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Samenvatting

In dit artikel gaat onze aandacht naar het interactief inrichten van het milieubeleid en meer
in het bijzonder naar de bijdrage van één specifieke speler: de burger. Een actor die meer
en meer diverse gezichten laat zien en veel meer dan vroeger een ‘eigen’ stem ontwikkelt.
We halen het specifieke van interactief milieubeleid met burgers naar voren, we schetsen
het begrippenkader dat werd ontwikkeld en de ervaringen die reeds werden opgebouwd met
het ontwerp van interactieve beleid met burgers. Een rode draad in dit artikel is de nood
aan nuance en het uitklaren van te leggen klemtonen in een domein dat zo vol is geraakt
van intentieverklaringen en pleidooien pro burgerparticipatie. Participatie van burgers aan
het milieubeleid roept ongetwijfeld dilemma’s en spanningsvelden op die kunnen helpen in
het aflijnen van de mogelijkheden en de grenzen van interactief milieubeleid.

Trefwoorden: participatie, interactief milieubeleid, burgers, rol van ambtenaren

Inleiding

Op uiteenlopende terreinen zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit, technologie, veiligheid,
welzijn, gezondheid, milieu etc. erkent de overheid meer en meer dat ze niet de enige speler
is wanneer het om besturen gaat. Beleid is meer nog dan vroeger ‘de resultante van de inter-
actie tussen een diversiteit aan actoren, zowel van binnen de overheid als uit bedrijven, zo-
wel van non-profit organisaties als diverse (ad hoc) groeperingen uit de civiele maatschap-
pij’. (Hajer, M. ; 2003; p39). Diverse termen zijn reeds in omloop om deze uitdaging naar
voren te halen: Beter Bestuurlijk Beleid; communicatieve sturing, open planproces, respon-
sief bestuur, doelgroepenbeleid, multi-actorbeleid, coproductie van beleid, participatieve
planvorming. In deze nota spreken we van interactieve beleidsvorming. Het gaat om het
betrekken van belanghebbenden ‘bij de vorming van beleid, waarbij in openheid en op basis
van gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart worden gebracht en oplossin-
gen worden verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke politieke besluit’ (Edelenbos
e.a.; 2001, p13-14).
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Er zijn drie belangrijke motieven om als overheid de kaart van ‘interactief beleid’
te trekken. Het normatieve of democratisch argument zegt dat met interactief beleid een
vorm van directe democratie in een representatief stelsel wordt toegelaten. Het is geen ver-
vanging van het parlementair stelsel maar een relevante aanvulling erop. Preferentie en be-
langen in de samenleving krijgen een meer rechtstreeks kanaal naar de agenda en de uitein-
delijke programma’s van het beleid. De legitimiteit van beslissingen kan hierdoor worden
verhoogd. Het pragmatisch of instrumentele argument zegt dat een beleid meer gedragen
wordt naarmate belanghebbenden meer betrokken worden bij de ontwikkeling van een be-
leid. Belanghebbenden groeien in hun wederzijds begrip voor elkaar, leren de ontstaansge-
schiedenis van een beleidsstandpunt kennen, voelen zich ‘medeplichtig’ en zullen bij de
uiteindelijke uitvoering afzien van bezwaar- en beroepsprocedures. ‘De tijd die geïnvesteerd
is in de lange voorbereiding van besluiten door meerdere belanghebbenden te laten deelne-
men, betaalt zich terug in de snellere uitvoeringsfase, zo is de gedachte.’ (Edelenbos e.a.;
2001, p24) Het inhoudelijk of kwaliteitsargument zegt dat met interactief beleid het pro-
bleemoplossend vermogen en zo de kwaliteit van beleid kan worden vergroot. Verschillende
bronnen van kennis, deskundigheid en creativiteit kunnen worden aangeboord. Het beleids-
probleem wordt in al zijn facetten beter begrepen en er kan een variëteit aan oplossingen
worden bedacht. Interactieve beleidsvorming biedt ook mogelijkheden om tot een meer
integrale afstemming te komen en dit tussen beleidssectoren die in de loop der tijd vaak te
veel naast elkaar zijn komen te staan.

In dit artikel richten we onze aandacht op het interactief inrichten van het milieube-
leid en meer in het bijzonder op de bijdrage van één specifieke speler: de burger. Een actor
die meer en meer diverse gezichten laat zien en veel meer dan vroeger een ‘eigen’ stem ont-
wikkelt. Als onderzoeksters van het Steunpunt Milieubeleidswetenschappen halen we hierna
het specifieke van interactief milieubeleid met burgers naar voren, we schetsen het begrip-
penkader dat werd ontwikkeld en de ervaringen die reeds werden opgebouwd met het ont-
werp van interactieve beleid met burgers. Een rode draad in deze nota is de nood aan nu-
ance en het uitklaren van te leggen klemtonen in een domein dat zo vol is geraakt van
intentieverklaringen en pleidooien pro burgerparticipatie. Participatie van burgers aan het
milieubeleid roept ongetwijfeld dilemma’s en spanningsvelden op die kunnen helpen in het
aflijnen van de mogelijkheden en de grenzen van interactief milieubeleid.

Een diversiteit aan spelers

‘De ‘empirische’ observatie van stervende bomen in een bos schept op zichzelf geen milieu-
probleem. Dat gebeurt pas wanneer de sterfte van bomen om wat voor reden dan ook so-
ciale reacties uitlokt, en daarmee discussies over oorzaken, maatregelen, kostenbaten analy-
ses, enzovoorts.’ (Jansen, T.;1994; p250) Vandaag is het zo dat een diversiteit aan spelers
argumenten uitwisselen die als relevant worden beschouwd voor een naar voren gehaald
beleidsprobleem. Aandachtsvelden, perspectieven en rationaliteiten lopen hierbij uiteen en
bijgevolg ook de opvattingen over wat werkelijk en wenselijk is. Participatie van burgers
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krijgt vandaag binnen deze context van ‘multi-actor beleid’ vorm. Naast het verder openbre-
ken van de relatie overheid-burger is daarom een interactieve aanpak tussen burgers en de
andere betrokkenen evenzeer van belang. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die hun
besluitvorming naar omwonenden doorzichtiger en toegankelijker maken, wetenschappers
die op een open manier de onzekerheden in hun kennis communiceren, etc.

Een eerste vraag die dit alles oproept is ‘Zijn de verschijnselen van ‘multi-actor
beleid’ al niet langer gekend?’ (Leroy, P.; 2003). Overheidsbeleid komt al langer tot stand
binnen een complex systeem van besluitvorming, via een interne differentiatie en een klu-
wen van externe relaties. Denk maar aan de eindeloze reeks van gedecentraliseerde, gespe-
cialiseerde en verzelfstandigde overheidsorganisaties. Of aan terreinen als gezondheidszorg,
onderwijs en welzijnszorg waar niet-overheidsactoren hun deel van de macht opeisten, niet
alleen in de voorbereiding en de uitvoering van het beleid maar ook in de besluitvorming
zelf. En wat te zeggen van ons uitgebreid systeem van sociaal-economisch overleg tussen
vakbonden, bedrijven en overheid? Bij het ontwerpen, vaststellen en uitvoeren van beleid
zijn er dus al veel langer een diversiteit aan actoren, zowel van binnen als van buiten de
overheid, betrokken geraakt. Toch wordt met het begrip ‘multi-actor’ beleid een nieuwe
realiteit naar voren gehaald. Andere patronen van beleidsvoering, een ándere rol van de
overheid en een ándere manier van betrokkenheid van niet-overheidsactoren zijn de krijt-
lijnen van een heuse vernieuwbouw die in de steigers staat. We gaan hierna in op drie om-
wentelingen die momenteel veel ambivalenties oproepen. We krijgen op die manier beter te
pakken wat centrale uitdagingen zijn voor interactief milieubeleid met burgers.

Ten eerste is er van oudsher ‘de krachtige neiging bij politici om mensen op be-
paalde plekken te houden, om ze territoriaal te registreren, om ze langs die weg onder toe-
zicht te houden’(Huyse, L; 2002; p29) Vandaag is er echter veel meer onzekerheid over wat
nog het ‘eigen gebied’ is en wat niet. Behalve met Europa hebben we in het milieubeleid in
toenemende mate te maken met internationale afspraken van het type Montréal, Kyoto en
andere. Transnationale spelers uit economie en maatschapij, wetenschap en cultuur, techniek
en ecologie bewandelen al langer een eigen parcours om hun belangen en boodschappen
ook mondiaal te behartigen. Maar niet enkel boven de nationele staat ontstaan er nieuwe
zones van politiek, ook van onderen af zijn er regio’s en verbintenissen in opbouw met een
politieke ambitie. Juist op terreinen als milieu, natuur en landschap is zelfs in staatscen-
trische landen als Frankrijk en Spanje de eigen regionale autonomie en ambitie groot. Een
eerste uitdaging is de vraag naar afstemming tussen initiatieven van burgerparticipatie en de
diversiteit aan andere fora waar beslissingen ontstaan met betrekking tot milieu en natuur.
Afwegingen inzake milieuproblemen vinden niet slechts éénmalig en op één plek plaats
maar er is sprake van meerdere, al dan niet op elkaar geschakelde niveaus. In het denken
over deze ‘niveaus van beleid’domineert volgens Hajer nog steeds het beeld van de in el-
kaar passende matroesjka poppetjes. Alsof wat op hogere niveaus werd beslist als enige
norm geldt voor wat op lagere niveaus aan beleid kan worden ontwikkeld, alsof hogere ni-
veaus zelfs geen baat hebben bij lokale accenten en een eigen ‘lagere’ beleidsdynamiek. De
vraag die zich dus stelt is op welke manier ervaringen van burgers binnen lokale milieu-
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projecten een upgrading kunnen krijgen in bijvoorbeeld een globaal klimaatsplan.
In diverse ‘nieuwe politieke fora’ is nog een tweede opvallende ontwikkeling waar

te nemen. Burgers richten tijdelijke samenwerkingsverbanden, actie- en protestgroepen op
en worden hierdoor centra van politieke macht naast overheid en klassieke drukkings-
groepen. Een precieze indeling van Vlamingen is niet meer te maken aan de hand van le-
vensbeschouwelijke, sociaal-economische en communautaire breuklijnen. De burger wint
op paradoxale wijze aan invloed: ‘zijn politieke wispelturigheid en zijn gebrek aan electo-
rale loyaliteit dwingen de beroepspolitici om angstvalliger naar hem te luisteren’. (Huyse,
L.; 2002; p. 16) Overheden moeten besturen in een veel minder voorspelbare burger-
samenleving. Veel meer burgers volgen bovendien het overheidsoptreden kritisch, verwach-
ten dat een beslissing van commentaar wordt voorzien en op een performante manier wordt
uitgevoerd. Andere thema’s dan die van de klassieke sociale bewegingen krijgen de aan-
dacht van burgers: kwaliteit van voedsel, veilige wegen, geluidsarme nachtrust, goede af-
voer van water... (Leroy, P., 2003). De vraag met betrekking tot burgerparticipatie is hier het
precieze mandaat dat burgers toebedeeld krijgen. Feitelijk is het immers zo dat burgers over
een aanzienlijk minder stevige machtsbasis beschikken en tot nu toe ook een minder duide-
lijk mandaat hebben om zoals de ambtenaar en/of expert een zeg te hebben in de bepaling
van probleem en noodzakelijke maatregelen. (Leroy, P. en Van Tatenhoven, J.; 2000)

Nieuwe themata en bezorgdheden dringen door op de politieke agenda en verplich-
ten de overheid ‘staatsmacht’ te organiseren. Het zijn vaak problemen die niet passen binnen
de bestaande bestuurlijke maten van afdelingen en kabinetten. Juist op het snijvlak van mi-
lieu, voedsel en gezondheid verwoorden crisissen als BSE, MKZ en dioxines de dringende
vraag naar nieuw en meer doortastend overheidsoptreden (Leroy, P.; 2003). Deze derde
ingrijpende ontwikkeling, de roep om meer ‘staat’, heeft ook een tegentrend, ‘pleidooien
voor een afgeslankte staat’. Het gaat om een uitermate invloedrijk verhaal waarin voorstel-
len over een terugtredende overheid, deregulering en privatisering gekoppeld worden aan
ideeën over een meer verzakelijkte vorm van beleidsvoering (‘management by result’). Me-
thoden als auditing en accounting, performance reviews, etc. winnen hierbij aan invloed.
Leroy (2003) analyseert de impact van dit ‘managementdenken’ kritisch, met name de ver-
schuivende machtsverhoudingen, de versnippering van verantwoordelijkheden en spreekt
zelfs over ‘georganiseerde onbestuurbaarheid’. Voorbeeld bij uitstek is de energiemarkt.
Door de liberalisering ondergraven Europese overheden de eigen macht om een energie- en
daarmee dus ook klimaatbeleid te voeren.

Politiek gaat in wezen om de vormgeving van een samenleving via algemeen bin-
dende beslissingen. In die zin is er altijd behoefte aan een politiek moment waar uit de veel-
heid aan deelbelangen, projecten en logica’s een gemeenschappelijke koers wordt afgeleid.
Interactief beleid is een aanzet tot een nieuwe grammatica voor politieke besluitvorming.
Kerntaak voor de overheid wordt dan het vastleggen van procedures over het hoe, waar en
wanneer deelbelangen worden afgewogen en op welke wijze het algemeen belang hierbij
richtgevend kan zijn. Naar burgerparticipatie is er de vaststelling dat gevoelens van
gemeenschappelijkheid minder en minder worden opgeroepen door specifieke belangen
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maar juist verbonden kunnen worden met het hier-en-nu samen bezig zijn in het afwegen
van bijvoorbeeld ‘verstandige’ toekomstscenario’s. De emotionele betekenis van het zich
engageren is een ingang van onschatbare waarde tot het benoemen en verhelderen van ach-
terliggende wensen, waarden en verwachtingen. Burgers die deelnamen aan één van de ze-
ven focusdiscussies over het Milieubeleidsplan 2003-2007 verwoordden deze ervaring tref-
fend. (Vandenabeele, J; en Goorden, L.; 2002b) Ze waren aangenaam verrast om via vragen
en oefeningen zo’n rijkdom aan ervaring en kennis in de groep naar boven te kunnen halen.
Maar er was meer. Het was ook een type van discussie die de polarisering tussen bijvoor-
beeld landbouwers en leden van een plaatselijke milieubeweging niet verder op de spits
dreef. Deelnemers aan de focusdiscussies kregen de kans om vanuit een individueel belang
te spreken en door de democratische werkvorm toch een link te leggen naar het collectief
belang.

Oude wijn in nieuwe zakken?

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig gaan een toenemend milieubesef en pleidooien voor
meer burgerparticipatie hand in hand. ‘Of het nu ging om de vestiging van het bedrijf Progil
in Amsterdam, om de afsluiting van de Oosterschelde of om de aanleg van nieuwe wegen,
burgers en milieubewegingen keerden zich én tegen de inhoud van de betreffende besluiten,
vanwege de milieueffecten daarvan, én tegen de wijze waarop die tot stand waren gekomen,
vanwege het gebrek aan participatie. (Leroy, P. en Van Tatenhoven, J.; 2000, p. 260) Ook in
Vlaanderen wordt binnen het zich ontwikkelend milieubeleidsinstrumentarium het recht op
inspraak en participatie van burgers ingeschreven of uitgebreid. ‘Bezwaar- en beroeps-
procedures werden verruimd, er werd voorzien in informatieverschaffing, in inspraak, in
hoorzittingen et cetera.’ (Leroy, P. en Van Tatenhoven, J.; 2000, p. 264). Vandaag de dag
wordt dit type van inspraak terug in vraag gesteld. De mogelijkheden tot discussie of een
open dialoog zijn vaak beperkt. Het gaat in de praktijk vooral om kant en klare plannen aan
het eind van het beleidstraject, wanneer het besluit al bijna is genomen en er geen grote
wijzigingen meer mogelijk zijn. Het blijft bovendien onduidelijk wat er met de bijdragen
gebeurt. Interactief milieubeleid met burgers tracht deze kritieken ernstig te nemen en gaat
op zoek naar eigentijdse antwoorden.

Tot nu toe wordt bij inspraak vertrokken van wat een ‘aanvaardingslogica’ kan
worden genoemd. De overheid tast de goodwill bij burgers af, of met andere woorden ze
gaat op zoek naar een draagvlak voor de objectieven en maatregelen van haar beleid. De
vraag waarmee zij naar de burger stapt is: ‘In welke mate aanvaarden burgers een plan of
beslissing?’. Het tijdstip waarop deze vraag wordt gesteld is laat. Het plan is uitgeschreven
en het beleid is grotendeels bepaald. De overheid stuurt aan op het geven van suggesties
maar wil burgers vooral ook overtuigen van de reeds vastgelegde prioriteiten en oplossin-
gen. Politici hoeven zich niet te verantwoorden wanneer ze geen rekening houden met de
opmerkingen. Voordeel van een ‘aanvaardingslogica’ is dat het inspraakproces snel en effi-
ciënt kan worden georganiseerd. Een uitgeschreven plan ligt voor en burgers kunnen reage-
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ren op iets tastbaars. De kans is echter groot dat de gewonnen tijd opnieuw verloren gaat
door controverses die de kop opsteken. Bepaalde burgers kunnen zich benadeeld voelen
door het plan. Maar ook los van specifieke problemen is het voor burgers vaak moeilijk het
algemeen belang van het plan te herkennen. Ze hebben niet de kans gehad om mee te
groeien met de genomen beleidsrichting.

Interactief milieubeleid met burgers vertrekt van wat een ‘deliberatieve logica’ kan
worden genoemd. De overheid is nieuwsgierig naar wat burgers aan ervaringen, waarden en
prioriteiten kunnen inbrengen. Hun inbreng wordt ook in een vroeg stadium van de beleids-
ontwikkeling gevraagd. Een gesprek wordt gestimuleerd en gaat over vragen als: ‘Waar
willen we als burgers de lat leggen?’ ‘Hoe kunnen we daar geraken?’ ‘Wie neemt welke
verantwoordelijkheid?’ etc. Criteria zijn in de maak om de kwaliteit van dit argumentatieve
proces te bewaken en het wegen van de binnengebrachte argumenten mogelijk te maken.
Van belang is dat ook de politiek argumenteert over wat het doet/niet doet met de resultaten
van deze discussies. Voordeel van deze logica is dat burgers kunnen meegroeien met een
beleid. Een beleid wordt veel meer herkenbaar en krijgt op die manier een draagvlak. Verder
levert de aanpak ook een inhoudelijke verrijking op. Het is echter geen gemakkelijke oefe-
ning. De opdracht van de organiserende ambtenaren wordt er niet eenvoudiger op. Politici
en ambtenaren worden uitgedaagd een nieuwe rol als communicator en/of facilitator op te
pakken.

Gradaties van participatie

Met interactief beleid wordt een andere soort van discussie en overleg met burgers moge-
lijk. Bij inspraak staat de discussie in het teken van ‘de overheid informeert en overtuigt de
burger’. Nu zien we ook de omgekeerde beweging ontstaan: een overheid die veel meer nog
dan vroeger het gesprek aangaat met burgers en zich daarbij laat overtuigen door de be-
zorgdheden, overwegingen en suggesties die daar naar voren worden gebracht. Volgens
Edelenbos (2001) zijn openheid, gelijkwaardigheid en debat drie centrale kenmerken van
nieuwere vormen van participatief milieubeleid. ‘Het gaat om het vroegtijdig betrekken van
burgers en andere belanghebbenden bij de vorming van beleid, waarbij in openheid en op
basis van gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart worden gebracht en op-
lossingen worden verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke politieke.’ (Edelenbos,
2000, p.39) ‘Invloed op de besluitvorming’ is een belangrijk maar vaak te weinig expliciet
gemaakt kenmerk van interactief milieubeleid. Uit een vergelijkende Nederlandse studie van
participatieve projecten met burgers stellen onderzoekers (Vermeulen, W.J e.a.; 1997) ‘een
vrijblijvendheid bij de overheid’ vast. Dit wil zeggen een overheid die te weinig inspannin-
gen laat zien om tussen participatieve initiatieven en het formele beleid een koppeling aan te
brengen. Deelnemers stappen hierdoor vroegtijdig uit het proces en de indruk dat burger-
participatie louter ‘een ritueel’ betreft gericht op ‘cosmetische aanpassingen in beleids-
processen’ neemt de bovenhand.

Van belang is om als overheid van bij het begin duidelijkheid te scheppen omtrent
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de mate van invloed die burgers toebedeeld krijgen in de beleidsontwikkeling. Een vaak
gehanteerde maat voor invloed is de zogenaamde ‘participatieladder’, een opklimmende
lijst aan gradaties van participatie. Er bestaan ondertussen reeds diverse participatieladders.
Vijf types van participatie zijn hierbij essentieel. ‘Informeren’ is de eerste trede: politiek en
bestuur brengen burgers op de hoogte van genomen beslissingen. Burgers kunnen hierbij
geen input leveren. ‘Raadplegen’ is een tweede sport van de ladder. Politiek en bestuur be-
palen zelf wat de beleidsrichting zal zijn. Ze achten het wel relevant om betrokken burgers
hierover vrijblijvend te consulteren. Op het derde niveau gaat het om allerlei vormen van
adviesverlening waarbij politiek en bestuur de agenda van het beleid bepalen maar aan be-
trokkenen de gelegenheid aanbieden om problemen naar voren te halen en oplossingen te
suggereren. De politiek kan bij de uiteindelijke besluitvorming, mits argumentatie, wel af-
wijken van de gedane voorstellen. Bij een vierde vorm van participatie gaat het om ‘co-
produceren’. Politiek, bestuur en betrokkenen geven gezamenlijk aan wat de problemen zijn
en zoeken samen naar oplossingen. Na toetsing aan vooraf opgestelde randvoorwaarden
krijgen de voorstellen een vertaling in de besluitvorming van de overheid. ‘Beslissen’ is de
hoogste sport: De besluitvorming wordt volledig overgelaten aan de betrokkenen. Ambtena-
ren nemen een adviserende rol op zich. Wat aan voorstellen uit de bus komt, krijgt een bin-
dende politieke werking.

Wanneer we de ladder van participatie vanuit het perspectief van de burger beklim-
men, gaat het uiteindelijk om het onderscheid tussen ‘meeweten’; ‘meedenken’ en ‘meewer-
ken’. Via ‘informeren’ weten burgers waar een bepaalde maatregel of beleidsbeslissing pre-
cies voor staat. Via ‘raadplegen’ en ‘adviseren’ worden burgers uitgenodigd ‘mee te denken’
en hun kijk te expliciteren. Pas bij ‘coproduceren’ en ‘beslissen’ hebben burgers de ervaring
werkelijk ‘mee te werken’ aan beleidsbeslissingen. Bij meeweten is het van belang dat de
informatie op een bevattelijke manier wordt gepresenteerd en dat er een selectie wordt ge-
maakt van aspecten die voor burgers extra relevant kunnen zijn. Tegelijkertijd blijven meer
algemene criteria als volledigheid, objectiviteit en betrouwbaarheid gelden. Bij meedenken
komt naast informatie ook het stimuleren van bemerkingen en suggesties erbij. Cruciaal is
hier het goed afbakenen van de bijdrage die wordt gevraagd, de regels die hierbij moeten
worden gevolgd en de wijze waarop een overheid rekening zal houden met de suggesties.
Meewerken tenslotte vraagt om voldoende tijd en flexibiliteit om nieuwe ideeën vorm te
laten krijgen. Niet te snel op die ene beste oplossing afstevenen, maar voldoende tijd nemen
om heen en weer te laveren tussen oplossingen, voorstellen en hun gevolgen. Het toetsen en
het samen genereren van informatie en kennis staat hier immers centraal.

Bijdragen van burgers aan het milieubeleid

Naast beleidsimpact is ook wat er aan inhoudelijke bijdrage wordt gevraagd een belangrijke
parameter voor interactief milieubeleid. Ook hier is het tijdstip waarop burgers het beleids-
proces binnenkomen bepalend. Een beleidsproces kan worden voorgesteld als een ‘beleids-
cyclus’, een min of meer vaste opeenvolging van fasen (Tieleman B. En Leroy P., 2003).
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Een bepaalde ontwikkeling in de maatschappij wordt als een beleidsprobleem erkend (‘fase
van agendering’), vervolgens wordt het probleem geanalyseerd en voorstellen tot oplossin-
gen en maatregelen ontworpen (‘fase van beleidsvorming’), opinies vormen zich en de poli-
tieke besluitvorming zal uiteindelijk de doelstellingen en instrumenten van het beleid vast-
leggen (‘fase van oordeelsvorming’). De beleidscyclus gaat nu van beleidsvoorbereidende
handelingen over in ‘de eigenlijke uitvoering of implementatie van het beleid’. Dit wil zeg-
gen middelen worden gemobiliseerd en instrumenten of maatregelen treden in werking. De
effecten worden na verloop van tijd duidelijk. Naast beoogde effecten zijn er ook positieve
en negatieve neveneffecten mogelijk. Autonome ontwikkelingen in de maatschappij die los
staan van het ontwikkelde beleid bepalen bovendien mee de effectiviteit van het gekozen
beleid. Dit alles kan opnieuw aanleiding geven tot de vaststelling van nieuwe probleem-
situaties. Wanneer we nu terug deze beleidscyclus vanuit het perspectief van de burger door-
lopen dan is de driedeling tussen ‘beleidsagendering’, ‘beleidsvoorbereiding’ en ‘beleids-
uitvoering’ het meest relevant. Deze driedeling laat toe om de specifieke bijdrage die bur-
gers kunnen leveren aan een milieubeleid verder aan te scherpen. Elke fase biedt hiertoe
immers een aantal mogelijkheden.

In de fase van agendering krijgt een bepaalde ontwikkeling maatschappelijke aan-
dacht. Burgers, groepen, ambtenaren, politici, wetenschappers, etc. uiten hun bezorgdheden
of geven openlijk kritiek op de nalatigheid van het beleid. In een aantal gevallen pakt het
beleid deze signalen op en komt het probleem op de politieke agenda. Hier treedt reeds een
selectie op. Bepaalde problemen vallen uit de boot en deze die de beleidsagenda halen, krij-
gen een specifieke omschrijving. Participatie binnen deze vroege fase van beleidsvorming
kan een bijdrage opleveren als ‘agendazetter’. In situaties waar de politieke wil of kunde
ontbreekt een probleem te erkennen, nemen burgers soms het heft in eigen handen, al dan
niet ondersteund door bepaalde groeperingen of organisaties. Ze komen op straat, gaan op
zoek naar bijkomende informatie en doen voorstellen omtrent de aanpak van het probleem.
Er zijn ook voorbeelden waar overheden zelf (lokaal, provinciaal, Vlaams en Federaal) de
inbreng van burgers in deze vroege fase stimuleren en zo tot ‘een gezamenlijke omschrij-
ving van het probleem’ komen. Het gaat in de eerste plaats om lokaal gesitueerde vraagstuk-
ken: het beheer en de inrichting van landelijke of stedelijke open ruimte; lokaal ervaren
overlast en vervuiling in lucht, water of bodem en het uitwerken van lokale duurzame pro-
jecten. Feiten, ervaringen en opinies worden geïnventariseerd zodat de problemen en hun
mogelijke oorzaken zo goed mogelijk in kaart komen (divergeren). De bekomen informatie
en analyse wordt vervolgens op zo’n wijze gestructureerd dat een gedeelde diagnose van
problemen, oorzaken en oplossingsrichtingen mogelijk wordt (convergeren). De kennis die
tot stand komt, is zogenaamde ‘robuuste kennis’. Dit is kennis die, eens ze gebruikt wordt
om een beleid uit te stippelen, ‘tegen een stootje kan’ of niet onmiddellijk weer zal worden
aangevochten. Er werd immers voldoende tijd uitgetrokken om met de diverse betrokkenen
heen en weer te laveren tussen de diverse perspectieven en ervaringen.

Naast ‘agendazetter’ en ‘een bijdrage aan de probleemanalyse’ kunnen burgers in
deze vroege fase van beleidsontwikkeling ook nog als ‘kwaliteitsbewakers’ optreden en dit
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ten aanzien van de wetenschappelijke analyse van het probleem. De klassieke procedure van
peer review wordt dan van bij het begin opengesteld voor burgers. Burgers kunnen bijvoor-
beeld experts bevragen over hoe het probleem is gedefinieerd, wat de alternatieven zijn,
welke vragen er wel en niet zijn gesteld, welke soorten kennis al dan niet werden ingebracht,
wat de resterende onzekerheden zijn. Zij kunnen ook nagaan of de kennis die is ingebracht,
beantwoordt aan sociale, economische, ethische bekommernissen. Een variant hierop is om
als overheid naast een wetenschappelijk analyse ook een analyse door burgers op te vragen.
In het kader van het ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen (strategische milieueffecten-
rapport) werd bijvoorbeeld, parallel aan een wetenschappelijk advies, gepeild naar de be-
kommernissen en eigen kijk van burgers op het mobiliteitsprobleem (Beyst, V. en .Goorden,
L.; 2001)

In de fase van de eigenlijke beleidsvorming worden oplossingsrichtingen ontwor-
pen en geselecteerd. Het spreekt voor zich dat de wijze waarop het probleem wordt om-
schreven en geanalyseerd hierbij richtinggevend zal zijn. In deze fase vormen zich de opi-
nies, voor- en tegenstanders groeperen zich en maatschappelijke groepen leggen hun oor-
deel vast over de verschillende oplossingen. ‘Dit is zeker niet een ‘neutrale’ keuze voor ‘de
goede optie’, maar een keuze die wordt ingegeven door de verhouding tussen allerlei maat-
schappelijke en politieke krachten. Die hebben hun eigen prioriteiten’ (Leroy, P., 2003,
p.19). Dit proces van oordeelsvorming mondt uiteindelijk uit in een politiek besluit omtrent
specifieke doelen en instrumenten. Participatie van burgers binnen deze fase van beleids-
formulering richt zich op de ontwikkeling van scenario’s of oplossingsrichtingen en/of het
uitklaren van de specifieke accenten die burgers in oplossingen, maatregelen, scenario’s etc.
gelegd willen zien. Ook hier zijn talrijke voorbeelden van projecten rond lokale milieu-
problemen en inrichtingsvraagstukken. Maar ook met betrekking tot meer globale beleids-
intenties en projecten liggen mogelijkheden open.

De Vlaamse overheid experimenteerde in het kader van het openbaar onderzoek
Milieubeleidsplan 2003-2007 met de methode van focusdiscussies (Vandenabeele, J en
Goorden, L.; 2002b). Met een Milieubeleidsplan geeft de milieuminister en administratie
aan welke doelstellingen en strategieën zij in het milieubeleid voor de komende vijf jaar
centraal zal stellen. Op die manier krijgen diverse beleidshandelingen een duidelijk doel,
wordt onderlinge samenwerking tussen diensten en departementen mogelijk en kan via
monitoring en evaluatie het beleid tijdig worden bijgestuurd. In de groepsdiscussies met
burgers kwamen twee themata uit het lijvige plan aan bod: verdroging en klimaat. Twee
thema’s die nogal van elkaar verschillen en daarom ook werden gekozen. Klimaat is een
weinig direct waarneembaar probleem, waar de eigen bijdrage van burgers aan oplossingen
minder voor de hand ligt, de effecten ook pas op lange termijn te verwachten zijn en de
controverses legio zijn (wetenschappelijk en maatschappelijk). Verdroging is bijna comple-
mentair aan dit alles: direct waarneembaar in de eigen leefomgeving, bijdragen zijn moge-
lijk en talrijk en vaak reeds met een effect op korte termijn, controverses zijn er wel degelijk
en dan vooral maatschappelijk (lokaal en globaal). De discussies met burgers gingen over
algemene en ‘groene’ drijfveren van burgers, positieve kernen van een goede milieu-
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maatregel, beleving van verdroging en klimaat als milieuproblemen en de eigen bijdrage als
burger, eigen klemtonen en prioriteiten in de diversiteit aan instrumenten van een milieube-
leid, eigen invulling van centrale principes en strategische hoofdlijnen van het ontwerpplan,
eigen keuzes in een sprongsgewijze of meer geleidelijke aanpak. Dit soort van discussies
kunnen een bijdrage leveren aan wat we reeds robuuste kennis hebben genoemd omtrent
probleem en mogelijke oplossingen. Verder ook een bijdrage op de vraag ‘Hoe hoog willen
we als burgers op dit moment de lat leggen bij de aanpak van klimaatsproblemen en
verdroging’. Een aantal oefeningen gaven een beter inzicht in de afweging die burgers zelf
maken tussen centrale principes van het milieubeleidsplan en de eigen bekommernissen en
ervaringen.

Ook wanneer de beslissing is gevallen en het gekozen beleid in uitvoering gaat,
kunnen burgers eigen bijdragen leveren. De meest gekende aanleiding tot burgerparticipatie
in deze fase is wanneer betrokken burgers een vooropgesteld beleid niet gunstig gezind zijn.
Er dreigt een zogenaamd implementatiedeficit of een verschil tussen het beleid op papier en
in de werkelijkheid. Door burgers alsnog te betrekken bij de uitvoering van een beleid,
tracht een overheid vooral aan ‘conflictbeheersing’ te doen. De kans is groot dat een pats-
telling over de omschrijving van het probleem en/of over het afwegen van oplossingen aan
de oppervlakte komt en het beleidsproces opnieuw van vooraf aan zal moeten starten. Er
zijn ook minder conflictueuze voorbeelden van burgerbijdragen in deze fase. Burgers nemen
bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk het beheer op zich van een nabijgelegen park, bos, na-
tuurreservaat, waterpoel, etc. Participatie van burgers kan in deze fase ook een bijdrage
leveren aan de ‘evaluatie van een beleid’. Een participatief proces is dan gericht op het ge-
nereren van inzichten over de effecten van een beleid, de manier waarop deze gepercipieerd
worden door betrokken burgers en/of op het mogelijk maken van bijsturingen van het be-
leid. In de focusdiscussies naar aanleiding van het Milieubeleidsplan 2003-2007 voerden
burgers een boeiende discussie over hoe zij het voorbije waterbeleid hebben ervaren. Er zijn
opvallende gelijkenissen tussen deze burgeranalyse en de analyse in het Milieubeleidsplan
zelf, bvb. ‘een beleid dat louter gericht is op snelle af- en doorvoer van waterkwantiteit’,
‘een gebrek aan overleg en visie op lange termijn’. Een zeer interessante oefening bleek een
terugblik op als positief ervaren milieuprojecten en maatregelen. Het leverde een rijke
waaier aan positieve voorbeelden op en een analyse van wat nu juist maakt dat burgers deze
initiatieven als stimulerend en/of effectief ervaren.

Zorg voor de kwaliteit van burgerargumenten

Kort na de ramp in Bijlmer zien burgers ‘mannen in witte pakken’ rondlopen op de plaats
waar het vliegtuig insloeg. De meest wilde verhalen doen hierover de ronde. Vijf jaar na de
ramp en naar aanleiding van een parlementair onderzoek luidt de conclusie dat in deze zaak
onduidelijk, onvolledig, ontijdig of onjuist werd geïnformeerd. ‘Doordat de overheid op het
vlak van de informatie niet eerlijk en volledig was, kregen de betrokkenen het idee dat ze
om de tuin geleid werden. En dus gingen ze zelf achter de waarheid aan.... Een en ander
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leidde tot wilde speculaties over het geheime karakter van de vlucht, documenten die ver-
dwenen zouden zijn, mycoplasme dat de gezondheid van de bewoners zou aantasten, et
cetera.’ (van den Brink; 2002; p.111)

Onderzoek naar publieke percepties van biotechnologische toepassingen in de
landbouw geeft aan dat de bezorgdheden van burgers veel verder reiken dan de eventuele
risico’s voor hun gezondheid of voor het milieu (Marris, C. e.a., 2001). De kritiek die bur-
gers uiten op GMO’s betreffen niet zozeer de nieuwe technologie op zich, maar de institu-
ties waarbinnen deze nieuwe technologieën vorm krijgen en worden gereguleerd. Europese
burgers hebben begrip voor de moeilijke keuzes waar overheden voor staan. Zij aanvaarden
echter niet dat overheden deze keuzes niet uitleggen. Zij willen niet alleen weten wat over-
heden kiezen, maar ook hoe en waarom ze tot hun keuze komen. En welke de verwachte
gevolgen ervan zijn, wie er het meeste baat bij zal vinden en wie er de ergste schade van zal
ondervinden. Burgers blijven vooral zitten met het vervelende gevoel dat er boven hun
hoofden beslissingen genomen worden die hun leven vergaand beïnvloeden. Niet alleen
voelen burgers zich niet betrokken bij het tot stand komen van deze beslissing. De beslis-
sende instanties zelf ervaren zij als onbereikbaar en onaantastbaar: zij kunnen weinig of niet
ter verantwoording geroepen worden. (Marris, C. e.a., 2001, p. 69)

In de focusdiscussies naar aanleiding van het ontwerp-Milieubeleidsplan 2003-
2007 (Vandenabeele, J en Goorden, L.; 2002b) geven burgers aan welk soort van informatie
ze wensen in het kader van integraal waterbeleid. Een duidelijk leesbare en informatieve
waterfactuur is er één van. Dit is praktische informatie over de bijdrage die burgers zelf
kunnen leveren aan een eigentijds waterbeheer. Burgers vragen ook meer informatie en
communicatie over de samenhang tussen diverse beleidsniveaus. Dit is informatie over hoe
een concrete maatregel of initiatief kadert binnen een breder geheel van beleidshandelingen.
Wanneer een gemeente bijvoorbeeld beslist een waterdoorlaatbare parking aan te leggen,
dan verwachten burgers een argumentatie over de mogelijke meerkost hiervan. Dit is een
lokale overheid die aangeeft hoe deze keuze past in een keten van andere beslissingen om-
trent integraal waterbeheer.

De reactie van burgers op de Bijlmerramp, de perceptie van biotechnologische
toepassingen en de vraag bij burgers naar welbepaalde milieu-informatie zijn allemaal voor-
beelden van een zich veranderende houding tussen burger en overheid. In zijn studie naar de
politieke habitus van de hedendaagse burger geeft van den Brink (2002) een aantal ontwik-
kelingen hierin scherp aan. Voor 1970 bewogen de meeste burgers zich binnen een krachten-
veld van zuilen, van religieuze en zich uitsluitende levensbeschouwelijke kijk op de wereld.
Contact en samenwerking met ‘andersdenkenden’ was beperkt. Niettemin hadden volgens
van den Brink de verschillende zuilen drie zaken met elkaar gemeen. Burgers werd ten eer-
ste maar in beperkte mate geïnformeerd over het doen en laten van politici. De massamedia
traden hoofdzakelijk als spreekbuis van de politieke elites op. ‘Bijgevolg moesten burgers
erop vertrouwen dat hun vertegenwoordigers de waarheid spraken en een verstandige koers
volgden.’ (van den Brink, G.; 2002; p.108). Burgers konden dit geloven omdat er, ten
tweede, de algemene aanname was dat politici een hoger ideaal dienden, dit wil zeggen dat
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zij niet enkel de macht wilden veroveren maar met die macht ook hogere doeleinden na-
streefden. Hun handelen kreeg dus een belangrijke rechtvaardiging vanuit deze veronder-
stelling van idealen. Van de aanhangers werd ten derde niet alleen politieke trouw maar ook
passiviteit verwacht. ‘Het politieke spel vond plaats op hoog niveau en vooronderstelde
vaardigheden die een doorsnee burger nu eenmaal niet bezat. En dus beperkte diens rol zich
tot het periodiek goedkeuren (of eventueel afkeuren) van politieke besluitvorming aan de
top.’ (van den Brink, G.; 2002; p108) Het vertrouwen van de burger berustte met andere
woorden ‘op beperkte informatie van bovenaf, passieve steun van onderop en legitimatie
vanuit levensbeschouwelijke beginselen’ (van den Brink, G.; 2002; p108)

Vanaf de jaren zeventig vertoont dit patroon van vertrouwen langzaam maar zeker
meer barsten. In toenemende mate kunnen we ten eerste vaststellen dat politici hun handelen
meer vanuit pragmatische dan enkel vanuit principiële overwegingen verantwoorden. Poli-
tici worden ook door de samenleving eerder op doelmatigheid dan op geloofwaardigheid in
oude zin afgerekend. Er is ten tweede de mondige burger die ten tonele verschijnt of de
burger met een eigen mening en toenemende vaardigheden om deze ook naar voren te bren-
gen. De enorm toegenomen hoeveelheid aan informatie en de vergaande openheid die hier-
mee gepaard gaat, kan deze processen alleen maar verder ondersteunen. Burgers zullen
daarom –anders dan dertig jaar geleden- ‘niet accepteren dat een minister , wethouder of
politicus zich beperkt tot het bekendmaken van standpunten. Die standpunten moeten uitge-
legd, verdedigd en van commentaar voorzien worden voordat ze in de ogen van het publiek
geloofwaardig zijn’ (van den Brink, G.; 2002; p110 )

Burgers die aan een beleidsdiscussie deelnemen, zullen dit echter vaak niet doen
vanuit een duidelijk pro of contra standpunt. Ze hebben allerlei verhalen en anekdotes te
vertellen, werpen veel vragen en twijfels op en worstelen met allerlei ambivalenties omtrent
de inschatting van het probleem en het tot nu toe gevoerde beleid. Nog al te vaak raken ini-
tiatiefnemers hierdoor gefrustreerd. Burgers zijn niet in staat om constructief en efficiënt
een bijdrage aan het beleid te leveren, is de conclusie die dan al te snel wordt gemaakt. Er is
echter een andere kijk op dit fenomeen mogelijk. Mensen zijn via dergelijke discussies tege-
lijkertijd op zoek naar de invulling van het mandaat dat ze op dat moment krijgen, met name
om als burger vaak voor de eerste keer betrokken te worden bij de ontwikkeling van een
beleid. Dit mandaat van de burger is veel minder duidelijk dan dat van andere beleidsact-
oren, zoals bedrijven, wetenschappers, ambtenaren, belangengroepen etc. Participatief mi-
lieubeleid is bovendien een relatief jonge praktijk waarin vaak met veel enthousiasme aller-
lei experimenten worden opgezet. Er is sprake van een ad hoc inzet van methoden en een
weinig vasthouden aan centrale uitgangspunten en achtergrondfilosofie van participatief
beleid. Criteria zijn in de maak om nu juist de zorg voor de specifieke kwaliteit van burger-
argumenten te bewaken (Vandenabeele, J. en Goorden, L; 2002a).

‘Systematiek en competentie’ slaat dan op alle mogelijke inspanningen om de eigen
perspectieven, kennis en argumenten van burgers te structuren en te toetsen. Dit is burgers
ondersteunen in het helder krijgen van wat ze te zeggen hebben. Zo kunnen burgers gesti-
muleerd worden om duidelijk aan te geven op welke manier zij hun kennis via studie of
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gesprekken met anderen hebben getoetst. Verder kan ook ‘een vorm van scepticisme naar de
eigen opinie’ worden bevorderd. Dit is: niet spreken in vaststaande waarheden maar een
openheid/weet hebben van de kijk van anderen hierbij. Bij burgers is verder ‘het verhogen
van de herkenbaarheid’ van soms zeer individuele verhalen voor anderen nodig. Het gaat
erom de betekenis van deze verhalen op zo’n manier een naam te geven dat ze een relevan-
tie krijgen in discussies omtrent probleemanalyse, prioriteiten en visie. Of deelnemers dus
stimuleren in hun rol als burger en argumenten op te bouwen in termen van beleid en alge-
meen belang, levenskwaliteit etc. Burgers aanspreken op hun competentie staat echter niet
voor een soort van naïef vertrouwen in de kennis die zich ‘vanzelf’ wel bij burgers zal open-
baren. Tekorten aan kennis en vaardigheden bij burgers kunnen bijvoorbeeld in kaart wor-
den gebracht en opgevangen worden door leersituaties te ontwerpen die aansluiten bij de
vragen, wensen en leerstijlen van de betrokkenen. Ook kunnen nieuwe gesprekspartners,
met eigen kennis, vaardigheden en visies op hun bijdrage aan het debat worden aangespro-
ken.

‘Legitimiteit en transparantie’ slaat op inspanningen om de algemeen geldigheid
van de ontwikkelde argumenten te verhogen. Ze hebben te maken met procedures en de
vorm van participatie, met de aanvaardbaarheid en rechtvaardigheid van het proces. Partici-
patie verloopt steeds volgens bepaalde spelregels. In sommige gevallen, bij het indienen van
bezwaarschriften in het kader van een vergunningendossier bijvoorbeeld, zijn deze regels
juridisch strikt omschreven. In andere gevallen is er meer speelruimte en zijn de regels mee
onderwerp van de onderhandeling, bijvoorbeeld in nieuwere methoden als een publieks-
forum. In de diverse gevallen is het van belang voldoende tijd en ruimte uit te trekken voor
de communicatie omtrent spelregels. Het gaat hier immers niet enkel om de transparantie
naar de deelnemers toe maar ook om het krediet van de oefening naar de bredere kring van
beleidsmensen en andere belanghebbenden.

‘Pluraliteit en inclusiviteit’ heeft te maken met de inhoudelijke diversiteit, de varia-
tie en volledigheid aan denk- en waardenkaders die in het overleg met burgers naar voren
kunnen komen. Dit is ruimte voor een variatie aan soorten kennis, een veelheid aan visies,
mogelijkheid tot inbreng van verschillende soorten argumenten. Het spreekt voor zich dat
bij dit alles een bijzondere aandacht gaat naar die groepen in de samenleving waarvoor par-
ticipatie en beleidsdiscussies niet vanzelfsprekend is. Het is nog maar de vraag of ‘achterge-
stelde groepen’ (zoals laaggeschoolden, generatie-armen etc) zo maar mee opgenomen kun-
nen worden in een participatie initiatief. Het zijn burgers die reeds hun gehele leven mecha-
nismen van sociale uitsluiting ervaren en beter via parallelle projecten op een eigen manier
kunnen worden ondersteund.

Ambtenaren met pit?

Bij planning gaat het steeds om ‘het verkennen/formuleren van problemen’, ‘het genereren/
vergelijken van oplossingen’ en ‘het kiezen/uitvoeren van maatregelen’. Het naar voren
halen van te nemen keuzes, criteria die hierbij kunnen helpen, onzekerheden en begren-
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zingen die spelen en de uitgangspunten en visie die centraal zullen staan zijn dan de kap-
stokken waarmee moet worden gewerkt. Als beleidsontwikkeling vanuit deze taken wordt
bekeken dan lijkt de vraag naar een eigen inbreng van burgers bijna irrelevant. Natuurlijk
hebben burgers vaak relevante dingen te zeggen over wat het probleem is, welke uitgangs-
punten, visies en prioriteiten centraal kunnen staan in het zoeken naar oplossingen. De reali-
teit is echter dat het beleidsproces al zo bevolkt wordt door overleg met andere beleidsact-
oren (middenveld, experts, ambtenaren uit andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus, spe-
cifieke doelgroepen, politici etc.) dat ambtenaren vertwijfelt afvragen ‘en nu ook nog de
burger?’. De taak van de ambtenaar wordt er niet eenvoudiger op. We schetsen hierna een
aantal typische problemen waarmee ambtenaren te maken krijgen en gaan na wat de moge-
lijke antwoorden hierop zijn (Redig, v; 2000).

Ambtenaren bewegen zich in een diversiteit aan fora met steeds andere beleidsact-
oren. Er kunnen problemen ontstaan rond de ‘dubbele dienstbaarheid’ van de ambtenaar. In
de diverse fora moet immers draagvlak voor het beleid zijn. Er is bijvoorbeeld een maat-
schappelijk draagvlak, een ambtelijk draagvlak en een politiek draagvlak. De ambtenaar kan
hierdoor in een rolcrisis terechtkomen. Van belang is dat de betreffende ambtenaar voor een
goede afstemming tussen de diverse fora zorgt. Hij/zij zal voortdurend de wensen en verlan-
gens vanuit de diverse fora zichtbaar moeten houden en moeten koppelen. De ambtenaar
vervult hierin een cruciale intermediaire rol: hij/zij gaat voortdurend op zoek naar keuzes
die zowel op ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen.

Naast dit probleem van dubbele dienstbaarheid is er ook rolverwarring mogelijk
omtrent de specifieke taak van een ambtenaar. Er is de ambtenaar die als ‘administrator’
regelconform handelt, loyaal is aan de politieke leiding en nadruk legt op een efficiënt en
zuinig middelenbeheer. Maar er is ook de ambtenaar die zich als een ‘professional’ of ‘des-
kundige’ profileert, op grond van zijn/haar expertise over een zekere mate van autonomie
beschikt en de nadruk legt op objectiviteit en volledigheid van de kennis. Een derde rol is
dan deze waar het accent komt te liggen op het communiceren en het faciliteren van allerlei
interactieprocessen met de samenleving. In deze faciliterende rol brengen ambtenaren ken-
nis en informatie in om de meningsvorming bij burgers te ondersteunen en leveren zij ook
bijdragen aan de organisatie en aanpak van participatieve processen. Van belang is boven-
dien dat ambtenaren bereid zijn hun eigen taalgebruik en expertise te relativeren en burgers
te erkennen als een partij die een bepaald type deskundigheid (ervarings- en belevings-
deskundigheid) in te brengen heeft. De praktijk zelf zal aantonen in welke mate deze drie
rollen te combineren zijn.

Interactief milieubeleid met burgers biedt mogelijkheden om de kloof tussen burger
en politiek te verkleinen. Politici blijken daarom welwillend te staan ten aanzien van inter-
actieve beleidsvorming. Ambtenaren moeten echter meermaals vaststellen dat politici de
voorstellen van burgers zonder enige argumentatie terzijde schuiven. Aan de inputzijde van
het beleid worden met andere woorden inspanningen geleverd voor meer directe vormen
van democratie terwijl de uiteindelijke politieke beslissing volgens de regels van de indi-
recte, representatieve democratie verloopt. Mengvormen tussen directe en indirecte demo-
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cratie worden in de literatuur met het begrip ‘hybride democratie’ aangeduid. Dit is ook de
meest gangbare beleidspraktijk. Ambtenaren kunnen de spanningen tussen directe en indi-
recte democratie hanteerbaar maken via structurele en organisatorische ingrepen. Nog al te
vaak kan worden vastgesteld dat interactief beleid met burgers binnen arena’s plaatsvindt
die weinig of niet zijn ingebed in bestaande (ambtelijke, bestuurlijke en politieke) proces-
sen. Politici en bestuurders kunnen ook aangespoord worden een eigen rol op te nemen bin-
nen een interactief proces met burgers. Aan het begin van het proces kunnen zij bijvoor-
beeld aangeven wat voor hen inhoudelijke en procedurele randvoorwaarden en hoofdlijnen
zijn. Tijdens het proces worden politici minstens gebrieft over de discussie en de voorstellen
die worden ontwikkeld. Tussentijdse resultaten kunnen aan hen worden voorgelegd en mo-
gelijk via een interactief proces worden bijgestuurd. Op die manier worden politici gestimu-
leerd verantwoording af te leggen waarom ze wel of niet bepaalde ideeën of plannen uit het
interactieve proces hebben overgenomen (beleidsinhoudelijke legitimiteit).

Interactief milieubeleid vraagt van ambtenaren sterke communicatievaardigheden
en een grote openheid naar wat burgers inbrengen aan voorstellen. Er kunnen nu grote ver-
schillen worden vastgesteld in de mate waarin ambtenaren binnen hun eigen dienst in deze
vaardigheden worden ondersteund. Binnen de beleids- en bestuurswetenschappen werd het
begrip ‘beleidsstijl’ ontwikkeld, juist om aan te geven dat een dienst, afdeling of instantie
doorheen de jaren een min of meer eigen wijze van besluitvorming opbouwt. Uit empirisch
onderzoek kwamen bijvoorbeeld nogal wat stijlverschillen naar voren tussen de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) en de afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (AMV)
(Crabbé, A. en Leroy, P; 2003). Dit zijn instanties die elk een advies formuleren omtrent het
al dan niet toekennen van een milieuvergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater.
VMM hanteert veeleer een ‘hiërarchische beleidsstijl’. ‘VMM-ambtenaren staan open voor
overlegvergaderingen met de exploitant. Deze bieden hen de gelegenheid duidelijk te maken
welke eisen VMM stelt aan de exploitatie. Dossierspecifieke afwegingen (van economische,
praktische of andere aard) blijven ondergeschikt aan het beleidsdoel dat VMM centraal
stelt: op relatief korte termijn de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren’. (Crabbé, A.
en Leroy, P; 2003, p.64-65) AMV heeft een meer ‘consensuele beleidsstijl’ ontwikkeld in
milieuvergunningsdossiers. ‘AMV heeft de ambitie billijke milieuvoorwaarden op te leggen.
Dat zijn voorwaarden in de milieuvergunning die aanvaardbaar zijn voor het milieu, maar
die ook (technisch) haalbaar zijn voor de exploitant..... Deze sturingsstijl wordt minder be-
paald door de (formele) beleidsdoelen dan door de perceptie van wat maximaal haalbaar is
voor alle partijen.’ (Crabbé, A. en Leroy, P; 2003, p.65, p. 64) Het spreekt voor zich dat
deze twee types beleidsstijlen uitersten zijn op een continuüm en geen enkele organisatie
volkomen consensueel of hiërarchisch is in haar aanpak. Een hele waaier aan beleidsstijlen
(Pröpper en Steenbeek, 1999) werden reeds in kaart gebracht, gaande van een faciliterende
over een samenwerkende, een delegerende, een participatieve, een consultatieve, een open
autoritaire tot een gesloten autoritaire beleidsstijl. Ambtenaren zullen een goede inschatting
moeten maken van de specifieke beleidsstijl van hun dienst en wat de mogelijkheden van
participatie hierin zijn.

Interactief milieubeleid met burgers



K w a r t a a l s c h r i f t  J r g .  1,  2 0 0 4278

Een vooruitblik

‘De architectuur van de politiek is het product van continue aanpassingen. Maar nu en dan
(in de periodes 1880-1920; 1935-1950; 1985-....) treedt er nood aan echte vernieuwbouw
op..... In zo’n fase ziet men hoe politieke instellingen hun vaste vorm verliezen, als het ware
vloeibaar worden, om dan geleidelijk opnieuw te stollen.’ (Huyse, L.; 2002; p.13) Overhe-
den zijn ook vandaag aan de slag en opereren steeds meer in wat genoemd werd een inter-
actief beleid. In dit artikel stond het interactief inrichten van milieubeleid met burgers cen-
traal. De uitdaging die voorligt is de verdere uitbouw van een ‘hybride democratie’. De
vraag is immers of interactieve beleidsvorming met burgers naast de bestaande indirecte
democratie zal staan of als een nieuw vitaal element wordt opgenomen. In onze contacten
met Vlaamse milieuambtenaren stellen we heel diverse kennisbehoeften ten aanzien van
deze uitdaging vast. Er is nog veel nood aan het verder uitklaren van de relevantie van inter-
actief beleid met burgers. Meer en meer zien we ook dat ambtenaren de daad bij het woord
voegen en experimenteren met methoden en nieuwe procedures van participatie. Tenslotte is
er ook het zoeken naar consolidatie of het werken aan noodzakelijke veranderingen in struc-
tuur en cultuur van het Vlaamse milieubeleid. Als onderzoekster van het Steunpunt Milieu-
beleidswetenschappen willen we via casestudies  en het mee opvolgen van experimenten
een bijdrage leveren aan deze boeiende zoektocht. Theoretische precisering en empirische
verfijning zijn hierbij onze sleutelwoorden.
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English abstract

In order to arrive at a better understanding of the role of citizens in environmental policy,
three questions are given a first answer:
1. Which arguments can be put forward for involving citizens in policy-making regarding

evironmental problems?
2. What is the added value that citizens can provide?
3. Which preconditions need to be fulfilled in order to stimulate an effective and legitimate

process, that is a process that is conducive for the quality of the arguments?
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