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Introductie 

 
 Nieuwe rollen burgers en overheden in publieke domein 
 Transitie die aan de gang is (feit) of die aan de gang zou 

moeten zijn (wens) in het groene domein? 
 Hoe kan nieuwe rolverdeling het beste worden 

vormgegeven en welke dilemma’s en mogelijke 
oplossingen zijn er? 
 In gesprek met jullie over ervaring met en visie op 

burgerinitiatieven en overheidsrollen in groene domein 
 Natuurvisie Rijk in de maak, Kamerbrief, Natuurtop 

 

Presenter
Presentation Notes
Kamerbrief Natuurvisie 8 mrt 2013: ‘Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen en kunnen een actieve rol spelen in natuur (...) Ik wil het natuurbeleid daarom maximaal laten aansluiten op die beweging’ 



Programma 

 
 Kort voorstelrondje: wie ben je, waar werkzaam, 

ervaring met burgerinitiatief? (in 1 zin!) 
 Twee presentaties als opmaat voor discussie 

● Presentatie Rosalie: Burgerinitiatieven in groene 
leefomgeving (Burgers en Landschap; 5 delen) 

● Presentatie Irini: Burgerinitiatieven en meervoudige 
overheidssturing (Essay over sturingsfilosofie, 
rollen en dilemma’s) 

 Discussie 
 



Op zoek naar een nieuwe rol voor de 
(rijks)overheid in het groene domein 

Irini Salverda 



Overheidssturing in open, dynamische 
en lerende netwerken 

Een essay over de nieuwe rol van het 
ministerie van EZ in de energieke 
netwerksamenleving 
 
Irini Salverda, Marcel Pleijte en Alberthe Papma 



Energieke netwerksamenleving en de 
overheid 

 Samenleving steeds meer netwerksamenleving 
 Roept vanzelfsprekend vraag op naar rol overheid 

● Wat betekent het als mensen steeds meer een 
actieve rol innemen en zelf hun doelen en 
bijbehorende acties vaststellen, als zij 
samenwerken in horizontale netwerken, zonder 
eenduidig aanspreekpunt of formele 
representativiteit?  

 Op welke manier kan de overheid in deze context nog 
sturen?  
● Wat betekent het als de overheid meer gaat 

vertrouwen op deze eigen kracht van burgers? 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Onze samenleving wordt steeds meer een netwerksamenleving. Kenmerken zijn complex, horizontaal en geen centraal punt. Mensen en organisaties werken in netwerken samen aan het realiseren van doelen in het maatschappelijke domein. Daarbij is een groot aantal partijen betrokken, met uiteenlopende waarden, visies en belangen. Sprake van fragmentatie van macht en verantwoordelijkheid, geen actor kan eigenstandig tot een oplossende interventie komen.Er is volgens velen (Castells etc.) sprake van een verschuiving naar een complexe en horizontale en onvoorspelbare netwerksamenleving. De hedendaagse samenleving kenmerkt zich door maatschappelijke arrangementen die de vorm hebben van verbonden netwerken. Een samenleving als een rizoom (netwerk van netwerken), is een dynamisch geheel van personen en organisaties die allemaal met elkaar verbonden zijn in netwerken, zonder een centraal punt van waaruit wordt gestuurd.



Zoektocht ministerie naar rol en sturing die 
beter aansluit op samenleving 

Hoofdvraag Directie Natuur & Biodiversiteit voor essay: 
Wat betekent de transitie naar een energieke 

netwerksamenleving voor sturingsfilosofie en rol van 
ministerie in het groene domein? 

 
Vraag die Directie momenteel stelt i.k.v. Nieuwe 
Natuurvisie: 
 Hoe kan (rijks)overheid maximaal ruimte bieden aan 

betrokkenheid en initiatief vanuit de samenleving voor 
natuur? 

 

Presenter
Presentation Notes
Ook binnen het ministerie van EZ wordt momenteel de discussie gevoerd over haar nieuwe rol. Binnen de directie Natuur & Biodiversiteit wordt deze discussie onder meer gerelateerd aan de ontwikkeling van een nieuwe visie op natuurbeleid die meer recht doet aan de dynamiek in de samenleving.  Het natuurbeleid kenmerkte zich tot voor kort vooral door een hiërarchische wijze van sturing met een grote nadruk op regelgeving om bepaalde natuur te beschermen, bestaat sinds enige tijd de wens dat het beleid meer aansluit bij verschillende betekenissen van natuur in de samenleving omdat dit veel meer leidt tot betrokkenheid vanuit de samenleving. Want het is ook de wens dat de samenleving zelf meer verantwoordelijkheid neemt voor financiering, ontwikkeling en beheer van natuur. Deze wens wordt niet in het minst gevoed door de omvangrijke bezuinigings- en decentralisatieoperatie die onder het vorige kabinet werd ingezet en een teruglopend draagvlak voor natuurbeleid.Maar ook door het idee dat de overheid het niet alleen kan, dat het te complexe is en dat ze de samenleving nodig heeft voor oplossingen.



Visies op veranderende samenleving en 
overheid 

 De energieke samenleving (Hajer) 
 De Boom en het Rizoom (Van der Steen e.a) 
 Beweging bestendigen (Peeters e.a.) 
 Vertrouwen in burgers (WRR) 
 Loslaten, Vertrouwen, Verbinden (Van der Lans) 
 Loslaten in vertrouwen (ROB) 

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Dit PBL-rapport De energieke samenleving (Hajer, 2011) stelt dat de overheidsorganisatie zich tot nu toe maar geleidelijk aanpast aan de transformatie naar een energieke samenleving. Het gaat er volgens Hajer dan ook om hoe de overheid de creativiteit, het ondernemerschap en de innovatiekracht van burgers en bedrijven beter kan benutten.Over dynamica van overheidssturing in het rizoom.Over een nieuw evenwicht tussen wat de ‘civil society’ op eigen kracht kan regelen en waar zorg en ondersteuning van de overheid onontbeerlijk zijn. Het gaat voral ook om wenselijk handelen van instituties en overheden. Het probleem is dat we de institutionele orde in onze samenleving zo hebben georganiseerd dat deze de krachten van hen eerder hindert dan bevordert. Daarom gaat het metname om het heruitvinden van institutionele en professionele dienstbaarheid. Het WRR-rapport Vertrouwen in burgers (2012) gaat over vertrouwen in en ruimte voor betrokkenheid en initiatieven van burgers in de netwerksamenleving. Een van de aanbevelingen voor overheden is om te leren denken vanuit het perspectief van burgers en te bouwen aan onderling vertrouwen.Volgens de ROB is De rek uit de overheidsfinanciën, met een sterke beperking van de financiële slagkracht van de overheid als gevolg. Daarnaast groeit het besef dat veel maatschappelijke vraagstukken te ingewikkeld zijn voor de overheid om ze te kunnen oplossen. Dit heeft geleid tot het steeds luider klinkende pleidooi dat politiek en bestuur mensen en hun verbanden in staat moeten stellen zelf het heft in handen te nemen, omdat die vaak beter dan de overheid in staat zijn om maatschappelijke problemen op te lossen. aan de huidige rolverandering van de overheid ligt niets minder dan een paradigmashift ten grondslag ligt. 



Rol en sturingsfilosofie die past bij 
energieke netwerksamenleving 

 Maatschappelijke betrokkenheid en initiatief als 
uitgangspunt nemen 

“De grootste uitdaging voor de overheid is denken 
vanuit burgers” (WRR) 
 
“Maatschappelijke initiatieven moeten niet worden 
gezien als ‘uitvoeringsdienst’ voor overheidsdoelen, 
dat is funest. Het is juist andersom, overheden zijn 
faciliterend!” (Oelker en Van den Berg) 

 

Presenter
Presentation Notes
Vraag  burgers niet de doelen van de overheid uit te voeren. Burgers formuleren zelf hun doel of opgave, en ook de mogelijke oplossingen. De overheid erkent, waardeert en vertrouwt op de kracht vanuit de netwerksamenleving, ook als initiatieven niet gladjes binnen overheidsbeleid passen.



Rol en sturingsfilosofie die past bij 
energieke netwerksamenleving 

 Subsidiariteitsbeginsel nieuwe stijl 
“Dat wat nodig is groeit in de eerste plaats in de 
samenleving en haar gemeenschappen. Daarop 
volgend ontstaat mogelijk de behoefte aan 
ondersteuning vanuit de overheid” (ROB) 
 
“Weet wanneer je weg moet blijven en wanneer je 
nodig bent” (WRR) 
 
“Overheid moet steeds slechts dat doen, wat op dat 
moment nodig is” (Oelker en Van den Berg) 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Idee hierbij is dat jekijkt wat er lokaal aan maatschappelijke initiaitef en activiteiten wordt ontwikkeld en dat je vervolgens pas als overheid op een hoger schaalnievau kijkt wat er verder nodig is en wat je zelf daarin moet betekenen.“Uitgangspunt is dat wat nodig is in de eerste plaats groeit in de samenleving en haar gemeenschappen. Daarop volgend ontstaat vanuit die samenleving mogelijk de behoefte aan ondersteuning vanuit de overheid.” 



Rol en sturingsfilosofie die past bij 
energieke netwerksamenleving 

 Meervoudige rollen overheid 
Loslaten – Faciliteren – Stimuleren – Regisseren - 
Reguleren 

 
 Lokale context en dynamiek bepaalt rol overheid 

“Voor de overheid bestaat niet één ideale of beste rol. 
Per situatie zal moeten worden bepaald én 
geëxpliciteerd welke rol voor de overheid is 
weggelegd“ (ROB) 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Meervoudige sturingsfilosofieOverheidssturing in de netwerksamenleving is uitdrukkelijk meervoudig (Peeters e.a., 2011). Afhankelijk van de situatie, behoeften en dynamiek wordt een rol of interventie gekozen. Loslaten ~ overheid heeft inhoudelijk noch in het proces enige bemoeienisFaciliteren ~ overheid kiest deze rol als het initiatief van elders komt en zij er belang in ziet om dat mogelijk te makenStimuleren ~ overheid heeft de wens dat bepaald beleid of een interventie van de grond komt, maar de realisatie daarvan laat ze over aan anderen. Ze zoekt slechts naar mogelijkheden om die anderen in beweging te krijgen.Regisseren ~ overheid realiseert dat ook andere partijen een rol hebben maar ze hecht er belang aan regie te hebben.Reguleren ~ overheid zet wet- en regelgeving in om te reguleren.Aller rollen relevant! Mix“Ruimte geven aan de vitaliteit van de samenleving krijgt meer kans als de overheid de overheidsparticipatietrap zo min mogelijk beklimt.”



Rol en sturingsfilosofie die past bij 
energieke netwerksamenleving 

 Verschillende contexten, verschillende benaderingen? 
● Overheid doet niets, geeft burgerinitiatieven ruimte 
● Overheid ondersteunt of stimuleert 

burgerinitiatieven 
● Overheid trekt als netwerkpartij samen op met 

burgerinitiatieven (co-creatie)  
● Overheid is regisserend of sturend 

 
 Bij elke context en benadering een andere balans in 

loslaten van en sturen vanuit de overheidsdoelen 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Opeenvolgende stappen? In de zin van toepassing subsidiariteitsbeginsel (nieuwe stijl)? Binnen elke benadering (discours) is er een andere balans in loslaten van en sturen vanuit de eigen overheidsdoelen?Balans loslaten en sturenGrote uitdaging voor overheden hierbij is het vinden van de balans tussen loslaten en sturen. Dus tussen vertrouwen en ruimte geven aan maatschappelijk initiatief enerzijds en voorwaarden scheppen en kaders stellen waar nodig anderzijds. Afhankelijk van de maatschappelijke dynamiek en context wordt de juiste balans gekozen. Het is dan belangrijk dat overheden bij co-creatie of samenwerking met andere partijen de eigen doelen als (enige) uitgangspunt kunnen loslaten. Ook de opvattingen over maatschappelijke vraagstukken, gehanteerde concepten en definities van de overheid zijn niet het vertrekpunt in het proces. Bij co-creatie moet ‘los’ worden omgegaan met de eigen doelen, waarden en definities, al mag een overheid er wel eigen beleidsdoelen of eigen definities op na houden. Een heldere positie is ook van groot belang zodat duidelijk is wat de overheid zelf nastreeft (zie ook Hajer, 2011). 



Rol en sturingsfilosofie die past bij 
energieke netwerksamenleving 

 
 Vereist een reflecterend en lerend vermogen om eigen 

rol steeds opnieuw te duiden en waar nodig te herijken 
 Constante verkenning, verbinding en dialoog met 

partijen in de samenleving 
 Dit vraagt om een andere soort organisatie en andere 

competenties van medewerkers 
 

Presenter
Presentation Notes
Open, flexibele en lerende organisatieMeervoudige netwerksturing vereist een flexibele en dynamische overheidsorganisatie en –cultuur die in staat is om mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Dit houdt het vermogen in om  de interactie en samenwerking tussen netwerkpartners op verschillende schaalniveaus te verkennen, verbinden of faciliteren. Het bieden van en het aangehaakt zijn op een infrastructuur die kennisuitwisseling, ontmoeting, verbinding en ondersteuning stimuleert is van cruciaal belang (zie ook Hajer, 2011). Aandacht voor processen van sociaal leren van de netwerkpartners is nodig, evenals het inzetten van sociaal instrumentarium.Andere competentiesHet betekent ook dat de interne organisatiecultuur wordt aangepast met nieuwe ‘functies’ zoals verkennen, makelen of verbinden, het bieden van een platform etc., die andere competenties van medewerkers vragen. Belangrijk is dat verkenners snel kunnen duiden wat er maatschappelijk aan de hand is en  verbinders ‘grensoverschrijdende’ ontmoetingen kunnen stimuleren (tussen mensen, thema’s en sectoren) en nieuwe en onvermoede partnerschappen kunnen helpen smeden. Zij spreken de taal van ‘de leefwereld’ en kunnen die vertalen naar het beleidsniveau en hebben gevoel voor het kiezen van het juiste schaalniveau; ze kunnen duiden wat lokaal is en moet blijven en dus moet worden overgelaten aan anderen. Ofwel, ze kunnen loslaten waar dat passend is. Zij zijn tegelijkertijd in staat om te investeren in het versterken van relevante knooppunten van netwerken waar nodig en een ondersteunende infrastructuur die daarbij hoort.



Zorgen vanuit overheidsperspectief bij 
burgerinitiatieven voor natuur 

 
Wie nemen initiatief? Klein clubje? Representatief? 
Wordt de ‘juiste’ natuur gerealiseerd? Bescherming van 

(bedreigde) soorten, habitats en landschapselementen? 
 Continuïteit op de langere termijn? 
 Samenhang op hoger schaalniveau?  
 ... 

 

Presenter
Presentation Notes
In deze context van netwerksamenleving en netwerksturing door de overheid dienen nieuwe vragen zich aan ten aanzien van natuurontwikkeling en -beheer. Zoals: kunnen burgers continuïteit van natuurwaarden op de langere termijn garanderen en hebben ze daarvoor vereiste kennis en middelen? Kunnen burgers de samenhang van natuurwaarden op hoger schaalniveau garanderen? Is de optelsom van een diversiteit aan door burgers gerealiseerde en beheerde landschappen voldoende of is het expliciet verbinden een taak voor de geïnstitutionaliseerde natuurorganisaties en overheden? Willen en kunnen burgers zich opwerpen als hoeder van de zachte en ‘zwakkere’ waarden van het publieke belang, zoals het beschermen van (bedreigde) soorten, habitats en landschapselementen? Hebben burgers de mogelijkheden om die beschermende taak op zich te nemen? Wordt de recreatieve belevingswaarde van natuur de nieuwe invulling en vertrouwt de overheid er op dat biodiversiteit en het behoud  van soorten een ‘natuurlijke’ of vanzelfsprekende bijverdienste zullen zijn? Wie zorgt er voor dat natuurgebieden voor een ieder openbaar toegankelijk zijn?  Kunnen burgers en hun verbanden dit? Of ligt hier een rol voor de overheid en bestaande natuurorganisaties? Want moet je dergelijke ‘overheidseisen’ helemaal niet stellen aan burgerinitiatieven? Moet je daarvoor vanuit het subsidiariteitsbeginsle zelf aan de lat gaan staan? Kan je deze waarden en doelen in co-creatie ‘losjes’ hanteren?



Reactie vanuit burgerinitiatieven voor 
natuur 

 “Natuurbeleid overheid sluit niet aan bij wat burgers 
willen. Als trekkers zorgen wij beter voor aansluiting bij 
lokale samenleving.” 
 “Wij hebben ook maatschappelijk belang voor ogen, 

alleen niet per se hetzelfde als overheid.” 
 “Vanwege binding met ons gebied zal ons initiatief juist 

duurzaam in de tijd zijn.” 
 “Vanwege brede en integrale aanpak zal ons initiatief 

juist goed verankerd zijn.”  
 “Wij hebben zelf ook kennis en ervaring, waar nodig 

werken we samen met andere deskundigen.” 
 



Betekenis transitie voor natuurbeleid 

 Hoe kan (rijks)overheid maximaal ruimte creëren voor 
zelforganiserend vermogen samenleving?  
● Wanneer laat je wat los en wanneer laat je wat 

sturend zijn? 
● Hoe weet je wat er van onderop speelt en wanneer 

en hoe je daar eventueel op moet aanvullen? 

Presenter
Presentation Notes
Het rijk vraagt zich af wat de betekenis en gevolgen zijn van deze ‘overheid in transitie’ voor het natuurbeleid? Dit is een van de zaken die het rijk wil beschrijven in haar nieuwe Natuurvisie. Welke visie moet het rijk hierover samen met andere overheden en partijen ontwikkelen? Op welke vragen moeten overheden dan antwoorden hebben? Hier zijn wij als onderzoekers ook naar op zoek, en we zijn benieuwd hoe jullie daar vanuit jullie praktijk tegenaan kijken.



Dank voor jullie 
aandacht! 

 
 
 
We praten graag met 
jullie verder over hoe 
de overheid haar rol 
opnieuw vorm kan 
geven in het groene 
domein! 



Discussievragen 

 
 Hoe ervaar je de omgang van overheden met 

burgerinitiatieven? Hoe reageren overheden, hoe lukt 
het overheden om een passende rol te nemen?  
Welke rol(len) moet(en) overheden idealiter nemen 

wanneer burgerinitiatieven een grotere rol spelen in het 
groene domein?  
 Hoe zouden de overheidsrollen op de verschillende 

schaalniveaus zich tot elkaar moeten verhouden? 
 Op welke manier zijn provincies, gemeenten en 

natuurorganisaties op zoek naar nieuwe rol en wat 
hebben ze nodig van elkaar en van het Rijk? 



Discussievragen 

  
 Kunnen burgers zorgen voor continuïteit van 

natuurwaarden op de langere termijn?  
 Kunnen burgers zorgen voor samenhang van 

natuurwaarden op hoger schaalniveau?  
 Kunnen burgers (bedreigde) soorten, habitats en 

landschapselementen beschermen?  
  

 



Discussievragen 

  
 Of moet je dergelijke ‘overheidseisen’ helemaal niet 

stellen aan burgerinitiatieven? Moet je daarvoor zelf aan 
de lat gaan staan? Of moet je deze eisen in co-creatie 
‘losjes’ hanteren? 
 Benadering (discours) afhankelijk van context?: 

● Overheid doet niets, geeft burgerinitiatieven ruimte 
● Overheid ondersteunt of stimuleert 

burgerinitiatieven 
● Overheid trekt als netwerkpartij samen op met 

burgerinitiatieven (co-creatie)  
● Overheid is regisserend of sturend 

 
  

 



Stellingen 

 
 Burgerinitiatieven mogen niet worden ‘gebruikt’ voor 

overheidsdoelen 
 Burgers zetten zich alleen in voor door henzelf 

geformuleerde maatschappelijke doelen voor natuur en 
landschap 
 Burgers maken alleen belevingsnatuur 
 Een nieuwe natuurvisie maken is onzin, aangezien de 

context steeds verschillend is en alles bepalend is 
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