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De ‘participerende overheid’; 
in honderd jaar is er veel 
veranderd. En ook weer niet…

Er is een sterke 
en doeltreffende 

v is ie op de 
duurzame groene 

stad nodig

Het is ook ruim honderd jaar geleden dat de in Maastricht geboren onderwijzer en natuur-
beschermer Thijsse zich ontpopte tot hoeder van het Naardermeer. Ook stond hij aan de wieg van 
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Een van de vele energieke mannen uit die tijd met 
een intrinsieke drive, eigen visie en een onbreekbare passie. Mannen die hun kwaliteiten in dienst 
stelden van het algemene belang. Kortom: een ‘doe-mentaliteit’!

Sinds 1915 is er veel veranderd…
Nu, een eeuw later, zijn de rollen van burger en overheid sterk veranderd. Na de Tweede Wereldoorlog 
kwam de verzorgingsmaatschappij tot volle wasdom en bereikte een ongekende omvang. Dat zet 
vraagtekens bij de houdbaarheid en betaalbaarheid. Als neveneffect werkt het verlammend op eigen 
initiatief en zelfredzaamheid. En dus koersen we al enige tijd naar een andere, kleinere overheid. 
Terug naar verhoudingen waarbij de burger meer zelf onderneemt en minder aan de overheid laat. 
Waarin de overheid steeds meer samenwerkt met partijen uit de gemeenschap. Onder noemers zoals 
‘participatiemaatschappij’, ‘overheidsparticipatie’, ‘meervoudige democratie’, ‘energieke samenleving’ en 
‘doe-democratie’ worden burgers en bedrijven geprezen zodra ze actiever worden in het publieke 
domein. We zien duidelijk een beweging die vanuit de maatschappij wordt aangezwengeld. Dat zal 
invloed hebben op de groensector en de openbare ruimte.

Van de talrijke boeken die Jac. P. Thijsse schreef, zijn waarschijnlijk de vele Verkade-albums het meest bekend. 

Vier fraai geïllustreerde uitgaven: Lente, Zomer, Herfst en Winter, uit de periode 1906 - 1909, prijken linksboven 

in mijn boekenkast. De Verkade-albums waren, in het begin van de vorige eeuw, een coproductie tussen een 

initiatief vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven. Het kostte Jac. P. Thijsse wel enkele nachten bedenktijd 

voordat hij deze stap zette, maar toch. Commercieel en maatschappelijk doel trokken toen al samen op. 

Tegenwoordig zouden we zeggen: “Een horizontale samenwerking en een win-winsituatie.”

‘Zalvende’ werking? Een dik vraagteken!
Die veranderingen bij de overheid staan niet op zichzelf. Er waren in de laatste decennia al meer ontwikkelingen. 
Veelal door geld en belangen gedreven en in een tijdsgeest waar marktwerking als een soort wondermiddel voor 
allerlei vraagstukken centraal staat. De overheid werd en wordt daardoor, net als de ‘maatschappelijke rol’ van de 
bankwereld, steeds minder relevant. De afhankelijkheid van de burgers van het bedrijfsleven neemt hand over hand 
toe. Denk aan de privatisering van de energiesector en de zorgleveranciers. Niet de dienstverlening staat centraal, 
maar de rendementen van de aandeelhouders. Dat alles drukt steeds zwaarder op de maandelijkse uitgaven van de 
burger. Dit machtige bedrijfsleven komt bovendien steeds verder van de burger af te staan. Deze kan er ook niet langer 
democratische invloed op uitoefenen. Winstmaximalisatie staat centraal en zelfverrijking is in diverse sectoren 
symptomatisch geworden. Dat is heel wat anders dan het leveren van publieke diensten en het dienen van collectieve 
belangen. Schandalen zoals in de olijfolie-, vlees- en auto-industrie laten de risico’s ervan zien. Is ons ‘grand design’ 
waarmee we werken nog wel gericht op een toekomst waar het publieke belang voorop staat? Bij de veelgenoemde 
‘zalvende’ werking van de marktwerking plaats ik dan ook graag een dik vraagteken! Voor mij is de burger synoniem 
met de overheid. De burger bepaalt door zijn democratische invloed wat wel of niet centraal moet worden geregeld 
en welke overheid bij ons past. In mijn ogen schieten we door en is een heroverweging nodig van wat de overheid wel 
en niet voor haar burgers moet regelen. De wereld gaat immers om mensen, gezonde leefomgeving en niet om geld 
en individueel gewin. De hoogste tijd voor een nieuwe, meer duurzame balans.

Een andere overheid versus groene sector
Wat betekent die ‘andere’ overheid voor de groene sector? In mijn ogen is de participerende overheid voor álle 
werkers in de openbare sector interessant. De sector moet zich tijdig bezinnen om passend te anticiperen. Want dat 
de rol van de overheid sterk verandert, is volgens mij een gegeven. Met andere woorden: “Wen er maar aan!”  
Al enkele jaren ben ik jurylid voor de stichting Entente Florale in Nederland en (sinds 2016) in Europa. Bij het bezoek 
aan de genomineerde gemeenten merk je dat de overgang naar die ‘participerende overheid’ niet altijd leidt tot de 
juiste resultaten. Faciliteren en loslaten blijkt een lastig proces. Als voorbeeld noem ik het bestrijden van hittestress in 
steden door de aanplant van bomen. Boomarme wijken met bomen van de derde grootte in straatprofielen waar 
gemakkelijk een boom van de eerste grootte kan staan. En omgekeerd! Een gevolg van te losse teugels?

We liggen al achter
En wat gaat deze ontwikkeling richting loslatende overheid betekenen voor de ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling? 
Gaan we door op de heilloze weg van steeds méér in plaats van minder asfalt? Gaan we verder met het inzetten op 
vernieuwende, toekomstvaste vervoersconcepten die dit majeure vraagstuk wél oplossen? Onze steden liggen al achter 
op steden zoals Singapore. Steden waar verticaal groen en andere vervoersconcepten centraal gestuurd en met veel 
creativiteit versneld tot stand komen. Wordt deze kwalitatieve achterstand nog groter omdat de centrale sturing verder 
aan kracht inboet? Of is er nieuwe hoop dankzij nieuwe initiatieven en impulsen vanuit de samenleving? Initiatieven 
zoals begin vorige eeuw door onder andere Jac. P. Thijsse ingezet en waar we vandaag de dag nog ons voordeel mee 
doen?

Groene sector moet visie tonen
Het vergroten van de burgerbetrokkenheid is een goede zaak. De burger is immers de overheid en cruciaal in de 
maatschappelijke legitimatie van die overheid. Doen dus! Een sterke en doeltreffende visie op de duurzame groene stad 
(gezonde lucht, gesloten systemen, schoon water, hittebestendig, attractief, slimme mobiliteit)  is nodig om samen met 
partners inhoud te geven aan de dag van morgen en de stad van morgen. Dat vraagt samenwerking en een leidende 
coalitie van toonaangevende bedrijven uit onder meer de groene sector. Zaken als marktwerking, particuliere en 
maatschappelijke initiatieven en zelfredzaamheid kunnen helpen, maar zijn absoluut geen wondermiddel voor het 
grotere vraagstuk. Landen zijn gediend met een stevig nieuw leiderschap, een toekomstvaste langetermijnvisie en 
doorzettingsvermogen. En de groene sector staat voor de opgave om daar een stevige bijdrage aan te leveren!
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