericht is op bevordering van het 

algemeen  belang; die een meerwaarde voor de 

gemeenschap heeft;  die in het publiek domein 

plaatsvindt; waarbij de overheid op enig moment 

een rol speelt; maar waarbij de initiatiefnemers 

‘geestelijk eigenaar’ van het initiatief blijven             

(bron: Handreiking burgerinitiatief, geactualiseerde 

handreiking met voorbeelden uit de praktijk. Wat ik 

in opdracht van de Vernieuwingsimpuls Dualisme 

en lokale democratie van de VNG in 2004 heb 

geschreven en wat geheel lokaal bestuur 

Nederland heeft ontvangen). En wat ik later in de 

werkgroep met Pieter Winsemius ( waar later  o.a. 

het WRR rapport ‘Vertrouwen in de buurt’ 2005 en 

WRR rapport ‘Vertrouwen in burgers’ 2012 op is 

gebaseerd) zowel theoretisch als qua methodiek 

heb aangevuld  met het begrip 3
e
 generatie 

burgerparticipatie wat kort weergegeven inhoudt 

dat een goed burgerinitiatief tot wasdom komt als 

de inhoudelijke plannen en ideeën  bij de burgers 

ligt en de overheid een faciliterende rol  vervult. 

Uiteraard is dat uitwerken in brainstormgroepen 

met meedenkers ontstaan).  Gedeputeerde Pim van 

den Berg vult nog een ander belang bij deze 

methodiek aan en formuleert dat in jouw interview 

als volgt: 

Nog een mooi leerpunt: veel meedenkers bij de 

planontwikkeling betrekken is een effectievere 

vorm van inspraak, dan als gemeenteraad 

‘besluiten’ nemen en vervolgens bezwaarschriften 

behandelen.  Een extra instrument in de 

gereedschapskist van de planvorming! 

In de eerdergenoemde ‘ Geactualiseerde 

Handreiking burgerinitiatief’ (2004) vind ik nog een 

mooi verslag van ervaringen in Amersfoort (p. 25):  

´Ervaringen                                                                      

In Amersfoort bestaat het recht van initiatief nu 

iets meer dan vier jaar en in die jaren is daarvan 

achtmaal gebruikgemaakt. In de raadsperiode 

1998-2002 is er twee keer een initiatief geweest: 

de aanwijzing van Kamp Amersfoort als nationaal 

gedenkmonument en het realiseren van een 
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skatevoorziening. In de raadsperiode 2002/2006 

zijn tot nu toe (2004) zes initiatieven ingediend. 

Onderwerpen waren onder meer de huisvestings-

problemen voor het basisonderwijs in en om de 

binnenstad en de instandhouding van het cultureel 

industrieel erfgoed in Amersfoort. Een reden voor 

het relatief beperkte gebruik van het recht van 

burgerinitiatief zou het veelgebruikte spreekrecht 

in de commissievergaderingen kunnen zijn. Burgers 

hebben in Amersfoort al in een vroeg stadium de 

mogelijkheid om vragen te stellen over het 

gemeentelijk beleid en/of de uitvoering ervan. 

Bovendien plaatsen raadsleden zelf regelmatig 

door burgers aangekaarte onderwerpen op de 

agenda.`    

Opgetekend door Han Gerlings, 

5.5.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)
Het IPP is op 15 september 2011 opgegaan in ‘Pro 

Demos’, huis voor democratie en rechtsstaat, 

Hofweg 1, 2511 AA Den Haag
. 

2)
Ik had hem gezonden:   Opdracht B&W Samen-

werking Elisabeth Groen, 14.5.13; Inrichting-en-

beheerplan Elisabeth Groen, dd. 10.12.13, Over-

drachtdossier Het Nieuwe Samenwerken, terugblik 

& visie 7.3.14; Evaluatie proces Samenwerking 

Elisabeth Groen, 8.4.14; Samenwerkingsovereen-

komst Inrichting en Beheer Elisabethterrein, 

oktober 2014; ´Lof voor lef´, verkort juryrapport 

jan. 2015, 1
e
 prijs van projectencompetitie 

´bouwen in en aan het landschap´ van de provincie 

Utrecht voor Elisabeth Groen; en de interviews EV, 

daarna Mirjam Barendregt, 30.3.16; en EV, daarna 

Lia Bouma april 2026 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


