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VOORWOORD

Maandag 11 september was het tijd voor alweer de 5e G1000University. Met een boeiend programma 
en een voor ons overweldigende belangstelling van 75 deelnemers uit alle geledingen van het 
democratisch bestel: burgers, gemeenten, provincies, ministerie, wetenschap en professionals. 3,5 
jaar na de eerste G1000 in Nederland staat democratische vernieuwing ferm op de agenda en het is 
goed om te zien dat we met het Platform G1000.nu daar een betekenisvolle rol in vervullen.

De ontwikkeling van de G1000 verloopt stormachtig. Waar we in maart 2014 voorzichtig als burgers 
begonnen met het uitproberen van een eerste programma voor 630 deelnemers zijn wij intussen 
bezig met de voorbereidingen voor de 22e Burgertop en 16e G1000. Voor volgend jaar staan er 
ook al weer een aantal op stapel. Daarbij is het concept met behulp van softwareontwikkeling en 
inzet van techniek vergaand geoptimaliseerd. Intussen zijn we met geïnteresseerden uit meerdere 
‘buitenlanden’ in gesprek over introductie van het concept.

Vorig jaar was onze conclusie dat wij het eigenaarschap over het proces met de overheden moeten 
delen om te zorgen dat we impact op de lokale besluitvorming verwerven. Vanaf 1 januari doen 
we dat daadwerkelijk en dit leidt meteen tot een veel krachtiger betrokkenheid van ambtenaren 
en bestuurders. En veel onwennigheid bij de raad. Waarbij duidelijk is dat die niet overgeslagen wil 
worden. En deze mogelijk over meer mogelijkheden beschikt om de uitkomsten van een G1000 te 
accommoderen dan zij zichzelf realiseert. 

Om de impact van de G1000 verder te vergroten is het G1000-concept van een Burgertop uitgebreid 
met een Burgerforum en een slotbijeenkomst die wij het Burgerbesluit noemen. Tijdens het 
Burgerforum worden de resultaten van de Burgertop door deelnemers uitgewerkt en besproken 
met de lokale gemeenschap. De resultaten van deze uitwerking worden tijdens het Burgerbesluit 
gepresenteerd en na beraadslaging wordt hier publiekelijk door deelnemers van de burgertop over 
gestemd. Zo ontstaat het Burgerbesluit dat vervolgens aangeboden wordt aan de Burgemeester of de 
Gemeenteraad. Idealiter louter ter bekrachtiging.

Op dit moment experimenteren wij met dit model. Tijdens de University werd dit op allerlei manieren 
tegen het licht gehouden, wat aanleiding was tot verschillende refl ecties. Maar gezien de beperkte 
ervaringen – het eerste Burgerbesluit moet nog vallen – is er nog niets concluderend over te zeggen. 

We nemen de refl ecties van de University graag mee op onze ontdekkingsreis. De winnende stelling 
uit de workshops was: ‘De nieuwe politicus schept ruimte voor nieuwe democratische vormen’ . Maar 
de waarschuwing van Herman Tjeenk Willink blijft daar toch doorheen klinken: ‘verwacht vernieuwing 
niet van politici!’

Volgend jaar, op maandag 10 september – noteer alvast in je agenda – organiseren wij opnieuw een 
G1000University. Wij zullen dan laten weten waar de inspiratie van dit moment dan toe geleid heeft.  
Sommige deelnemers hebben de reader vooraf niet ontvangen, vandaar dat wij deze opnieuw 
toegevoegd hebben, zodat je alle stukken bij elkaar hebt.

Dank voor alle belangstelling, inspiratie en handvatten, we gaan aan de slag. Tot volgend jaar!

Harm van Dijk
G1000.nu
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INLEIDING

Thema van de G1000University van 2017 was het 'Burgerbesluit'. Een nieuw fenomeen dat in de 
gemeente Enschede voor het eerst wordt toegepast. In hoeverre is het staatsrechtelijk mogelijk om 
zo'n burgerbesluit te nemen en welke kaders passen daarbij? Hoe brengt men dat in Enschede in 
de praktijk? Waarom is zoiets als een burgerbesluit nodig terwijl we daar toch een gemeenteraad 
voor hebben? Kortom, er zijn nog veel vragen te beantwoorden. Tijdens de G1000University is dat 
gebeurd vanuit verschillende invalshoeken. Zo is in de werkgroep van Herman Tjeenk Willink gekeken 
naar burgerschap in de brede zin en wat dat in de moderne netwerksamenleving betekent. Hansko 
Broeksteeg bekeek de staatsrechtelijke kaders van vier democratische vernieuwingen, waaronder 
het Burgerbesluit. Bert Blase besprak in zijn workshop de legitimiteit en Nicol Oude Luttikhuis de 
praktijk in Enschede. Marcel Boogers en Franziska Eckardt gingen in op de rol van de Raad bij een 
burgerbesluit en Aline Muylaert, via citizenlab betrokken bij de G1000Enschede, had met haar 
groep een gesprek over e-democratie. Uit de werkgroepen kwam naar voren dat er weliswaar nog 
de nodige ervaring moet worden opgedaan maar dat er staatsrechtelijke mogelijkheden zijn voor 
democratische vernieuwing. Die vernieuwing komt echter niet verder als de huidige bestuurlijk en 
politiek verantwoordelijken niet in beweging komen. Ook de burger zal zich rekenschap moeten geven 
van een 'nieuw burgerschap' dat past binnen de moderne samenleving. Het is aan initiatieven als de 
G1000 en Code Oranje om die beweging te blijven ondersteunen want er wordt niet op de deur van 
de huidige democratie geklopt maar gebeukt om met de woorden van Bert Blase te spreken. In elke 
werkgroep is een stelling geformuleerd waarop in de pleneire sessie gestemd kon worden. De stelling:  
De nieuwe politicus schept ruimte voor nieuwe democratische vormen, uit de werkgroep 'Legitimiteit 
Hoezo?' Van Bert Blase eindigde daarbij bovenaan. Dit ontlokte Herman Tjeenk Willink desgevraagd 
de opmerking dat ook deze groep .."voor een traditionele benadering heeft gekozen en het antwoord 
verwacht van de politiek".



5G1000.nuG1000University

Het was dringen bij de eerste workshop, die dan ook ingeleid werd door eminent 
oud-politicus en Minister van Staat Herman Tjeenk Willink. In zijn inleiding gaf hij een 
historische schets van burgerschap in Nederland. Burgerschap is allereerst een publiek 
ambt, volgens Tjeenk Willink. Ten tijde van de verzuiling was dit een collectief iets: 
burgerschap was iets dat binnen de zuil georganiseerd was, waarbij de gemeenschap 
van onderop werd gemobiliseerd.

Met de ontzuiling brokkelde ook dit collectieve burgerschap af, en we hebben 
vervolgens verzuimd daar een nieuwe vorm van individueel burgerschap voor te 
ontwikkelen. Daarmee ontbreekt vandaag ook een heldere visie op de taken en 
verantwoordelijkheden van overheid enerzijds en burgers anderzijds.  Ook in het 
onderwijs wordt weinig aandacht besteed aan de opvoeding tot staatsburger. 
Burgerschap is vaak beperkt tot de formele relatie van burgers met de democratische 
rechtstaat (via instanties)  Daar komt bij dat de publieke ruimte is afgenomen door 
zowel een verder uitbreidende overheid als door de markt. We zullen de publieke 
ruimte opnieuw moeten bevechten, en we hoeven niet te verwachten dat de overheid 
daaraan gaat bijdragen, luidt de conclusie van Tjeenk Willink.

Een individuele staatsburger ontstaat niet automatisch. Het begint met het ontwikkelen 
van een gemeenschappelijke visie op het probleem, hoe kunnen wij als individuele 
burgers zelf aan de politiek bijdragen?
De huidige politiek is teveel gaan leunen op het openbaar bestuur en moet haar visie 
veranderen: betrokken burgers zijn een toevoeging aan de democratische rechtsstaat. 
Ook dient de politiek haar eigen rol in het nieuwe systeem weer te vinden, hetzelfde is 
overigens ook van toepassing op burgers. Nederland is een land van minderheden: veel 
mensen die in de knel zitten worden vaak niet betrokken, terwijl hun betrokkenheid 
belangrijk is voor de democratie. De overheid heeft een essentiële rol om burgers 
(individuen) en overheid bij elkaar te brengen, zij hebben elkaar nodig.Vanuit beide 
kanten moet er ruimte gegeven worden. De overheid moet deze ruimte creëren en 
burgers moeten deze nieuwe ruimte vullen. De overheid moet daarbij inspelen op 
initiatieven die er wel zijn.

Het leidt tot een boeiend gesprek over de huidige staat van burgerschap en een 
noodzakelijke cultuurverandering om burgers weer te mobiliseren tot het uitoefenen 
van dat ‘publieke ambt’. Burgers zijn jarenlang gepamperd of gehospitaliseerd, aldus 
diverse deelnemers. De overheid zou het wel voor je regelen, en wist bovendien wat het 
beste was voor de burger.

Moderator: Harm van Dijk
Verslag: Johannes Ten Hoor/Franziska Eckardt

EERSTE RONDE

Workshop 1: De staat van burgerschap 
Door Herman Tjeenk Willink
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Wat heeft dit alles met het burgerbesluit te maken? De conclusie van de deelnemers aan 
de workshop was dat het burgerbesluit het onderscheid tussen de taken van overheid 
en burger weer scherper kan maken, en burgers de kans geeft hun competenties verder 
te ontwikkelen. Kortom: leren om weer burger en overheid te zijn. Als stelling werd 
gekozen: 

Het Burgerbesluit: Leren om weer Burger en Overheid te zijn

Stelling:



7G1000.nuG1000University

In de epiloog van zijn boek uit 1993 (!) ’Het einde van de democratie’, waarin de komst 
van een mondiale ’netwerkmaatschappij’ en de ondergang van de nationale staat wordt 
aangekondigd, stelt Jean-Marie Guéhenno: ”Twee eeuwen lang hebben we gedacht dat 
vrijheid de vrucht is van de politiek en dat de politiek de vorm van de vrijheid bepaalt. 
We wilden burgers zijn. Maar tegenwoordig is burgerschap niet meer dan een praktisch 
middel waarvan we ons bedienen om onvrede over de leiders te uiten. We hebben 
de basis verloren waarop onze waardigheid van vrije mensen berustte: het verlangen 
om (als burgers) een politiek lichaam te vormen. De gevolgen van dit verlies zijn veel 
subtieler dan die van de oude vormen van tirannie en geven ons het gevoel dat we 
langzaam, pijnloos en onherstelbaar leegbloeden.”

Individueel staatsburgerschap

Dit betoog van Guéhenno is om ten minste twee redenen voor Nederland interessant. 
Allereerst refereert hij aan een individueel staatsburgerschap dat in Nederland weinig is 
ontwikkeld. ”Het verlangen om als burgers een politiek lichaam te vormen” werd nooit 
algemeen gedeeld. De leer van de volkssoevereiniteit is na de Staatsregeling voor het 
Bataafsche Volk van 1798 nooit meer in een Nederlandse Grondwet vastgelegd. Aan de 
opvoeding tot individuele staatsburger wordt, ook in het onderwijs, weinig aandacht 
besteed. Daarnaast beperkt Guéhenno het burgerschap tot de relatie met de staat. 
Ook dat lag in Nederland anders. In het verzuilde staatsbestel stond niet de politieke 
betrokkenheid bij de staat voorop, maar de betrokkenheid bij een sociale groep, 
protestanten (in grote verscheidenheid), rooms-katholieken, socialisten en liberalen 
(een zuil tegen wil en dank). Toen die betrokkenheid als gevolg van de individualisering 
aan kracht inboette, werd dat als bevrijding ervaren. Met die individualisering 
ontwikkelde zich echter niet automatisch de individuele burger, de ’citoyen’.
’Citoyenneté’ ontstaat vanuit een gemeenschappelijk gevoelde publieke 
verantwoordelijkheid, onafhankelijk van iemands afkomst of levensbeschouwing. 
Die gemeenschappelijkheid stuit af op het wij-zij denken. Dat is problematisch, 
nu Nederland van een land van minderheden een land is geworden waarin ’de’ 
(veronderstelde) meerderheid ’de’ (veelkleurige) minderheid minder tolereert. Essentieel 
in een democratie is respect voor minderheden.

Een tweede voorwaarde voor een individueel staatsburgerschap is de erkenning door 
de staat. Die erkenning is onmogelijk als de staat geen duidelijk zicht meer heeft op de 
burgersamenleving en burgers als klanten worden beschouwd; als burgers hun eigen 
leven als onderneming moeten runnen, maar een zicht op de eigen toekomst in de 
burgersamenleving ontberen. Oproepen aan burgers om hun gedrag te veranderen, 
zullen nauwelijks effect hebben als het bedrijfsmatige denken binnen het
openbaar bestuur zelf niet verandert. In de staatsburger wordt het beeld van de staat 
zichtbaar. Maar ook het omgekeerde is waar. 

Artikel: De werkelijkheid van de burger
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In de staat behoort ook het beeld van de burger zichtbaar te zijn. Tijdens de verzuiling 
reflecteerde de staat de groepsgewijze georganiseerde burgersamenleving. Het 
openbaar bestuur was zich bewust van zijn afhankelijkheid van de maatschappelijke 
organisaties, het Particulier Initiatief (en vice versa). Dat besef nam af toen ook binnen 
de maatschappelijke organisaties het marktdenken dominant werd, die organisaties 
zelf marktpartijen werden of met handen en voeten werden gebonden aan de eisen die 
het openbaar bestuur stelt. De betrokken en participerende burger die meer wil zijn 
dan klant, herkent zich niet meer in de staat noch in de maatschappelijke organisaties. 
Tegelijkertijd herkennen velen zich ook niet meer in de politieke partijen die in 
wisselende coalities het bestuur vormen. Zij worden als verlengstuk van het openbaar 
bestuur gezien.In de epiloog van zijn boek uit 1993 (!) ’Het einde van de democratie’, 
waarin de komst van een mondiale ’netwerkmaatschappij’ en de ondergang van de 
nationale staat wordt aangekondigd, stelt Jean-Marie Guéhenno: ”Twee eeuwen lang 
hebben we gedacht dat vrijheid de vrucht is van de politiek en dat de politiek de vorm 
van de vrijheid bepaalt. We wilden burgers zijn. Maar tegenwoordig is burgerschap niet 
meer dan een praktisch middel waarvan we ons bedienen om onvrede over de leiders 
te uiten. We hebben de basis verloren waarop onze waardigheid van vrije mensen 
berustte: het verlangen om (als burgers) een politiek lichaam te vormen. De gevolgen 
van dit verlies zijn veel subtieler dan die van de oude vormen van tirannie en geven ons 
het gevoel dat we langzaam, pijnloos en onherstelbaar leegbloeden.”

Wederzijds gebrek aan vertrouwen

Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat veel burgers het gevoel 
hebben greep te missen op de ontwikkelingen in de eigen omgeving waarvoor het 
openbaar bestuur de verantwoordelijkheid claimt en zij niet (meer) geloven dat hun 
volksvertegenwoordigers wel invloed hebben op de gang van zaken in eigen land en de 
ontwikkelingen in Europa. Er is wederzijds een gebrek aan vertrouwen:
vertrouwen in elkaars competentie; vertrouwen in de bereidheid de grondbeginselen 
van de democratische rechtsorde (rechts - gelijkheid en rechtszekerheid, 
democratische legitimatie en publieke verantwoording, effectiviteit en efficiency) 
te respecteren. Waarom zouden burgers het bestuur vertrouwen als ze het gevoel 
hebben dat ze door de bestuurders niet vertrouwd worden? Waarom zouden ze hun 
volksvertegenwoordigers nog kiezen als ze geen vertrouwen hebben dat gekozen 
volksvertegenwoordigers daadwerkelijk politieke controle uitoefenen op het bestuur? 
Dat wederzijdse vertrouwensprobleem is sinds 2002 niet dichter bij een oplossing 
gekomen. Dat kan ook niet, omdat volksvertegenwoordigers, bestuurders en 
ambtenaren, publieke en private functionarissen elkaar gevangen houden.
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’Decentraal moet, tenzij het alleen centraal kan’

Om problemen te kunnen oplossen, 
moeten die problemen eerst zo 
concreet mogelijk worden gedefinieerd 
en moeten de probleemhebbers het 
gevoel hebben dat met hun ervaringen 
en inzichten eerst bij de analyse en 
vervolgens bij het formuleren van de 
oplossing rekening is gehouden. Waar 
de burgers de probleemhebbers zijn, ligt 
het voor de hand het aangrijpingspunt 
voor de oplossing niet op centraal, maar 
allereerst op lokaal niveau te zoeken. 
In het Nederlandse staatsbestel heeft 
altijd een sterke nadruk gelegen op het 
lokale bestuur. ’Decentraal moet, tenzij 
het alleen centraal kan’ is niet alleen een 
voortzetting van die traditie, maar ook 
de uiting van het besef dat op decentraal 
niveau de vertrouwensrelatie tussen 
burger en bestuur gemakkelijker te 
herstellen en te onderhouden is. Daarom 
is de allesoverheersende bemoeienis 
van de landelijke politiek bij en met de 
plaatselijke verkiezingen ook zo schadelijk. 
Het is een miskenning van het belang 
van de lokale democratie, ook voor het 
functioneren van het openbaar bestuur 
op landelijk niveau. Vaak wordt vergeten 
dat er in het Nederlandse staatsbestel 
wel een hiërarchie van normen bestaat 
(wetten gaan boven gemeentelijke 
verordeningen), maar geen hiërarchie van 
besturen. Het Rijk is niet de baas van (en 
in) de provincies of de gemeenten. Het 
lokale bestuur heeft zijn eigen politieke 
legitimatie. Lokaal bestuur en centraal 
bestuur vormen elkaars tegenwicht.

Op lokaal niveau is de wederzijdse 
afhankelijkheid van overheid en burgers 
beter zichtbaar dan op landelijk of 
Europees niveau. Ook binnen het lokaal 
bestuur is het marktdenken echter 
dominant geworden. Ook in gemeenten 
worden burgers als ’praktijkdeskundigen’ 
en ’medebestuurders’ vaak genegeerd. 
Daarmee komt de gemeente als habitat 
van de burger, zijn woonplaats, in het 
gedrang. Juist op lokaal niveau gaat het om 
meer dan functioneel bestuur. Functioneel 
bestuur doorbreekt vaak bestaande 
gemeenschappen in buurt, dorp of stad. 
Dat wordt vaak onvoldoende beseft. 
De betekenis van het lokale, de eigen 
identiteit van een lokale gemeenschap, 
wordt verwaarloosd. De ene stad of het 
ene dorp is de (het) andere niet. Een 
Amsterdammer wil niet in Den Haag 
wonen (en vice versa) vanwege het 
karakter van de eigen stad. Hoe kan dat 
karakter worden bewaard? Op nationaal 
niveau groeit het bewustzijn dat er met het 
vervagen van de grenzen van de staat een 
grotere behoefte is aan een herdefiniëring 
van de betekenis van de natie. Maar geldt 
dat mutatis mutandis niet nog sterker 
voor de eigen kenmerken van lokale 
gemeenschappen? Kunnen burgers zich 
nationale burgers voelen als ze zich niet 
meer thuis voelen in eigen stad, dorp of 
buurt? Kunnen ze zich thuis voelen in 
eigen stad, dorp of buurt als ze het gevoel 
hebben dat hun oordeel er toch niet toe 
doet?
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Constitutioneel patriottisme

De burger in de moderne democratische rechtsstaat heeft niet één identiteit. Hij 
is niet alleen staatsburger. Hij is ook burger van zijn gemeente, van de Europese 
Unie, van het Koninkrijk. Als staatsburger kan hij zijn vertegenwoordigers op 
de verschillende niveaus kiezen, maar hij kan ook deelnemen aan het publiek 
debat - via inspraakprocedures en betogingen, in de media en op internet - over 
’kwesties’ van publiek belang op het niveau van de gemeente, de staat, de Unie, 
het Koninkrijk. Hij kan ook deelnemen aan de ’burgersamenleving’ waarin hij 
met anderen kan samenwerken in het publiek belang. Om dit ’republikeinse 
burgerschap’ te kunnen uitoefenen zijn hem in de Grondwet de klassieke 
vrijheidsrechten gegarandeerd, zoals de vrijheid van meningsuiting, van godsdienst 
en levensovertuiging, van vereniging en vergadering. De Grondwet bevat ook de 
sociale grondrechten, een opsomming van ’de kernverantwoordelijkheden’ van de 
staat. Een belangrijk deel van de Grondwet is gewijd aan de staatkundige instituties 
die in de loop van de geschiedenis hun vorm hebben gekregen. Klassieke en sociale 
grondrechten en de staatkundige instituties vormen het fundament van burger én
staat. Niet voor niets bepleit Habermas ’een constitutioneel patriottisme’, 
waaronder hij verstaat de gehechtheid aan de mensenrechten, de algemene 
rechtsbeginselen, de grondrechten, plichten en procedures die in het 
constitutioneel bestel zijn opgenomen. Alleen als dat gemeenschappelijke
fundament vanwege de staat – door politici, bestuurders en ambtenaren - zelf 
wordt onderhouden, zullen de vele lovenswaardige initiatieven om bij de burgers 
meer besef voor de Grondwet te wekken, effectief kunnen zijn. De democratische 
rechtsstaat is kwetsbaar in een wereld waarin grenzen vervagen. Die kwetsbaarheid 
dwingt niet alleen tot verruiming van de democratische rechtsorde buiten de 
Nederlandse grenzen (Europa), maar ook tot versterking van de betrokkenheid 
van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij de handhaving van de 
democratische rechtsorde. Handhaving van de democratische rechtsorde is immers 
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
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Betrokkenheid van burgers moet van 
onderop worden ontwikkeld, in eigen stad of 
buurt of bij de eigen school. De voorwaarden 
zijn bekend: versterk de kleinschalige 
verbanden, ga uit van vragen,
oplossingen en activiteiten van de burgers 
zelf en biedt daarvoor ruimte, accepteer dat 
uitkomsten (daardoor) per provincie, stad 
of straat verschillend kunnen zijn, wees als 
overheid normerend en
stimulerend en toon als bestuurders 
waardering voor de eigen inbreng van 
burgers. Essentie van het burgerschap, 
als publiek ambt, is het eigen initiatief. 
Burgers bepalen zelf hoe zij hun publieke 
ambt vervullen. Vrijheid en variatie zijn voor 
democratie immers essentieel. Een door het 
bestuur ’gecertificeerd burgerschap’ is een 
contradictie. Het kweekt geen burgers, maar 
onderdanen. Dit betekent echter niet dat het 
bestuur slechts aandacht kan vragen voor de 
betekenis van actief burgerschap en verder 
maar moet afwachten of en in hoeverre 
burgers daaraan invulling geven. Het kan 
langs verschillende wegen burgerschap 
concreet bevorderen en doet dat ook. Enkele 
voorbeelden.

Burgerschap komt tot bloei bij een breed 
gedragen besef onder burgers dat de 
samenleving hen niet ’overkomt’, maar juist 
door henzelf collectief en individueel gemaakt 
wordt en dat hun handelen of niet handelen 
dus de kwaliteit van een samenleving mede 
bepaalt. Hierin liggen de drijfveren voor 
gezamenlijk vrijwilligerswerk, maar ook voor 
individuele hulp aan medeburgers thuis of 
op straat. Het bestuur kan aan dat besef 
bijdragen door zichzelf betrokken te tonen. 
Burgers verwachten van het bestuur dat het 
de betrouwbare instantie is waar zij terecht 
kunnen voor informatie, dienstverlening en 
begrip voor hun persoonlijke problemen; de 
instantie die voor problemen waarschuwt 
en deze probeert te voorkomen. Een 
betrokken bestuur heeft niet alleen oog voor 
doelmatigheid en doeltreffendheid,
maar biedt ook ruimte aan medewerkers 

om zich daadwerkelijk voor burgers in te 
zetten. Een betrokken bestuur kan een actief 
burgerschap ’uitlokken’ en daarmee ook de 
integratie van burgers met een
andere culturele achtergrond stimuleren.

Burgerschap wordt bevorderd door het 
uitdragen van de kernwaarden van de 
democratische rechtsstaat. Dit gebeurt 
dagelijks zowel door de mensen die in de 
frontlinies van het openbaar bestuur
opereren – de politieagent en de UWV-
medewerker - als door beroepsmatige 
gezagsdragers, zoals de leraar en de 
sportleider, maar ook door andere burgers 
die opkomen voor publieke belangen,
individueel of via groepen of 
buurtinitiatieven. Ook die vormen van 
burgerschap hebben een ’steun in de
rug’ nodig, alleen al door ruimte te bieden, 
belangstelling te tonen en vertrouwen 
te geven. Het aldus investeren in de 
democratische rechtsstaat is belangrijker dan 
het fixeren van de aandacht op kengetallen 
en prestatie-indicatoren.

Burgerschap wordt ook bevorderd als het 
openbaar bestuur de burgersamenleving 
(civil society) weer ’herontdekt’ en erkent als 
aanvulling op de staat én als noodzakelijk 
tegenwicht tegen de staat. Staat en 
burgersamenleving zijn wederzijds van elkaar 
afhankelijk. ”Het gaat om de ruimte die de 
overheid aan
burgers laat om hun publieke 
verantwoordelijkheid te organiseren, in 
verenigingen, in de wijk, in maatschappelijk 
instellingen”. Zonder actieve 
burgersamenleving wordt de legitimiteit van 
de staat aangetast”. Het is van belang dat de 
overheid zich openstelt voor de ideeën en 
eigen initiatieven van
burgers, hun wensen en kritiek, en daarmee 
rekening houdt bij de ontwikkeling van 
beleid. Die ruimte
en die relatie moeten, zo blijkt uit de praktijk, 
worden verbeterd. 

Condities voor burgerschap
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Burgers hebben nu vaak het gevoel dat er wel over hen wordt beslist, maar niet door of 
namens hen. Internetconsultatie maar ook vormen van inspraak en het inrichten van 
’burgerjury’s’ kunnen behulpzaam zijn bij het in kaart brengen en analyseren van behoeften 
en vragen, en bij het vinden van oplossingen. De nieuwe media zijn weliswaar geen 
tovermiddel, maar geven in combinatie met de hogere ontwikkelingsgraad van de
bevolking wel mogelijkheden tot verhoging van de kwaliteit van het overheidsbeleid en 
grotere zichtbaarheid van de burger als staatsburger. Meer invloed van burgers op de 
beleidsvorming is dan ook gewenst uit een oogpunt van bevordering van burgerschap.

Burgerschap kan slechts bestaan in een staat dat bij zijn eigen optreden van ’constitutioneel 
patriottisme’ blijk geeft. Alleen zo kan voorkomen worden dat burgers en burgerschap 
”langzaam, pijnloos en onherstelbaar leegbloeden”.
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Hansko Broeksteeg beschreef 4 vormen 
van democratische vernieuwing en 
de mogelijke juridische kaders die 
deze vernieuwingen ondersteunen: 
Referendum, Burgerinitiatief, G1000, 
Burgerbesluit.

Wat betreft het Referendum is lokaal 
veel mogelijk. Daarbij gelden twee 
randvoorwaarden: 1. Een referendum 
kan niet bindend zijn want volgens de 
Gemeentewet maakt de de gemeenteraad 
de verordeningen en niet de kiezers. 
Daarom is een lokaal referendum 
altijd raadgevend of raadplegend. 2. 
Raadsleden mogen zich niet vastleggen 
op de uitkomst. Dat komt door het 
'Verbod van last' uit de Gemeentewet. 
Raadsleden mogen wel zeggen dat een 
referendumuitslag zwaar meeweegt in hun 
raadsbesluit en zelfs dat zij zich gebonden 
zullen achten, zolang het individuele 
raadslid maar een vrije keuze mag maken. 
Er ligt wel vrijheid in het opstellen van 
de referendumvraag. Zo kan in plaats 
van een ja/nee biljet ook een formulier 
met meerdere antwoorden worden 
gekozen, kunnen stemprocedures worden 
aangepast en kan een quorum worden 
bepaald.

Bij een juridisch Burgerinitiatief kunnen 
burgers een onderwerp agenderen 
in de gemeenteraad. Voorwaarde is 
dat het initiatief wordt opgenomen 
in het reglement van orde van de 
Raad. Dat kun je op veel manieren 
vormgeven: burgers dragen alleen een 
onderwerp aan, of dienen een notitie, 
of zelfs een raadsvoorstel in. Het aantal 
handtekeningen dat nodig is om een 
burgerinitiatief te plaatsen varieert. Vaak 

is in het Regelement van Orde opgenomen 
dat het niet een onderwerp mag zijn dat in 
een bepaalde periode eerder in de raad is 
behandeld.

De uitkomsten van een G1000 kunnen 
door de Raad worden beschouwd als 
een advies aan de lokale politiek. De 
Raad neemt immers besluiten. Bindende 
besluitvorming is alleen al vanwege de 
rechtsbescherming van derden moeilijk. 
Het is mogelijk om dat anders vorm 
te geven door het instellen van een 
bestuurscommissie ex art. 83 van de 
Gemeentewet: de raad en/of het college 
delegeren besluitvorming aan een 
bestuurscommissie, die hier een G1000 is. 
Voorwaarde is dat het hier gaat om een 
specifiek omschreven taak. In dat geval is 
rechtsbescherming ook gegarandeerd.

Een Burgerbesluit heeft in beginsel geen 
juridische status, maar wordt gedragen 
door het gemeentebestuur, dat zich 
aan de uitkomst heeft gecommitteerd. 
(Met dien verstande dat een raadslid 
zijn vrije mandaat heeft te respecteren.) 
Het onderwerp is in portefeuille bij de 
burgemeester. Hij moet het besluit 
nemen: niet in de laatste plaats 
vanwege rechtsbescherming van de 
belanghebbenden. Een burgerbesluit 
is dus juridisch een advies aan de 
burgemeester. Ook dit zou via een 
bestuurscommissie bindend kunnen zijn.
Als je die besluiten neemt, zijn die vatbaar 
voor gewoon bezwaar en beroep. Dat 
biedt wel rechtsbescherming. Zo kan de 
Gemeenteraad een bestuurscommissie 
met o.a. burgers benoemen en 
mandateren. 

Moderator:  Jerphaas Donner
Verslag:  Jerphaas Donner

Workshop 1: De staat van burgerschap 
Door Herman Tjeenk Willink
Workshop 2: Democratische vernieuwing en de Grondwet 
Door Hansko Broeksteeg
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Voor alle deelnemers aan de 
workshop was de mogelijkheid van de 
bestuurscommissie een eye opener. Er 
volgde een discussie of je vernieuwingen 
binnen of buiten het systeem 
moet zoeken. Waarbij de juridische 
mogelijkheden vooral als van binnen het 
systeem werden beschouwd en daarmee 
niet vernieuwend zouden zijn. Anderen 
kozen een meer pragmatische positie: 
Waarom zou je een bestaand middel 
niet toepassen op een democratische 
vernieuwing als een G1000? Daarmee 
kwam de groep tot de volgende stelling, 
die met 10 punten op de zesde plaats 
eindigde bij de algemene stemming.

In de plenaire bijeenkomst bleek iemand 
ervaring te hebben met het fenomeen 
bestuurscommissie en had het idee laten 
varen vanwege alle complicaties die zo'n 
constructie met zich mee brengt.

Stelling:

Er zijn bestuurlijk juridische mogelijkheden 
om democratische vernieuwing van een 
juridisch kader te voorzien, bijvoorbeeld 
een gemandateerde bestuurscommissie met 
burgers.
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• Vernieuwing binnen wettelijke grenzen. 
Wat is juridisch mogelijk? 

• Focus op lokaal bestuur. 
• Wat springt in het oog? Referenda, 

burgerinitiatief, G1000, Burgerbesluit.

1. Referenda

• Lokaal is veel mogelijk, artikel Van der 
Krieken en Broeksteeg. 

• Binnen twee randvoorwaarden: 1. 
geen bindend referendum, raad maakt 
verordeningen (Gw, Gemeentewet) en 
niet mede de kiezers bij referendum. 
Daarom is een lokaal referendum 
altijd raadgevend of raadplegend. 2. 
Raadsleden mogen zich niet vastleggen 
op de uitkomst. Verbod van last (Gw, 
Gemeentewet), maar zij mogen wel 
zeggen dat een referendumuitslag zwaar 
meeweegt in hun raadsbesluit en zelfs dat 
zij zich gebonden zullen achten, zolang 
het individuele raadslid een vrije keuze 
mag maken.

• Waar ligt de vrijheid dan wel in? Vraag/
antwoordformuleringen (geen ja/
nee), maar meerdere antwoorden. 
Stemprocedures. Quorums.

2. Burgerinitiatief

• Wat is dat? Burgers kunnen onderwerp 
agenderen in de gemeenteraad. 

• Voorwaarde: opname in reglement van 
orde raad.

• Dat kun je op veel manieren vormgeven: 
burgers dragen alleen een onderwerp 
aan, of dienen een notitie in, of zelfs een 
raadsvoorstel. 

• Aantal handtekeningen dat nodig is om 
een burgerinitiatief te plaatsen varieert. 

• Vaak is in RvO opgenomen dat het niet 
een onderwerp mag zijn dat in een 
bepaalde periode eerder in de raad is 
behandeld.

3. G1000

• In beginsel adviseert een G1000 aan 
de lokale politiek. Die neemt immers 
besluiten.

• Bindende besluitvorming is alleen al 
vanwege de rechtsbescherming van 
derden moeilijk. 

• Is dat anders vorm te geven? Kun 
je G1000 meer daadwerkelijke 
zeggenschap geven? Oplossing: instellen 
van een bestuurscommissie ex art. 
83 Gemw: de raad en/of het college 
delegeren besluitvorming aan een 
bestuurscommissie, die hier een G1000 is. 
Voorwaarde: specifiek omschreven taak.

• In dat geval is rechtsbescherming ook 
gegarandeerd.

4. Burgerbesluit

• Hetzelfde geldt voor Burgerbesluit. 
Besluit heeft in beginsel geen juridische 
status, maar wordt gedragen door 
gemeentebestuur, dat zich aan de 
uitkomst heeft gecommitteerd. (Met 
dien verstande dat een raadslid zijn vrije 
mandaat heeft te respecteren.) 

• Onderwerp in portefeuille burgemeester. 
Hij moet besluit nemen: niet in de laatste 
plaats vanwege rechtsbescherming 
belanghebbenden. 

• Burgerbesluit is dus juridisch een advies 
aan de burgemeester. Kan het bindend? 
Ja, via bestuurscommissie. 

• Als die besluiten neemt, zijn die vatbaar 
voor gewoon bezwaar en beroep. Dat 
biedt wel rechtsbescherming.

G1000.nuG1000University

Artikel
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Bert Blase is vanuit Code Oranje 
verbonden met G1000. Hij ziet beiden als 
onderdeel van een onomkeerbare golf 
van burgerkracht. Er wordt niet geklopt 
op de deur van politiek en bestuur, maar 
gebeukt. Iedereen heeft wel ervaring met 
wrijving tussen leef- en systeemwereld.

Er zijn twee manieren waarop je kunt 
kijken naar de legitimiteit van het 
huidige openbaar bestuur, een formele 
en een informele. Formeel hebben we 
een kiesstelsel en formele instituties. 
Informeel gebeurt er van alles, er worden 
burgertoppen georganiseerd, er zijn 
burgerraden en tal van initiatieven gaande.

Is het huidige bestuur wel gelegitimeerd? 
Formeel wel maar informeel hebben 
we een ander gevoel. Daarbij kun je 
onderscheid maken in drie groepen:

Groep één bestaat uit burgers die politici 
een mandaat geven door te stemmen 
en geloven dat ze het goed doen. Ze zijn 
betrokken, vervullen hun rol maar willen 
wel verandering.
Groep twee geeft een 100% mandaat door 
één maal in de vier jaar te stemmen.
Groep drie bestaat uit afvalligen van het 
huidige systeem.

In de zaal zaten vijftien deelnemers die 
zichzelf toebedeelden bij groep één, negen 
bij groep twee en één bij groep drie.

Dan de vraag of nieuwe vormen als 
g1000/burgerjury wel gelegitimeerd zijn. 
De zaal beantwoordt deze met: “Nee, 
op dit moment nog niet, maar het kan 
wel groeien.”  Het is vooral belangrijk 
dat eerst aandacht is voor de inhoud en 

dan voor de vorm. Voorbereiding van en 
besluitvorming over maatschappelijke 
thema's kunnen ook buiten de politieke 
arena plaatsvinden. De zittende politiek 
moet dan wel meer loslaten en delen. 
Als we binnen de politieke arena blijven, 
zoek dan naar andere mogelijkheden 
en ontwerp met elkaar andere politieke 
processen.

Tot slot wordt nog gekeken naar het 
profiel van een 'nieuw' raadslid. Deze 
is goed in het faciliteren en stimuleren 
van alternatieve middelen als loten en 
burgerjury en dient ruimte te creëren aan 
veelvormigheid. De stelling gaat hierover: 

De nieuwe politicus schept ruimte voor 
nieuwe democratische vormen.

Moderator: Ron van den Ende
Verslag: Ron van den Ende

Workshop 3: Legitimiteit, hoezo? 
Door Bert Blase

Stelling:
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'Herontwerp de democratie - in hoog 
tempo en gebruik daarbij de aanwezige 
kracht uit de samenleving. In de nieuwe 
democratie krijgen ideeën, kennis en 
initiatieven uit de samenleving de ruimte, 
denken we in oplossingen en proberen 
we die uit. Zeggenschap organiseren we 
in wisselende en gevarieerde vormen, die 
passen bij de aard, de omstandigheden 
en de schaal van het vraagstuk. Van buurt 
en dorp tot en met ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. 
Nieuwe democratie steunt op lerend 
vermogen, lef, vertrouwen en (ieders) 
betrokkenheid. Denken en analyseren gaat 
samen met doen en experimenteren’. 

‘De nieuwe democratie is een harde 
noodzaak. Onze huidige democratie 
stagneert door gebrek aan legitimatie, 
oplossingsgerichtheid en vertrouwen. 
Dit zorgt voor onvrede en zelfs voor 
maatschappelijke polarisatie. De nieuwe 
democratie biedt nieuwe vooruitzichten. 
We zien in organisaties, buurten en 
steden steeds meer voorbeelden 
van maatschappelijke democratie en 
burgerzeggenschap. Burgers hebben de 
behoefte én de vaardigheden om hun 
omgeving te beïnvloeden en (mee) te 

sturen. Daar waar dit gebeurt ontstaat 
vertrouwen en nieuwe inspiratie’.

Vragen die tijdens de workshop aan de 
orde komen:
• Is er sprake van (afnemende?) 

legitimatie binnen de huidige 
'representatieve' democratie?

• Waartoe wordt de gekozene door de 
kiezer (in deze tijd) gelegitimeerd?

• (Hoe) helpen nieuwe democratische 
vormen de legitimatie van beslissingen 
te vergroten?

• Hoe draag je zorg voor legitimatie bij de 
toepassing van nieuwe democratische 
vormen?

Stelling:

Artikel
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Hoe verhoudt burgerparticipatie zich tot 
representatieve democratie? Deze vraag 
komt vaak naar voren in discussies over 
directe vormen van democratie, en op lokaal 
niveau gaat het dan al snel over de positie 
van de gemeenteraad. Wat moeten ze met 
een burgerbesluit, en wat is hun toegevoegde 
waarde in het proces? Op die vragen gingen 
Marcel Boogers en Franziska Eckardt van 
de Universiteit Twente in tijdens de vierde 
workshop.

Eckardt vertelde over haar bevindingen 
binnen de gemeente Enschede rondom 
het burgerbesluit over vuurwerk. Daaruit 
bleek hoe belangrijk het is om de raad 
in een vroegtijdig stadium te betrekken, 
en transparant te communiceren over 
het proces om tot een burgerbesluit te 
komen. Bij een burgerbesluit worden 
bindende beslissingen overgedragen aan 
(groepen) inwoners. Het gaat daarbij dus 
om overdracht van bevoegdheden van de 
Raad aan inwoners. De Raad blijft haar 
formele rol houden bij de bekrachtiging 
van het besluit. Het probleem bij een 
Burgerbesluit ligt vooral op het vlak van de 
legitimiteit en de representativiteit. De Raad 
is representatiever en heeft een sterkere 
juridische basis dan een burgerbesluit. 
Het is een keuze tussen een directe vorm 
van democratie en een representatief 
systeem. Daarbij spelen ook nog zaken als 
uitvoerbaarheid en een gebrek aan tijd voor 
een langdurig participatief proces een rol. 
Ook bestaat er angst voor de uitkomst en het 

verliezen van de eigen verantwoordelijkheid 
en positie bij Raadsleden en bestuurders een 
rol.

Boogers schetst vervolgens o.a. op basis 
van een recent R.O.B.-rapport de (mogelijke) 
taken en verantwoordelijkheden van de raad. 
In de kern komt het neer op ‘zorgdragen voor 
rechtstatelijke beginselen’. Daarbij gaat het 
om:
• Representativiteit
• Gelijkheidsbeginsel (worden alle wensen en 
opvattingen even serieus genomen?)
• Openheid (worden groepen niet bewust 
buitengesloten of voorgetrokken?)
• Transparantie en openbaarheid
• Verantwoording en toezicht (zijn de 
gestelde doelen, conform de geldende regels 
behaald?)
• Checks and balances (is er voldoende 
tegengeluid mogelijk?)

In de discussie bleek het lastig om op basis 
hiervan concrete, algemeen geldende 
uitspraken te doen over de rol van de raad bij 
een burgerbesluit. Hoe bepaal je als raad de 
geldende kaders? Als stelling werd gekozen:

Durf verwarring te veroorzaken om nieuwe 
duidelijkheid te creëren

Moderator: Ron van den Ende
Verslag: Johannes Ten Hoor/Franziska Eckardt

TWEEDE RONDE
Workshop 4: Wat kan de gemeenteraad met een burgerbesluit? 
door Franzeska Eckardt en Marcel Boogers

Stelling:
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Veel gemeenten zijn bezig met nieuwe manieren om de democratische besluitvorming 
anders in te richten. Gemeenten hebben ervaring met vormen van interactieve 
besluitvorming of het delegeren van bepaalde delen van de besluitvorming (referenda, 
burgerjury’s, buurtbudgetten, burgervisitaties). Daarbij wordt de rol van het 
gemeentebestuur (raad, college en burgemeester) er niet overzichtelijker van: ze hebben wel 
eindverantwoordelijkheid maar zijn niet overal bij betrokken. 
Tijdens de interactieve workshop “Wat moet (kan) de gemeenteraad met een burgerbesluit?” 
willen wij graag met de deelnemers in discussie gaan over de vraag hoe lokale bestuurders 
het best met nieuwe vormen van democratie om zouden kunnen gaan. Wij maken 
hiervoor gebruik van één actueel casus – het initiatief van de gemeente Enschede om een 
burgerbesluit middels een nieuwe G1000 methodiek door te voeren. Aan de hand van deze 
casus bespreken we welke problemen een burgerbesluit in de praktijk met zich meebrengt, 
en wat de kansen voor het democratisch systeem kunnen zijn. 
Thema’s die hierbij aan de orde kunnen komen zijn:
• Representativiteit in meest simpele zin betekent dat er een bepaalde mate van 
overeenkomst moet zijn tussen belanghebbenden (inwoners) en de actieve burgers die 
hen vertegenwoordigen (afspiegeling), of dat zij met gezag namens hen kunnen spreken 
(vertegenwoordiging).
• Gelijkheidsbeginsel: gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Jongeren die Jongeren 
die met een voorstel voor een skate-ramp komen, moeten op eenzelfde manier tegemoet 
worden getreden dan ouderen die een jeux de-boules-baan wensen. 
• In- en uitsluiting: eén van de manieren om met het gelijkheidsbeginsel in de praktijk van 
burgerinitiatieven om te gaan is door te letten op processen van in- en uitsluiting. Zijn er 
(groepen) mensen die bewust worden buitengesloten of onterecht voorgetrokken? 
• Transparantie en openbaarheid: Beide zaken vormen de kern van democratische 
besluitvorming. Alleen op die manier is duidelijk door wie, wanneer en met welke intentie 
een bepaald besluit genomen is. Welke afwegingen vinden waar plaats, wie stelt kaders en op 
welke manier? 
• Verantwoording en toezicht: zijn de gestelde doelen behaald, en op de juiste manier (in de 
zin van conform de regels)? Doelmatigheid en rechtmatigheid zijn belangrijke aspecten bij 
verantwoording; toezicht gaat breder dan dat en gaat bijvoorbeeld ook over het voorkomen 
van misstanden en zorgen dat risico’s voldoende in beeld zijn. 
• Checks and balances: Een democratie functioneert niet zonder dat de verschillende spelers 
elkaar in evenwicht houden. Macht en tegenmacht zijn zo twee belangrijke aspecten in een 
democratie. De gemeenteraad is vanuit dit perspectief een belangrijke speler maar kan dit 
zeker niet alleen. De gemeenteraad dient er wel oog voor te hebben dat er bij projecten 
vanuit de gemeente zelf en bij activiteiten van burgers voldoende ‘checks and balances’ 
worden ingericht. Is er voldoende tegengeluid mogelijk? Is er controle op het handelen van 
betrokkenen? 

G1000.nuG1000University

Stelling:

Artikel
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Nicol Oude Luttikhuis vertelt over de G1000 Enschede, met als thema vuurwerk. 
Deze begon met een G1000 bijeenkomst op 10 juni 2017. Er waren 350 deelnemers 
aanwezig die thema's hebben bedacht over hoe met vuurwerk kan worden 
omgegaan tijdens oud en nieuw, zodat de jaarwisseling voor alle inwoners een 
feestje kan zijn. De deelnemers waren erg tevreden over de dag en de opzet. Voor 
het vervolgtraject hebben zo'n 100 burgers zich aangemeld. Vervolgens is er in 8 
werkgroepen verder gewerkt aan de voorstellen. Deze zijn ook online zichtbaar 
op de site https://enschede.citizenlab.co/ .Op 11 november 2017 is de slotdag. 
Op deze dag presenteren de werkgroepen hun voorstellen. Door middel van een 
stemming door de deelnemers aan de bijeenkomst van 10 juni, zal een keuze 
worden gemaakt uit de voorstellen. De opbrengst uit de werkplaatsen vormt samen 
een set van afspraken over hoe Enschede de jaarwisseling wil vieren. Dit noemen 
we het burgerbesluit. Enschede is de eerste gemeente waar dit gebeurt, dus het is 
leerproces voor de gemeente. In de workshop werd gesproken over vuurwerk en 
er kwamen vragen over wat de gemeente nog kan doen om het burgerbesluit goed 
te laten nemen. Draagvlak was ook een thema in de discussie, hoeveel deelnemers 
heb je nodig om een goed besluit te kunnen nemen? Uiteindelijk werd als stelling 
geformuleerd:

Burgerbesluit: Een middel op ons gezamenlijke groeipad 

Moderator: Harm van Dijk
Verslag: Nicol Oude Luttikhuis

Workshop 5: Wat betekent het om een Burgerbesluit te 
organiseren? Door Nicol Oude Luttikhuis-Roelofs

Stelling:
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Aanleiding
In Enschede wordt veel plezier beleefd 
aan vuurwerk, maar er wordt tegelijk 
veel overlast door vuurwerk ervaren 
rondom de jaarwisseling. Daarom heeft 
de burgemeester in nauwe samenspraak 
met presidium van de raad en het college 
het initiatief genomen om vanuit de 
gemeente het gesprek over vuurwerk 
binnen de samenleving aan te wakkeren 
en dit gesprek vervolgens te faciliteren. Dit 
doen we met behulp van de dialoogvorm 
van de G1000. We zijn met de stad het 
experiment aangegaan om te bekijken of 
we gezamenlijk tot een oplossing kunnen 
komen voor vuurwerk. De G1000Enschede 
is de eerste G1000 waarbij de gemeente 
samen met het Platform G1000.nu 
initiatiefnemer is, in plaats van de 
inwoners zelf. Voor beide een experiment.

Doel G1000Enschede
Doel van de G1000 Enschede is om de 
inwoners van Enschede met elkaar in 
gesprek te brengen over hoe de inwoners 
oud en nieuw willen vieren. Wat ze 
belangrijk vinden en wat ze daarover 
wensen. De insteek is vuurwerk, maar 
het doel is om met elkaar en met respect 
voor elkaar samen feest te vieren. Op 
een manier die leuk is voor iedereen. 
De uitkomsten van dit gesprek geven 
richting aan hoe de viering van oud en 
nieuw in Enschede voortaan kan verlopen. 
Tegelijkertijd is het ook een doeltreffende 
manier om de samenleving “aan” te 
zetten. Met andere woorden, door met 
elkaar in gesprek te gaan stimuleer je 
op hetzelfde moment initiatieven vanuit 
de samenleving voor het tegengaan van 
overlast. Inwoners van Enschede nemen 
dan zelf de verantwoordelijkheid door met 
elkaar oplossingen te bedenken, draagvlak 
te creëren én uit te voeren op een manier 
die de overheid niet kan. Het voeren van 
de deliberatieve gesprekken is dan ook 
een doel op zich. 

De G1000Enschede
De G1000Enschede bestaat uit meerdere 
fases. De eerste fase was de Burgertop 
op 10 juni jl. Met gebruik van de G1000-
methodiek gingen rond de 350 inwoners 
op deze dag met elkaar in gesprek over 
de jaarwisseling. Het werd een dag 
waarop inwoners en professionals met 
veel respect voor ieders standpunten 
van gedachten konden wisselen over dit 
thema. De reacties op deze dag waren 
positief Er was veel waardering voor de 
vorm, waardoor open gesprekken konden 
ontstaan tussen voor- en tegenstanders 
van vuurwerk. 
De tweede fase betreft het Burgerforum. 
In deze fase bevinden wij ons nu. Hierin 
worden de voorstellen nader uitgewerkt 
door de inwoners. Ruim 100 mensen 
waren bij de vervolgbijeenkomst op 1 juli. 
Tijdens deze vervolgbijeenkomst hebben 
zij de volgende thema’s bepaald om 
verder uit te werken, aan de hand van alle 
voorstellen die op 10 juni zijn gemaakt:
• Vuurwerkvrije en vuurwerk zones
• Vuurwerkshows 
• Handhaving
• Voorlichting
• Betrekken van scholen
• Vergroten van verantwoordelijkheid 
• Verhogen van de kwaliteit van 

consumentenvuurwerk 
• App
Alle 100 deelnemers hebben aangegeven 
welk thema zij verder willen helpen 
uitwerken en op deze manier zijn 8 
zogenoemde werkplaatsen gevormd. 
De werkplaatsen zijn op dit moment 
druk bezig om hun voorstellen nader 
uit te werken. Deze voorstellen zullen zij 
bespreken in de stad, om zo draagvlak te 
creëren. Dit zullen ze enerzijds fysiek doen. 
Zo presenteren ze hun voorstellen voor 
het eerst op het democratiefestival D’ran 
op 8 en 9 september. En anderzijds ook 
digitaal. Hiervoor is een digitaal platform 
ingericht op www.g1000enschede.nl. Op 
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deze manier kan ervoor gezorgd worden 
dat de voorstellen realistisch zijn en een zo 
breed mogelijk draagvlak hebben.

De derde fase, betreft de slotbijeenkomst. 
Deze is op 11 november. Alle ideeën en 
plannen zullen dan worden voorgelegd 
aan de stad. Het voorstel vanuit de G1000 
is hierbij als volgt: Alle deelnemers aan 
de bijeenkomst van 10 juni worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan deze 
slotbijeenkomst en krijgen stemrecht. Alle 
andere Enschedeërs worden uitgenodigd 
om de beraadslagingen gedurende de dag 
als toehoorders te volgen.
De werkplaatsen presenteren deze 
dag hun voorstellen achtereenvolgens 
aan 3 panels: het burgerpanel, het 
professionalspanel  en het politicipanel, 
zodat deze panels zich een oordeel 
kunnen vormen en een advies kunnen 
geven. De presentatie vindt plaats ten 
overstaan van publiek en deelnemers. Zij 
verzamelen op deze manier rechtstreeks 
informatie en inzichten om ’s middags tot 
een afgewogen besluit te kunnen komen. 
Door middel van een stemming door 
de deelnemers aan de bijeenkomst van 
10 juni, zal een keuze worden gemaakt 
uit de voorstellen. Het betreft dus zeker 
geen wedstrijd tussen de voorstellen, 
maar meerdere voorstellen kunnen 
worden aangenomen. De opbrengst uit 
de werkplaatsen vormt samen een set 
van afspraken over hoe Enschede de 
jaarwisseling wil vieren. 
De komende tijd wordt dit voorstel met 
(afvaardiging van) de werkplaatsen 
besproken, om zo tot een definitief 
programma te komen.

Burgerbesluit
Deze set van afspraken die door de 
inwoners van Enschede wordt gemaakt, 
noemen we het burgerbesluit. Zoals nu al 
door de werkplaatsen wordt aangegeven 
verwachten ze te komen met concrete 
voorstellen, plannen en langetermijnvisies. 
Sommige van deze voorstellen kunnen 
wellicht dit jaar al gerealiseerd worden; 
andere punten hebben waarschijnlijk meer 
voorbereidingstijd nodig.

Maar wat is dat dan een burgerbesluit? 
En welke status heeft? Wie bepalen/
nemen? eigenlijk het burgerbesluit? Het 
is een nobel streven dat mensen met 
elkaar samen tot een besluit komen, 
maar is dat realistisch en haalbaar? Hoe 
krijg je inwoners en professionals zover 
dat ze meedoen? Dat zijn vragen die ons 
gedurende dit proces wel bezighouden. 
Moet je als gemeente elke uitkomst 
zomaar accepteren, of kun je daar 
voorwaarden aan verbinden?. Allemaal 
vragen waar wij zowel ambtelijk als 
bestuurlijk tegenaan lopen. Graag ga ik 
hierover met u in gesprek.

Wij hebben als gemeente gezegd dat 
het burgerbesluit moet voldoen aan 
de volgende voorwaarden, om deze te 
kunnen accepteren:  
• Het moet wettelijk zijn toegestaan; 
• De hulpdiensten en professionals (bijv. 

Onderhoud Enschede) moeten het als 
uitvoerbaar beschouwen; 

• Het past binnen de geldende 
raadskaders. (bijv. budgetrecht raad).

Het burgerbesluit zal door de leden van 
de werkplaatsen worden aangeboden aan 
de burgemeester met het verzoek deze 
door te geleiden aan de raad, voor de 
onderdelen die raken aan het kader van 
de raad.

De experimenteeragenda van de 
werkgroep Stad en Bestuur (een 
werkgroep uit de gemeenteraad die bezig 
is met bestuurlijke vernieuwing) die op 10 
april j.l. is vastgesteld roept op tot het o.a. 
experimenteren met stadsdialogen. De 
G1000Enschede geeft mede uitvoering aan 
die oproep. Toch merk je dat de meningen 
over de G1000 en met name over het 
nemen van een burgerbesluit binnen de 
raad verdeeld zijn. 

Over onze ervaringen in het 
G1000Enschede-proces, inclusief de 
hierboven geschetste dilemma’s gaan we 
graag tijdens de G1000University met u in 
gesprek. 
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Aline Muylaert werkt bij Citizenlab dat online platforms verzorgt, onder anderen 
voor gemeentes. Er zijn voorbeelden waar grotere aantallen burgers actief hebben 
meegepraat op digitale platforms, maar het is ook vaak moeilijk om deelname te 
activeren. Het best gaat dat bij thema's die concreet zijn, bijvoorbeeld een ruimtelijk 
vraagstuk, en dicht bij de burger staan. Er is ook een groot verschil tussen deelname van 
ouderen en jongeren. Jongeren bewegen zich veel makkelijker op digitale platforms. Het 
is dus belangrijk om aandacht te hebben voor digitale inclusie. Bijvoorbeeld door naast 
de platforms direct in contact te treden via bijeenkomsten of steunpunten. Het is heel 
belangrijk om complexe problemen zo eenvoudig mogelijk te brengen.

Er ontstaat een discussie over de waarde van E-democracy. Is het een vervanging 
of een aanvulling? De groep vindt het laatste. Voor de millenials kon het weleens 
de belangrijkste vorm van democratie worden. Kort wordt gesproken over de 
mogelijkheden van de blockchain technologie die o.a. stemmen via de smartphone 
mogelijk maakt en het probleem van privacy en transparantie mogelijk oplost. 

Het lastige van direct en per onderwerp stemmen via e-democracy is dat mensen die 
niet met de gevolgen van een oplossing geconfronteerd worden toch hun stem kunnen 
laten horen. Dat maakt 'onverantwoordelijk' stemmen makkelijk. Ook is er een paradox 
tussen de immer complexer wordende maatschappij en de voor e-democracy nodige 
simplificering van de voorgelegde keuzes en initiatieven. 

Moderator: Jerphaas Donner
Verslag: Jerphaas Donner

Stelling:

Conclusie en stelling van de workshop: E-democracy dwingt ons om na te denken over 
de essentie van de traditionele democratie en daaraan vorm te geven.

Workshop 1: De staat van burgerschap 
Door Herman Tjeenk Willink
Workshop 2: Democratische vernieuwing en de Grondwet 
Door Hansko Broeksteeg
Workshop 6: E-democracy en digitale dialoog bij het Burgerbesluit 
Door Aline Muylaert
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Online of offline burgerinspraak, wat 
werkt het beste? Zowel online als offline 
platformen hebben hun verdiensten 
en wanneer gecombineerd, kunnen 
ze uitzonderlijk sterk zijn. Gemeenten 
onderbenutten echter vaak het 
potentieel hiervan.

Online vs. offline burgerinspraak?
Louter burgers engageren via offline 
bijeenkomsten heeft duidelijk haar 
beperkingen. In geval van een succesvol 
evenement, bereik je 20-30 burgers, 
hooguit. Het internet heeft echter de 
manier waarop we met elkaar interageren 
drastisch verandert. Ook overheden 
beseffen dit maar al te goed, passen 
bijgevolg hun communicatiekanalen 
aan en zetten steeds meer in op online 
participatieplatformen om hun burgers 
een stem te geven. Bovendien kosten de 
traditionele ontmoetingsmomenten de 
lokale overheid aardig wat aan resources: 
personeel, benodigd materiaal en het 
volgen van protocols om de evenementen 
te laten plaatsvinden.

Daarmee vergeleken is een online 
platform een goedkopere en flexibelere 
manier om met de burger in contact te 
komen. Offline methodes vereisen aardig 
wat tijd van de burger om de bijeenkomst 
bij te wonen. Online, daarentegen, kan 
men in 1, 2, 3 voorkeuren communiceren 
rond bepaalde projecten, en mee 
discussiëren vanuit de luie zetel. Als 
gevolg zal je zien dat voornamelijk jongere 
burgers makkelijk hun weg vinden naar 
deze online platforms, en daarmee uiterst 
complementair zijn aan het publiek 
dat je vandaag al met de traditionelere 
methodes bereikt.

Hoe multichannel elkaar versterkt: 3 tips

1. Maak WiFi beschikbaar en 
gebruik hashtags
First things first, om ook op offline 
evenementen burgers hun ideeën met 
de rest van de wereld te delen, dien je 
op z’n minst een gratis wi-fi verbinding 
aan te bieden. Online engagement vanaf 
een offline vertrekpunt wordt versterkt 
door een specifieke hashtag te creëren. 
Hashtags cureren al wat er gezegd wordt 
rond één specifiek topic of project, and 
staan burgers toe om live te interageren 
tijdens evenementen. Steden en 
gemeenten kunnen de kracht van sociale 
media benutten door hierdoor ook de 
conversatie buiten de vergaderingsmuren 
te laten plaatsvinden.

2. Live stream offline evenementen
Live streaming is een simpele, 
kosteneffectieve manier om engagement 
te versterken. Het is bovendien in de 
laatste jaren sterk in populariteit gerezen. 
Al wat je namelijk nodig hebt is een 
goede HD camera of telefoon en een 
internetverbinding. De kracht schuilt in de 
transparantie die men hiermee creëert, 
en staat het interactie toe door burgers te 
laten commentaren plaatsen.

3. Bediscussieer online voorstellen 
op offline evenementen, en vice versa
Gemeenteraden plaatsen rapporten online 
van de offline raden of livestreamen deze 
raden. Men kan ook de voorstellen van 
op online platforms meenemen naar de 
offline evenementen en deze daar als voer 
tot discussie gebruiken. Op deze manier 
versterkt online ook het offline gedeelte en 
vergroot men het bereik en komt ware co-
creatie tot stand.

Case study: G1000Enschede & 
CitizenLab
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1. De nieuwe politicus schept ruimte voor nieuwe democratische vormen 
(sessie 3). 
2. Durf verwarring te veroorzaken om nieuwe duidelijkheid te creëren (sessie 4). 
3. E-democracy dwingt ons om na te denken over de essentie van de 
traditionele democratie (sessie 6) 
4. Het Burgerbesluit: Leren om weer Burger en Overheid te zijn (sessie 1).  
5. Burgerbesluit: Een middel op ons gezamenlijke groeipad (sessie 5).  
6. Er zijn bestuurlijk juridische mogelijkheden om democratische vernieuwing 
van een juridisch kader te voorzien. (sessie 2)

63

56
34

33
15
10

Uitslag van de stemming op de stellingen tijdens de plenaire 
sessie
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www.G1000university.nl

info@g1000.nu 06 83 99 51 71
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