
LEERNETWERK SAMENSPEL  

BURGERINITIATIEVEN EN OVERHEDEN 

 

Op korte termijn zal in een 

aparte nieuwsbrief meer con-

crete informatie beschikbaar 

zijn over deze bijeenkomsten 

en is er de mogelijkheid om u 

aan te melden 

 

 

Leernetwerk van start! 
Na een succesvolle verkennende belangstellingsbijeenkomst in juli j.l. is het leernet-

werk ‘Samenspel Burgerinitiatieven en Overheden in het groene domein’ nu echt defi-

nitief van start gegaan. De bijeenkomst was druk bezocht en zeer geanimeerd. Idee-

ën, inzet en commitment te over om het leernetwerk samen te gaan vormgeven! Het 

uitgangspunt hierbij is dat het programma voor het leernetwerk zo veel mogelijk door 

deelnemers zelf wordt vormgegeven, met actieve inzet en bijdragen. Uiteraard is het 

de bedoeling dat de bijeenkomsten die rondom thema’s en leervragen worden georga-

niseerd meerwaarde hebben voor het leernetwerk als geheel. Alterra ondersteunt dit 

en levert desgewenst bijdragen in de vorm van kennis, reflectie en nieuw onderzoek. 

Drie sessies in najaar 2014 
Een aantal deelnemers heeft actief concrete ideeën en leervragen voor vervolgbijeen-

komsten voorgesteld. Samen met Alterra worden deze ideeën vertaald naar 

(intervisie)sessies die meerwaarde hebben voor het leernetwerk. Momenteel werken 

we aan drie bijeenkomsten voor het najaar van 2014: 

Provincie Zuid-Holland organiseert op 30 oktober van 10.00 tot 12.30 uur (met aan-

sluitend lunch) op het provinciehuis in Den Haag een intervisiebijeenkomst voor  

provincies over de rol van provincies bij groene burgerinitiatieven. Alterra ondersteunt 

dit in samenwerking met bureau JSO en Tympaan Instituut. De Provincie Noord-

Brabant brengt hun aanpak ‘Gemeente-impuls voor groen burgerinitiatief’ in als casus. 

Maar ook de aanpak van Zuid-Holland en andere provincies komen aan bod. 

Gemeente Apeldoorn organiseert samen met Alterra op een locatie in deze gemeente 

een intervisiebijeenkomst voor gemeenten over de omgang met en spelregels voor 

samenwerking met groene burgerinitiatieven. Apeldoorn wil graag samen met anderen 

gemeenten thema’s bespreken die o.a. te maken hebben met hoe je omgaat met het 

draagvlak van burgerinitiatieven, hoe je investeert in de onderlinge relatie, hoe je al 

dan niet afspraken vastlegt in overeenkomsten en welke competenties en vaardig-

heden ambtenaren nodig hebben. 

Stichting Marke Mallem en het waterschap Rijn en IJssel organiseren samen met  

Alterra een bijeenkomst over hun experiment van zelfbestuur waarbij bewoners van 

Eibergen zelf natuur en landschap langs de Berkel inrichten en beheren. In deze bij-

eenkomst voor waterschappen, gemeenten en provincies gaan we in op succes- en 

faalfactoren, leerpunten en aanbevelingen voor de toekomst. Marke Mallem heet ons 

welkom in het Muldershuis in Eibergen. 
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Burgerinitiatief Lingewaard Natuurlijk 



Vervolg in 2015 
In januari 2015 organiseert Alterra een plenaire bijeenkomst waar de deelsessies uit 2014 zullen worden teruggekoppeld. 

De bijeenkomst wordt tevens gebruikt om vervolg- of nieuwe deeltrajecten samen met deelnemers te inventariseren. In 

2015 is het dus weer mogelijk om samen met Alterra deelsessies te organiseren rondom gezamenlijke thema’s of leervra-

gen. Ook dan kan Alterra desgewenst bijdragen in de vorm van kennis, reflectie of onderzoek. Er zullen later in 2015 weer 

een aantal plenaire bijeenkomsten worden georganiseerd waarin de resultaten uit de deelsessies worden teruggekoppeld 

en ook weer nieuwe thema’s en leervragen worden verkend. 

Samenvatting typen leerthema’s op basis van inventarisatie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over relatie tussen burgerinitiatieven en overheidsambtenaar (zwart): 

 Verschillen tussen doelen en aanpak van burgerinitiatieven en doelen en aanpak van overheden. Hoe mee omgaan? 

 Verschillende rolinvullingen overheden. Wanneer welke rol, en hoe op elkaar afstemmen?  

 Succes en faal factoren bij omgaan met burgerinitiatieven 

  Bv. wel of niet van te voren speelruimte en spelregels bepalen? 

  Bv. wel of niet afspraken vastleggen in overeenkomsten? 

 Competenties en houding ambtenaren 

 Al dan niet stimuleren en opschalen burgerinitiatieven 

Leervragen over verschillende soorten relaties   



 

Over relatie ambtenaar en interne organisatie (groen): 

 Dilemma’s bij verbinden met en verankeren binnen eigen organisatie 

  Bv. hoe wordt het een organisatie-issue en niet afhankelijk van één  

  ambtenaar? 

 Bv. hoe groene burgerinitiatieven verbinden met andere beleidsterreinen, bv. zorg, 

leefbaarheid etc.? 

 Juridische aspecten: hoe omgaan met aanbesteden, aansprakelijkheid en andere 

risico’s? 

 Ruimte in wet en regelgeving 

 

Over relatie ambtenaar en politiek en bestuur (oranje): 

 Dilemma’s bij matchen met rol politieke en bestuur 

 Verhouding tussen burgerinitiatieven en representatieve democratische processen 

 

Over relatie tussen overheidsorganisaties (wit): 

 Rolverdeling en afstemming tussen provincies, gemeenten en waterschappen 

“Hoe zorg je dat het  

werken met burger-

initiatieven echt een  

organisatie-issue wordt en 

niet alleen afhankelijk is 

van één persoon?” 

 

Uitspraak deelnemer belang- 

stellingsbijeenkomst 3 juli 

 

Burgerinitiatief De Heimanshof in Haarlemmermeer 

Communicatie 
Vanaf nu zullen we jullie via nieuws-

brieven op de hoogte houden over 

het leernetwerk. Jullie ideeën en 

voorstellen voor leerthema’s en 

deelsessies kunnen nog steeds via 

mail worden gedeeld, maar kunnen 

ook worden gepost op de LinkedIn 

discussie groep. Ook interessante 

bijeenkomsten, onderzoeken, expe-

rimenten kunnen jullie hier posten. 

Dit is (voorlopig) een gesloten dis-

cussiegroep, maar jullie kunnen 

collega-ambtenaren zelf uitnodigen 

voor deze groep. https://

www.linkedin.com/groups?

mostRe-

cent=&gid=8135343&trk=my_group

s-tile-flipgrp 

https://www.linkedin.com/groups?mostRecent=&gid=8135343&trk=my_groups-tile-flipgrp
https://www.linkedin.com/groups?mostRecent=&gid=8135343&trk=my_groups-tile-flipgrp
https://www.linkedin.com/groups?mostRecent=&gid=8135343&trk=my_groups-tile-flipgrp
https://www.linkedin.com/groups?mostRecent=&gid=8135343&trk=my_groups-tile-flipgrp
https://www.linkedin.com/groups?mostRecent=&gid=8135343&trk=my_groups-tile-flipgrp


Samenwerking met burgerinitiatief in 

‘the spotlight’ 

Dommelbimd  

Drie inwoners van Boxtel hebben in april 2013 het initiatief 

genomen om het prachtige Dommeldal gebied van 6,5 ha aan 

te kopen om deze daarmee als natuurgebied te behouden 

voor de burgers van Boxtel. Het Brabants Landschap finan-

cierde de aankoop voor. De drie bewoners hebben zich ver-

enigd in de Stichting Dommelbimd en hebben tot 1 januari 

2015 de tijd om het geld bij elkaar te verzamelen om daarmee 

het eigendom over te nemen. De Stichting wil door de ver-

koop van certificaten van duizend euro, aangevuld met bijdra-

gen van onder meer Het Groene Woud en de provincie, de 

aankoop financieren. De Stichting betrekt de burgers van Box-

tel en nabijgelegen scholen intensief bij de verwerving en bij 

de toekomstige inrichting en beheer van het gebied. Naast 

behoud van het gebied is een belangrijk nevendoel de vergro-

ting van de belevingswaarde.  
De Dommelbimd in Boxtel 
Foto Brabants Dagblad van Noor Reigersman 

 

Mocht u opmerkingen over of 

ideeën hebben voor de inhoud en 

vorm van deze nieuwsbrief, dan 

horen bij dat heel graag via  

irini.salverda@wur.nl 

Interessante onderzoeken, bijeenkomsten en 
bijdragen 

 Nieuwe publicatie ‘Leren door doen. Overheidsparticipatie in een energieke 

samenleving’ van NSOB en PBL: http://www.nsob.nl/2014/08/leren-door-doen-

overheidsparticipatie-in-een-energieke-samenleving/  

 Interessante magazines over de overheid en maatschappelijke initiatieven: 

www.tijdvoorsamen.nl 

 Symposium ‘Het landschap ben je zelf! op 10 oktober: http://

www.landschapsbeheer.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel/symposium-het-

landschap-ben-je-zelf/548  

 Blogs over de Participatiesamenleving met allerhande visies en meningen. 

Grotendeels op het zorgdomein gericht, maar zeker ook relevant voor het  

groene domein:  

http://www.socialevraagstukken.nl/site/dossiers/participatiesamenleving/  

http://www.nsob.nl/2014/08/leren-door-doen-overheidsparticipatie-in-een-energieke-samenleving/
http://www.nsob.nl/2014/08/leren-door-doen-overheidsparticipatie-in-een-energieke-samenleving/
http://www.tijdvoorsamen.nl
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