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Onze maatschappij is strak georganiseerd.
Dat heeft voordelen. We weten waar we aan
toe zijn. Maar deze regels en procedures staan
ingrijpende vernieuwingen vaak in de weg. We
moeten dus eerst “ontganiseren” . Dan ontstaat
er ruimte voor vernieuwing.
- Mathieu Wagemans -
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D

e afgelopen jaren heeft InnovatieNetwerk
gewerkt aan een ontwerp voor een nieuwe plattelandsonderneming, een Buurderij. Het concept
‘Buurderij’ is een typisch voorbeeld van institutionele vernieuwing. Het is een nieuwe organisatievorm waarin sprake is van andere organisatieprincipes, nieuwe financieringsvormen, nieuwe vormen van
burgerparticipatie en een andere verhouding tussen publiek en
privaat. Nadat het ontwerp op tafel lag, is de stap naar de praktijk gezet. Dat is altijd een spannende fase, zeker als het om ingrijpende vernieuwingen gaat. Het levert doorgaans boeiend en
leerzaam materiaal op. Zo illustreren ervaringen rond realisering
van de Buurderij Haarlemmermeer-Zuid treffend hoe belangrijk
enthousiasme van ondernemers is bij ingrijpende vernieuwingen, maar ook hoe weerbarstig de praktijk kan zijn. Ook de
rol van de overheid is daarbij belangrijk, zeker als het gaat om
institutionele vernieuwing. Dan kom je al gauw in botsing met
geldende regels en met formele procedures. Wanneer dan ook
nog eens meerdere overheden bij een innovatie betrokken zijn,
vormt dat vaak een extra complicerende factor.
Al met al voldoende reden om de opgedane ervaringen rond de
realisering van een Buurderij in een breder kader te plaatsen.
Wat komt erbij kijken als je institutionele veranderingen wilt
doorvoeren? Hoe krijg je veranderingen van de grond als die
strijdig zijn met overheidsregels? Wat te doen wanneer een
partij de innovaties niet ziet zitten en de voortgang tegenhoudt?
Wat kan de overheid doen wanneer gewenste veranderingen
haaks staan op overheidsregels? En is de overheid wel handig
georganiseerd om noodzakelijke veranderingen door te voeren?
Het zijn vragen die veel bestuurders, burgers en ondernemers
bezighouden. Kortom, voldoende aanleiding voor reflectie.

Er is nog een tweede aanleiding voor deze publicatie. Mathieu
Wagemans, die zich de afgelopen jaren intensief met het
Buurderij-traject heeft beziggehouden, wordt in februari 2012
65 jaar. Daarmee komt zijn dienstverband bij InnovatieNetwerk
tot een einde. Een goed moment dus om de resultaten van
tien jaar werken aan vernieuwing van organisaties en van
beleids- en politieke systemen onder de aandacht te brengen.
Het boek sluit dan ook af met een persoonlijk epiloog over het
functioneren van ons politieke systeem dat is gebaseerd op de
eigen ervaringen van Mathieu Wagemans. Weliswaar is het niet
gebruikelijk om in een ambtelijke rapportage het functioneren
van de politiek aan de orde te stellen, maar Mathieu Wagemans’
jarenlange ervaringen als raadslid vormden de basis voor een
aantal interessante overwegingen vanuit een politiek-bestuurlijk
perspectief.

dr. G. Vos
Directeur InnovatieNetwerk

De Buurderij:
meningen en feiten
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H

et boerenlandschap is een van de belangrijkere
toeristische trekpleisters van Nederland. Het is
relatief kleinschalig en vaak goed toegankelijk via
paadjes en weggetjes. Bovendien komen er allerlei
planten en diersoorten voor in het boerenland.
Prachtig. Voor de recreant en natuurliefhebber
tenminste. En natuurlijk ook voor de overheid, want op dat platteland worden allerlei beleidsdoelen gehaald op het gebied van
recreatie, natuur en water.

Boeren klagen echter vaak dat ze het landschap onderhouden zonder dat ze er een redelijke vergoeding voor
terugkrijgen. Meestal doen ze het er gratis bij, soms krijgen ze een kleine vergoeding van de overheid. Daarnaast
krijgen ze vooral kritiek: ze zouden zich te zeer laten
leiden door economische belangen, wat op veel plaatsen juist ten koste gaat van natuur en landschap. Op
hun beurt vinden boeren dat ze slachtoffer zijn van een
ingewikkeld stelsel van overheidsregels. Bovendien zijn
die regels lang niet altijd goed op elkaar afgestemd. Rijk,
provincies en gemeenten werken met regelmaat langs
elkaar heen. Wat de één wenselijk vindt, wordt door de
ander verboden. Het huidige stelsel van eigendom (boeren), beheer (boeren) en profijt (overheid en burgers) op
het platteland zit dus al met al niet handig in elkaar.
Het zou goed zijn als we iets zouden kunnen bedenken
waardoor boeren zich niet gedwongen voelen om steeds
de randjes van het toelaatbare op te zoeken. Een stelsel waarin de verantwoordelijkheid voor het landelijk
gebied meer komt te liggen bij de mensen die profijt
hebben van een duurzaam beheer. Het zou een stelsel
kunnen zijn waarin de overheid een stap terug doet en
de verantwoordelijkheid voor het platteland aan de regio
zelf overlaat. Een benadering dus waarin burgers veel
directer en minder vrijblijvend worden betrokken bij het
beheer van hun eigen woon-, werk- en leefomgeving.
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Niet alleen als consument, maar ook als medefinancier
of exploitant. Zonder ingewikkelde tussenkomst van
overheden. Dat zou de transparantie ten goede komen.
Dan zou helder zijn wie welke bijdrage levert aan een
goed beheer van een regio. Verantwoordelijkheid zou
dan een gezicht krijgen.
Voor een dergelijke vernieuwing moet de bestaande
verhouding tussen private en publieke verantwoordelijkheden en functies worden doorbroken. Daarvoor
zijn nieuwe vormen van modern burgerschap nodig met
een sterkere koppeling tussen de lusten en de lasten van
omgevingsbeheer. En vooral een nieuwe organisatievorm
die de huidige verhouding tussen producent en consument doorbreekt. Een bedrijf dat zowel kenmerken
heeft van een economische eenheid als van een sociale
gemeenschap. Een onderneming die voedselproductie
combineert met beheer. Die bovendien diensten levert
die de leefbaarheid op het platteland ten goede komen.
Ook zou de onderneming moeten bijdragen aan een
duurzaam beheer van de omgeving.
Dat zouden sommige boeren best wel willen. Maar ja,
zij voelen ook de druk van de economische wetten: de
ondernemer moet zijn inkomen uit de markt verdienen.
Op die markt is er door afbouw van overheidssteun
steeds meer sprake van wereldwijde concurrentie. Dus
trekken de boeren de lijn van schaalvergroting en specialisatie maar weer door. Om internationaal te kunnen
blijven concurreren, is het belangrijk steeds efficiënter te
produceren, om zo de kostprijs in de hand te houden.
Maar niet in alle regio’s zijn de omstandigheden daarvoor gunstig. In gebieden waar sprake is van belangrijke
natuur- en landschapswaarden stuit een verdere mo-
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dernisering vaak op ernstige problemen. Zozeer zelfs
dat er twijfel ontstaat over de vraag of de landbouw wel
overlevingskansen heeft. Tegelijkertijd realiseren we ons
dat het verdwijnen van de landbouw in die gebieden in
menig opzicht een verarming zou zijn. Landbouw is deel
van het streekeigene.
Sinds 2004 is InnovatieNetwerk bezig om na te denken
over een systeem waarin verantwoordelijkheden, eigendom en financiering heel anders zijn geregeld. Daar
kun je lange beschouwingen over houden, maar het is
natuurlijk interessanter om daadwerkelijk een ontwerp
te maken op basis van heel andere uitgangspunten en
principes. Hoe zou een nieuw systeem er concreet uit
kunnen zien? Zou het een bedrijf moeten zijn dat voedselproductie en zorg voor natuur, landschap en milieu
op voor burgers betekenisvolle wijze combineert? Het
bedrijf zou ook publieke taken moeten kunnen uitvoeren en bijdragen aan een verantwoord beheer van de
omgeving. Ook de financiële continuïteit zou verzekerd
moeten zijn. Dit heeft geresulteerd in het concept van de
Buurderij.
Belangrijk is dat de Buurderij niet alleen draait om
het verschuiven van verantwoordelijkheden en om een
iets andere manier van financieren. Bij het concept
‘Buurderij’ gaat het om fundamentele veranderingen
die diep ingrijpen in het bestaande stelsel. Niet langer kunnen partijen met enig gemak hun problemen
afwentelen en de overheid verantwoordelijk stellen
voor de oplossing ervan. Gaandeweg is de overheid
immers de vergaarbak geworden voor tal van lastige
problemen. In een nieuw stelsel krijgen burgers zelf
echt medeverantwoordelijkheid en zeggenschap voor
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de inrichting van de ruimte. De nieuwe sturingsvorm
houdt dus niet alleen een wijziging in van de verhouding tussen marktwerking en overheidsregulering. Het
principe van de voorgestelde ‘derde weg’ is om de verantwoordelijkheid maximaal bij burgers neer te leggen,
waarbij de aard van de verantwoordelijkheid bepaalt of
dat op individuele dan wel collectieve basis kan.
Via workshops met deskundigen zijn de eerste lijnen
uitgezet voor zo’n Buurderij. Niet dat een Buurderij de
enige oplossing is, maar het is er wel een waarin de belangrijkste elementen (verantwoordelijkheid, duurzaamheid, beheer, financiën) die aan vernieuwing toe zijn, een
plek hebben gekregen. Het denk- en ontwerpwerk heeft
geleid tot de volgende omschrijving van de Buurderij:
Een Buurderij is een nieuw soort plattelandsonderneming
waarin verantwoordelijkheden anders zijn toegedeeld.
Agrarische ondernemers dragen rechtstreeks verantwoordelijkheid voor duurzaam beheer van het landelijk gebied,
en burgers en anderen zijn daar nauw bij betrokken. Er
is sprake van nieuwe functiecombinaties, nieuwe financieringsmethoden, nieuwe relaties tussen stad en land.
Maar bedenken en uitwerken van een nieuw concept
als de Buurderij is één, ook echt aan de slag gaan is stap
twee. Daarom heeft InnovatieNetwerk verkend in hoeverre zo’n Buurderij in de praktijk haalbaar is. Die studie
leidde uiteindelijk tot een businesscase voor een Buurderij in de Haarlemmermeer. De businesscase bestaat
onder andere uit een overzicht van mogelijke functies,
een nieuwe organisatorische structuur en een situatieschets, inclusief een heldere omschrijving van de specifieke identiteit van de Buurderij. Ook is gekeken naar
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de vereiste vergunningen en ruimtelijke ordeningsprocedures die moeten worden gevolgd. Ten slotte is er een
exploitatieplan gemaakt waarin staat hoe de Buurderij
geld kan verdienen en wie er op andere manieren (financieel) bijdraagt aan de Buurderij. Tussen 2008 en 2011
hebben drie ondernemers uit de Haarlemmermeer onder
begeleiding van InnovatieNetwerk deze businesscase
opgezet en onderzocht of het mogelijk is om de Buurderij te starten, of welke knelpunten er nu liggen die dat
voorlopig nog tegenhouden.
Businesscase Haarlemmermeer
Het is niet toevallig dat de eerste businesscase in de
Haarlemmermeer tot stand is gekomen. Het concept
viel daar op het juiste moment bij de juiste personen
op de mat. Begin 2005 verscheen een rapport van de
Rabobank Haarlemmermeer waarin enerzijds de verminderde toekomstperspectieven van de landbouw
in deze gemeente werden geschetst, maar anderzijds
ook de sterke wens van de agrariërs om als agrarisch
ondernemer verder te gaan. Dit leidde tot een samenwerkingsverband (Het Vierde Gewas) tussen de gemeente Haarlemmermeer, agrariërs en de Rabobank. Samen
gingen ze de opties voor de toekomst verkennen. Via
een lezing hoorde men van het concept ‘Buurderij’. Die
innovatie sprak aan en er was belangstelling om die optie
eens verder uit te werken.
   Wethouder Arthur van Dijk van de gemeente
Haarlemmermeer vond het idee helemaal passen in
het denken over de toekomst van de landbouw in zijn
gemeente en toonde van meet af aan belangstelling om
de kansen ervan te onderzoeken en in de praktijk uit
te proberen. De Haarlemmermeer is een van de meest
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dynamische landbouwgebieden van Nederland, onder
sterke stedelijke invloed. Het agrarisch cultuurlandschap staat onder druk en het is niet langer logisch dat
de agrarische bedrijfsvoering dé drager van dit landschap
blijft. Ook hier in de Haarlemmermeer geldt dat een
economisch rendabele landbouw, schaalvergroting en intensivering betekent. En dat is een richting die niet goed
samengaat met wensen van burgers voor beleving van
het platteland. Zij willen juist hogere natuurwaarden,
meer sociale binding onderling en ruimte voor recreatie. Tegelijkertijd voelen de boeren zich steeds minder
serieus genomen.
In de Haarlemmermeer waren dan ook vrij snel mensen gevonden die wel iets in het concept zagen en het
wilden gaan uitproberen. Florian de Clercq is eigenaar
van de Olmenhof. De Olmenhof is een oud landgoed
dat na een aantal moeilijke jaren in het fruit, in de jaren
negentig is gaan verbreden. Inmiddels is er een grote
landgoedwinkel, is er een zorgtak, is er een plek voor
zorgbehoevenden en een plek voor een aantal kleine
bedrijfjes. In het najaar komen er duizenden mensen uit
de omliggende steden hier appels plukken, al dan niet
van hun eigen geadopteerde boom. Dan is er Jan Ham,
die samen met zijn broer een akkerbouwbedrijf heeft
maar wel inziet dat de landbouw in deze polder zwaar
onder druk staat van allerlei ontwikkelingen: infrastructuur, Schiphol, woningen, etc. De landbouw moet iets
te bieden hebben dat de stedelingen uit de buurt graag
hebben, iets waardoor die mensen er samen met de ondernemers voor zullen zorgen dat de landbouw een plek
behoudt. Gert-Jan van Maris is kunstenaar en geboren
en getogen in de Haarlemmermeer. Met lede ogen ziet
hij hoe de polder langzaam maar zeker dichtgroeit. Er
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zou toch op zijn minst een groene oase moeten blijven waar mensen tot rust kunnen komen. En dan wil
Gert-Jan daar graag, samen met die mensen, bezig zijn
met kunst.
   Om de ideeën voor de Buurderij verder door te
denken en concreter te maken, zijn de drie, gesteund
door de overheden, aan de slag gegaan met een businesscase: Hoe zou zoiets er in de praktijk kunnen uitzien?
Wat is daarvoor nodig, wat kost het, welke organisatievormen zijn geschikt, hoe betrek je mensen, hoe regel
je alles? Hoe kun je als groep ondernemers bijdragen
aan de maatschappelijke doelstellingen in de gemeente
Haarlemmermeer op het gebied van people, planet en
profit? Hoe kun je de economische doelstellingen van
de bedrijven koppelen aan maatschappelijke vragen die
gebiedsbreed leven? Waarom zouden we dat als individuele mensen willen? Wat bindt ons eigenlijk?
   Een stuurgroep werd ingesteld, onder voorzitterschap van wethouder Van Dijk en met als leden
InnovatieNetwerk, Provincie Noord-Holland, Ymere
(voorheen Woonmaatschappij), Rabobank en Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland. Gaston Remmers van
Bureau Buitenkans werd aangetrokken om als procesbegeleider mee te werken.
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Florian de Clercq van de Olmenhorst is een dromer, zo zegt hij
zelf. Dat heeft te maken met zijn grote familiebedrijf, waar hij al
meer dan dertig jaar de baas van is. “Het is de worteling die ik
voel met deze locatie. Ik hoor hier thuis. Ik voel me anders, daar
heb ik altijd al last van gehad. Dat anders zijn zit hem in mijn
holistische benadering: wonen, werken, leven, groeien, bloeien,
afsterven. Dat hoort voor mij onlosmakelijk bij elkaar. Ik zie de
Olmenhorst dan ook als een soort groeiend organisme. Ik heb
niet alleen de taak het in stand te houden, ik moet het de mogelijkheid geven om te groeien.”
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Jan Ham had al lang contact met de Meerboeren. Daar werd
gesproken over een andere manier van landbouw bedrijven. Dat
sprak hem heel erg aan, omdat Ham ook wel zag dat er in de
polder zoveel te gebeuren stond dat je als landbouw wel moet
meebewegen. Er zal een “licence to produce” moeten zijn voor
de boeren, anders worden ze opgeslokt door hetzij woningbouw, of infrastructuur, of ….. noem maar op. “Als je niets doet,
als je niet meebeweegt, ben je geen partij en zullen de anderen
je gewoon overnemen, lopen ze in hun plannenmakerij over je
heen. Je kunt in een dergelijke omgeving alleen overleven als je
produceert wat mensen willen hebben. Voor mij is de Buurderij
in eerste instantie dan ook een strategie om hier in de polder
een zinnige landbouwactiviteit te kunnen houden. Een landbouw die van de mensen uit de omgeving niet mag verdwijnen
omdat ze waardevol voor de mensen is. Mensen komen er graag,
zien de waarde ervan in, gaan ervoor op de bres. Maar dan
moet je dus wel meebewegen met de maatschappij en niet als
landbouw in je schulp blijven zitten. Dat is voor mij dus precies
wat de Buurderij beoogt: een landbouw die openstaat voor de
samenleving.”
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Gert-Jan van Maris kwam in aanraking met het idee van de
Buurderij via de Meerboerenvereniging. Als geboren en getogen
persoon uit Nieuw-Vennep had hij zelf ook al wel ideeën hoe het
landschap van de toekomst eruit zou moeten zien. Er zijn wat
hem betreft tegenwoordig te veel maatschappelijke bewegingen die streven naar het volplanten van de polder met bos. “De
polder moet open blijven, open zoals deze altijd is geweest. Ik
maakte me ook zorgen over de continuïteit van de agrarische
bedrijven en had altijd al het idee dat er meer kon met de wisselwerking tussen stad en platteland. De Buurderij gaf in feite
een antwoord op al die zorgen.” Van Maris noemt vooral het
contact dat stedelingen daar kunnen leggen met het platteland.
Zelf wil hij er op termijn gaan wonen en werken, om daar zijn
kunstenaarspraktijk in een van de geplande oases te vestigen.
“Als je goed met elkaar wil leven, moet je elkaar helpen, dan
heb je dus interactie nodig. Dat willen we op de Buurderij gaan
realiseren.”
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Arthur van Dijk is wethouder van
de gemeente Haarlemmermeer. Hij
vond het idee van een Buurderij
helemaal passen in het denken over
de toekomst van de landbouw in zijn
gemeente en toonde van meet af aan
belangstelling om de kansen ervan
te onderzoeken en in de praktijk
uit te proberen. Van Dijk werd
voorzitter van de Stuurgroep die de
businesscase heeft uitgewerkt.
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Gaston Remmers is procesarchitect.
Omdat het op voorhand niet duidelijk
was hoe een Buurderij er uit zou
kunnen zien, hoe je tot een Buurderij
zou kunnen komen, is Remmers
gevraagd om daarover mee te denken.
Hij is in het begin vooral aan de slag
gegaan met vragen als ‘Wat drijft je
nu?’, ‘Wat vind je echt belangrijk?’
Die gemeenschappelijke waarden
zijn vervolgens de uitgangspunten
geworden voor de Buurderij.
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Gaston Remmers: “Kenmerk van de Buurderij is dat je probeert
waarden met elkaar te verbinden. Dat is dus wat anders dan drie
bedrijfsplannen proberen in elkaar te schuiven. We zijn in het begin
vooral aan de slag gegaan met vragen als ‘Wat drijft je nu?’, ‘ Wat
vind je echt belangrijk?’. De gemeenschappelijke waarden zijn
vervolgens de uitgangspunten geworden voor de Buurderij. Dat
hebben we vertaald in de kreet: Onthaasting en bezinning in een
multifunctioneel landschap van hoogwaardige kwaliteit. Dat is wat
deze mensen bindt.”

Tussen 2007 en 2010 hebben de initiatiefnemers de
contouren van hun Buurderij steeds verder uitgewerkt.
Er zijn workshops georganiseerd, tekensessies belegd,
gesprekken gevoerd met deskundigen, en voor de initiatiefnemers werd steeds duidelijker hoe zij met elkaar een
Buurderij voor zich zagen.
Onthaasting en bezinning in een multifunctioneel
landschap van hoogwaardige kwaliteit. Dat is het thema
dat is bedacht voor deze Buurderij. In de Buurderij
Haarlemmermeer-Zuid staat de cyclus van het leven
centraal: kiemen, groeien, bloeien, oogsten. Dit niet alleen als verwijzing naar de landbouw, maar ook naar het
proces van de ontplooiing als mens. Het is een plek voor
onthaasting, tot rust komen, bezinning en zingeving, en
ook voor inspiratie, creativiteit en actief (buiten) bezig
zijn. Het gaat om het ervaren van landbouw, voedsel,
ruimte en het eigen leven. Het is een ontmoetingsplek
voor de omwonenden.
Qua structuur en indeling bestaat Buurderij Haarlemmermeer-Zuid uit vier oases met daartussen open
gebieden. Er is een Oase stoere landbouw, een Oase
fijnzinnigheid, een Oase veelzijdigheid en genieten, en
een Oase van de buurt.
Ontganiseren
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Concrete doelen van de Buurderij HaarlemmermeerZuid zijn:
• Het creëren van meer mogelijkheden om het landbouwgebied van de Haarlemmermeer te beleven,
bijvoorbeeld door nieuwe wandel- en fietsverbindingen aan te leggen.
• Het realiseren van mogelijkheden voor extensieve
recreatie, ravotten en spelen in de natuur, en zingeving in de brede zin van het woord (middels gerichte
workshops, door specifieke activiteiten, ondersteund
door het fysieke ontwerp zelf van de Buurderij, enz).
• Het vergroten van het eigendomsgevoel van omwonenden van de Buurderij door innovatieve participatie-instrumenten (financiering, arbeid, enz.).
• Het verhogen en versterken van natuur- en landschapswaarden van het gebied, zo mogelijk door
verschillende functies te combineren, zoals waterberging, natuur, landbouw of recreatie.
• Het vergroten van de duurzaamheid van het watersysteem, bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers met een flauwer talud.
• Het realiseren van mogelijkheden voor ecologisch
beheer met grote grazers en de combinatie vee en
akkerbouw, zodat een grotere bijdrage geleverd wordt
aan een meer gesloten kringloop van nutriënten. De
omschakeling naar een volledig biologische werkwijze
op termijn is wenselijk.
• Het voortbouwen op en het benutten van de cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied.
Buurderij Haarlemmermeer-Zuid zal bestaan uit een
mix van commerciële en niet-commerciële (publieks-)
functies, waarbij het vergroten van de belevingswaarde
van de locatie en het ontsluiten ervan voor een grotere
groep mensen, een belangrijke doelstelling is.
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volkstuintjes

plek voor rituelen

workshopruimtes
en ateliers

dierenbegraafplaats
kunst in de polder

belevenistuin

ecoduct

OASE VAN DE
FIJNZINNIGHEID

zorgboerderij

OASE VAN DE
VEELZIJDIGHEID
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openluchttheater

gebied voor scouting

camping en
bootverhuur

kinderboerderij
pannekoekenboerderij

visvijvers

OASE VAN DE BUURT
MET CLUBHUIZEN
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OASE VAN DE
STOERE LANDBOUW

De drie initiatiefnemers hebben geprobeerd om het
idee een plaats te geven in het project ‘De Westflank’.
In de Westflank werken de gemeente Haarlemmermeer,
provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap van
Rijnland en de rijksoverheid samen aan een duurzame
inrichting van het westelijk deel van de Haarlemmermeer op het gebied van water, wonen en groen. Doelstelling is om in totaal uiteindelijk 10.000 woningen,
900 hectare groen en een innovatief watersysteem te realiseren. Dat betekent dat een zeer groot gedeelte van het
gebied een andere functie zal krijgen. Aanvankelijk leken
Westflank en de Buurderij elkaar uit te sluiten maar, zo
betoogden de initiatiefnemers, door juist te combineren
en slim in te voegen, past de Buurderij prachtig in de
ontwerpen en plannen voor de Westflank. Geen gemakkelijke opgave omdat landbouw inmiddels geen formeel
doel meer is in de Westflank. Bovendien vonden de
overheden dit particulier initiatief van een heel andere
orde dan de initiatieven die bijvoorbeeld ontwikkelaars
en Staatsbosbeheer ontplooiden. Die initiatieven werden
aanvankelijk tenminste veel serieuzer genomen.
   Maar na verloop van tijd bracht de concrete
businesscase − met daarin scenario’s voor financiering,
organisatiemodellen, ruimtelijke ontwerpen en een heldere koppeling met de lokale en regionale agenda − het
nodige enthousiasme teweeg. Langzaam maar zeker zag
de projectorganisatie van de Westflank de meerwaarde
van het Buurderij-concept en ook de waarde die het
zou kunnen hebben voor de Westflank. De Buurderij
werd zelfs gekozen tot een van de strategische projecten
van de Westflank. Sterker nog, de Buurderij valt wat
de Westflank betreft tot de categorie projecten die de
Westflank verder helpen!
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Meerdere initiatieven
In eerste instantie was er naast de

Maar het initiatief zou weer opgepakt

Buurderij Haarlemmermeer-Zuid

kunnen worden op het moment dat er

nog een ander initiatief om met een

helderheid is rond de inrichting van

Buurderij te beginnen. Misschien

het gebied en ondernemers ermee

was deze Buurderij zelfs al verder

aan de slag willen. Ook op Schouwen-

dan Haarlemmermeer-Zuid in het

Duiveland wordt sinds 2007 gewerkt

uitwerken van een concreet plan. De

aan een initiatief voor een Buurderij.

‘Poldertuin’ zou onderdeel kunnen

Dat heeft in 2010 geleid tot een

worden van het nieuwe glastuinbouw-

businesscase die nu verder wordt

gebied van circa 300 ha ten westen

geconcretiseerd. Een lastige factor is

van Rijsenhout en Burgerveen. Reali-

dat voor het gebied aan de zuidkant

sering van dit Buurderij-ontwerp zou

van de Brouwersdam nieuwe plano-

worden gekoppeld aan de uitwerking

logische kaders worden uitgewerkt.

van dit nieuwe vestigingsgebied. Er

Hierover vindt intensief overleg plaats

werden tal van ideeën verzameld en

met gemeente en provincie. Wel is

inrichtingsschetsen gemaakt. Maar de

ondertussen belangstelling getoond

vervolgstappen naar concretisering

van de zijde van projectontwikkelaars

werden opgehouden vanwege vertra-

en exploitanten. Ook lopen contac-

ging rond realisering van het nieuwe

ten met diverse andere organisaties

glastuinbouwgebied.

(onderwijs, welzijn, wonen).

En toch is er nog steeds
geen Buurderij….
Iedereen lijkt dus enthousiast te zijn, en toch is er nog
geen Buurderij. Afhankelijk van wie je spreekt, zijn daar
meerdere verklaringen voor te geven. Sommigen hebben twijfels of de Buurderij er ooit zal komen, anderen
vinden dat we alweer een forse stap vooruit hebben
gezet, weer anderen denken dat de tijd nu pas rijp is om
de Buurderij te gaan realiseren.
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Feit is dat het project Westflank op non-actief staat. De
regering heeft namelijk besloten om precies door dit gebied een hoogspanningsleiding aan te leggen. Dat staat
op gespannen voet met de doelstellingen op het vlak van
recreatie en woningbouw. De verdere planvorming voor
de Westflank verkeert daardoor in een moeilijke fase.
Dat is ook van invloed op de realisering van de Buurderij. Verandering van beleidsdoelen betekent immers
dat de Buurderij opnieuw moet worden ingepast. Dat
betekent dat veel inspanningen uit de afgelopen jaren
moeten worden herhaald. Bovendien zorgt het opnieuw
voor onzekerheid. Voor sommigen is daarmee ook een
(tijdelijk?) einde gekomen aan de Buurderij.
Maar misschien heeft het verder ontwikkelen van de
Buurderij gewoon meer tijd nodig, denken anderen.
Het is nooit bedoeld geweest om in een paar jaar heel
concreet de Buurderij gerealiseerd te hebben. Zou mooi
zijn, maar na drie jaar zou je nog niet van een mislukking mogen spreken. Of willen overheden of de initiatiefnemers misschien uiteindelijk helemaal niet toe naar
dit soort Buurderij-achtige nieuwe concepten? Is het
te nieuw, te anders, te hoog gegrepen? Zijn er andere
veranderingen nodig voordat ideeën als een Buurderij
succesvol kunnen zijn?
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Gaston Remmers: “Ik vind het belangrijk om op te merken dat het
volgens mij vanaf het begin af aan volstrekt duidelijk was dat we niet
toewerkten naar de realisatie van een Buurderij binnen twee of drie
jaar. We wisten dat er veel onzekerheid was waar we mee te leven
hadden. Eigendom van de grond was nog niet helemaal geregeld
en planologisch was er eigenlijk niets geregeld voor de landbouw.
Dat wist iedereen. Ik denk dan ook niet dat we van een mislukking
moeten spreken nu we drie jaar later nog niet helemaal klaar zijn.
We wisten dit.”

Voor Gert-Jan van Maris is de deceptie vooral groot omdat het
opeens stil is geworden rondom het initiatief en er geen vaart meer
wordt gemaakt. “Enerzijds natuurlijk heel erg jammer, anderzijds is
mijn privésituatie danig veranderd. Af en toe denk ik wel eens: zal
ik eens een rekening sturen van al die uren die ik in het project heb
gestopt? Ik heb toch echt het idee dat de overheid mij heeft uitgenodigd om de Buurderij te laten slagen. Ik heb er daarom tijd in gestopt
en verwacht nu eigenlijk ook wel iets van die overheid terug.”

Florian de Clerq: “Ondanks alles denk ik dat we wel degelijk
vooruitgang hebben geboekt de afgelopen jaren. Mij maakt het niet
veel uit of we een jaar of nog later onze dromen realiseren. Sterker
nog, het organisch groeien van de Olmenhorst gaat per definitie
langzaam. In het denken zijn we alweer veel verder dan een paar
jaar geleden. Dat is pure winst, want weer een stap dichterbij de
Buurderij. Natuurlijk is het jammer dat het proces nu stil ligt, maar
dat heeft voornamelijk met allerlei andere zaken te maken, zoals de
Westflank, de hoogspanningsleiding. Daar worden allerlei politieke
spellen gespeeld, maar daar moeten we ons niet door uit het veld
laten slaan. De dromen blijven nog steeds goed. Ooit zal die droom
op de een of andere manier uitkomen.”
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Uitwerkingen in de businesscase:
Financiën
Optie 1

Optie 3

Wanneer er recreatiegroen wordt

Gemeenten zouden geld per hectare

gerealiseerd, is de normale gang van

kunnen betalen voor een mooi land-

zaken dat de rijksoverheid de grond

schap. Belangrijke voorwaarden om

koopt, inricht en vervolgens over-

tot een succesvolle inzet ten behoeve

draagt aan een natuurbeheerder. Voor

van het landschap te komen, zijn:

de Buurderij kan gedacht worden

• Het belang van het groen voor de

aan een variant hierop: de rijksover-

stad moet duidelijk zijn. Daarvoor

heid koopt de benodigde gronden

moet het buitengebied meer dan

en verkoopt die vervolgens voor een

een mooi decor of groene rand zijn,

symbolisch bedrag aan het Buurderij

maar ook nadrukkelijk recreatiemo-

fonds (dat de grond verpacht aan de
gebruikers). Het bedrag dat de over-

gelijkheden bieden.
• De urgentie van inzet van gemeen-

heid normaliter zou besteden aan de

telijke middelen moet duidelijk zijn.

inrichting van het gebied, kan worden

Deze urgentie is extra duidelijk als

gestort in het Buurderijfonds.

er stukken buitengebied worden
omgezet in stedelijk gebied (kansen

Optie 2

voor koppelen aan nieuwe rode

Het Waterschap zoekt ruimte om bij

functies) en als het resterend bui-

zeer forse regenbuien water tijdelijk
te bergen. Het gaat dan om maar

tengebied verrommelt.
• Er moet draagvlak en initiatief zijn

liefst 2 miljoen m³. Wanneer de

onder grondeigenaren om zich in te

Buurderij 20 ha beschikbaar stelt om

zetten voor landschapsbeheer.

water op te vangen, kan hier ongeveer
80.000 m³ water opgevangen worden.
De Buurderij zou deze capaciteit aan
het Waterschap kunnen verkopen.
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Uitwerkingen in de businesscase:
Betrokkenheid bij de Buurderij

In de businesscase staan enkele

Vrienden van de Buurderij: Leden krijgen

manieren beschreven waarop burgers

een nieuwsbrief, korting op produc-

meer betrokken zouden kunnen

ten, een jaarlijkse vriendendag. In ruil

worden bij de Buurderij. Want naast

daarvoor werken de leden mee op

nieuwe financieringsvormen en nieu-

het bedrijf, storten geld of kopen een

we functiecombinaties is een actieve

aandeel in de Buurderij.

betrokkenheid van burgers een van
de innovatieve speerpunten. Door

Investering in de Buurderij: De burger of

deze actieve betrokkenheid is het

het bedrijf investeert in bijvoorbeeld

niet meer zozeer ‘hét buitengebied’

zonnecellen en in ruil daarvoor krijgt

en ‘díe boerderij’, maar meer ‘hún

hij jaarlijks een pakket producten van

buitengebied’ en zelfs een beetje ‘hún

de boerderij; dividend in natura dus.

boerderij’. Bij het ontwikkelen van
vormen voor actieve betrokkenheid

BoerENbuur-verbanden: De burger krijgt

is het de uitdaging om een balans te

een pakket levensmiddelen in ruil

vinden tussen wat de burgers en het

voor het meewerken op het bedrijf.

bedrijfsleven kunnen brengen en wat
ze er kunnen halen.

De scouting, de mountainbikevereniging
of een school adopteren een stuk van
de Buurderij dat ze onderhouden, zelf
inrichten of zelf gebruiken. Met name
de Buurtoase zou door dergelijke organisaties zelfstandig kunnen worden
beheerd. Allerlei vormen van participatie zijn er mogelijk.

35   De Buurderij: meningen en feiten

Van ervaringen
naar inzichten
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W

aar lopen we tegenaan bij het realiseren
van dit soort systeemveranderingen? Welke
ervaringen hebben drie jaar werken aan de
Buurderij opgeleverd die ook voor andere
bestuurders, andere vernieuwers, andere
initiatiefnemers interessant zijn?
De ervaringen delen we op in een aantal relevante thema’s.

Participatie en
verantwoordelijkheid
In het Buurderij-ontwerp nemen burgers een belangrijke
plaats in. De ambitie is immers om burgers directer te
betrekken bij voedselproductie en het beheer van hun
omgeving. Dat lijkt op het eerste gezicht een mooie
wensdroom, letterlijk te mooi om waar te zijn. Burgers
zouden immers vooral calculerende burgers zijn geworden. Moderne burgers zouden niet aanspreekbaar zijn op
belangeloze inzet voor de gemeenschap. Men harkt zijn
eigen tuintje en voor de rest is de overheid verantwoordelijk.
   Voorheen, laten we zeggen tot in de jaren zestig,
had de overheid nog een aureool van onaantastbaarheid en vanzelfsprekendheid. Er was een zeker respect.
En bijgevolg accepteerden burgers hetgeen de overheid
bedacht of voorschreef. Als de overheid zei dat er een
snelweg kwam, dan kwam die er. Ook als een groep
burgers er last van zou ondervinden. Blijkbaar heeft de
overheid erover nagedacht en zal het wel nodig zijn.
Einde (maatschappelijke) discussie.
39   Van ervaringen naar inzichten

De decennia daarna is de verhouding tussen burgers
en overheid drastisch veranderd. De overheid moest
voortaan in de stroom van democratisering elk besluit
of nieuwe regel goed uitleggen. Mensen namen geen
genoegen meer met een mededeling van de overheid,
maar wilden er een extra uitleg daarbij. Voorlichting en
communicatie werden steeds belangrijker. De laatste
jaren lijkt ook dat niet meer voldoende: mensen zien de
overheid zeker niet meer als autoriteit maar steeds meer
als een organisatie met ‘eigen doelen’. Een maatschappelijke discussie wordt er steeds meer een van ‘zij’ tegen
‘wij’. Het lijkt een nationale sport om tegen de gemeente, de provincie of het Rijk in te gaan.
   Sterker nog, als er ergens iets fout gaat, stellen we
bijna automatisch de vraag hoe de overheid dat heeft
kunnen laten gebeuren. Is het beleid niet goed uitgevoerd? Zijn de procedures wel goed gevolgd? Waren
er al eerder signalen en zijn die wel goed opgepakt?
Was er wel een helder beleid? De brand in een café
“’t Hemeltje” in Volendam werd uiteindelijk teruggevoerd tot een handhavingsprobleem: de gemeente zou
niet voldoende gecontroleerd hebben op de brandveiligheid van de kerstversiering. Zelfs bij ongelukken op het
water waarbij pleziervaartuigen of surfers in problemen
komen bij plotseling opkomend noodweer, weten we het
zo te draaien dat uiteindelijk de overheid (het KNMI in
dit geval) beter had moeten waarschuwen.
Het idee dat de overheid het goed met de mensen
voor heeft, raakt steeds verder op de achtergrond. Een
inspraakavond over een ruimtelijk project bijvoorbeeld,
geeft bijna altijd veel commotie. Er zijn altijd (groepen)
mensen die uitgebreid het project ter discussie stellen.
Ze menen dat de overheid oude afspraken schendt, dat
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het nieuwe plan geen recht doet aan de belangen van de
eigen burgers en dat het plan vooral bedoeld is ter meerdere eer en glorie van de eigen wethouder. De zwijgende
meerderheid knikt en stemt toe.

Arthur van Dijk: “Het idee om mensen mee te laten betalen,
mee te laten doen aan een Buurderij, is interessant, maar het bleek
me toch niet mee te vallen om dat verhaal ook aan de gemeenteraad te verkopen. Hoe gaan mensen uit de stad betalen voor hun
landschap? Waarom zouden ze betalen voor een uitzicht? Volgens
mij krijg je dat niet geregeld. Zo zaten er nog wel meer dingen in
waarvan ik aanvankelijk dacht dat we daar wel uit zouden komen, of
dat die langzamerhand wel duidelijker zouden worden. Maar dat is
nog niet gebeurd.”

Jan Ham: “In het concept van de Buurderij zijn we ervan uitgegaan
dat uiteindelijk de samenleving iets over heeft voor de landbouw,
er geld voor wil geven om het mede in stand te houden en om
mede-eigenaar te worden. Dat kan nog wel een paar jaar duren,
maar ik verwacht wel dat we daar naartoe gaan. En daarom is het
ook zo belangrijk dat we gaan opschalen. Ik heb hier een winkeltje
en krijg schoolklassen. Florian heeft dat ook. Maar wij zullen moeten
opschalen om het besef bij mensen te krijgen dat het landschap ook
van hen is. Ze gaan niet een enkele individuele ondernemer ondersteunen, wel een heel landschap waarvan ze zelf ook deel uitmaken.
Bovendien, praktisch gezien sta je als landbouw veel sterker als je
met een groep ondernemers bent en enige massa hebt om een
tegenkracht te kunnen zijn tegen de andere ontwikkelingen in het
gebied. Dus hebben we elkaar nodig.”
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Dat zijn dus allemaal geen gunstige condities wanneer
de overheid burgers gaat vragen om meer verantwoordelijkheid te gaan dragen.
Een veelgehoord antwoord op dit thema is ‘marktwerking’. De markt is immers van de burgers en de markt
weet dus wat goed is voor de burgers. Of dit altijd
helemaal opgaat, is maar zeer de vraag. Bovendien blijkt
telkens maar weer dat het niet zo eenvoudig is om voor
natuur, landschap en schoon water een markt te creëren.
Het zijn niet voor niets collectieve en publieke goederen. Ze zijn van iedereen en dus kan niemand exclusieve
rechten laten gelden. Collectieve goederen laten zich nu
eenmaal door hun aard moeilijk splitsen. Dit collectieve
en publieke karakter pleit ervoor om de zorg voor natuur
en landschap bij de overheid te laten. Echter, de overheid wordt steeds minder ervaren als vertegenwoordiger
van burgers en veel meer als een anonieme partij. Er is
sprake van vervreemding in de relatie tussen burgers en
overheid. Een iets andere verhouding in de verdeling van
verantwoordelijkheden tussen markt en overheid zal dan
ook geen oplossing bieden.
Bijgaande figuur toont schematisch vier mogelijkheden
om verantwoordelijkheden toe te delen. Wanneer we er
om genoemde redenen niet voor kiezen om de verantwoordelijkheid bij de overheid te leggen en tegelijkertijd
marktwerking ongeschikt vinden, blijft enkel als optie
over om de verantwoordelijkheid bij burgers neer te
leggen. Natuurlijk roept dat vragen op: Is het wel reëel
om als uitgangspunt te nemen dat burgers zichzelf meer
verantwoordelijk gaan voelen en zich daar ook naar gaan
gedragen? Het huidige patroon is voor burgers immers
erg aantrekkelijk. Als er iets fout gaat, dan spreken we
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publiek

collectief

A

B

C

D

privaat

de overheid erop aan en kunnen we zelf vanaf de zijlijn
toekijken wat de overheid ervan bakt. In ieder geval
betekent het dus een flinke omslag.
Helder is ook dat toedeling van verantwoordelijkheden
aan individuele burgers juist vanwege het collectieve
karakter van natuur en landschap niet voor de hand ligt.
Blijft over het kwadrant privaat-collectief en dat is eigenlijk precies wat in de Buurderij wordt nagestreefd. Nu
wijzen ervaringen uit dat een gezamenlijke aanpak in de
praktijk nog niet zo eenvoudig is. Vaak zie je dat dergelijke initiatieven stuklopen omdat enkelen zich enorm
inzetten en anderen ervan profiteren maar er zelf niet
aan bijdragen. Het probleem van free-riders is van alle
tijden. Blindelings vertrouwen op welwillendheid van
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individueel

elkaar is dus geen duurzame basis. Er is een structuur
nodig die stevig genoeg is om verantwoordelijkheid te
dragen. Dat veronderstelt stevige relaties tussen deelnemers. Als organisatieprincipe is daarom gekozen voor
wederkerigheid: je levert inzet en daar staan wederdiensten en rechten tegenover. Je krijgt bijvoorbeeld medebeslissingsrecht. Inzet betekent invloed. Vrijblijvendheid
wordt zo doorbroken. Wie geen inzet levert, krijgt ook
niet de ruimte om invloed uit te oefenen of obstructie te
plegen. Een vorm van verplichtend burgerschap, zou je
kunnen zeggen.
   Dat geeft wellicht ook het antwoord op de in
bestuurlijke kringen veelgehoorde klacht dat plannen
vaak worden gedwarsboomd door slechts enkele burgers. We hebben immers een uitgebreid systeem van
rechtsbescherming en wie over voldoende juridische
kennis beschikt of die kan aantrekken, kan voor aanzienlijke vertraging zorgen en niet zelden plannen zelfs
geheel torpederen. Belangen van anderen kunnen zo
aanzienlijk worden geschaad zonder dat de rekening
daarvoor bij bezwaarmakers kan worden neergelegd. De
verhouding tussen rechten en plichten is verstoord, zo
heet dat dan. Het principe van wederkerigheid brengt
daar verandering in. Deelnemers worden als het ware
tot elkaar veroordeeld. Er is geen ruimte meer voor
het enkel nastreven van eigenbelang. Wie door eigen
gedrag nadeel of schade toebrengt aan anderen, betaalt
daarvoor een prijs. Men kan niet langer de gevolgen van
eigen handelen afwentelen op de overheid of op andere
burgers. De samenleving wordt meer dan de optelsom
van individuen.
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Tijdbank voor Vrijwilligers
Voor plattelandskernen is het een gro-

Er is per dorp of wijk een overzicht

te uitdaging om voor de vergrijzende

beschikbaar van vrijwilligersactivitei-

bevolking de zorg op peil te houden.

ten die onderdeel gaan vormen van

De behoeften aan hulp nemen toe,

de Tijdbank. De aard van dat vrijwil-

terwijl de budgetten van overheden

ligerswerk kan uiteenlopen. Het kan

door bezuinigingen afnemen en grote

gaan om vormen van burenhulp,

zorginstellingen steeds efficiënter

zoals hulpverlening in huis, transport

gaan werken. Dit alles gaat ten koste

bij ziekenhuis- en doktersbezoek,

van kleinschalige voorzieningen en

boodschappen, enz. Het kan ook gaan

mensen worden zodoende steeds

om medewerking aan min of meer

meer afhankelijk van vrijwilligers zo-

publieke taken, zoals onderhoud

als mantelzorgers. Daar bestaat ook

en beheer van groenvoorziening,

veel waardering voor. Er zijn dankje-

gladheidbestrijding, enz. Dergelijke

welbijeenkomsten, er worden vrijwil-

activiteiten kunnen plaatsvinden op

ligersspelden uitgereikt en diverse

verzoek van c.q. in opdracht van de

gemeenten bieden aan een collectieve

gemeente, maar er kan ook sprake

verzekering af te sluiten voor vrijwilli-

zijn van eigen initiatief. Op de derde

gers. Dat is prima en wordt ook alom

plaats kan vrijwilligerswerk betrek-

gewaardeerd. Maar een organisatie

king hebben op activiteiten binnen

voor vrijwilligerswerk ontbreekt.

verenigingen. Tijdpunten die men met

Omdat vrijwilligerswerk en onderlinge

vrijwilligerswerk heeft verdiend, kun-

hulpverlening in de toekomst steeds

nen op verschillende manieren wor-

belangrijker worden, is het concept

den besteed. Denk aan gratis toegang

van een Tijdbank voor Vrijwilligers

bij evenementen of kortingsacties.

ontwikkeld. Een Tijdbank is een regi

Een andere mogelijkheid is dat men

stratiesysteem voor vrijwilligerswerk.

Tijdpunten kan inruilen wanneer men

Iemand die vrijwilligerswerk doet,

zelf of zijn/haar (schoon)ouder(s) hulp

ontvangt voor ieder uur een Tijdpunt.

nodig heeft/hebben.
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Binnen zo’n nieuwe soort organisatie zijn stevige regels
nodig, bijvoorbeeld over hoe besluiten worden genomen. En wat gebeurt er als iemand zich niet aan die regels houdt? De organisaties moeten zichzelf, dus zonder
tussenkomst van de overheid, kunnen corrigeren als het
fout dreigt te gaan. Het moet zo zijn georganiseerd dat
het in het voordeel van deelnemers is zich aan de regels
te houden.
   En voor een dergelijk organisatieprincipe moeten
we vooral niet de fout maken om terug te vallen op
bestaande organisaties. Overheidsorganisaties worden
door burgers niet beleefd als eigen organisaties. Hetzelfde geldt voor grote private organisaties zoals natuurorganisaties, landbouwcoöperaties en vakbonden. De
afstand tussen leden en de top van de organisatie is daar
doorgaans groot. Mensen voelen zich al gauw niet meer
herkenbaar vertegenwoordigd. Er is sprake van anonieme en formele relaties. Verantwoordelijkheid heeft
dan geen gezicht meer. Men voelt zich er niet echt mee
verbonden.
   Neem als voorbeeld een willekeurig landinrichtingsproject. Tijdens de onderhandelingen zullen landbouworganisaties ernaar streven de productieomstandigheden voor de landbouw zo goed mogelijk te maken.
Natuurorganisaties hebben er daarentegen belang bij om
natuurgebieden uit te breiden en rond natuurgebieden
al te intensieve vormen van landbouw te vermijden. Dat
heeft immers negatieve effecten op de flora en fauna.
Gevolg daarvan is dat er langdurig overleg nodig is om
tot compromissen te komen die voor alle partijen nog
net aanvaardbaar zijn. Maar compromissen staan vaak
op gespannen voet met een duurzaam beheer. Al vele
jaren pleit Jan en alleman voor een nieuwe en integrale
aanpak voor landinrichting die in plaats kan komen van
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de oude aanpak waarin landbouw en natuur tegenover
elkaar staan. Maar een nieuwe werkwijze komt in de
huidige situatie moeilijk van de grond omdat de onderlinge tegenstellingen te groot zijn. We zijn met z’n allen
als het ware georganiseerd rond tegenstellingen uit het
verleden en niet rond uitdagingen voor de toekomst!
Binnen het Buurderij-ontwerp is daarom als principe
gekozen om verantwoordelijkheden op het laagste
niveau te organiseren. Dat leidt tot organisaties met een
menselijke maat. Je weet wat je bijdraagt, wat je ervoor
terugkrijgt en bovendien ben je direct betrokken bij
de besluitvorming. Wanneer we de rol van de overheid
willen terugdringen en de verantwoordelijkheid voor
een duurzaam beheer privaat willen organiseren, kunnen
we dus niet op bestaande organisaties vertrouwen. We
zouden eerder moeten denken aan omgevingscoöperaties waarin boeren en burgers samenwerken. Zo zouden
agrarische natuurverenigingen zich in de toekomst
kunnen gaan ontwikkelen tot private organisaties die
het beheer op zich nemen en daartoe contracten sluiten.
De overheid zou bevoegdheden daartoe binnen bepaalde
voorwaarden aan dergelijke organisaties kunnen overdragen.
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Overheid en
maatschappij
In toenemende mate tonen burgers zich ontevreden over
de overheid. Vaak is die ontevredenheid terug te voeren
op het feit dat de burgers menen dat de overheid zich
met de verkeerde dingen bezighoudt. En eigenlijk herkent iedereen het wel een beetje: je krijgt van de politie
een boete voor te hard rijden of fout parkeren, terwijl
tegelijkertijd inbrekers in de buurt actief zijn. Moet de
politie zich dáár niet eens mee bezighouden? En zo zijn
er natuurlijk veel meer voorbeelden te noemen. De een
vindt het belachelijk dat de politiek jarenlang discussieert over of we nu wel of geen gekozen burgemeester
willen. En dat terwijl het parkje hiernaast verloedert.
Hoe komt dat nu? Dat is het beste te illustreren door
eens nader te kijken naar hoe beleid tot stand komt aan
de hand van het schema op de volgende pagina.
De overheid staat links en voelt zich geroepen of
gedwongen om beleid te maken voor de samenleving
(rechts). De bevoegdheid van de overheid om beleidsmaatregelen te nemen, staat niet ter discussie. Maar het
is bepaald geen vrijbrief. Er gelden scherpe eisen voor de
manier waarop beleid tot stand komt. Datzelfde geldt
voor de toepassing van beleid. De overheden moeten
voldoen aan ‘beginselen van behoorlijk bestuur’. Het
gelijkheidsbeginsel moet voorkomen dat er bij de uitvoering van beleid sprake is van willekeur. We willen dat
burgers die in vergelijkbare omstandigheden verkeren op
dezelfde wijze tegemoet worden getreden. Het vertrou-
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MAATSCHAPPIJ

B

OVERHEID

A

B

wensbeginsel schrijft voor dat toezeggingen en gewekte
verwachtingen door de overheid moeten worden nagekomen. Het motiveringsbeginsel verplicht de overheid
besluiten deugdelijk te onderbouwen. We wensen nu
eenmaal geen overheid die handelt naar willekeur.
Dergelijke beginselen en daarop gebaseerde regels leiden
ertoe dat beleidsmaatregelen met grote zorgvuldigheid tot stand komen. Zo nauwkeurig mogelijk moet
worden aangegeven wat er onder welke voorwaarden
is toegestaan, wat er is verboden, wanneer men wel in
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aanmerking komt voor subsidie en wanneer niet. Heel
logisch dus dat iedere wet, algemene maatregel van
bestuur (AMvB) of verordening begint met een artikel
waarin begrippen worden gedefinieerd. Met veel gevoel voor detail wordt beschreven wat er ‘in de zin van
deze regeling’ wordt verstaan onder …….. waarna er
een doorgaans lange lijst volgt van vaak ingewikkelde
definities. Wat wordt verstaan onder een motorvoertuig,
een natuurgebied, een strafbaar feit, een bedrijfsgebouw,
belastbare inkomsten, enz. Daarmee geeft de overheid
eigenlijk aan: bij de toepassing van deze regeling wens ik
de maatschappelijke werkelijkheid volgens deze definities te benaderen. De overheid zet als het ware een
bril op. Wat met die bril zichtbaar is, wat binnen de
definities valt, is van belang en wat daarbuiten valt, is
voor de toepassing van deze regeling niet bestaand en in
ieder geval niet van belang. Volgens het schema is A het
gebied waarop de regeling van toepassing is. In gebied
B doen zich echter allerlei situaties voor die volgens de
overheid buiten de toepassing van de regeling vallen. Die
kunnen weliswaar enorm belangrijk zijn voor burgers
en ondernemers, maar ‘in de zin van de regeling’ zijn ze
betekenisloos.

Het ontwerp voor de buurderij

de ruimtelijke ordening dat mono-

bevat een combinatie van een groot

functioneel is. Een perceel grond

aantal functies. Hoewel de beteke-

heeft ofwel de bestemming agrarisch,

nis daarvan werd ingezien bleek het

ofwel verkeersdoeleinden, ofwel

aanvankelijk toch er lastig om daar

natuur, ofwel woondoeleinden enz.

binnen de gemeente op ambtelijk

Bovendien zijn er voor al die functies

niveau ondersteuning voor te krijgen.

aparte gebruiksvoorschriften die tot

Met name de planologische inpassing

in detail zijn uitgewerkt en juridisch

leverde problemen op. We hebben nu

vastliggen. Combinaties van functies

eenmaal in Nederland een systeem in

laten zich dan lastig inpassen.
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Het komt er in zijn uiterste consequentie op neer dat
de overheid slechts belangstelling heeft voor de maatschappelijke werkelijkheid voor zover die betekenis heeft
binnen het perspectief van de overheid zelf. De overheid is niet langer dienend naar de maatschappij maar
de maatschappij is slechts van betekenis voor zover die
binnen het overheidsperspectief past. De maatschappij
dient als het ware als bevestiging van het overheidsperspectief. Voor de overheid is dat een buitengewoon
comfortabele positie. Problemen die binnen het overheidsperspectief passen, worden aangepakt met behulp
van beschikbare instrumenten, en problemen die niet
binnen dat perspectief passen, bestaan simpelweg niet
voor de overheid. Daardoor wordt ook de verhouding
tussen oplossingen en instrumenten omgekeerd. Oplossingen komen slechts in beeld voor zover ze passen bij
de beschikbare instrumenten. In haar uiterste vorm is de
overheid enkel ontvankelijk voor wat voor de overheid
zelf betekenis heeft.
Nu kan een stelsel van zeer gedetailleerde definities
in allerlei wetten en regelingen gemakkelijk het beeld
oproepen van helderheid. Naarmate definities preciezer
zijn, is er immers minder ruimte voor misverstanden. Iedereen weet precies waar hij aan toe is. De werkelijkheid
is echter anders. Ieder beleidsterrein kent eigen kaders,
eigen planningssystemen en dus ook eigen regelingen,
procedures en definities.
De tekening kan het beeld oproepen dat de gebieden
A en B strikt zijn gescheiden en dat er geen sprake is
van uitwisseling. De praktijk is echter anders. Juist in
het grensgebied tussen A en B is er sprake van intense
communicatie. Burgers en ondernemers proberen een
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zodanige voorstelling van hun situatie te geven dat ze
binnen gebied A vallen. Wanneer ze bijvoorbeeld in
aanmerking willen komen voor subsidie, dan hebben
ze er belang bij een zodanige voorstelling van zaken te
geven dat ze aan de voorwaarden voldoen en binnen de
definities vallen.

Kenmerk van de Haarlemmermeer is

Rijk, provincies en gemeenten hebben

de enorme dynamiek. De afgelopen

ieder eigen bevoegdheden. Iedere

decennia is reeds een groot deel van

overheidslaag en ieder beleidsveld

het grondgebied van functie veran-

kent zijn eigen beleidskaders. Denk

derd. Denk bijvoorbeeld aan de ont-

aan ruimtelijke ordening, milieu, wa-

wikkelingen rond Schiphol. Maar ook

ter, geluidscontouren rond Schiphol

voor de komende jaren zijn er grote

enz. Bovendien zijn al die beleidsre-

ambities op tal van terreinen. Het

gels vaak niet goed op elkaar afge-

gaat om woningbouw, waterberging,

stemd. Dan is het lastig om een nieuw

recreatie, een nieuw vestigingsgebied

organisatietype zoals een Buurderij

voor glastuinbouw, uitbreiding van

daarin in te passen. Want wat is een

kantoorlocaties enz. Juist in de regio

Buurderij precies? Hoe moet je een

waar de Buurderij is gepland komen

Buurderij beleidsmatig plaatsen?

veel ontwikkelingen samen. Daar zijn

Draagt een Buurderij bij aan beleids-

veel partijen bij betrokken. Dat geldt

doelstellingen of is het juist een

ook voor de overheid. Verschillende

hinderpaal? Voldoet een Buurderij aan

ministeries, provincies en gemeenten

alle regels? Allemaal logische vragen

spelen een rol. Er is sprake van een

van beleidsmakers maar tegelijkertijd

complex geheel van bestuurlijke over-

ook vragen die moeilijk kunnen wor-

legvormen en ambtelijke werkgroepen

den beantwoord zolang het concept

met bovendien een groot aantal parti-

van een Buurderij nog in ontwikkeling

culiere partijen die belang hebben bij

is en nog niet tot in detail is uitge-

de realisatie. Bovendien is er sprake

werkt. In de beginfase was er dan ook

van een dichte beleidsdeken.

sprake van enige verwarring. Pas later
ontstond er begrip en ook waardering
voor het concept.
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Omgekeerd zullen zij proberen hun situatie zodanig te
beschrijven dat ze buiten de regeling vallen wanneer ze
daarmee kunnen bereiken dat ze geen nadeel van een
regeling ondervinden of betaling van belastingen kunnen ontlopen. In het grensgebied is sprake van voortdurende communicatie die voor een belangrijk deel het
karakter heeft van manipulatie. Hoe kan ik mijn situatie
zodanig interpreteren dat ik voordelen binnenhaal en
nadelen ontwijk? Het grensgebied tussen A en B is ook
het gebied waarin legers adviseurs, juristen en belastingexperts actief zijn. Zij beschikken immers over nauwkeurige informatie over de regels en over jurisprudentie, en
bovendien over de vaardigheid om met behulp daarvan
situaties te herinterpreteren.

Populierenweiland
In de jaren tachtig speelde binnen het

Een merkwaardige discussie, zo zou

toenmalige Ministerie van Landbouw

men kunnen stellen. Maar beleidsma-

lange tijd de vraag of een populie-

tig was die uiterst relevant. Immers,

renweiland moest worden opgevat als

was het bos, dan zou beperkende re-

bos of als weiland. Was het gras, zij

gelgeving van toepassing zijn en zou

het dat er bomen in het gras stonden,

landbouwkundig gebruik lastig zijn.

of was het bos, zij het dat er gras

Was het daarentegen weiland, dan

tussen de bomen groeide? Uiteinde-

konden ondernemers er gebruik van

lijk werd de knoop in de top van het

maken binnen hun bedrijf en ook nog

Ministerie doorgehakt.

in aanmerking komen voor Brusselse
subsidies.
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Door steeds meer beleidsregels, telkens weer onder
politieke druk uitzonderingen mogelijk maken en een
niet-aflatende stroom aan jurisprudentie die vaak ook
weer aanzet zijn tot aanvullende regels, beschikken we
inmiddels over een onoverzienbaar beleidscomplex.
Gaandeweg is de overheid de gevangene van zichzelf
geworden. Ambities zijn niet of moeilijk realiseerbaar
omdat die op gespannen voet staan met geldende regels.
De speelruimte wordt steeds kleiner. Gebied A wordt
steeds kleiner en wat buiten het overheidsperspectief valt
(gebied B), wordt steeds groter. Gevolg daarvan is dat
de overheid steeds vaker niet in een positie verkeert met
oplossingen te komen voor maatschappelijke vragen.
De onvrede neemt toe. Kortom, een vicieuze cirkel van
onmacht en onvrede waar noch de burgers, noch de
overheid een uitweg in weet. Burger en overheid houden
elkaar steeds meer in een greep die beide partijen niet
meer willen, maar die ze ook beide niet weten op te lossen.

Hondengeblaf
Een burger ondervindt ’s nachts

blaf van een hond zodanig is dat de

overlast van hondengeblaf vanuit een

Richtlijn Schietlawaai van toepassing

naburige kennel. Hij vraagt de ge-

is” en verder of “de gemoedstoe-

meente op te treden. Maar dat mag de

stand van een hond van invloed is op

gemeente enkel wanneer er een regel

het impulskarakter van de blaf”. Zou

wordt overtreden. Dat bleek lastig.

immers de Richtlijn Schietlawaai van

Uiteindelijk belandde de zaak bij de

toepassing zijn, dan zou er een basis

Raad van State. Twee vragen stonden

zijn voor de gemeente om nadere

daar centraal. Op de eerste plaats de

voorschriften op te leggen.

vraag of “het impulskarakter van de
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Het geschetste beeld rond overheidsbeleid is ook van
directe invloed op de vraag hoe de overheid omgaat met
vernieuwing. De overheid treedt innovaties tegemoet
vanuit bestaand beleid. Wie zich met een nieuw idee
bij de overheid meldt, zal merken dat er vooral belangstelling is voor de vraag hoe dat idee zich verhoudt tot
bestaande beleidsmaatregelen. Past het in het bestemmingsplan? Zijn er vergunningen nodig? Alle aanleiding
om stil te staan bij de vraag hoe ontvankelijk de overheid
is voor vernieuwing.
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Hoe ontvankelijk is
de overheid voor
vernieuwing?
Als je de beleidsnota’s van de overheid ziet, lijkt dat een
rare vraag. In vrijwel alle beleidsnota’s van de overheid
wordt immers het belang van innovaties onderstreept.
Er wordt ook aardig wat geld aan besteed. We kunnen
de overheid niet verwijten geen belangstelling te hebben voor innovaties. Toch bieden de ervaringen rond
de Buurderij Haarlemmermeer-Zuid alle aanleiding om
toch eens nader te bezien of de overheid zich daadwerkelijk zo positief opstelt tegenover innovaties.
Nieuwe initiatieven lopen dus het grote risico op tal
van bezwaren te stuiten: het initiatief betreft een typische overheidstaak, de regeling staat het niet toe of het
past niet binnen het beleid. Past het niet, dan moet de
initiatiefnemer dat maar gaan oplossen. Op deze manier
houdt de overheid dus vernieuwingen tegen. De bureaucratie is er eerder op gericht om uit te zoeken waarom
iets niet kan, zo is een veelgehoorde klacht. In plaats van
innovaties vanuit een positieve houding te benaderen, is
de overheid op zoek naar zekerheid. Vernieuwing mag
dan noodzakelijk zijn, maar in de praktijk van alledag
geven andere overwegingen vaak de doorslag, zoals het
bewaren van de status-quo, geen juridische risico’s lopen,
voorkomen dat men met iets instemt waarvan men niet
alle gevolgen kan overzien en de politiek uit de wind
houden. Dat alles is geen goed klimaat voor fundamentele vernieuwingen.
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Eigen initiatief niet altijd beloond
Een voorbeeld dicht bij huis. Steeds

Daarin past geen initiatief waarin

vaker nemen buurten of groepen

burgers verantwoordelijkheden

bewoners zelf initiatieven om de

naar zich toetrekken. Uitgangspunt

veiligheid te vergroten. Men vindt dat

zal dus vanuit de overheid zijn dat

de overheid te weinig doet, dat de

dergelijke initiatieven geheel en al in

politie te weinig surveilleert. Prachtig,

overeenstemming zullen moeten zijn

zou je denken, maar het antwoord

met geldende regels en procedures.

van gemeente of politie is zelden erg

We kunnen nu eenmaal niet toe-

enthousiast. Dergelijke initiatieven

staan dat er bij opsporing methoden

staan immers op zeer gespannen voet

worden toegepast die verboden zijn,

met hoe we verantwoordelijkheden

laat staan dat burgers het recht in

hebben toegedeeld. Handhaving van

eigen hand nemen. Weliswaar is de

de openbare orde en het opleggen van

capaciteit van de politie te gering om

maatregelen zijn bij uitstek zaken die

bij iedere fietsendiefstal in actie te

we aan overheidsinstanties hebben

komen, maar dat geeft burgers nog

toegedeeld.

niet het recht om de zaken zelf maar
even te regelen.

Het komt erop neer dat de overheid initiatieven vanuit
bestaand beleid tegemoet treedt. Wat past binnen de
geldende regels is akkoord en wat daarbuiten valt, levert
problemen op. Nu is toetsing van voorstellen aan beleid
natuurlijk een belangrijke opdracht voor een organisatie.
Maar wanneer sprake is van ingrijpende vernieuwingen,
kan een toetsende houding hinderlijk zijn. Die leidt er
immers toe dat slechts voorstellen worden geaccepteerd
die passen binnen het bestaande beleid. Vernieuwing is
toegestaan mits die overeenstemt met het bestaande. Een
dergelijke houding leidt uiteindelijk vooral tot reproductie van het verleden en niet tot het creëren van een
nieuwe toekomst.
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Jan Ham: “Ik heb de afgelopen jaren veel met de overheden
samengewerkt. Ik zie een duidelijke tweedeling in type ambtenaar.
Er zijn de ouddenkers en de nieuwdenkers. De ouddenkers zijn de
remmers in vaste dienst. De nieuwe denkers willen wel, zijn ontwikkelingsgericht. Zolang die oude denkers er zijn, moet je niet te veel
verwachten van de overheid en zul je altijd tegenwerking ondervinden. Daar moet je dan ook niet te veel tijd aan verspillen, maar vooral
zelf aan de slag gaan.”

Dergelijke situaties blijken in de praktijk moeilijk te
doorbreken. De tekening op pagina 49 verduidelijkt
dat. Alleen wat binnen het formele perspectief van de
overheid (gebied A) past heeft betekenis. Innovaties die
daar niet in passen, zijn in beginsel betekenisloos voor
de overheid. De eisen die we aan de totstandkoming en
uitvoering van overheidsbeleid stellen, verhinderen dat
de overheid dergelijke initiatieven ondersteunt. Nieuw
beleid moet worden ingepast in bestaande beleidskaders
en mag er in ieder geval niet mee in strijd zijn. Ook
wijzigingen van eenmaal vastgesteld beleid zijn niet
eenvoudig. Vaak moeten overgangsbepalingen worden
opgesteld die ook weer aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Zo hebben we een systeem geschapen dat
gaandeweg in zichzelf verstrikt is geraakt. Veel regels,
veel overheid, maar toch burgers die ontevreden zijn.
Een overheid die zich vooral met zichzelf bezighoudt in
plaats van met maatschappelijke problemen, zo is het
beeld bij veel burgers.
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We hebben als het ware onbedoeld een papieren wereld
gecreëerd waarbinnen argumenten en overwegingen
gelden die voor de overheid uiterst belangrijk zijn maar
tegelijkertijd voor burgers geen betekenis hebben. De
maatschappelijke werkelijkheid wordt gereduceerd tot
een wereld die regelbaar is. Wat buiten die wereld valt,
doet er voor de overheid niet toe. Binnen de wereld van
de overheid en de buitenwereld gelden heel andere regels
en normen.
Daar komt nog eens bij dat ook de structuur van
overheidsorganisaties niet altijd meewerkt. Doorgaans
bestaan er voor allerlei beleidsterreinen aparte afdelingen. Voor planologische aspecten wordt men doorverwezen naar de Afdeling Ruimtelijke Ordening, voor
economische aspecten naar de Afdeling Bedrijvigheid,
voor juridische onderwerpen naar de Afdeling Juridische
Zaken, enz. Vanuit organisatorisch oogpunt zijn daar
ook goede redenen voor te bedenken, maar iemand die
zich met een innovatief idee meldt in het gemeentehuis,
zal het als lastig ervaren. Daar komt bij dat een flitsende
interne coördinatie binnen een overheidsorganisatie niet
altijd is gegarandeerd. Er is sprake van formele procedures en de bevoegdheidsafbakening tussen afdelingen
is doorgaans met de nodige gevoeligheden omgeven en
wordt strak bewaard.
Wat binnen organisaties geldt, is vaak ook van toepassing op relaties tussen overheidsorganisaties. Vernieuwingen worden vaak belemmerd door competentiestrijd
tussen overheden. In projecten in het landelijk gebied
zijn vaak zowel Rijk, provincie, gemeente als waterschap
betrokken, die onderling weer veel en vaak ingewikkelde
samenwerkingsverbanden hebben. Daarin passen zorgvuldig opgestelde procedures rond besluitvorming.
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Die zijn doorgaans tot stand gekomen nadat onderlinge gevoeligheden rond invloed en competenties op
een voor alle partijen aanvaardbare wijze zijn opgelost.
Nieuwe initiatieven stellen dergelijke samenwerkingsverbanden op de proef. Ze kunnen aanleiding geven tot
herschikking van verantwoordelijkheden. Wie staat aan
de lat als het fout gaat? Wie neemt risico’s? En naarmate
vernieuwingen ingrijpender zijn, zal ook elke partij
meer behoefte hebben aan overleg in eigen huis of, nog
liever, het bestendigen van de bestaande verhoudingen.
Kortom, geen prikkel tot vernieuwingen. Terughoudendheid regeert.

Gert-Jan van Maris: “Omdat de overheden allemaal enthousiast
waren, verwachtte ik dat zij initiatief ook verder zouden oppakken.
Maar ik heb inmiddels het idee dat het stilligt. Zo stil zelfs dat er niet
eens een ‘nee’ is uitgesproken. Geen ‘nee’ en geen ‘ja’. Men durft
dus niet te kiezen. Ik zie het zo dat als de overheid nu kiest voor de
Buurderij en er geld aan besteedt, dat er andere dingen dan dus niet
meer kunnen. Geld kun je maar één keer uitgeven, en een locatie
kun je maar één keer een functie toedelen. Kiezen betekent dus
vijanden maken. Het is echt allemaal gebaseerd op angst, althans,
zo zie ik het. Wij zitten met drie mensen om de tafel die iets willen,
maar zij durven het niet aan. En niet alleen de gemeente, maar ook
bijvoorbeeld het waterschap. Een van de boeren had een prachtig
idee voor waterberging. Maar er kwam geen pilot om het uit te
proberen, want het hoogheemraadschap was natuurlijk bang dat als
het zou lukken, ze aan die methode zou vastzitten. Dat soort angst
werkt verschrikkelijk verlammend. Van de andere kant vind ik het wel
begrijpelijk. Zo lang we ambtenaren en politici alleen maar afrekenen
op fouten die ze maken, houd je dat in stand. Je ziet het bij de Westflank, het Park 21, allemaal projecten die langzaam gaan, stilliggen,
afgeserveerd zijn. Wie zal het zeggen?”
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Maar er is nog een rem op vernieuwingen, en die heeft
te maken met de complexe houding die de overheid
heeft ten opzichte van zelfsturing. Overheden benadrukken weliswaar steeds meer dat burgers eigen verantwoordelijkheid hebben en bepleiten daarom een grotere mate
van zelfsturing, maar het valt overheden lastig zich er
ook naar te gedragen. Stel bijvoorbeeld eens dat dit alles
goed is geregeld en er sprake is van krachtige organisaties
die zeer wel in staat zijn verantwoordelijkheden van de
overheid over te nemen. Is dan succes verzekerd? Helaas
niet. Aan de private kant is er dan alles op ingericht om
zelf aan de slag te gaan, maar dat is nog geen garantie
dat ook de overheid meewerkt. Die dringt weliswaar aan
op eigen verantwoordelijkheid van burgers, maar zodra
dat concreet wordt, verschijnen er toch vaak beren en
beertjes op de weg. Het loslaten van verantwoordelijkheden en daaraan verbonden bevoegdheden blijkt nog niet
zo eenvoudig te zijn. Overheden hebben dan wel eens de
neiging om heel precies voorwaarden te gaan benoemen
waar men aan moet voldoen. Of er moeten ingewikkelde
procedures worden doorlopen. Of er moeten voortdurend voortgangsrapportages worden ingeleverd. Met
andere woorden: steeds is het gevaar aanwezig dat het
belang van zelfsturing weliswaar met de mond wordt beleden, maar als het erop aan komt, probeert de overheid
toch op allerlei manieren grip erop te houden. Overheden blijven dan in de regelcontext zitten.
   Die houding valt overigens heel goed te begrijpen.
Decennialang was de praktijk dat verantwoordelijkheden met groot gemak op het bord van de overheid
terechtkwamen, die dan vervolgens beleid ging maken.
Het vraagt in mentaal opzicht een enorme omslag om
hetgeen met zoveel gevoel voor detail tot stand is gekomen, ineens als overbodig en zelfs ongewenst terzijde
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te schuiven. De zekerheden van geldende beleidsregels
moeten worden ingewisseld voor het onbekende. Want
wat gaat er terechtkomen van private initiatieven? De
woorden zijn mooi, de intenties prima, maar is het ook
een lang leven beschoren? En lopen we niet het risico dat
bij mislukking de overheid weer aan de bak moet?
   Het loslaten van verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijkt dus nog niet zo eenvoudig te zijn.
Nodig is dat de regelcontext wordt doorbroken en
particuliere initiatieven tegemoet worden getreden met
de vraag hoe de overheid zelf die initiatieven zou kunnen
faciliteren. Wat verwacht u van ons? Kunnen we ergens
mee helpen? Dat vraagt een enorme cultuuromslag
bij ambtenaren en bestuurders voor wie het jarenlang
vanzelfsprekend is geweest dat zij uiteindelijk knopen
doorhakten, plannen en voorstellen konden goed- of
afkeuren en de regels altijd aan hun kant hadden.
Niet alleen de overheid heeft een soort natuurlijke rem
op vernieuwingen, ook maatschappelijke organisaties
hebben niet altijd belang bij verandering. Bestaande
structuren geven zekerheid aan de organisaties en daarmee ook aan de aangesloten leden. Vernieuwing kan
dus ook bedreigend zijn, althans zo wordt dat ervaren.
Vernieuwing kan tegen de bestaande belangen ingaan.
In die spagaat zitten tegenwoordig de landbouworganisaties. Zij hadden decennialang een heel duidelijke
richting: rationalisatie, technologie, verlaging kostprijs.
Dat was gemakkelijk werken richting achterban en richting overheid. Vanaf de jaren tachtig echter komt er een
verbreding van de sector in zwang met neventakken als
recreatie, zorg, natuur, landschap. Langzaam maar zeker
is dat een zelfstandige richting geworden in de landbouw
en inmiddels zijn er twee fundamenteel verschillende
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Arthur van Dijk: “Mathieu Wagemans heeft het vaak over de
RIVD’s, de remmers in vaste dienst. Dat zouden de mensen binnen
de overheid zijn die bijna per definitie ‘nee’ zeggen tegen elk nieuw
initiatief. Die houding herken ik en ik vind het ook problematisch. Wij
als overheden zullen dat op de een of andere manier moeten doorbreken. Maar dat is duidelijk niet alleen de gemeente, want ook de
rijksoverheid kwam opeens met ander beleid, de hoogspanning, de
piekberging, de Westflank die dus niet doorgaat. Ondernemers op
hun beurt zullen zich denk ik niet te veel afhankelijk moeten maken
van die overheid. De drie initiatiefnemers van de Buurderij zijn met
enorm veel enthousiasme begonnen, één brok dynamiek, en dan is
het misschien raar dat de innovatie tot nu toe niet van de grond is
gekomen. Ik weet niet of het in dit geval aan ons als gemeente ligt
dat het initiatief nu stilligt. Ik denk dat de initiatiefnemers, en ik in
het begin misschien ook wel, te weinig rekenschap hebben gegeven
aan het feit dat de Haarlemmermeer een enorm dynamische omgeving is waar heel veel plannen zijn, en waar je dus ook heel veel
tegenwind kunt krijgen. Tegelijkertijd biedt dat ook kansen, want een
initiatief op de juiste plaats en op het juiste moment kan wel goed
komen. Ik vind het dan ook niet reëel om de schuld van het stilliggen
van de Buurderij bij de gemeente te leggen. Ik denk dat wij hebben
gedaan wat we konden en dat het verder aan de ondernemers is om
de energie er in te houden.”

ontwikkelingsrichtingen. Dat uit zich ook in houding
en opvatting van ondernemers. De ene ondernemer is
in hart en nieren een groeier die voluit inzet op schaalvergroting, terwijl de ander juist inzet op andere kwaliteiten en potenties van de landbouw dan enkel efficiënte
productie. Beide richtingen hebben andere structuren
nodig, zitten in een ander krachtenveld en in andere netwerken, hebben met andere beleidssystemen en financieringsbronnen te maken (zorg bijvoorbeeld) en hebben
ook andere kennisbehoeften.
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Die fundamenteel andere richting heeft ook gevolgen
voor maatschappelijke organisaties. Kunnen zij nog
beide richtingen bedienen? Kunnen die in een- en
dezelfde organisatie naast elkaar bestaan? Wat is daarover
de dominante zienswijze van individuele bestuursleden?
Bestaat niet het risico van compromissen over vragen die
juist niet door compromissen moeten worden toegedekt?

Arthur van Dijk: “Het andere probleem is dat het moeilijk was
om de Buurderij als idee in te brengen bij de Westflank-organisatie.
Gelukkig heeft de bottum-up-benadering uiteindelijk gewerkt en
heeft de Buurderij toch een plaats in de Westflank gekregen. Dat
is in ieder geval een succes. Wat mij zelf wat tegen gevallen is, is
dat er gedurende het proces toch eigenlijk weinig nieuwe ideeën
bij zijn gekomen. En ook dacht ik dat er wellicht meer ondernemers
zouden gaan aanhaken bij het groepje initiatiefnemers. Ook dat is
niet gebeurd. Ik zie dat natuurlijk wel vaker en dat heeft te maken
met het feit dat boeren onderling heel verschillend zijn, verschillend werken en verschillende economische perspectieven hebben.
Je hebt boeren die willen alleen maar groeien en die vinden zo’n
Buurderij maar niets. Een groep boeren kijkt liever in de achteruitkijkspiegel, en heeft weinig behoefte aan vernieuwende concepten. Mij
valt op dat die verschillende typen ondernemers ook helemaal niet
met elkaar mengen. Het zijn afzonderlijke circuits die ze hebben. Ik
zou zeggen dat je elkaar toch vroeg of laat nodig hebt, dus trek dan
gezamenlijk op. Maar nee, dat doen ze niet. Ik denk dat een bredere
samenwerking van landbouworganisaties en individuele boeren
meer maatschappelijk effect gehad zou hebben.”
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Jan Ham: “De case ligt er nu en nu is het aan ons om het verder
te ontwikkelen. We hebben een hele intensieve tijd achter de rug
met alle gesprekken over de Buurderij en de Westflank. We dachten
ook echt: dit gaat goed. Nu terugkijkend is het grootste gevaar dat
je in zo’n proces achterover gaat zitten. Eigenlijk hebben wij drie jaar
lang niet genoeg bewogen. Ik denk dat we te veel hebben gedacht
dat we in de goede stroom zaten met die Westflank. Maar goed, dat
proces ligt stil en opeens werd ik wakker en kwam ik er achter dat ik
zelf de afgelopen tijd te weinig met mijn eigen bedrijfsontwikkeling
tot Buurderij bezig geweest ben. De gesprekken met de mensen
van de Westflank waren allemaal erg spannend, maar op een gegeven moment raak je daarin verstrikt. Het stoppen van de Westflank
laat zien dat we weer meer met onszelf bezig moeten zijn, dat we
het zelf gaan doen. Een verrassing? Nou, eigenlijk ook weer niet. Eigenlijk is het een bevestiging van wat ik al dacht. Ik ben dus niet heel
erg teleurgesteld. Het geeft ook energie, we gaan er zelf weer voor.
Ik zie dat ook Park 21 stilligt, de Westflank, de projectontwikkelaars.
Ik heb de overheid voor mijn Buurderij eigenlijk helemaal niet nodig.
Later misschien wel om zaken planologisch te regelen, maar niet om
het concept verder uit te werken en te denken.”
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Uitzicht op
vernieuwing
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D

e analyses in de voorgaande paragrafen laten zien
dat het huidige beleidssysteem is vastgelopen en
schreeuwt om veranderingen in de verhoudingen
tussen overheid en burger, tussen individu en
collectief. Het moge immers duidelijk zijn dat
het ondoenlijk is om bijvoorbeeld de inrichting
van het landelijk gebied, de zorg, het onderwijs te laten regelen
door individuele burgers. In feite zijn we op zoek naar nieuwe
coalities van organisaties en burgers die maatschappelijke taken
uitvoeren, in samenspraak en in overleg met de overheid. Dit
soort samenwerkingsverbanden hebben we nu eigenlijk nog
niet.

We zien dus een noodzaak om als het ware een nieuwe
gezamenlijkheid op te bouwen. Een gezamenlijkheid
waarin duidelijk is welke verantwoordelijkheden de
overheid heeft en welke verantwoordelijkheden de
burgers hebben. En, nog belangrijker, alle partijen zullen die verantwoordelijkheden ook moeten voelen en
ernaar handelen. Dit zal een herschikking betekenen van
bestaande organisaties en samenwerkingsverbanden. Het
gaat immers om meer dan het iets anders verdelen van
verantwoordelijkheden. Het gaat om een fundamenteel
andere toedeling van verantwoordelijkheden tussen
burgers en overheid.
Samen energie opwekken
Een privaat-collectieve coalitie die er

Het interessante van het project is

misschien bij in de buurt komt, is de

uiteraard hoe de bewoners een en an-

energiecoöperatie van het Groningse

der gaan regelen. Wat te doen met de

dorp Zijldijk. De bewoners hebben

freeriders? Wat te doen als de conven-

plannen gemaakt voor een eigen

tionele energie, om wat voor redenen

biovergistingscentrale. Idee is dat

dan ook, ooit goedkoper wordt dan de

de centrale het complete dorp van

biovergisting? Wie is dan verantwoor-

ongeveer 100 huizen van energie

delijk? Mogen mensen dan afhaken en

moet kunnen voorzien. Alle bewoners

ermee stoppen?

worden lid van een soort coöperatie
en de bewoners regelen verder alles
onderling.
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Nieuwe coalities zoals in Zijldijk ontstaan niet vanzelf.
Op zijn minst is daarvoor nodig dat nieuwe partijen
elkaar ontmoeten. Binnen bestaande overlegstructuren is dat vaak niet het geval. De zorgsector ontmoet
bijvoorbeeld niet vaak de landbouw- of natuursector.
Bovendien veronderstelt vorming van nieuwe coalities
dat deelnemers iets gezamenlijks hebben. Dat is in de
eerste fase van coalitievorming vaak alleen maar een vaag
idee of het besef dat men te maken heeft met problemen
die urgent om een oplossing vragen. Mogelijk is men
aanvankelijk nog niet ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak voordelen biedt. Misschien heeft men ook
geen idee in welke richting een oplossing moet worden
gezocht. Met andere woorden: waarom zou een energieproducent samen met de natuurbeheerder om tafel gaan
zitten als ze nog geen idee hebben wat dat zou kunnen
opleveren?
   Kenmerk van deze nieuwe coalities is dat partners
elkaar gaan opzoeken vanwege hun gedeelde waarden in
plaats van gedeelde belangen. Dat lijkt een klein verschil, maar dat is het niet. Gedeelde belangen − in feite
zijn de huidige samenwerkingsverbanden daar vaak op
geënt − gaan ervan uit dat de samenwerking voor alle
partijen iets oplevert.
Nemen we als voorbeeld de relatie tussen een woningcorporatie, een zorginstelling en enkele agrariërs. Stel
dat partijen besluiten een gezamenlijk project te beginnen. De agrariërs leveren de grond, de woningcorporatie
bouwt de huizen en de zorginstelling levert de diensten.
Daarbij hoeft strikt genomen geen sprake te zijn van een
systeeminnovatie. Men onderhandelt over de prijs van
de grond en over de vraag wie welk deel van de plan- en
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ontwikkelingskosten voor zijn rekening neemt. Elke
partij zal proberen voor zichzelf maximaal voordeel te
behalen.
   Een systeeminnovatie daarentegen zou moeten zijn
gebaseerd op gedeelde waarden. De initiatiefnemers vinden elkaar omdat zij het bijvoorbeeld allemaal belangrijk
vinden om de zorg dusdanig in te richten dat de zorgbehoevenden zinvol werk doen. Dat is het startpunt van de
gezamenlijke zoektocht naar een samenwerkingsverband.
Belangrijk voor initiatiefnemers is ook het besef dat
energie in mensen zit en niet in organisaties. Of, beter
gezegd, mensen van vlees en bloed zijn dragers van energie en inspiratie, niet de instituties of organisaties. Het is
dan ook belangrijk dat alle deelnemers voortdurend hun
betrokkenheid tonen, hun verantwoordelijkheid nemen
en zich niet verschuilen achter organisaties en achterbannen.
   Datzelfde zal op de een of andere manier gestalte
moeten krijgen in de overheid zelf. Voor ingrijpende
vernieuwingen zal er op geschikte plaatsen een apart
aanspreekpunt nodig zijn waar ambtenaren de ruimte
hebben om mee te bewegen met initiatiefnemers en niet
als reflex gaan toetsen of initiatieven aan de regels voldoen. Ook zou er beleidsmatig ontwerpruimte moeten
zijn om veelbelovende initiatieven die weliswaar strijdig
zijn met regels, toch op hun waarde en consequenties
in de praktijk te kunnen onderzoeken. Ruimte voor
experimenten dus. Dat wordt vaak bepleit in beleidsnota’s, maar organisaties zijn er doorgaans niet goed op
ingericht. Er moet dus ruimte zijn om iets te doen, niet
dankzij maar ondanks het beleid. Een soort bypass dus
buiten het bestaande beleidssysteem om.
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beleidssysteem

BYPASS

Hoe belangrijk de inbreng van nieuwe ideeën bij
systeemvernieuwing ook is, uiteindelijk gaat het om de
vraag wat er van die ideeën terechtkomt in de praktijk.
Dat was en is ook de intentie bij de Buurderij in de
Haarlemmermeer. Er is daarbij echter wel sprake van
twee valkuilen. Zo bestaat er ten eerste het risico dat er
almaar vernieuwingen worden bedacht zonder dat die in
concrete plannen en uitvoerbare interventies uitmonden.
Creatieve mensen zijn vaak meer geïnteresseerd in het
bedenken van nog meer nieuwe ideeën dan voorrang te
geven aan de uitvoering van wat is bedacht.
   Een tweede valkuil is dat er te veel nadruk op
uitvoering ligt. Dat leidt ertoe dat slechts voorstellen
aan bod komen die direct en zonder veel moeite in de
praktijk kunnen worden toegepast. Dan gaat de belangstelling vooral uit naar vernieuwingen die betrekkelijk
eenvoudig in de praktijk kunnen worden toegepast. Aan
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complexe voorstellen komt men dan minder gauw toe
omdat die doorgaans veel meer tijd en energie vragen.
Met als gevolg dat ingrijpende vernieuwingen niet van
de grond komen. Projecten die starten met een hoge
ambitie monden dan uiteindelijk uit in veranderingen
die op zichzelf prima en relevant kunnen zijn, maar die
niet de vernieuwing realiseren die oorspronkelijk was
bedoeld.
   Als partijen elkaar zoeken op gedeelde waarden,
komt er een heel ander gesprek op gang. Stel, dezelfde
partijen als hierboven willen de zorg op een heel andere
wijze gaan organiseren. Men wil niet langer afhankelijk
zijn van bureaucratische structuren, maar men kiest voor
het uitgangspunt van onderlinge hulpverlening. Men
wil een organisatie op de maat van de mens. Schaalverkleining vormt het uitgangspunt in plaats van schaalvergroting. Men wil de relatie tussen de mens en de natuur
herstellen en volop ruimte bieden voor beleving en
zingeving. Dergelijke ambities zullen niet het resultaat
zijn van discussies of onderhandelingen over belangen.
Ze komen tot stand doordat betrokkenen uitwisselen
wat hen inspireert en waarom ze zich daarvoor willen
inzetten. Men wisselt gewenste toekomstbeelden uit en
komt met elkaar in dialoog tot de formulering van een
gezamenlijke ambitie. De uitkomst van een dergelijk
proces heeft het karakter van een constructie waar ieder
aan heeft bijgedragen. De gezamenlijkheid wordt verankerd op het niveau van wat deelnemers inspireert, op het
niveau van waarden.
In een dergelijk proces verliezen bestaande belangen hun
betekenis. Mensen nemen niet deel als vertegenwoordiger van bestaande organisaties. Die hebben immers de
neiging om ideeën en voorstellen te benaderen vanuit
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het perspectief van bestaande posities en belangen. Dat
is geen goede basis om fundamentele veranderingen te
bereiken. Dan sluit men compromissen die het werkelijke probleem niet oplossen, het gaat dan hooguit om
het bestrijden van symptomen. Samenwerking op basis
van waarden maakt energie los. Dat is belangrijk omdat
realisering van echte veranderingen gedrevenheid veronderstelt. Inspiratie zit nu eenmaal in personen en niet in
organisaties. Uiteindelijk gaat het dus om de vraag wat
iemand inspireert. Dat is de vraag naar de inspiratiebronnen.
De stap naar verdieping van belangen die zicht moet
geven op onderliggende waarden is om meerdere redenen nodig. Werken aan realisering van een systeeminnovatie betekent dat men zich op een ongebaand pad
begeeft. Bovendien doet men dat in een gezelschap dat
elkaar doorgaans niet goed kent. Dat levert voorspelbaar punten van discussie en wrijving op. Deelnemers
moeten gezamenlijk knopen doorhakken zonder dat er
sprake is van routines op dat punt. Er zal sprake zijn van
meningsverschillen. Verhoudingen kunnen onder druk
komen te staan. Op dat soort momenten is het belangrijk dat er een gezamenlijke terugvalbasis is, namelijk de
gedeelde waarden. De gedeelde opvatting over de toekomst. Die basis wordt gevormd door wat ieder inspireert, waarom het waard is het initiatief tot vernieuwing
te nemen. Gezamenlijkheid op het niveau van waarden.
Het is belangrijk dat die gezamenlijke waardebasis wordt
vastgelegd, bijvoorbeeld in een intentieovereenkomst.
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Daarnaast geeft deze verdieping vooral ook aan wat de
echte intenties zijn van mensen. We kennen het fenomeen allemaal wel. Je zit met een groep mensen bij
elkaar die bijvoorbeeld samen de veiligheid in de buurt
willen aanpakken, of het groen willen verbeteren in
de wijk, of gezamenlijk iets doen aan de knotwilgen.
Iedereen vindt dat er iets moet gebeuren. Met andere
woorden: er is overeenstemming over wat waardevol
wordt geacht. Ook kan men het erover eens zijn dat
men er samen de schouders onder moet zetten. Maar
dat is nog geen garantie voor een succesvolle aanpak. Als
vervolgens de vraag op tafel komt hoe dat concreet gaat
worden georganiseerd, wordt het vaak anders. Een deel
zal nog wel aangeven mee te doen, maar een ander deel
valt af. Ieder blijkt bijvoorbeeld zo zijn eigen opvattingen te hebben over hoe dat het beste kan worden

Gaston Remmers: “Het theoretisch concept voor de Buurderij
werd aangedragen door InnovatieNetwerk. Het idee sloot naadloos
aan bij de ambities van de drie. Bovendien sprak de wederkerigheid
in het concept ze heel erg aan. Kenmerk van de Buurderij is dat je
probeert waarden met elkaar te verbinden. Dat is dus wat anders
dan drie bedrijfsplannen proberen in elkaar te schuiven. We zijn
in het begin vooral aan de slag gegaan met vragen als ‘Wat drijft
je nu?’, ‘Wat vind je echt belangrijk?’. Hoe spannend mocht het
worden? Wat beschouwden deelnemers als kritische grenzen die
moesten worden gerespecteerd? Anders gezegd: hoe groot was de
ontwerpruimte? De gemeenschappelijke waarden zijn vervolgens
de uitgangspunten geworden voor de Buurderij. Dat hebben we vertaald in de kreet ‘Onthaasting en bezinning in een multifunctioneel
landschap van hoogwaardige kwaliteit’. Dat was wat deze mensen
bindt. Dat is het uitgangspunt gebleven gedurende de afgelopen
jaren.”
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georganiseerd. Of men vindt dat de taken niet evenredig
worden verdeeld. Of deelnemers stellen nadere voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. Een initiatief dat
in grote eensgezindheid tot stand is gekomen, verzandt
vervolgens in langdurig en moeizaam overleg. Het
enthousiasme van het eerste uur verandert in calculatie.
Deelnemers houden zorgvuldig in de gaten of ieder wel
zijn bijdrage levert. Vaak zijn de pioniers ook al weer
gestopt. Een verklaring voor dergelijke ervaringen kan
zijn dat in het begin niet helder is gemaakt wat deelnemers inspireerde en onder welke voorwaarden men wilde
deelnemen.
De drie initiatiefnemers van de Buurderij zijn juist zo
lang bij elkaar geweest en hebben zo veel werk verzet,
ondanks de tegenslagen, omdat zij een gedeelde waardebasis hebben. Zij zitten niet alleen bij elkaar omdat
ze gedeelde belangen hebben, maar omdat ze alle drie
vinden dat de Buurderij een goed concept is waarin zij
zaken kunnen realiseren die voor hen belangrijk zijn.
Dat kader is belangrijk. Juist bij het werken aan vernieuwingen zal men geconfronteerd worden met vragen en
problemen die je vooraf niet kunt voorzien. Er kunnen
verschillen van opvatting ontstaan. Dan is het belangrijk
om terug te kunnen vallen op een gezamenlijk kader
van gedeelde waarden. Wat inspireerde ons ook alweer
toen we op pad gingen? Dat voorkomt dat deelnemers
in een onderhandelingssituatie terechtkomen, compromissen moeten sluiten die doorgaans afbreuk doen
aan de oorspronkelijke ambitie. Wat spannend begint,
eindigt vaak in alledaagsheid. Vandaar het belang van
een gezamenlijke waardebasis. Immers, over belangen
kun je onderhandelen; waarden lenen zich daar niet
voor. Wanneer partijen regelmatig in onderhandelingen
terechtkomen, is dat doorgaans een signaal dat het tijd is
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om een moment van bezinning in te bouwen. Even een
time-out om weer helder te krijgen waarom men op pad
is gegaan.
De ervaring rond systeeminnovatieve processen geeft dus
ook aan dat enthousiasme weliswaar enorm belangrijk
is, maar dat enthousiasme alleen onvoldoende is. Een
kritisch punt is hoe de verantwoordelijkheidsverdeling
is tijdens het proces. Welke bijdrage wil men leveren?
Doorgaans zijn er veel mensen die er graag bij worden
betrokken en die graag mee willen denken. Maar dat is
nog geen garantie dat men ook verantwoordelijkheid
wil dragen. Gaandeweg zijn we bij dergelijke innovatieve projecten het onderscheid gaan maken tussen
belanghebbenden en belangstellenden. De eerste groep
is bereid risico’s te lopen, terwijl de tweede groep vooral
bereid is om mee te denken. Dat onderscheid is belangrijk met betrekking tot de besluitvorming. Juist op
een ongebaand pad moeten voortdurend beslissingen
worden genomen. Dan werkt het al gauw verstorend
wanneer diegenen die slechts geringe bijdragen leveren
en het proces vooral vanaf de zijlijn volgen, een stevige
stem wensen bij besluitvorming. Het principe dat inzet
ook invloed betekent, kan ook hier behulpzaam zijn om
enige ordening aan te brengen in de besluitvorming.
En burgers zelf nemen ook lang niet altijd hun eigen
verantwoordelijkheid. Klassiek is natuurlijk de beleden noodzaak om diervriendelijk vlees te eten, maar
de praktijk wijst uit dat veel mensen nog steeds liever
de kiloknallers kopen. Ook groene stroom vinden we
een prachtig idee, maar als elders de stroom goedkoper
is, dan toch maar liever die. Duurzame auto’s gaan als
zoete boordjes over de toonbank. Totdat de overheid de
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subsidies afschaft. Dan is de duurzaamheid opeens toch
niet meer zo’n belangrijk thema. Dan doen we liever niet
meer mee en ligt de verantwoordelijkheid weer helemaal
bij de overheid.
   Het is daarom misschien ook niet zo heel vreemd
dat duurzame innovaties zo lang op zich laten wachten:
de innovaties betekenen altijd een strijd tussen belangen
en belangenorganisaties, waarbij uiteindelijk bestaande
organisaties toch vaak belang hebben bij een status-quo.
Echte veranderingen zullen dus alleen tot stand komen
als mensen of groepen mensen elkaar gaan opzoeken op
basis van waarden: wat vind je echt belangrijk, waarom,
wat wil je ervoor laten of doen, etc.? Dat zijn daarvoor
de essentiële vragen.
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Een persoonlijke reflectie van Mathieu Wagemans
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De politiek aan zet
In brede kring leeft de overtuiging dat de systemen uit
het verleden ons niet goed in staat stellen om de stap
naar de toekomst te zetten. We zitten onszelf in de weg
door de wijze waarop we zijn georganiseerd. Nu is het
op zichzelf niet nieuw dat systemen in de problemen
kunnen komen. Tijden, en daarmee omstandigheden,
veranderen. In het algemeen beschikken systemen over
een groot vermogen om zich aan te passen. Als het
nodig is, bijvoorbeeld wanneer de continuïteit in gevaar
komt, worden maatregelen genomen. Zo gaan bedrijven
ingrijpend reorganiseren als ze verlies draaien. Voor een
bedrijf in een marktsituatie is er geen alternatief. Het bedrijf verkeert in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte
van de marktomgeving. Men kan simpelweg veranderingen in de omgeving niet ontkennen.
Bij een beleidssysteem ligt dat anders. Een dergelijk systeem is niet afhankelijk van de omgeving maar de relatie
is omgekeerd. Wie met plannen en voorstellen komt, zal
zich moeten aanpassen aan geldende beleidsregels. Daar
komt bij dat verandering van regels nog niet zo eenvoudig is. Nieuw beleid moet worden ingepast en dat vraagt
soms juridische acrobatiek. Het beleidssysteem kan daardoor moeilijk meebewegen met vernieuwingen, zeker als
die ingrijpend zijn. Het is als het ware volgelopen.
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De ervaringen rond de Buurderij HaarlemmermeerZuid geven daar tal van voorbeelden van. Kunnen we in
dergelijke situaties verwachten dat de politiek op enig
moment met initiatieven komt om beleid te veranderen?
Het zou toch erg merkwaardig zijn dat we een situatie in
stand houden waarin een overheid op een aantal wezenlijke terreinen is losgeraakt van de maatschappij?
Voor veel mensen is dit helaas al een gepasseerd station.
Veel burgers nemen niet eens meer de moeite om van
hun stemrecht gebruik te maken, daarmee aangevend
dat ze geen relatie hebben met het politieke systeem,
laat staan een goede. In brede kring leeft onvrede. Velen
hebben een beeld van onbetrouwbaarheid. Wat op de
vooravond van verkiezingen wordt beloofd, blijkt als er
eenmaal is gekozen niet te worden nagekomen, zo is het
beeld bij velen.
   Alle aanleiding dus voor enige reflectie, gebaseerd
op 25 jaar in de gemeentepolitiek. Politici nemen immers een bijzondere plaats in. Het doorvoeren van systeemveranderingen vereist in een democratie doorgaans
politieke instemming. Veranderingen en herschikkingen
in de economie, in de financiële sector of op het terrein
van gezondheid, onderwijs en onderzoek vinden vaak
plaats onder politieke druk en moeten in ieder geval
politiek worden goedgekeurd. Des te belangrijker is de
vraag of het politieke systeem deze functies goed vervult.
Hoe alert is het politieke systeem bij het onderkennen
van de noodzaak van systeemveranderingen? Hoe snel
wordt er effectieve actie ondernomen en wat valt er te
zeggen over het proces van besluitvorming? Drie aspecten komen daarbij aan bod: de ontvankelijkheid vanuit
de politiek voor wat burgers bezighoudt, de bereidheid
en het vermogen tot verandering en, op de derde plaats,
de spanning tussen waarden en belangen.
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Ontvankelijkheid
Weten en begrijpen politici wat er leeft onder burgers?
Weten ze daar ook stem aan te geven? Dat mag van politici worden verwacht. Maar het is lastiger dan zo op het
eerste gezicht lijkt. Zo hebben we de afgelopen decennia gezien dat de politiek zich bijvoorbeeld nauwelijks
bezighoudt met het heftige maatschappelijke debat over
de intensieve veehouderij. Die sector heeft een enorme
ontwikkeling doorgemaakt, met forse schaalvergroting
en stijging van de productiviteit. Deze ontwikkeling
was vooral een aangelegenheid van de sector zelf. Totdat
er in de jaren tachtig oog kwam voor de nadelen, zoals
overbemesting, ammoniakuitstoot en dierenwelzijn.
Drie grote crises − de varkenspest, de uitbraak van
MKZ en de Q-koorts − brachten de problematiek op
de maatschappelijke agenda. Maar de discussie over de
veehouderij bleef op het niveau van een stellingenoorlog.
De landbouw bleef roepen: ‘We doen ons best, we doen
het goed, we hebben geen keus’. En de burgers riepen:
‘Maar we willen het niet’.

Mathieu Wagemans: Van de politiek zou je toch mogen verwachten dat zij deze spanning tussen ondernemers en burgers zou
onderkennen en de onderliggende overwegingen en overtuigingen
zou benoemen. Dat kan een zinvol debat opleveren. Politici hadden
(en hebben) echter de neiging zich van meet af aan met de ene of de
andere partij te associëren. Het politieke debat wordt zo een herhaling van zetten: veel rumoer maar geen verandering. In plaats van
een verbale loopgravenoorlog te overstijgen, ging men er deel van
uitmaken. Er is geen sprake van een nieuw discours waarbinnen de
onderliggende vragen zinvol kunnen worden gethematiseerd zodat
constructieve communicatie mogelijk wordt. Wat als vernieuwing of
als oplossing wordt gepresenteerd, betekent vaak niet meer dan een
herinrichting van de loopgraven.
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Zo op het eerste gezicht kan dat het beeld oproepen
dat politici niet bereid zijn onderliggende en wezenlijke
vragen aan de orde te stellen, maar dat is wat gemakkelijk. Er is een fundamenteler probleem en dat raakt
de verhouding tussen politiek en beleid. De praktijk
toont namelijk aan dat ook politici vaak gevangen zitten binnen een strak juridisch kader. Burgers kunnen
rechten ontlenen aan geldende regels en daarop gebaseerde jurisprudentie. Veranderingen van beleidsregels
kunnen leiden tot schadeclaims. Of er moeten ingewikkelde overgangsregelingen worden bedacht. Die kunnen vervolgens weer onderwerp worden van bezwaar
en beroep. En altijd bestaat het risico dat innovaties,
ook als die politiek worden omarmd, stuklopen op de
rotsen van EU-regels. Kortom, het formele plaatje dat de
politiek bevoegd is om regels te stellen en die ook weer
te veranderen en dat de rechtspraak gehouden is die
regels als uitgangspunt te nemen, ziet er in de praktijk
vaak heel anders uit. Voortdurend struikelen politieke
voorstellen “omdat het juridisch niet kan”. Rechters hebben weliswaar geen formele bevoegdheid om regels vast
te stellen, maar ze kunnen wel politieke besluitvorming
danig hinderen en verhinderen.
Beperkingen binnen
het politieke systeem zelf
Maar niet alle problemen kan de politiek van zich
afschuiven. Er is ook sprake van beperkingen binnen het
politieke systeem zelf. Het ideale beeld is dat binnen het
politieke systeem, zeker in een open en democratische
samenleving, het debat in vrijheid kan worden gevoerd.
Maar in de praktijk blijkt dat beeld letterlijk te mooi om
waar te zijn.
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Ten eerste is er binnen politieke partijen sprake van
formele en informele beperkingen. Partijen worden
geacht met één mond te spreken. Afwijkend stemgedrag
wordt niet op prijs gesteld omdat dit verdeeldheid demonstreert. Fractiediscipline is de maatstaf. Bovendien
dienen ‘eigen’ ministers, gedeputeerden of wethouders
te worden ondersteund. Kritiek kan het beeld doen
ontstaan van interne spanningen en kan worden opgevat
als een signaal dat het onderlinge vertrouwen ontbreekt.
Wie zich als gekozen politicus nauwkeurig houdt aan het
uitgebreide systeem van formele regels en ongeschreven
gedragsregels, bevestigt daarmee het systeem en beperkt
het eigen interventievermogen. Die regels zijn weliswaar
daarvoor niet bedoeld, maar ze hebben in hun feitelijke
uitwerking wel dat effect. Anders gezegd: politici lopen
permanent het risico hun functie gedresseerd uit te moeten voeren. Politieke systemen raken daardoor in zichzelf
verstrikt, geven voorrang aan zelfbevestiging en zijn
daardoor niet meer in staat aan te zetten tot wezenlijke
maatschappelijke veranderingen.
Ten tweede gelden er strenge en gedetailleerde regels
voor hoe het politieke spel moet worden gespeeld. Beginnende politici merken dat het enthousiasme van het
eerste uur stevig wordt ingekaderd zodra men is gekozen. Op gemeentelijk niveau is het dualisme, oorspronkelijk bedoeld om de gemeenteraad een onafhankelijkere
en dus stevigere positie te geven ten opzichte van het
dagelijks bestuur, in tal van regels zodanig uitgewerkt
dat het dualisme vaak juist het tegendeel oplevert. Wie
een vraag wil stellen, dient dat volgens voorgeschreven
procedures te doen. De bevoegdheidsverdeling is uiterst
gedetailleerd uitgewerkt. Maar niet alleen formele regels
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werken beperkend. Er is ook sprake van normen hoe het
politieke spel moet worden gespeeld. Die zijn weliswaar
informeel, maar daarom niet minder krachtig.
Ten derde hebben politieke partijen vaak stevige en min
of meer verplichtende verbindingen met maatschappelijke organisaties. Werkgevers- en werknemersorganisaties, landbouw- en natuurorganisaties hebben doorgaans
vaste entree bij deze of gene partij. Politici hebben vaak
zelfs een historie binnen dergelijke organisaties. Die
banden kunnen voordelen hebben omdat de politici zo
goed op de hoogte kunnen zijn van wat er maatschappelijk speelt. Maar in tijden dat grote veranderingen
nodig zijn, worden die voordelen tot nadeel. Ingrijpende
veranderingen kunnen immers de relaties met de eigen
achterban onder druk zetten. Belangenorganisaties
voelen zich niet langer gehoord. Ze kunnen niet langer
vanzelfsprekend rekenen op ondersteuning van hun
wensen. In het uiterste geval kunnen politieke partijen
zo de gevangene worden van de eigen achterban. Gevolg
daarvan is dat noodzakelijke veranderingen uitmonden
in compromissen en in oplossingen die het karakter hebben van symptoombestrijding. De achterban is tevreden
en juist daardoor komt vernieuwing niet van de grond.
Te veel partijen hebben belang bij instandhouding van
de problemen.
   Maar niet alleen organisaties kunnen de handelingsruimte van politici en politieke partijen beperken,
ook kiezers en gekozenen kunnen elkaar in een wurggreep houden. Terugkomen op gedane toezeggingen
of niet invulling geven aan gewekte verwachtingen is
politieke zelfmoord. Omstandigheden mogen veranderen, maar ooit gedane toezeggingen hebben eeuwigheidswaarde.
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Waarden en ideologie
Politiek houdt zich in wezen bezig met de toedeling van
waarden, zo wordt vrij algemeen gesteld. Juist wanneer
een samenleving met hardnekkige vraagstukken wordt
geconfronteerd, is de politiek aan zet. Systeemwijzigingen nodigen uit, zo niet dwingen, tot ideologische
vragen. We noemen als voorbeeld de problemen rond
duurzaamheid. Over de wenselijkheid c.q. noodzaak van
een duurzame samenleving bestaat niet zoveel verschil
van mening. Maar tegelijkertijd blijkt het in de praktijk
buitengewoon lastig om zo’n samenleving te realiseren.
Een voortdurende opeenvolging van voorschriften, stimulerende maatregelen en voorlichtingscampagnes heeft
vooralsnog onvoldoende gewenst effect. Alle aanleiding
dus om met ‘systeemogen’ naar de problematiek van
duurzaamheid te kijken.
Rond duurzaamheid worden meestal drie deelsystemen
onderscheiden: het economische, het ecologische en het
sociaal-culturele. Kijken we naar de onderlinge relaties
tussen deze drie deelsystemen, dan blijkt telkens weer
dat het economische deelsysteem zodanig functioneert
dat ecologische en sociaal-culturele waarden onder
druk komen te staan. Ze zijn niet in staat om krachtig
tegenwicht te bieden, met als gevolg dat de overheid
zich geroepen voelt te beschermen wat onder economische druk kwetsbaar is. Het economische deelsysteem is
dominant. Daar komt bij dat ons economisch systeem
groei vooronderstelt. Wanneer de economie niet meer
groeit, is dat reden tot grote zorg. Dat zijn gunstige
condities voor woekergedrag. Een systeem groeit almaar
en ondervindt daarbij geen tegenkrachten. Het systeem
is niet in staat tot zelfcorrectie.
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System Problems
Sustainability System

ECONOMISCH
SYSTEEM
Ecologisch
Subsysteem

Sociaalcultureel
Subsysteem

Een systeemwijziging kan zijn dat de afhankelijkheidsrelaties tussen de deelsystemen worden omgekeerd. De
ruimte voor economische groei wordt dan beperkt door
wat ecologische en sociaal-culturele waarden kunnen
verdragen. Wat thans kwetsbaar is onder economische
druk, wordt dan maatstaf voor economische ontwikkeling. Een dergelijke systeemingreep veronderstelt een debat op niveau van waarden. Wat vinden we uiteindelijk
belangrijk? Is er aanleiding om tot een herschikking te
komen tussen onderscheiden waarden? En hoe belangrijk vinden we dat? Wat hebben we ervoor over?
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System Change Sustainability
Reversing Dependencies

Economisch
Systeem
ECOLOGISCH
SUBSYSTEEM

SOCIAALCULTUREEL
SUBSYSTEEM

Een tweede voorbeeld betreft vragen rond sturing: Vertrouwen we op de markt of kennen we een belangrijke
rol toe aan de overheid? De recente crises op economisch
en financieel terrein geven aan dat die keuze nog niet zo
eenvoudig is. Beide vormen van sturing hebben vooren nadelen. Of neem de problematiek rond krimp en
vergrijzing. Kunnen we erop vertrouwen dat de overheid
aanspreekbaar blijft om zorgvoorzieningen op peil te
houden? Of moeten we op marktwerking vertrouwen?
Of moeten we andere vormen van sturing verkennen,
zoals zelfsturing? In wezen is daarbij aan de orde hoe wij
verantwoordelijkheden binnen onze samenleving willen
toedelen.
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Dit soort vraagstukken geeft alle aanleiding tot een
ideologisch debat. Tegelijkertijd kunnen we echter
vaststellen dat dit debat, althans binnen de politiek,
nauwelijks wordt gevoerd. De belangstelling voor ideologisch getinte vragen is gering. Partijen onderscheiden
zich doordat ze verschillende standpunten innemen over
praktische vragen, zoals het wel of niet wijzigen van de
hypotheekrenteaftrek.
   Deels is dat begrijpelijk. Immers, discussies over
waarden zonder dat de consequenties ervan expliciet
worden gemaakt, hebben weinig of geen praktische
betekenis. Dat wordt al gauw salonpolitiek met elitaire
trekjes; abstracte beschouwingen in het luchtledige die
niet de grond raken. Omgekeerd lopen inhoudelijke
beleidswijzigingen, wanneer systeemvragen aan de orde
zijn, het risico dat op zijn best symptomen worden
bestreden, en vaak dat niet eens. Maar ideologie is ‘uit’.
Aan grote verhalen, zoals het postmodernisme aangeeft,
is geen behoefte meer. Die hebben afgedaan. Ze zouden
geen betekenis meer hebben voor de vraagstukken waar
de moderne samenleving voor staat.
   Maar er is ook een andere benadering denkbaar.
Die gaat er niet zozeer van uit dat grote verhalen hebben
afgedaan maar dat we ze hun werking hebben ontnomen. We hebben waarden zodanig uitgewerkt, georganiseerd en geoperationaliseerd dat ze niet meer opleveren
waartoe ze waren ontworpen. We hebben een rechtssysteem uitgewerkt dat zo complex is dat het voor burgers
niet meer toegankelijk is en onvoorspelbare uitkomsten
oplevert. Rechtvaardigheid is vervangen door vaardigheid in het recht. We hebben het gelijkheidsbeginsel zo
gedetailleerd uitgewerkt dat we niet meer met variatie
en verscheidenheid kunnen omgaan. We hebben taken
en bevoegdheden zo complex en verfijnd toegedeeld dat
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verantwoordelijkheid anoniem is geworden. Verantwoordelijkheid heeft geen gezicht meer. Gaat het mis, dan is
niemand meer aanspreekbaar. Ons systeem biedt volop
mogelijkheden zich te verschuilen en het eigen straatje
schoon te vegen. Iedereen is verantwoordelijk en als het
erop aan komt heeft niemand het gedaan. Het zijn bij
uitstek thema’s die ideologisch van aard zijn. Vragen
daaromtrent worden echter nauwelijks gesteld en maken
dus ook geen deel meer uit van het debat.
Wat is nodig voor verandering?
De relatie tussen kiezer en gekozene, tussen partij en
kiezer, is aan verandering toe. Partijen moeten hun
zelfstandigheid herwinnen. Ze moeten zich niet langer
laten leiden door de vraag hoe standpunten door kiezers
worden beleefd. Ze zouden zich niet langer moeten laten
leiden door de vraag: “Wat moet ik roepen om voldoende mensen achter mijn vaandel te krijgen?”. In plaats
daarvan zouden ze als vertrekpunt moeten nemen: “Ik
sta voor deze zaken en na de verkiezingen kijk ik hoeveel
mensen achter mijn vaandel zijn gaan staan. Zijn dat er
weinig, dan is dat geen reden het vaandel bij te kleuren.” Partijen moeten weer vanuit zichzelf in de wereld
staan. Dat betekent heroriëntatie op oorspronkelijke
inspiratiebronnen en waardeposities. Ideologisch debat
dus in plaats van vliegenafvangerij. Politiek in plaats van
partijpolitiek.
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Mathieu Wagemans: De verhouding publiek-privaat aan heroverweging toe: Wat is de kerntaak van de overheid? Welke vraagstukken
zijn weliswaar belangrijk maar dienen niet langer door de overheid
te worden vervuld? Welke condities zijn daarvoor nodig? Dat vraagt
een andere rol van de overheid. Tot nu toe mondt elke poging van de
overheid om zich meer faciliterend en minder regelend op te stellen,
uit in regels. De politiek speelt daarbij een belangrijke rol. Bemoeienis achterwege laten en zaken laten gebeuren, is vaak lastiger dan
zelf de uitvoering op zich nemen. We willen verandering bereiken
met traditionele reflexen. Initiatieven voor zelfsturing komen niet van
de grond omdat de regels dat beletten. Vernieuwing mag, mits die in
overeenstemming is met het bestaande. Liever zien we reproductie
van het verleden dan creatie van de toekomst.

Daarmee hangt een volgend punt samen, namelijk de
noodzaak om variatie toe te laten. De politiek zou niet
langer moeten zoeken naar schijnzekerheden via uiterst
gedetailleerd en definiërend beleid. Het op deze manier
streven naar gelijkheid is niet alleen een illusie, maar is
ook een bron voor nieuwe ongelijkheden. Wie zich met
veel juridische deskundigheid kan omringen, bereikt
doorgaans meer dan wie daartoe niet in staat is. Dat
betekent ook dat het primaat weer sterker bij de politiek komt te liggen. Daar is ruimte voor nodig. Thans
wordt het politieke debat te zeer begrensd door het
juridisch systeem. Dat is een beperking die de politiek
zichzelf heeft opgelegd. Zo krijgen bevoegdheidsvragen
en daarbij horende formele en informele regels binnen
het openbaar bestuur veel aandacht. Anders gezegd: het
debat over vernieuwing wordt gevoerd vanuit en binnen bestaande structuren. Er is geen armoediger context
denkbaar bij het werken aan vernieuwing dan de context
van bevoegdheden.
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Tenslotte is belangrijk dat onvermogen bespreekbaar
wordt. Het accepteren van fouten, zeker in tijd van
ingrijpende vernieuwingen, is een kritische kwaliteit.
Dat vraagt een andere politieke cultuur. Niet hopen op
fouten bij anderen omwille van eigen profilering, maar
lef waarderen om vernieuwend aan de slag te gaan. Niet
zoeken naar zekerheden, maar ongewisheid als vanzelfsprekend beschouwen. Geen gedetailleerde toetsingscriteria opstellen waar uitkomsten van innovatieve
projecten aan moeten voldoen. Nu worden burgers met
initiatieven gedwongen om reeds van tevoren aan te geven waar het ongebaande pad van vernieuwing toe leidt.
Maar juist op ongebaande paden valt veel te leren.
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97   Van ervaringen naar inzichten

We organiseren omdat we denken dat zaken daardoor
makkelijker verlopen. Je kunt nu eenmaal beter
georganiseerd dan ongeorganiseerd aan de slag gaan.
Maar de praktijk toont vaak een ander beeld. De
wijze waarop we zijn georganiseerd kan ons soms
danig in de weg zitten. Dat geldt zeker wanneer we
ingrijpende vernieuwingen willen doorvoeren. Dit boek
heeft niet voor niets als titel “Ontganiseren”. Op basis
van praktijkervaringen laat het zien hoe innovaties
soms worden belemmerd door de manier waarop we
zijn georganiseerd. Onze politieke, bestuurlijke en
beleidssystemen dreigen vast te lopen.

Mathieu Wagemans was de afgelopen veertig jaar binnen
het ministerie van LNV, thans ministerie van EL&I, werkzaam
op uiteenlopende gebieden: nationaal en internationaal visserijbeleid, landbouwvoorlichting, regionaal beleid, planologie,
milieu, organisatievragen. Hij promoveerde over ambtelijke
oppositie binnen het ministerie van LNV. Ook vervulde hij missies naar onder meer Rusland, China, Vietnam en Moldavië
om te adviseren over herstructurering van ministeries en
kennisinstellingen in de overgang van centrale planning naar
meer marktoriëntatie. Zijn 25-jarig ambtsjubileum vierde hij
door een boek te publiceren: Geregeld Mis, gedachten over
zingeving en reductie binnen het publieke domein. De laatste
tien jaar hield hij zich binnen InnovatieNetwerk vooral bezig
met het bedenken en toepassen van nieuwe institutionele
concepten zoals nieuwe organisatie- en financieringsvormen.
Daarnaast is hij al 25 jaar actief in de gemeentepolitiek voor
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