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VOORWOORD 
 
Deze notitie is de bewerking van een scriptie die werd geschreven als onderdeel 
voor het doctoraalexamen van de studie Sociale Geografie in het kader van het 
groot bijvak bestuursgeografie onder begeleiding van dr. J.G. Groenendijk.   
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INLEIDING 
 
 
 
 
 
Probleemstelling  
 
Hoe functioneert de besluitvorming in de gemeente Harderwijk? Dat is eigenlijk 
de centrale probleemstelling van dit paper. Om deze vraag te beantwoorden is er 
gekozen voor de evaluatie van het besluitvormingsproces rond het 
parkeerprobleem in de binnenstad van Harderwijk. Hoewel deze evaluatie slechts 
één besluitvormingsproces omvat hoop ik toch langs deze weg een beeld te 
kunnen krijgen van de werkwijze van de gemeente Harderwijk in dit soort 
problemen. Bij deze evaluatie zal naast de vorming van een algemeen beeld van 
het besluitvormingsproces de nadruk vooral liggen op de vraag hoe diegenen die 
betrokken zijn bij het parkeren in de binnenstad ook in het besluitvormingsproces 
betrokken zijn geweest.  
 
Daar de doelstelling van dit paper een evaluatie betreft bevat dit paper dus een 
normatief element: ik wil nagaan of het besluitvormingsproces zo heeft 
gefunctioneerd als het had moeten functioneren. Daarom zal er voordat we 
kunnen overgaan tot de beschrijving van het besluitvormingsproces eerst 
duidelijkheid moeten zijn over de vraag hoe het proces had moeten functioneren. 
Naast een ‘empirical research’ hebben we een ‘prescriptive model’ nodig om de 
kwaliteit van de empirie aan te toetsen (Scharpf 1978, p.350).  
 
In het eerste hoofdstuk zal daarom geprobeerd worden om zo’n ‘prescriptive 
model’ samen te stellen voor de besluitvorming rond de parkeerproblemen in de 
Harderwijker binnenstad vanuit de politieke geografie. Vervolgens zal de 
werkelijke besluitvorming over dat onderwerp beschreven worden in het licht van 
dat model. Tot slot zal in het laatste hoofdstuk geprobeerd worden aan deze 
evaluatie enkele conclusies te verbinden.  
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Hoofdstuk I  
 
HET ‘PRESCRIPTIVE MODEL’  
 
 
 
 
 
1 Het parkeren sociaal geografisch beschouwd 
 
Allereerst is het van belang na te gaan wie er in Harderwijk bij het 
besluitvormingsproces betrokken hadden moeten zijn. Daarvoor zullen we 
allereerst moeten weten wie er belang heeft bij de parkeerterreinen van 
Harderwijk. Daartoe maken we gebruik van het geografisch model van Hoekveld 
(Hoekveld 1971). Hij deelt een regio, het object van de geografie, op in een 
artefactieel of materieel deel, dat is het ingerichte landschap van de regio, en een 
sociaal deel: de samenleving die dat landschap bewoont. In die samenleving 
onderscheidt hij verschillende maatschappelijke verbanden (huishoudens, 
bedrijven en instellingen), ‘handelingsverbanden’ genaamd, die elk een taak 
hebben in de maatschappelijke arbeidsdeling en die onderling relaties 
onderhouden. Dat hele systeem van handelingsverbanden en hun onderlinge 
relaties is de sociaalruimtelijke structuur. Die handelingsverbanden onderhouden 
niet alleen relaties met elkaar, maar ook met het landschap wat zij bewonen. Dat 
landschap is de materieel-ruimelijke structuur. De sociaal- en materieel-
ruimtelijke structuur vormen samen de geografische structuur van de regio.  
 
De binnenstad van Harderwijk is de regio die wij in dit paper bestuderen. Het gaat 
ons daarbij niet om de gehele geografische structuur van de regio, maar alleen om 
een politiek geografisch selectie daaruit. We bedrijven een thematische geografie. 
Het gaat ons allereerst slechts om de parkeerterreinen van de Harderwijker 
binnenstad en daarmee is de eerste selectie al gemaakt. Vervolgens gaat het ons 
alleen om die handelingsverbanden, die betrekking hebben op deze 
parkeerterreinen. Om er achter te komen om welke handelingsverbanden dat gaat 
is het allereerst noodzakelijk enig inzicht te hebben in de parkeerproblematiek van 
de Harderwijker binnenstad.  
 

2 Harderwijk: toneel van de parkeerproblemen  
 
De gemeente Harderwijk vormt als regio de context van het parkeerprobleem. In 
deze paragraaf zullen enkele aspecten van de regio Harderwijk aan de orde komen 
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die een nader licht kunnen werpen op dat parkeerprobleem. Die aspecten zijn in 
drie hoofdgroepen te verdelen, die hier nu eerst aan de orde zullen komen.  
 
2.1 De centrumfunctie van Harderwijk  
 
Het eerste aspect betreft de centrumfunctie die Harderwijk vervult voor de regio 
Noordwest Veluwe. Dat houdt in dat er naar gestreefd wordt om zoveel mogelijk 
woningbouw, werkgelegenheid en voorzieningen in Harderwijk te concentreren. 
Gevolg is dat Harderwijk veel voorzieningen herbergt, met veelal een functie voor 
de hele Noordwest-Veluwe, zoals een uitgebreid winkelapparaat, een 
streekziekenhuis, een streekmuziekschool en dergelijke.  
 
De binnenstad van Harderwijk vormt het centrum van Harderwijk waar veel van 
deze voorzieningen gevestigd zijn. Vooral door de streekfunctie van veel 
voorzieningen leidt dat tot veel autoverkeer en een grote parkeerbehoefte in en 
rond de binnenstad. Die binnenstad is daar echter in het geheel niet op berekend: 
het merendeel van de bebouwing nog stamt uit een tijdperk van ver voor de 
uitvinding van de auto en het stratenpatroon is nog steeds dat van de 
middeleeuwse stad.  
 
2.2 Oplossingen uit het verleden  
 
Een en ander leidde tot het ontstaan van het Harderwijker parkeerprobleem, een 
probleem dat in de loop van de tijd nog aanzienlijk werd gecompliceerd. En dat 
leidde weer tot het besluitvormingsproces dat onderwerp van deze paper is. Maar 
voordat we daar aan toe komen, zullen eerst deze complicerende factoren aan de 
orde komen.  
 
De verkeers- en parkeerproblemen in de binnenstad leidden in de jaren '60 al tot 
maatregelen van de gemeentelijke overheid. Geheel in overeenstemming met de 
functionalistisch planologische denkwijze1 in die tijd werd er een grootschalig 
cityvormingsplan uitgedacht om de binnenstad weer als een volwaardig 
stadscentrum te laten functioneren in deze moderne tijd. Sloop van oude 
woonbuurten zou plaats maken voor autowegen en centrumvoorzieningen, zodat 
de binnenstad een voor auto's goed toegankelijk centrum (city) zou worden, waar 
alle moderne voorzieningen een plaats zouden kunnen vinden. De 

                                                 
1 De functionalistische planologie legde de stad uiteen in verschillende functies (wonen, werken en 
recreëren) die gescheiden van elkaar een eigen plaats zouden moeten krijgen in de stad. Moderne 
verkeersverbindingen moeten vervolgens de verschillende functies weer met elkaar verbinden.  
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woonbebouwing in de binnenstad was op een aantal plaatsen zeer verouderd, 
zodat er bij sloop ‘niet veel verloren zou gaan’.  
 
Deze oude buurten werden wel gesloopt, maar toch bleef de vestiging van city-
functies om verschillende redenen uit. Allereerst omdat de groei van het 
inwonertal van Harderwijk bleef ver achter bij de prognoses, zodat veel 
voorzieningen er geen brood meer in zagen zich in Harderwijk te vestigen. 
Daarnaast zakte in de jaren '70 ook de economie nog in, zodat nieuwe 
investeringen uitbleven en de grote kaalgeslagen plekken in de binnenstad niet 
nieuwe opvulling kregen die er was verwacht.  
 
Door de sloop van sommige delen van de binnenstad waren namelijk al wel grote 
gaten in de stedelijke bebouwing gevallen. Die opengevallen terreinen konden 
zolang als parkeerterrein gebruikt worden en vingen op die manier mooi de 
toenemende parkeerbehoefte op.  
 
Er was echter ook nog een derde factor, naast die van de economische en 
demografische ontwikkeling, die de cityvorming in de weg stond. In de loop van 
de tijd was er namelijk steeds meer waardering ontstaan voor het historisch 
stadsschoon van Harderwijk, zozeer zelfs, dat de Harderwijker binnenstad tot 
‘beschermd stadsgezicht’ werd uitgeroepen. Daarin kon uiteraard geen plaats zijn 
voor grootschalige sloop voor vestiging van centrumvoorzieningen en voor 
verkeersdoorbraken.  
 
2.3 Het acute recente parkeerprobleem  
 
Intussen hadden echter de ontwikkelingen aan de buitenkant van Harderwijk niet 
stilgestaan. Harderwijk was immers een gemeente met een centrumfunctie en dat 
gold ook voor de woningbouw: in enkele tientallen jaren tijd werd het bebouwde 
oppervlak in de gemeente verveelvoudigd. Op twee wijzen had dat grote 
consequenties voor de binnenstad.  
 
(1) Allereerst groeide het inwonertal van de gemeente zodanig, dat er alsnog een 
draagvlak ontstond voor de realisatie van een deel van de in de jaren '60 geplande 
centrumvoorzieningen. Dat betekende onder andere dat het grootste parkeerterrein 
in het hart van de binnenstad plaats moest maken voor een nieuw winkelcentrum.  
 
(2) Verder raakte het gemeentelijk grondoppervlak raakte langzamerhand 
volgebouwd. Daar kwam bovendien nog bij dat een gedeelte van het gemeentelijk 
oppervlak onverwacht niet voor bebouwing gebruikt kon worden in verband met 
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de verscherping van de milieunormen in de laatste jaren. Rondom Harderwijk 
bevinden zich namelijk verschillende eendenfokkerijen, die een hoeveelheid 
stankoverlast produceren, waardoor in de directe omgeving geen woningbouw 
meer mag plaatsvinden. Als oplossing hebben de plaatselijke stedebouwkundigen 
het nieuwe planologische verschijnsel van de inbreiding met beide handen 
aangegrepen, waarvoor uiteraard de opengevallen terreinen in de binnenstad 
allereerst in aanmerking kwamen.  
 
Als gevolg van deze ontwikkelingen in de binnenstad, nam het parkeerareaal 
aanzienlijk af. Er werden weliswaar parkeergarages onder de nieuwbouw 
gemaakt, maar die boden enerzijds minder plaats dan de oude onbebouwde 
terreinen (ruimteverlies door muren, pilaren en dergelijke) en anderzijds nam de 
parkeerdruk als gevolg van de bouw van die woningen en voorzieningen, die elk 
hun eigen parkeerbehoefte met zich mee brachten, alleen maar toe.  
 
Dit leidde tot een acuut parkeerprobleem in de Harderwijker binnenstad, dat bij 
verschillende besluitvormingsprocessen aangaande de binnenstad weer op de 
politieke agenda verscheen. Toen bij de behandeling van het nieuwe 
bestemmingsplan voor het zuidelijk deel van de binnenstad ‘Binnen de Veste-
Zuid’ het parkeerprobleem wederom ter sprake kwam werd de verantwoordelijke 
wethouder gevraagd een speciale beleidsnota te maken om voor het 
parkeerprobleem in de hele binnenstad een definitieve oplossing te vinden.  
 

3 Het prescriptieve model voor de deelname aan de besluitvorming  
 
Aan de hand van deze schets van het Harderwijker parkeerprobleem is het 
mogelijk om na te gaan welke handelingsverbanden uit de Harderwijker 
samenleving (en eventueel daarbuiten) betrokken zijn bij het parkeren in de 
binnenstad, dat wil zeggen: Handelingsverbanden die een relatie onderhouden met 
de parkeerterreinen als onderdeel van de materieel ruimtelijke structuur van de 
regio Harderwijk.  
 
(1) Bewoners van de binnenstad  
 
Allereerst gaat het om de huishoudens die in de binnenstad gevestigd zijn. Zij 
willen wanneer zij thuis zijn hun auto graag in de buurt van hun woning parkeren. 
Door het huidige inbreidingsbeleid van de gemeente neemt deze groep nog in 
omvang toe.  
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(2) werkers in de binnenstad  
 
Er zijn ook bedrijven in de binnenstad. Het gaat daarbij vooral om bedrijven die 
centrumvoorzieningen aanbieden. Degenen die daar werken willen graag met hun 
auto naar hun werk gaan, en die zolang zij aan het werk zijn in de buurt van hun 
werkplek parkeren.  
 
(3) Consumenten in de binnenstad  
 
Tenslotte zijn er de huishoudens die gebruik maken van voorzieningen in de 
Harderwijker binnenstad (toeristen, winkelend publiek) . Zij zijn voornamelijk 
buiten de binnenstad gevestigd, komen met de auto naar de voorzieningen toe en 
willen dan graag tijdens het winkelen of hun andere bezigheden hun auto in de 
buurt van die voorzieningen parkeren.  
 
Door de uitbreiding van het aantal voorzieningen in de binnenstad nemen ook 
deze laatste beide groepen in omvang toe.  
 
Uit het bovenstaande is al gebleken dat het er bij een geografische 
benaderingswijze het er vooral om gaat de verschijnselen te zien in het kader van 
de gehele regio. Daarom is het zinvol de genoemde handelingsverbanden ook nog 
een keer te beschouwen in het kader van de hele geografische structuur van de 
Harderwijker binnenstad.  
 
Het blijkt dan dat er nog twee groepen handelingsverbanden zijn, die indirect zeer 
dicht betrokken zijn bij de parkeerterreinen.  
 
(4) De voorzieningen  
 
De handelingsverbanden die de voorzieningen in de binnenstad aanbieden. Als de 
mensen van die voorzieningen gebruik willen maken, zullen er parkeerplaatsen 
voorhanden moeten zijn, voor het geval zij met de auto komen en die vervolgens 
in de buurt van de voorziening willen parkeren.  
 
(5) De gemeentelijke overheid  
 
De gemeentelijke overheid, die ‘gezaghebbend waarden toe kan delen’ aan de 
gebruikers van de parkeerplaatsen, oftewel, die het parkeren aan sommige 
groepen gebruikers kan verbieden dan wel slechts onder bepaalde voorwaarden 
(betaling, beperkte parkeerduur) toestaan.  
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Al deze handelingsverbanden, met hun onderlinge relaties vormen samen een 
deelsysteem binnen de geografische structuur. In dit paper gaat het vooral om de 
plaats van de gemeentelijke overheid binnen dat systeem. We zullen daarom dit 
deelsysteem nog een keer bekijken, maar dan vanuit het gezichtspunt van de 
gemeentelijke overheid. Voor deze beschouwing maken we gebruik van een 
model uit de politicologie, zoals dat door G.P. Noordzij is weergegeven in 
Intermediair: het politiek systeem (Noordzij, 1978)  
 

4 Het politiek systeem  
 
4.1 De overheid in de sociaal-ruimtelijke structuur  
 
Het politiek systeem vormt een deelsysteem van de sociaal-ruimtelijke structuur 
waarin het handelingsverband overheid centraal is gesteld. Daar vindt immers de 
besluitvorming plaats, die in dit paper object van studie is. De overige 
handelingsverbanden onderhouden op twee manieren relaties met die overheid.  
 
Enerzijds "deelt de overheid gezaghebbend waarden toe" aan deze overige 
handelingsverbanden. In ruil daarvoor leveren die handelingsverbanden hun 
wensen en hun eisen aan die overheid, de wensen om duidelijk te maken aan 
welke waardentoedeling zij behoefte hebben, de steun om het gezag van de 
overheid te erkennen, omdat zonder erkenning geen enkele overheid kan 
functioneren. Zonder deze steun wordt het gezaghebbende karakter van de 
waardentoedeling ondermijnd. De steun en de eisen vormen samen de ‘inputzijde’ 
van het politiek systeem. De gezaghebbende waardentoedeling door de overheid 
vormt de ‘output-zijde’.  
 
De reactie van de overige handelingsverbanden op de output (in de vorm van 
[on]tevredenheid of iets dergelijks) vormt weer de basis voor een nieuwe input: zij 
stellen nieuwe eisen aan de overheid of verlenen hem meer of minder steun. De 
overheid zelf neemt in dit systeem dus een zeer centrale plaats in. Daarom is het 
goed ook even stil te staan bij de interne structuur van die overheid.  
 
4.2 De interne structuur van de overheid  
 
De ene helft van de gemeentelijke overheid wordt gevormd door het college van 
Burgemeester en Wethouders. Zij zijn samen het bestuur van de gemeente. Zij 
maken het beleid om de problemen in de gemeente – die als eisen en wensen bij 
hen worden gebracht – op te lossen. Die eisen en wensen worden ingebracht door 
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de bevolking, die steun betuigt aan het bestuur als men tevreden is, maar ook de 
steun kan onthouden als het in hun ogen niet goed gaat. Het bestuur is 
aangewezen op die steun. Het beleid wordt weliswaar niet continue gecontroleerd 
door de hele bevolking, maar wel door een groep afgevaardigden van het volk: de 
volksvertegenwoordiging of, in dit geval, de gemeenteraad. Die gemeenteraad 
vormt daarmee dus de andere helft van de gemeentelijke overheid2.  
 
4.3 De relatie tussen interne en externe overheidsstructuur  
 
Zoals uit het bovenstaande blijkt, heeft de tegenwoordige overheid door middel 
van de volksvertegenwoordiging eigenlijk het volk binnen de overheid gehaald. 
Door de gemeenteraad als onderdeel van de overheid te zien, wordt als het ware 
de steunbetuiging aan het college van Burgemeester en Wethouders niet meer een 
zaak tussen overheid en volk, maar een zaak binnen de overheid. Door die 
steunbetuiging binnen de overheid te brengen bestaat het gevaar dat het volk (op 
de verkiezingen na) van de overheid vervreemdt, immers de overheid heeft het 
volk zelf eigenlijk niet meer nodig om te regeren. Er ontstaat dan een ‘immanente’ 
overheid (van Peursen 1970).  
 
Om deze ontwikkeling tegen te gaan, probeert de overheid tegenwoordig om de 
samenleving (het volk) meer bij de besluitvorming te betrekken. Er wordt aan alle 
betrokkenen bij een bepaald beleidsvraagstuk de mogelijkheid geboden hun 
mening daarover te geven. Zo blijft in ieder geval de daadwerkelijke 
communicatie tussen overheid en samenleving gehandhaafd. Deze vorm van 
communicatie wordt inspraak genoemd.  
 
Door deze maatregel vindt de communicatie tussen samenleving en overheid via 
twee verschillende kanalen plaats, die elk op een ander punt in de interne structuur 
van de overheid binnenkomen: Het ene kanaal loopt via de politieke partijen en de 
verkiezingen en komt binnen via de gemeenteraad, het andere kanaal loopt via de 
inspraak en komt binnen bij het college van Burgemeester en Wethouders.  
 
Vervolgens gaan we nu kijken naar de wijze waarop in Harderwijk de 
besluitvorming daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Daarbij zal, geheel in lijn 
met de probleemstelling, de nadruk liggen op de communicatie tussen overheid en 
samenleving via de beide hierboven beschreven kanalen. De vraag naar de 
communicatie was echter slechts een verbijzondering van de probleemstelling, die 

                                                 
2 Wethouders vormen eigenlijk een onderdeel van de gemeenteraad en daarmee van de 
volksvertegenwoordiging, zodat de verhoudingen eigenlijk iets complexer liggen dan hier wordt 
gesuggereerd. 
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vroeg om een algemeen beeld van de algehele besluitvorming. Daarom wordt in 
het nu volgende hoofdstuk het hele besluitvormingsproces doorlopen, met 
speciale nadruk op de genoemde communicatie.  
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Hoofdstuk II  
 
HET ‘EMPERICAL RESEARCH’  
 
 
 
 
 

1 De start van het besluitvormingsproces  
 
Het hele besluitvormingsproces nam een aanvang toen het parkeerprobleem bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan ‘Binnen de Veste-Zuid’ op de politieke 
agenda verscheen. De gemeenteraad vroeg de wethouder in verband met de 
parkeerproblemen in dit gebied een aparte beleidsnota op te stellen om een 
oplossing te geven voor deze problematiek. Met deze beleidsnota werd het 
besluitvormingsproces gestart.  
 
1.1 Het standpunt van Burgemeester en Wethouders.  
 
Het college van B & W stelde in de eerste probleemstelling voorop dat het 
parkeerprobleem van de Harderwijker binnenstad een probleem was van spill-
over effecten (Cox, 1973). De grootste parkeerbehoefte concentreert zich namelijk 
rond het kernwinkelapparaat. Dit is echter tevens het gebied met de minste 
parkeerruimte, zodat zowel veel winkeliers als winkelend publiek hun auto elders, 
in de omgeving van dat kernwinkelapparaat kwijt moeten zien te raken. Dat 
betekent dat er auto’ s met een relatie met de handelingsverbanden die gevestigd 
zijn in het kernwinkelapparaat geparkeerd worden in de omliggende buurten met 
‘overige bebouwing’, hetwelk voornamelijk woonwijken zijn. Daar ontstaat het 
‘locational conflict’ wanneer de bewoners daar ook hun auto kwijt willen en er 
dus verschillende mensen van dezelfde plek gebruik willen maken.  
 
Het was echter in de ogen van B & W niet goed mogelijk deze spill-over op te 
heffen door de parkeervoorzieningen in het kernwinkelapparaat uit te breiden, 
omdat dat gepaard zou moeten gaan met sloop of de bouw van parkeergarages in 
het monumentale en beschermde stadsgezicht. De gemeentelijke overheid koos er 
liever voor om de spill-over uit te spreiden over een groter gebied zodat de 
parkeerdruk per oppervlakte af zou nemen en er geen ‘locational conflict’ meer op 
zou treden. Dat ‘locational conflict’ is immers het eigenlijke probleem.  
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Deze oplossing zou volgens hen bovendien goed mogelijk moeten zijn, omdat in 
de omgeving van het kernwinkelapparaat voldoende parkeerterreinen voorhanden 
waren om de spill-over op te vangen, mits die omgeving maar ruim genoeg 
genomen wordt. Deze parkeerterreinen kenden echter een onderbezetting omdat 
ze te ver bij het kernwinkelapparaat vandaan lagen. De parkeernotitie die in 
opdracht van B & W door het ambtelijk apparaat werd gemaakt heette dan ook 
‘Parkeren in en om de Binnenstad’.  
 
B & W spraken daarom ook steeds van een ‘optimaliseringsvraagstuk’. Zij stelden 
de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de bestaande terreinen centraal en niet de 
kwantiteit, die volgens hen in het door hen gekozen gebied voldoende zou moeten 
zijn tot aan het jaar 2000 (Parkeren in en om de binnenstad, gemeente Harderwijk, 
1988)  
 

2 Het besluitvormingsproces via de inspraak  
 
Met het verschijnen van het onderwerp parkeren in de binnenstad op de politieke 
agenda, trad ook het politiek systeem, dat in hoofdstuk 1 werd besproken, in 
werking: overal begonnen de deelnemers aan het politiek systeem hun input te 
formuleren en wegen te zoeken om die input bij de overheid te doen doordringen.  
 
De eerste vraag die daarbij bovenkomt is: Wie staan er aan de inputzijde van het 
politiek systeem om hun eisen in te dienen? In hoofdstuk 1 is al aan de orde 
gekomen wie wij daar zouden mogen verwachten, maar zijn die verwachtte 
handelingsverbanden ook daadwerkelijk op komen draven en zijn er misschien 
nog andere deelnemers dan die, welke in hoofdstuk 1 al verwacht werden?  
 
In hoofdstuk 1 werd een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect 
betrokkenen bij het parkeerprobleem. Van de drie groepen direct betrokkenen 
hebben slechts twee groepen deel genomen aan het besluitvormingsproces: de 
bewoners van de binnenstad via verschillende verenigingen van 
binnenstadbewoners en de ‘werkers’ in de binnenstad via de winkeliersvereniging 
binnenstad. De gebruikers van de in de binnenstad gevestigde voorzieningen 
hebben verstek laten gaan: er is geen consumentenorganisatie of iets dergelijks 
betrokken geweest.  
 
Het uitblijven van een reactie van deze kant was overigens best begrijpelijk, 
omdat zij hun belangen goed verdedigd wisten door de indirect betrokken 
categorie van de voorzieningen, weer via de winkeliersvereniging binnenstad. Zij 
verlieten zich dus op de kwaliteiten van het kapitalistisch systeem, dat er voor 
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zorgt dat de winkeliers in de binnenstad er alles aan zullen doen om hun 
producten op aantrekkelijker wijze aan te bieden (= onder andere het goed 
toegankelijk maken door een goede parkeervoorziening) dan de andere 
winkelcentra in de omgeving. De beide categorieën handelingsverbanden die 
indirect bij het parkeerprobleem betrokken waren (de overheid en de 
handelingsverbanden die de voorzieningen in de binnenstad aanbieden) namen 
wel actief deel in het besluitvormingsproces. Van de overheid spreekt dit voor 
zich. De voorzieningenaanbieders, vooral de winkeliers, waren dubbel bij het 
probleem betrokken en hadden dus groot belang bij een actieve deelname: zij 
moeten zowel een parkeerplaats veilig stellen voor hun (bedrijfs)auto’s als voor 
de auto’s van hun klanten.  
 
Naast deze reeds verwachtte categorieën deelnemers, is er nog één extra categorie 
die zich actief in het besluitvormingsproces heeft gemengd. Dat is een politieke 
jongerenorganisatie, het CDJA, die geen vertegenwoordiging heeft binnen de 
gemeenteraad, zoals de meeste politieke organisaties dat wel hebben, maar die uit 
liefhebberij toch mee wil praten over de zaken die op de Harderwijker politieke 
agenda staan.  
 
Zo zijn er dus in de praktijk drie categorieën deelnemers aan het inspraakproces te 
onderscheiden:  
- De bewonersverenigingen  
- De winkeliersvereniging (in een dubbelrol)  
- De politieke jongerenorganisatie.  
Op de inspraak van de beide eerste categorieën zal nu kort worden ingegaan. De 
politieke jongerenorganisatie heeft zich niet zozeer opgesteld als 
belangorganisatie, maar ook als een soort gemeenteraadsfractie. Hun inspraak 
wordt dan ook verder bekeken nadat de fracties in de volgende paragraaf aan bod 
zijn geweest.  
 
2.1 De inspraak van de bewoners  
 
Om de stellingname van de bewoners van de binnenstad te begrijpen moet men 
eerst de visie van het college van Burgemeester en Wethouders weer even voor de 
geest roepen, die het parkeerprobleem zagen als een spill-over probleem, wat door 
spreiding zou moeten worden opgelost. Vanuit die visie wordt de positie van de 
bewoners van de binnenstad een stuk duidelijker. Zij voelden zich vooral de 
slachtoffers van de spill-over vanuit het kernwinkelapparaat en vroegen de 
overheid om bescherming tegen de parkeeroverlast die zij van daaruit 
ondervonden. Zij stelden zich op het punt dat de overheid de taak had om voor 
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een gratis parkeerplaats in de nabijheid van hun eigen woning te garanderen, vrij 
van parkeeroverlast uit de omgeving, net als dat in de andere wijken van 
Harderwijk het geval is.  
 
Tegen deze opstelling van de bewoners werd in de discussie door anderen (vooral 
vanuit de gemeenteraadsfracties) ingebracht dat het wonen in de binnenstad naast 
de bezwaren van de parkeeroverlast ook unieke voordelen biedt, juist door de 
aanwezigheid van alle voorzieningen uit het kernwinkelapparaat. Zij stelden dat 
binnenstadbewoners die dingen van tevoren weten, wanneer zij in de binnenstad 
gaan wonen, en dat zij dus zowel de voor- als de nadelen van het wonen in de 
binnenstad moeten accepteren.  
 
In deze kritiek op de opstelling van de binnenstadsbewoners is duidelijk de 
stellingname van de ‘public choice’ theorie te herkennen: Mensen kiezen uit 
verschillende woonplaatsen met verschillende ‘public good packages’ een 
woonplaats die aan hun wensen en vereisten aan die public goods kan voldoen. 
Wanneer het aanbod van public goods niet meer aan de wensen voldoet kan men 
zich niet beroepen op de public goods die in andere gebieden aangeboden worden 
en waar jij dus ook recht op zou hebben. Als je niet tevreden bent moet je maar 
verhuizen3 (Van Ostrom e.a. 1961).  
 
De belangrijkste kritiek op de public choice theorie, namelijk dat mensen 
helemaal niet zo vrij zijn in de keuze van hun woon plek (Young en Kramer, 
1978) is ook hier echter ook aan te voeren, zodat de stellingname van de 
binnenstadsbewoners niet geheel onredelijk te noemen is. Veel mensen wonen al 
in de binnenstad van vòòr de tijd van de uitgebreide automobilisering en zouden 
nu dus eigenlijk van hun oude woon plek verdreven worden. Anderen hebben een 
woning in een inbreidingsproject in de binnenstad door de gemeente toegewezen 
gekregen en hadden dus geen vrije keuze.  
 
2.2 De inspraak van de winkeliers  
 
Zoals al eerder opgemerkt hebben de aanbieders van de voorzieningen in de 
binnenstad (vooral winkeliers) groot belang bij een goede parkeervoorziening 
zowel voor hun klanten als voor zichzelf. De winkeliersvereniging heeft de zaak 
dan ook grootscheeps aangepakt door een onderzoek te laten verrichten naar een 

                                                 
3 Weliswaar gaat de public choice theorie officieel over de verschillende public good packages van 
autonome bestuurlijke eenheden) maar het principe blijft gelijk in dit geval van een overheid die 
voor verschillende gebieden een verschillend public good package hanteert.  
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optimale parkeervoorziening voor de binnenstad van Harderwijk door het 
Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (CIMK).  
 
Het college van Burgemeester en Wethouders wilde voor haar parkeerbeleid ook 
een onderzoek laten verrichten, maar daarvoor had het ambtelijk apparaat zelf niet 
genoeg kennis in huis. Er werd daarom besloten samen te werken met de 
winkeliersvereniging, zodat er voor het onderzoek een soort ‘Public Private 
Partnership’ ontstond: winkeliers en gemeente gaven samen het CIMK opdracht 
een onderzoek uit te voeren naar de optimalisering van het gebruik van de 
bestaande parkeerterreinen in en rond de binnenstad van Harderwijk.  
 
Het gevolg van dit partnership was wel dat de winkeliers in een veel invloedrijker 
positie terecht kwamen dan de overige deelnemers aan het besluitvormingsproces. 
Doordat zij samen met het college van Burgemeester en Wethouders de 
onderzoeksopdracht aan het CIMK mochten vaststellen, hadden zij ook grote 
invloed op de uitkomsten van dat onderzoek, immers, de uitkomst van een 
onderzoek wordt in hoge mate bepaald door de vraagstelling. De uitkomsten van 
dat onderzoek werden ook inderdaad door het college gebruikt als de grondslag 
voor hun beleidsvoorstel aan de gemeenteraad. De overige insprekers kwamen pas 
na de publicatie van dat voornemen aan bod. Zij mochten inspreken op een 
volwassen voorstel terwijl de winkeliers al aan de wieg daarvan mochten staan. 
De belangrijkste extra invloed die de winkeliers op deze manier gekregen hebben 
is de invloed op de politieke agenda: welke aspecten van het parkeerprobleem 
zullen er aan bod komen? Dat is namelijk hetgeen er bij de formulering van de 
onderzoeksopdracht aan het CIMK van belang is geweest en uit de verschillende 
benaderingswijzen van het parkeerprobleem die in voorgaande paragrafen aan bod 
zijn geweest (van college van B & W en van bewoners) is inmiddels al wel 
duidelijk geworden dat de selectie van de benaderingswijze van essentieel belang 
is voor de uiteindelijk gekozen oplossing.  
 
2.3 De organisatie van de insprekers  
 
In het ‘prescriptive model’ hebben we gezien dat de te verwachten insprekers de 
huishoudens van binnenstadbewoners, de bedrijven die in de binnenstad 
voorzieningen aanbieden of de huishoudens van de consumenten van die 
voorzieningen waren. In de inspraak hebben we de beide eerste categorieën ook 
inderdaad teruggezien, maar dan vertegenwoordigd door een belangenorganisatie: 
de ‘Winkeliersvereniging binnenstad’, de Bewonersverenigingen ‘Vismarkt’, 
‘Binnenstad’ en ‘Blokhuisbuurt en Omgeving’. De huishoudens en bedrijven 
hebben dus niet persoonlijk ingesproken, maar via hun maatschappelijke 
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vertegenwoordigers. Deze verbanden vervullen in het politiek systeem een tweetal 
functies, één voor de handelingsverbanden die zij vertegenwoordigen en één voor 
de overheid bij wie zij inspreken.  
 
(A) De functie voor de insprekende handelingsverbanden  
 
De waardentoedeling van de overheid is gezaghebbend, dat wil zeggen dat het 
parkeerbesluit dat uiteindelijk door de gemeenteraad genomen zal worden 
dwingende consequenties zal hebben voor de betrokken groepen in de 
samenleving. Zij zijn dus in dit opzicht afhankelijk van de overheid.  
 
Deze groepen hebben echter elk duidelijk hun eigen ideeën over hoe de 
parkeerproblemen op een voor hen zo voordelige wijze zouden kunnen worden 
opgelost, en ze willen de overheid die het besluit moet nemen graag van hun 
ideeën overtuigen. Die overheid is echter niet afhankelijk van hen en hoeft dus 
helemaal niet naar hen te luisteren.  
 
Deze groepen zouden daarom het liefst een situatie scheppen waarin de overheid 
wel van hen afhankelijk is en bij het nemen van het besluit niet om hen heen kan. 
Oftewel: zij streven er naar onafhankelijkheid van de overheid te verminderen om 
zo zelf minder afhankelijk van die overheid te zijn.  
 
Volgens F.W. Scharpf wordt de mate waarin een groep A afhankelijk is van een 
groep B bepaald door een tweetal factoren: de belangrijkheid van hetgeen B aan A 
te bieden heeft en de onvervangbaarheid daarvan. Een geringe belangrijkheid en 
onvervangbaarheid leidt ertoe dat A slechts weinig afhankelijk is van B: Mocht B 
niet meer mee willen doen, dan voor hem een ander (vervangbaar) en bovendien 
kunnen we ook wel zonder de bijdrage van B (onbelangrijk). Een grote 
belangrijkheid en onvervangbaarheid leidt tot het tegengestelde effect (Scharpf, 
1978).  
 
De bij het parkeerprobleem in de binnenstad betrokken handelingsverbanden zijn 
in grote mate afhankelijk van de overheid. Er is immers maar één overheid, zodat 
van vervanging geen sprake kan zijn, behalve door naar een ander gebied te gaan. 
Bovendien is de bijdrage van de overheid zeer belangrijk, door het gezaghebbend 
karakter.  
 
Vanuit de overheid gezien zijn echter de bijdragen die de verschillende betrokken 
handelingsverbanden kunnen leveren vrij onbelangrijk (de overheid hoeft bij het 
nemen van besluiten de inspraakreacties niet te volgen) en vervangbaar (er zijn 
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zoveel handelingsverbanden met zoveel meningen bij betrokken dat de overheid 
het voor het kiezen heeft).  
 
De insprekende handelingsverbanden hebben geprobeerd dat probleem te 
ondervangen door hun inspraak te bundelen via hun belangenverenigingen. De 
overheid krijgt daardoor met een veel geringer aantal insprekers te maken, 
waardoor de vervangbaarheid afneemt.  
 
Bovendien krijgt de overheid steeds wanneer een probleem op deze groep mensen 
betrekking heeft met diezelfde verenigingen te doen. Daardoor neemt de 
belangrijkheid van de bijdrage van die verenigingen toe. Het gaat immers niet 
meer alleen om de parkeerproblemen, maar om een wijd scala van 
beleidsterreinen, die in de toekomst nog aan bod zullen komen. Daarbij gaat het 
niet meer alleen om de wensen van de verenigingen maar ook om de steun uit de 
samenleving die de overheid behoeft, waardoor uiteraard de belangrijkheid van de 
van deze communicatie voor de overheid nog verder toeneemt. De communicatie 
tussen de overheid en de betrokken handelingsverbanden is hierdoor niet meer een 
incidenteel gebeuren, maar een structurele relatie. Het is niet zozeer de inspraak 
over het parkeren die de afhankelijkheid bepaald, maar het voortbestaan van de 
relatie zelf staat op het spel. Scharpf spreekt in dit verband over ‘indirect 
coördination’, de communicatie tussen A en B loopt niet direct, maar indirect via 
een derde actor C, omdat C in tegenstelling tot A een ‘established exchange 
relationship’ met B bezit. (Scharpf, 1978).  
 
(B) De functie voor de overheid  
 
Behalve voor de vermindering van de afhankelijkheid van de 
handelingsverbanden die door de verenigingen vertegenwoordigd worden, hebben 
deze verenigingen ook een belangrijke functie voor de overheid. Zij reduceren 
immers het grote aantal zeer diverse wensen en eisen uit de samenleving tot één 
overzichtelijk eisenpakket. Zij vormen de eerste stap op weg naar een consensus 
over het parkeerprobleem (over deze consensusvorming later meer). G.P. 
Noordzij spreekt in dit verband over ‘structurele regulatoren’: elementen in de 
structuur van het politiek systeem die door middel van combinatie, eliminering en 
prioriteitenstelling de wensen en eisen van de bevolking reduceren tot een 
hanteerbaar geheel. Hierdoor behoeden zij de overheid voor ‘volume overload’: 
een situatie waarin er aan de overheid een zo grote hoeveelheid eisen wordt 
gesteld, dat zij die niet allemaal verwerken kan (Noordzij, 1978).  
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3 Het besluitvormingsproces via de gemeenteraad  
 
Het andere communicatiekanaal tussen het college van Burgemeester en 
Wethouders en de bevolking loopt via de gemeenteraad. De raad vormt een 
onderdeel van de gemeentelijke overheid, waarin vertegenwoordigers zitten van 
de plaatselijke bevolking. Deze vertegenwoordigers zijn verdeeld over 
verschillende fracties, die elk een deel van de locale bevolking 
vertegenwoordigen.  
 
Elke fractie heeft een verkiezingsprogramma waarin eisen en wensen zijn 
samengebracht. Die verkiezingsprogramma's zijn opgesteld door de 
kiesverenigingen (verenigingen van kiezers met een bepaalde politieke voorkeur, 
ook wel politieke partijen genaamd) en vormen het uitgangspunt voor de 
communicatie van deze fracties met andere fracties en met het college van 
Burgemeester en Wethouders.  
 
In deze communicatie valt het steeds weer op dat het komen tot overeenstemming, 
consensus, centraal staat. In de verkiezingsprogramma’s nemen de fracties nog 
tamelijk radicale standpunten. in: "Het parkeren moet geheel gratis zijn" (CDA), 
"er moet een parkeerdek komen op het parkeerterrein houtwal" (PvdA) of "leg een 
ringweg aan om de binnenstad met parkeergarages erlangs a la plan Feuchtinger 
in Utrecht" (VVD). Daarbij moet evenwel bedacht worden dat ook over deze 
standpunten al overeenstemming was bereikt binnen de politieke partijen. In de 
loop van de discussies tussen de fracties worden deze tamelijk extremen 
standpunten echter hoe langer hoe verder versoepeld en concentreert men zich 
meer en meer op de gemeenschappelijke stand punten, onder het motto van de 
politieke (on)haalbaarheid: men wil graag in de daadwerkelijke definitieve 
besluitvorming tijdens de commissie- en raadsvergadering zo min mogelijk 
standpunten in hoeven te leveren, want elke wens van een partij die niet 
gerealiseerd kan worden betekend gezichtsverlies voor de betrokken partij. Dat 
kan immers bij de komende verkiezingen leiden tot een verminderde steun van de 
bevolking. Zodra men dus merkt dat er voor een standpunt geen meerderheid te 
halen zal zijn voert men het onopvallend van het wensenlijstje af.  
 
Als een partij niet meedoet met dit consensus streven krijgt zij ook duidelijk de 
wind van voren, zoals in het Harderwijker geval bijvoorbeeld bij de VVD-fractie 
het geval was. Zij bleven onverkort vasthouden aan hun ringweg-met-
parkeergarages-plan. Het gevolg was dat zij van het college van Burgemeester en 
Wethouders in het beleidsvoornemen werd opgemerkt dat zij "moeilijk serieus 
genomen konden worden" (Parkeren in en om de Binnenstad, 1988). Voor een 
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politieke partij die in de kiezersgunst wil blijven voorwaar geen aangename 
ervaring. Volgens Noordzij (1978) vormt het, net als de inspraak via de 
belangenverenigingen, een reguleringsmechanisme, dat de eisen uit de bevolking 
bundelt en selecteert. Bij die bundeling en selectie staat hier de vorming van een 
consensus echter veel meer centraal. De gemeenteraadsfracties proberen 
weliswaar ook zoveel mogelijk de wensen en eisen van hun eigen achterban te 
behouden en te accentueren, maar uiteindelijk moeten zij met de andere fracties 
samen tot een besluit zien te komen. Dan moet er om andere fracties voor je 
standpunt te winnen wel eens water in de wijn worden gedaan. Dit in tegenstelling 
tot de belangenverenigingen, die niet tot een overeenstemming met de ander 
hoeven te komen. Als je als gemeenteraadsfractie echter onverkort aan je eigen 
standpunten blijft vasthouden is het enige gevolg dat je bij de uiteindelijke 
stemming in de raad wordt weggestemd zodat er helemaal niets meer van je eigen 
idealen in het besluit meer doorklinkt4.  
 
3.1 De politieke jongerenorganisatie  
 
Het CDJA functioneerde enigszins als een tussenvorm tussen de fracties en de 
belangenorganisaties. Het werkte als een fractie omdat het ze niet een speciaal 
belang vertegenwoordigde inzake het parkeerprobleem. Het werkte echter tevens 
als een belangenorganisatie, omdat er niet tot een consensus met anderen 
gekomen hoefde te worden en omdat het geen andere weg tot beïnvloeding had 
dan de inspraak.  
 
Vanuit het politiek systeem bezien vervulde deze organisatie echter nog een 
belangrijke functie, die niet zozeer samenhangt met het parkeerprobleem, maar 
wel genoemd moet worden om de inbreng van deze organisatie op de juiste 
waarde te kunnen schatten. Het CDJA vervult hier namelijk een politieke 
socialisatiefunctie (Noordzij 1978). Door te participeren in het 
besluitvormingsproces zonder daarin verantwoordelijkheid te dragen worden de 
leden van een dergelijke organisatie ingewijd in de politieke cultuur van het 
Harderwijker politiek systeem. Het is immers al duidelijk geworden dat er in dat 
systeem allerlei ongeschreven regels gelden, waarvan kennis noodzakelijk is voor 
een efficiënte participatie.  
 
Daarom wordt de inbreng van een politieke jongerenorganisatie toch op 
bijzondere wijze gewaardeerd door de overige deelnemers aan het 
besluitvormingsproces. Het is immers een inbreng van niet-belanghebbenden en 
                                                 
4 Voor fracties met een absolute meerderheid in de gemeenteraad ligt dat natuurlijk iets anders, 
maar dat is in Harderwijk niet het geval.  
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niet-gezagsdragenden zodat ze eigenlijk het proces voor de voeten lopen. Zij zijn 
in het politiek systeem echter nodig om het voortbestaan van het Harderwijker 
politiek systeem met haar eigen politieke cultuur te garanderen.  
 

4 De samenhang tussen de inspraak en volksvertegenwoordiging  
 
In het prescriptive model is een keurig onderscheid gemaakt tussen de beide 
communicatiekanalen die het college van Burgemeester en Wethouders met de 
rest van de samenleving verbinden: de inspraak en de gemeenteraad. In de 
praktijk blijken echter deze beide kanalen niet zo duidelijk gescheiden te zijn.  
 
Dat degenen die inspraak plegen ook aankloppen bij de gemeenteraad ligt 
natuurlijk wel voor de hand. Als het goed is heeft iedere burger van de gemeente 
bij de verkiezingen een stem op iemand uitgebracht en dan mag hij natuurlijk ook 
bij zo iemand aankloppen als er problemen zijn. De gemeenteraad is immers een 
volksvertegenwoordiging.  
 
Minder logisch is het dat de gemeenteraadsfracties gebruik maken van de 
inspraakmogelijkheid, die immers speciaal bedoeld was voor burgers en 
organisaties en niet voor de volksvertegenwoordiging. De fracties krijgen nog 
gelegenheid genoeg om hun eisen en wensen kenbaar te maken. Maar kennelijk is 
het streven naar consensus en het ontwijken van een botsing tussen standpunten 
van fracties en college zo groot dat men geen gelegenheid voorbij wil laten gaan 
om de verschillende standpunten samen te brengen.  
 
Het nadeel van het inspreken door de gemeenteraadsfracties is dat ze de 
insprekers uit de samenleving kan hinderen. Als het aantal insprekers toeneemt, 
neemt immers de onvervangbaarheid en daarmee de onafhankelijkheid van die 
insprekers af. Het grotere aantal insprekers zal dan leiden tot een vermindering 
van de invloed per inspreker op het uiteindelijke beleidsvoorstel van het college 
en dat terwijl juist de extra insprekers (de fracties) toch hun eigen zeer 
invloedrijke kanaal hebben om hun mening duidelijk te maken.  
 
Eigenlijk gaat het in dit probleem om de discussie tussen een monistische of een 
dualistische bestuursvorm in de gemeente (Elzinga, 1985). In een monistische 
bestuursvorm regeren de gemeenteraad en het college van Burgemeester en 
Wethouders zoveel mogelijk als één orgaan de gemeente. Besluiten worden steeds 
door raad en college samen voorbereid waarbij er zoveel mogelijk gezocht wordt 
naar een consensus tussen de verschillende standpunten. Het college is in deze 
vorm ondergeschikt aan de raad en heeft tot doel voorstellen te maken die zoveel 
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mogelijk de meningen in de gemeenteraad weergeven. Deze manier van werken 
legt de leiding van de gemeente geheel in handen van de 
volksvertegenwoordiging.  
 
In een dualistische bestuursvorm staat het college van Burgemeester en 
Wethouders als een zelfstandig orgaan naast de gemeenteraad. Het college stelt, 
onafhankelijk van de raad voorstellen op, die door de gemeenteraad vervolgens 
worden beoordeeld, verworpen, geamendeerd etcetera. In deze vorm is er veel 
meer stof tot conflicten, maar komen belangentegenstellingen ook scherper aan 
het licht.  
 
In de gemeente Harderwijk is kennelijk gekozen voor de monistische vorm. Deze 
wordt door velen ook als de meest democratische beschouwd, omdat het bestuur 
van de gemeente geheel in handen van de volksvertegenwoordiging ligt (Elzinga 
1985). Gezien het gevaar dat de volksvertegenwoordiging van de samenleving 
kan vervreemden en een naar binnen gekeerde overheid kan opleveren, is het 
echter de vraag of het monisme inderdaad de meest democratische vorm is. Als 
via de inspraak het college van Burgemeester en Wethouders een eigen 
communicatiekanaal heeft met de bevolking is het de vraag of een meer 
zelfstandige positie voor dit orgaan binnen het gemeentebestuur niet op zijn plaats 
zou zijn. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES  
 
 
 
 
 
Tot slot van dit paper wordt geprobeerd de gevonden resultaten uit de vergelijking 
tussen het "prescriptive model" en het "emperical research" samen te vatten en er 
conclusies aan te verbinden die van nut zouden kunnen zijn bij het evalueren of 
begeleiden van volgende besluitvormingsprocessen.  
 
Meestal ligt bij de evaluatie van de kwaliteit van de inspraak het accent op de 
ongelijkheid van de deelname: sommige groepen in de samenleving doen veel 
actiever in allerlei besluit vormingsprocessen mee dan andere (Dittrich en Cohen, 
1985). In Harderwijk blijkt dat echter nogal mee te vallen: alle groepen die 
verwacht werden mee te doen hebben ook inderdaad direct of indirect iets van 
zich laten horen.  
 
Veel belangrijker blijkt echter de vraag te zijn hoe de inspraak bij de overheid 
ontvangen wordt. In Harderwijk ontstond over dat punt namelijk de grote 
ongelijkheid van de invloed van de verschillende inspraakdeelnemers: De 
winkeliers mochten participeren in het vooronderzoek, terwijl de anderen er alleen 
op mochten reageren.  
 
Met de recent sterk toegenomen belangstelling voor het ‘Public Private 
Partnership’ zal deze vraag bovendien ook steeds vaker actueel worden, zodat het 
goed is steeds in het oog te houden of er in besluitvormingsprocessen voldoende 
zorgvuldig met de inspraak van de verschillende betrokkenen wordt 
omgesprongen.  
 
De inspraak op zich blijkt een goede aanvulling te zijn op de 
vertegenwoordigende democratie. Het voorkomt dat de gemeenteraad teveel zou 
vervreemden van de samenleving. In een monistische bestuursvorm bestaat echter 
het risico dat invloed van de insprekers door die van de gemeenteraad wordt 
overvleugeld. Door middel van een dualistische bestuursvorm kunnen de inbreng 
van inspraak en gemeenteraad duidelijk tegenover elkaar geplaatst worden zodat 
de kwaliteiten van deze beide kanalen tussen burgers en overheid goed tot hun 
recht kunnen komen.  
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In het besluitvormingsproces in Harderwijk is overigens ook gebleken, dat het 
inderdaad gaat om ‘kanalen’ die overheid en burgers met elkaar verbinden. Door 
bundeling, articulatie en eliminering van de eisen vindt een selectie van die eisen 
plaats, zodat er langzaam maar zeker naar een consensus toegewerkt wordt. Het 
zijn daarbij niet de burgers zelf die inspreken, maar zij laten het inspreekwerk 
opknappen door andere maatschappelijke verbanden die hen vertegenwoordigen. 
Een vorm van maatschappelijke arbeidsdeling dus.  
 
Er bestaat snel de neiging om deze indirecte vorm van inspraak te zien als een 
teken van desinteresse bij de bevolking, als een bureaucratisering en 
professionalisering van het inspraakproces, waardoor de vervreemding tussen 
overheid en burgers alleen nog maar toeneemt. In het voorgaande is echter 
gebleken, dat deze manier van inspreken weldegelijk extra kwaliteit aan het 
besluitvormingsproces toevoegt, zowel voor de burgers, die op die manier meer 
invloed hebben, als voor de overheid, die zo met een beter hanteerbare inspraak 
geconfronteerd wordt.  
 
Als men dus de maatschappelijke participatie in een besluitvormingsproces wil 
verbeteren, zal men niet moeten zoeken naar wegen om meer burgers bij de 
inspraak te betrekken, maar naar maatschappelijke verbanden die de ontbrekende 
bevolkingsgroepen dekken.  
 
Voor die vertegenwoordigende maatschappelijke verbanden geldt natuurlijk wel 
dat zij een echte relatie met hun achterban moeten onderhouden, anders is het 
effect van een meer democratisch besluitvormingsproces alsnog verloren.  
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