
Lokale democratie, burgerinitiatief en markt: 
overheid in spagaat? 

 
 
Hoogleraar Jouke de Vries wijst in de Staatscourant van 14 november op één van de 
centrale vraagstukken bij de komende verkiezingen: de juiste verhouding tussen 
parlementaire democratie, ‘civil society’ en markt. In het licht van de 
gemeenteraadsverkiezingen is het de moeite waard om dit thema ook voor de lagere 
overheid verder uit te werken.  
 
De groeiende invloed van maatschappelijk middenveld en marktmechanisme binnen 
het politieke en bestuurlijke systeem, brengt De Vries tot de stelling dat “meer werk 
gemaakt zal moeten worden van controle en verantwoordingsvragen binnen deze 
domeinen of misschien tussen deze domeinen”. 
 
Het is belangrijk om de voorhoedepositie die de lagere overheid daarbij inneemt te 
markeren. Met name de fysieke nabijheid van het particulier initiatief dat zijn plaats 
opeist, brengt in de directe confrontatie met het domein van de lokale democratie 
geknetter en botsingen, waaruit nieuwe verhoudingen groeien. 
Een voorbeeld is het Groninger referendum over een nieuwe noordwand voor de 
Grote Markt. Het publiek-private investeringsplan werd  massaal afgewezen (meer 
dan 80.000 tegenstemmers), voornamelijk vanwege de parkeergarage die er – op eis 
van de particuliere investeerders – in verwerkt was. De rest van het 
stedenbouwkundig plan sprak daarentegen velen aan. Het gemeentebestuur had 
een onderhandelingspositie op kunnen bouwen door die parkeergarage vroegtijdig 
onderwerp van stadsgesprekken of andersoortige burgerraadpleging te maken. 
Indien daarbij was gebleken dat dit element op massaal verzet zou stuiten had ze 
sterker gestaan ten opzichte van betrokken marktpartijen. 
Plannen met meerdere varianten voorleggen, is een andere, meer kostbare manier 
waarop overheid en marktpartijen, burgers tegemoet kunnen treden. In kringen van 
bouwers wordt het voordeel hiervan inmiddels erkend. Men spreekt van 
Ontwikkelingsgerichte planologie: vroeg in de planvorming een democratische keuze 
laten maken voor een Programma van Eisen of een globaal stedenbouwkundig 
concept, stelt in staat om “met een gerust hart” verder te werken.1
 
Dit voorbeeld maakt duidelijk dat tussen overheid, civil society en marktpartijen een 
nieuwe balans groeit, die dwingt tot controle en het stellen van 
verantwoordingsvragen. Dat blijkt evenzeer uit de keerzijde: 
De keuze om vroegtijdig in het proces van beleidsontwikkeling beïnvloeding van 
buitenaf mogelijk te maken, leidt tot kwetsbaarheid: de kans op (procedure-)fouten of 
onbedoeld opgewekte verwachtingen neemt  toe. Burgers, belangengroepen en/of 
marktpartijen trachten in die gevallen in toenemende mate de rechter aan hun zijde 
te krijgen. Uiteraard  vormt rechterlijke toetsing een wezenlijk element bij het ‘werk 
maken van controle en verantwoordingsvragen’. 
Maar die weg wordt eveneens veelvuldig bewandeld in geval men eenvoudig zijn zin 
niet krijgt. Sterker nog, de voorhoedepositie van lagere overheden blijkt hier uit 
confrontaties met adviesbureaus die bereid zijn op no cure no pay-basis fouten uit te 
lokken in (planologische) procedures. Hier past de waarneming dat 
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‘verantwoordingsvragen’ niet alleen in het overheidsdomein een plek behoren te 
krijgen...! 
Overigens is het opmerkelijk dat de toegenomen ontvankelijkheid voor vroegtijdige 
beïnvloeding van beleidsprocessen, niet gepaard is gegaan met een grotere 
juridische assertiviteit. Voor een evenwichtige verhouding met markt en 
burgerinitiatief behoort juridische kwaliteitszorg bij de overheid niveau te hebben. 
Onze ervaring met doorlichtingen legal audits voedt de overtuiging dat hier 
fundamentele verbeteringen mogelijk zijn. 
 
Controle en verantwoordingsvragen bepalen mede de mate van zorgvuldigheid en 
rechtsgelijkheid van het overheidshandelen, met name indien het aankomt op 
handhaving van vigerende regels. Het zelfbewustzijn van maatschappelijk 
middenveld en markt is op dit punt  pregnant naar voren gekomen bij de horecabrand 
van Volendam, Eerdere pogingen van gemeentewege om naleving van de 
brandveiligheidsvoorschriften af te dwingen werden er openlijk gebagatelliseerd. 
Deze basishouding vindt overigens in menige gemeente zijn pendant in de wijze 
waarop handhaving van de bouwregelgeving plaats heeft. Begrippen als 
‘piepsysteem’ of ‘artikel 5-aanpak’ (een hand met 5 gespreide vingers voor ogen..), 
typeren de op veel plaatsen bestaande praktijk. 
 
Bestuurders met een directe band met hun kiezers ervaren direct de weerslag van 
impopulaire maatregelen. Van hen wordt Zivilcourage gevraagd. De voorwaarden 
voor een leefbare samenleving liggen immers ten diepste in een zorgvuldige 
afweging van (vaak tegenstrijdige) belangen en beginselen van behoorlijk bestuur. 
 
Om een spagaat van verantwoordelijkheden te vermijden, en een duurzame balans 
met burgerinitiatieven en markt te bereiken, dient de lokale democratie te kunnen 
beschikken over enkele klassiek-bestuurlijke elementen: bestuurders met overtuiging 
(ruggengraat) en een ondersteunend apparaat dat juridisch sterk genoeg in de 
schoenen staat. 
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