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 Aanleiding: vergroten van de bestuurskundige kennisbasis 
van het PBL 
– Vanuit de wens van het PBL om meer aandacht te besteden aan 

governance vraagstukken (de “hoe vraag”) in hun producten 
 Dus: samenwerking van PBL met de WOT, Alterra en 

Wageningen Universiteit in 2-jarig onderzoekstraject 
 Aanpak: het bestuurskundig doordenken van innovatieve 

governance arrangementen op het gebied van 
vermaatschappelijking van het natuurbeleid 
– Jaar 1: Ontwikkeling van een analysekader, toegepast op 6 cases 

in een diepteanalyse  grip op functioneren van arrangementen 
– Jaar 2: Brede scan van vermaatschappelijksinitiatieven  

identificeren van vruchtbare ontwikkelrichtingen 
 

Achtergrond 



 Doel: de samenleving meer zelf verantwoordelijk maken voor 
hun eigen natuur  zodat de overheid zich terug kan trekken 

 Dus: (nieuwe) actorengroepen meer of op een andere manier  
betrekken bij het natuurbeleid 

 Is daarnaast ook een op zichzelf staande maatschappelijke 
ontwikkeling  energieke samenleving! 

 Trends: 
– Nieuwe vormen van financiering, legitimiteit, betrokkenheid 
– Veranderende rol van de staat, markt en maatschappelijk 

middenveld (inclusief burgers) 
 

Vermaatschappelijking natuurbeleid 



 Aftasten van de energieke samenleving: wat gebeurt er 
 Schets van de breedte van het palet 

– Meer dan 80 kleine en middelgrote initiatieven onder 22 noemers 
› Burgerkracht: burgerinitiatief en slimme burger ideeën via 

intermediairs 
› Groen goud op het middenveld: samenwerkingsverbanden, 

denktanks en nieuwe uitvoeringsorganisaties, (digitale) 
netwerken, coalities van bedrijven, consumenten en 
natuurbeheerders (ketenbenadering)  

› De nieuwe overheid: strategieën voor vermaatschappelijking, 
investeren in intermediairs  

 

Vermaatschappelijking van natuurbeleid – scan van initiatieven 
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 Burgerinitiatief Lierdal 
– Te vinden in de gemeentes Malden en Mook-Middelaar, 

Gelderland / Limburg 
– Burgers, gemeenten, projectontwikkelaars, boeren 

 Knooperf de Veldboer 
– Gelegen in de gemeente Tubbergen, Overijssel 
– Gemeenten, provincies, architecten, denktanks, nieuwe buitenlui 

 Landschapszorg Voorst 
– Gesitueerd in de gemeente Voorst, de Achterhoek 
– Burgers, NGOs, gemeenten 

 

De diepte in – 3 cases vermaatschappelijking van natuurbeleid 



Het analysekader – governance arrangementen 
 Er zijn grofweg vijf verschillende sturings / governance stijlen 

(Kooiman, 2003; Meuleman, 2008; Arnouts 2010) 
 

– Overheidsregulering / hiërarchische governance; de overheid is 
dominant, andere partijen volgen 

– Gesloten co-governance; nauwe samenwerking tussen een kleine 
groep overheden en niet-overheden 

– Open co-governance; flexibele grootschalige samenwerking met 
alle betrokkenen, overheid als één van de velen 

– Markt governance; marktpartijen en marktmechanismen zijn 
dominant, de overheid faciliteert op afstand 

– Zelf governance; maatschappelijk middenveld en / of burgers zijn 
dominant, de overheid faciliteert op afstand 
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Het verder uitwerken van governance 
Handen en voeten met de beleidsarrangementenbenadering  
governance arrangement 
 Een governance arrangement is een tijdelijk stabiel beleidsveld, 

in termen van actoren, discours, spelregels en macht 
 Een governance arrangement bevat kenmerken van één of 

meer governance stijlen, met verschillende overheidsrol 
 Een governance arrangement levert prestaties in termen van 

impact (doelbereik), output (instituties) en outcome (gedrag) 
 Vijf ideaaltypische governance arrangementen functioneren als 

“benchmarks” voor het identificeren van praktijkarrangementen 
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Overheids-
regulering 

Gesloten co 
governance 

Open co 
governance 

Markt governance 
 

Zelf governance 
 

ACTOREN           

Participanten 
  

Overheden 
  

Kleine gemengde 
coalitie 

Grote gemengde 
coalitie 

Marktpartijen 
  

Maatschappelijke partijen / 
burgers 

Rol overheid 
 

Regisserend 
 

Partner 
 

Participant 
 

Stimuleren / begrenzen 
marktwerking    

Ondersteunend 
 

DISCOURS           

Motief 
 

Publiek belang 
 

Gedeeld belang 
 Overkoepelend belang Zakelijk belang 

 
Gemeenschapsbelang  
 

Manier van steun-
verwerving 

Politieke 
agendavorming 

Coalitie overeenkomst 
 

Vliegwieleffect 
 

Marketing 
 

Beroep op  gedeelde 
identiteit 

SPELREGELS           

Coördinatie Autoriteit Gesloten coöperatie Open collaboratie Vraag en aanbod Continue mobilisatie 

Toegang 
 

Institutionele 
structuren 

Strategische 
coalitievorming 

Flexibele 
coalitievorming 

Zakelijke relatie 
 

Lidmaatschap 
 

MACHT           

Hulpbronnen 
   
 

Gecontroleerd door 
de overheid 
 

Geconcentreerd binnen 
coalitie 
 

Verspreid over coalitie 
  

Gereguleerd door 
marktpartijen 
 

Gecontroleerd door 
maatschappelijke partijen / 
burgers 

Invloedstrategie 
 
  

Door het leveren van 
publieke goederen  

Gebaseerd op 
gezamenlijke afspraken 

Gedeelde invloed door 
participanten  
 

Door  voorwaarden   aan 
product of proces 
 

Betrekken eigen of externe 
invloed t.b.v. gemeenschap 



 



Klein open gebied tussen Malden en Molenhoek (bij Nijmegen) op 
de nominatie om bebouwd te worden sinds de jaren ’70 
 Maar: verzet door protestgroep Bos en Kuil (opgericht in 1989) 
 
Fase 1 (2006 – 2010): Bos en Kuil gaat meedenken, leidt tot een 
gebiedsvisie (2009) en een structuurvisie (2010) 
 Actoren: Bos en Kuil, burgers, boeren, projectontwikkelaars, 

ondernemers, NGOs, gemeenten, provincies, waterschappen 
 Discours: geen bebouwing, gebied open > wel bebouwing 
 Spelregels: interactief planproces, open voor iedereen 
 Hulpbronnen: grote achterban (1000 leden), lobbycapaciteit, 

bureaucratische procedures  
 

Voorbeeld 1: Burgerinitiatief Lierdal 



Fase 2 (2010 – nu): uitvoering van de structuurvisie door de 
gemeenten Heumen & Mook-Middelaar 
 Actoren: gemeenten, Bos en Kuil 
 Discours: gebied open (structuurvisie) 
 Spelregels: uitvoering volgens gemeentelijke procedures 
 Hulpbronnen: overheidsgeld 
 
Governance: van open co governance (met zelf governance) 
naar overheidsregulering (met gesloten co governance) 
 
Prestaties: gebied blijft open, leeft onder de bevolking 
- Maar: Bos en Kuil blijft aan de zijlijn staan bij de uitvoering 

Voorbeeld 1: Burgerinitiatief Lierdal 



 



Initiatief in de gemeente Tubbergen (OV) dat burgers met een 
kleine portemonnee in het buitengebied wil laten wonen 
 Als oplossing voor de leegstand van voormalige boerenerven 
 
Fase 1 (2004 – 2012): een kleine coalitie start het pilotproject 
“Knooperf de Veldboer” 
 Actoren: gemeente, provincie, architectenbureau, 

Innovatienetwerk 
 Discours: landelijk wonen en natuur/landschap beschermen 
 Spelregels: flexibele toepassing van de formele regels in ruil 

voor verplichting tot landschapsbeheer 
 Hulpbronnen: geld, mankracht, kennis (inhoud & organisatie) 

 

Voorbeeld 2: Knooperf de Veldboer 



Fase 2 (2012 – nu): kavels in de verkoop 
 Actoren: nieuwe buitenlui, gemeente 
 Discours: landelijk wonen en natuur/landschap beschermen 
 Spelregels: burgers voeren uit, gemeente controleert 
 Hulpbronnen: privaat kapitaal & capaciteit, handhaving 
 
Governance: van gesloten co governance (met overheids-
regulering) naar zelf governance (met overheidsregulering) 
 
Prestaties: leegstand voorkomen, natuur en landschap 
beschermen, mogelijkheid bieden om buiten te wonen 
- Maar: afhankelijk van de markt (verkoop kavels) 

 

Voorbeeld 2: Knooperf de Veldboer 



 



Goed geoliede organisatie van landschapszorg door vrijwilligers  
- burgers en buitenlui - in de gemeente Voorst (GLD) 
 Via onder andere het aanleggen van erfbeplanting en 

klompenpaden 
 
Laag 1 – organisatorische kern van het arrangement 
 Actoren: gemeente Voorst, Landschapsbeheer Gelderland 
 Discours: versterken van beleefbaar landschap als dè 

kernkwaliteit van de gemeente 
 Spelregels: geformaliseerd in gemeentelijke beleidsplannen 

en in een officieel samenwerkingsverband 
 Hulpbronnen: kennis, capaciteit, geld, formele beleidskaders 

 

Voorbeeld 3: Landschapszorg Voorst 



Laag 2: de grootschalige uitvoeringscoalitie 
 Actoren: LG, gemeente, boeren, burgers, buitenlui 
 Discours: mooier maken van de eigen leefomgeving 
 Spelregels: iedereen mag meedoen, mensen steken elkaar aan 
 Hulpbronnen: capaciteit, financiële en materiële steun 
 
Governance: gesloten co governance (in de kern) en open co 
governance (daar omheen) bestaan naast elkaar 
 
Prestaties: aanleg van kilometers landschapselementen, grote 
betrokkenheid van burgers 
- Coalitie van gemeente en SLG als spil van het arrangement 

 

Voorbeeld 3: Landschapszorg Voorst 



Drie vormen van zelforganisatie 
 Open co governance in de voorbereiding, overheidsregulering 

in de uitvoering  Lierdal 
 Gesloten co-governance in de voorbereiding, zelf governance 

in de uitvoering  Knooperf 
 Tegelijkertijd gesloten co-governance (in de kern) en open 

co-governance (daar omheen)  Voorst 
– Voorbereiding en uitvoering lopen parallel 
 

Conclusies 



 Aanwezigheid van gedreven trekkers (zowel van binnen als 
van buiten de overheid) in een organisatorische kern 

 Probleemeigenaarschap onder betrokkenen 
 Buiten de kaders denken door nieuwe spelregels te creëren 
 Toerusten van burgers die mee willen doen 
 Bieden van steun door relevante overheden 
 Betrokkenheid van een sterke intermediair 
 
 

 

Wat is nodig om succesvol te zijn? 



 Uitvoeringskracht: van opleggen naar zelf (laten) doen 
– Uitvoering was teveel eigendom van instituties 
– Inzetten op intermediairs en maatschappelijk ondernemerschap 

 Legitimiteit: van politieke naar maatschappelijke 
verantwoording 
– Natuurverhaal sloot niet meer aan bij samenleving 
– Geef ruimte aan nieuwe natuurverhalen 
– Verantwoording aan burgers als financiers, afnemers, deelnemers  

 Lerend vermogen: van technisch inhoudelijk leren naar sociaal 
organisatorisch leren 
– Er was te veel focus op vasthouden aan één grand design  
– Maak experimenten en dialoog mogelijk 
– Zorg voor flexibele instituties en voor nieuwe competenties 
 

Lessen voor het natuurbeleid 



? 
Ruimte voor vragen  



 Om te zorgen dat zelforganisatie leidt tot een betere natuur, 
moet de overheid… 
 

 Om te zorgen dat zelforganisatie leidt tot een betere natuur, 
moeten burgers... 
 

 Om te zorgen dat zelforganisatie leidt tot een betere natuur, 
dan moeten intermediairs ... 
 

 Om te zorgen dat zelforganisatie leidt tot een betere natuur, 
dan moeten kennis-organisaties ...  
 
 
 

Maak de volgende zin af… 
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