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1. Inleiding 

1.1 Doel en proces 

Op 7 juli 2021 hebben Provinciale Staten van Drenthe de Statenwerkgroep ‘Veranderende 
Samenleving’ de opdracht gegeven om een verkennende notitie te maken over het 
‘(vernieuwend) raadgevend referendum in Drenthe’. Dit is besloten naar aanleiding van een 
initiatief van een groep inwoners van Drenthe dat via het recht van agenderen hiervoor op 7 juli 
aandacht heeft gevraagd. 
 
De werkgroep veranderende samenleving biedt de Staten nu deze notitie aan met als doel: het 
politieke debat over de mogelijkheid van een (vernieuwend) raadgevend referendum voor 
Drenthe te faciliteren.  
 
Ten behoeve van een gedeeld beeld en de context van de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van een (vernieuwend) raadgevend referendum is in deze notitie een uiteenzetting opgenomen 
van verschillende vormen van referenda en hun uitwerking op hoofdlijnen. De werkgroep heeft 
ervoor gekozen om dicht bij de inbreng van de initiatiefnemers te blijven en zal daarom naast 
referenda, ingaan op volksinitiatieven en burgerfora.  
 
Ook geeft de notitie weer welke aandachtspunten er voor Drenthe zijn bij mogelijk gebruik van 
de hiervoor genoemde instrumenten, maar de notitie treedt nog niet in detail over de wijze 
waarop deze instrumenten in Drenthe het beste zouden kunnen worden ingezet of toegepast. 
Voor nu is dit een vraag die bij eventuele uitwerking aan bod zal komen. 
 
Aan u, Provinciale Staten van Drenthe, is het nu de taak op basis van de uiteenzetting in deze 
notitie een keuze te maken voor een eventueel vervolg. Dit betekent dat de volgende besluiten 
genomen moeten worden. 
1. Is er draagvlak binnen Provinciale Staten om een van de instrumenten verder te laten 

onderzoeken, ten behoeve van toepassing in Drenthe? 
2. Zo ja, welk(e) instrument(en) zouden dan de voorkeur genieten? 
 
De voorliggende notitie wordt aangeboden via een Statenvoorstel. Het proces ziet er als volgt 
uit. 
1. Provinciale Staten besluiten (een) instrument(en) verder te laten uitwerken, of niet. 
 
Indien voor een vervolgstap wordt gekozen: 
2. wordt er een technische en juridische uitwerking gemaakt; 
3. najaar 2022: Provinciale Staten behandelen het uitgewerkte voorstel. 

1.2 Inwonersinitiatief via het agenderingsrecht Provinciale Staten 7 juli 2021 

Een groep inwoners van Drenthe heeft via het recht om te agenderen, in de vergadering van 
7 juli 2021, de staten voorgesteld zich uit te spreken vóór het raadgevend referendum, en te 
onderzoeken welke vorm daarvan passend en effectief zou kunnen zijn op de schaal van 
Drenthe.  
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De initiatiefnemers brengen tijdens hun bijdrage op 7 juli de volgende argumenten naar voren: 

• vergroting van draagvlak voor overheidsbeleid; 

• invloed en regie van inwoners op de eigen leefomgeving; 

• inwoners kunnen zich vaker dan enkel bij verkiezingen uitspreken; 

• waardevolle bron van informatie voor de volksvertegenwoordiging. 
 
Verder verwijst de groep naar sociaal ontwikkelingsdoel 16.7 van de VN: “Ontvankelijke, 
inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen.” En zij 
wijzen erop dat het doel leidend is: de verbinding tussen overheid en burger vergroten. Het 
raadgevend referendum is daarvoor slechts een middel. 
 
De voorzitter van de werkgroep veranderende samenleving merkt in zijn eerste reactie op 7 juli 
op dat het Drentse bestuur er voor elke Drent is, en zegt de Staten namens de werkgroep toe 
een verkennende notitie aan te zullen bieden. Zo hebben de Staten besloten. 

1.3 Het Drents Parlement en de ‘veranderende samenleving’ 

Het inwonersinitiatief sluit nauw aan bij de huidige activiteiten van de werkgroep veranderende 
samenleving. De werkgroep is, in navolging van de visie die de Staten in 2018 hebben 
vastgesteld, bezig met het doorontwikkelen van de rol van het Drents Parlement in de 
veranderende samenleving via de volgende twee sporen: 

• het experiment ‘Drenthe aan zet’: waarin gezocht wordt naar meer verbinding met inwoners 
die op afstand staan van de overheid/politiek. Er worden ervaringen opgedaan in nieuwe, 
aanvullende rollen die het Drents Parlement kan vervullen wanneer ze aansluit bij 
inwonersinitiatieven; en 

• het ‘kader verbindend besturen Drenthe’: de werkgroep heeft van de Staten de opdracht 
gekregen om een ‘beleidskader burgerparticipatie’ te ontwikkelen. Het voorstel hiervoor 
wordt (eveneens) in de Statenvergadering van 13 juli behandeld, onder de naam ‘kader 
verbindend besturen Drenthe’.  

 
Deze verkennende notitie over het (vernieuwend) raadgevend referendum in Drenthe sluit als 
‘derde spoor’ aan op het proces van het ‘kader verbindend besturen’. Onderdeel van dat proces 
is een inwonersonderzoek geweest. Uit dit inwonersonderzoek is gebleken dat ruim 70% van de 
respondenten graag meepraat en meedenkt met plannen van de provincie. Het (vernieuwend) 
raadgevend referendum zou een bijdrage kunnen leveren aan de wens van inwoners om (op een 
nieuwe manier) mee te praten of denken. 
 
De visie van de Staten uit 2018, het experiment ‘Drenthe aan zet’ en het ‘kader verbindend 
besturen Drenthe’ hebben een gemeenschappelijk doel: Drentse inwoners in verbinding te 
brengen met het provinciaal bestuur en haar taken. Dit is ook een van de redenen geweest voor 
de initiatiefnemers om het op de agenda te zetten: meer democratische mogelijkheden voor alle 
inwoners van Drenthe. Mede omdat al deze elementen een bredere beweging tot doel hebben 
dan een enkel instrument, is deze verkennende notitie over het (vernieuwend) raadgevend 
referendum breed opgezet. Dat wil zeggen, er wordt in de notitie op verschillende vormen van 
burgerinspraak ingegaan en niet alleen op een referendum.  
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1.4 Leeswijzer notitie 

In deze verkennende notitie wordt in hoofdstuk 2 uiteengezet wat in grote lijnen de 
verschillende vormen van referenda inhouden. Er wordt ingegaan op de voor- en nadelen van 
referenda. Daarna worden de aandachtspunten voor Drenthe in een eventueel verdere 
uitwerking gegeven. Hoofdstuk 3 gaat op eenzelfde manier in op volksinitiatieven. En in 
hoofdstuk 4 wordt dit voor burgerfora uiteengezet. De notitie wordt in hoofdstuk 5 
samenvattend afgesloten.  
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2. Referenda 

2.1 Uiteenzetting referenda 

De betekenis van een referendum wordt kort verwoord als: “stemming, rechtstreeks door het 
volk en dus niet via gekozen volksvertegenwoordigers, over een bepaalde politieke kwestie” 
(Van Dale, z.d.). In de praktijk gaat het dan om het voorleggen van een vraag over formele 
besluitvorming, aan de inwoners van een bepaald gebied (Parlementair Documentatie Centrum 
(PDC), z.d.).  
 
De betekenis sluit nauw aan bij het bredere proces waarin het Drents Parlement zich bevindt: 
het ‘eigentijdser’ verbinden van provinciaal bestuur en inwoners. Immers, inwoners krijgen een 
directe stem in de formele (provinciale) besluitvorming. Dat het gaat om de stem of mening van 
inwoners wordt ook duidelijk uit de verschillende termen die worden gebruikt: volksstemming, 
plebisciet, kiezersinitiatieven of referendum. Het zijn min of meer synoniemen met variaties in 
de uitvoering ervan.  
 
De verschillende vormen van referenda worden door middel van drie ‘hoofdvariabelen’ op 
hoofdlijnen onderscheiden: 

• of de uitkomst van het referendum bindend of niet-bindend (adviserend) is; 
• of het initiatief voor het houden van een referendum door een overheidsinstantie (top-

down) of door inwoners (bottom-up) kan worden genomen; en  
• of een referendum gehouden kan worden op een al genomen besluit (correctief 

referendum) of een nieuw te nemen besluit (avancerend referendum).  
Daarnaast kunnen er nog andere variaties een rol spelen in het ontwerp van een referendum die 
kort toegelicht worden in deze notitie. Er wordt eerst ingegaan op de drie ‘hoofdvariabelen’. 

2.1.1 Bindend of niet-bindend 
De verschillende vormen van referenda vallen uiteen in twee categorieën: bindend of niet-
bindend (ook wel adviserend genoemd). Bij een bindend referendum wordt het besluit 
overgenomen door het betreffende bestuursorgaan. Een niet-bindend referendum kan worden 
beschouwd als een ‘advies’ aan het orgaan dat het uiteindelijke besluit over de kwestie neemt. 
De Nederlandse Grondwet staat het niet toe om bindende referenda te organiseren. 
 
Op provinciaal niveau zijn er tot op heden vijf provincies die een referendumverordening 
hebben vastgesteld: Zeeland (2014), Utrecht (2014), Noord-Holland (2018), Limburg (2020) en 
Groningen (2021). Al deze verordeningen betreffen dan ook niet-bindende referenda. Toch 
worden de provinciale referenda soms bindend genoemd. De referendumverordening van 
Limburg bijvoorbeeld stelt dat ten tijde van het nemen van een besluit over het al dan niet 
houden van een referendum, er ook een besluit wordt genomen over wat er wordt gedaan met 
de uitslag. Met andere woorden, Provinciale Staten bepalen voorafgaand of zij zich gaan binden 
aan de uitslag. Dit wordt als ‘politiek-bindend’ uitgelegd.  

2.1.2 Initiatiefnemer: overheid of inwoners 
Wanneer het initiatief voor een referendum bij de overheid ligt (top-down), wordt het een 
‘raadplegend referendum’ genoemd. In de internationale praktijk waren de meeste 
raadplegende referenda niet-bindend. De onderwerpen van een raadplegend referendum gaan 
meestal over grote kwesties en/of wijzigingen van wetgeving die invloed hebben op een 
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substantieel aantal mensen van de bevolking. Een raadplegend referendum wordt ook wel een 
plebisciet genoemd.  
 
Een referendum dat op initiatief van burgers wordt gehouden (bottom-up), wordt een 
‘raadgevend referendum’ genoemd. Nederland kende op nationaal niveau tussen 2015 en 2018 
(via de Wet raadgevend referendum) een niet-bindend raadgevend referendum, waar tweemaal 
gebruik van is gemaakt: over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne 2016 en over 
de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (de zgn. ‘sleepwet’) in 2018. Het raadgevend 
referendum kan worden uitgebreid met correctieve elementen (waarin een deel van wetgeving 
wordt teruggedraaid/tegengehouden). Een andere naam voor het raadgevend referendum is 
een adviserend referendum.  

2.1.3 Correctief of avancerend 
Bij een correctief referendum kan bestaande wet- of regelgeving teruggedraaid en/of 
tegengehouden worden. Bij een avancerend referendum is de inzet het toevoegen van 
regelgeving en niet het wegnemen/tegenhouden van regelgeving.  
 
Alle provincies die nu een referendumverordening hebben, hebben (een vorm van) een 
correctief referendum. Dat betekent dat het onderwerp van het referendum alleen mag gaan 
over besluiten die Provincinciale Staten heeft genomen en dus niet een onderwerp dat door 
inwoners zelf wordt aangedragen. In Zeeland kan een referendum naast over Provinciale Staten 
besluiten ook gaan over ‘een project in de ontwerpfase’. Het correctief referendum is in de 
internationale praktijk meestal bindend. In Nederland is er de mogelijkheid om een uitslag 
‘politiek-bindend’ te maken (zie eerdere passage over de referendumverordening van Limburg). 
 
Vraag aan Provinciale Staten 
Welk van de hiervoor genoemde opties zou volgens Provinciale Staten in Drenthe tot de 
mogelijkheden moeten gaan behoren?  

2.1.4 Overzicht verschillende varianten 
Met de bovengenoemde variabelen zijn er vele verschillende variaties op het ontwerp van 
referenda mogelijk. De verschillende vormen van referenda en de context waarin ze worden 
gehouden worden door Hendriks, Van der Krieken en Wagenaar (2017) op basis van het werk 
van Altman (2011) samengevat in tabel 1. Hierin worden de verschillende vormen van referenda 
overkoepelend ‘volksstemmingen’ genoemd. De tabel geeft een helder overzicht van de 
verschillende vormen van referenda en hun formele naam. Ook zijn er voorbeelden van bekende 
(internationale) referenda in opgenomen.  
 
De tabel laat vooral zien hoeveel verschillende variaties er zijn op het referendum en dat bij een 
verdere uitwerking moet worden nagedacht welke combinatie van kenmerken de Staten 
wensen. 
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Tabel 1. Uit Hendriks, Van der Krieken en Wagernaar (2017). Volksstemmingen in context. 

2.1.5 Overige voorwaarden en variabelen in het ontwerp van een referendum 
Referenda, in welke vorm dan ook, zijn vaak gebonden aan bepaalde voorwaarden. In een 
referendumverordening kunnen er bepaalde onderwerpen worden uitgesloten van referenda of 
kunnen de onderwerpen waarover een referendum kan worden gehouden beperkt worden tot 
specifieke beleidsterreinen. Ook kan in een referendumverordening worden opgenomen wat de 
minimale opkomst is voor een geldige uitslag of wat de minimale benodigde steunbetuiging 
vanuit de samenleving is. Kortom, een referendumverordening stelt het hele proces vast van 
aanvraag tot bekendmaken van de uitslag van een referendum. 
 
Naast de hiervoor uiteengezette mogelijkheden in vormen van referenda kunnen deze vormen 
van referenda ook op verschillende manieren worden georganiseerd (Hendriks et al., 2017). Het 
uitgebreid uiteenzetten van de verschillende mogelijkheden voert te ver voor de huidige 
verkenning, maar kortweg valt er te denken aan de volgende vernieuwende ‘instellingen’.  
- Naast het ‘eens’ of ‘oneens’ zijn met de kwestie: toevoegen van vervolgvragen; deze geven 

ook inzicht in waarom burgers voor of tegen een voorstel zijn. 
- ‘Alternatief’ stemmen: naast een eenvoudige dichotome keuze (ja of nee), wordt de 

mogelijkheid geboden om meerdere keuzes op te geven, een rangorde aan te geven of geen 
keuze te maken.  

- Deliberatieve’ doorlichting van keuzeopties (bij alternatief stemmen): door middel van 
burgerraden worden de keuzemogelijkheden van het referendum doorgenomen. Een 
burgerraad is een groep mensen die gaat debatteren en suggesties doet over een bepaald 
onderwerp. Het advies van de burgerraad kan bijvoorbeeld de keuzeopties in een 
referendum bepalen. De burgerraad doet als het ware het voorwerk voor het referendum. 

 
Vraag aan Provinciale Staten  
Mocht u een referendum mogelijk willen maken, welke vernieuwende onderdelen spreken u 
daarin aan? 
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2.2 Voor- en nadelen van referenda 

Per type referendum kunnen de voor- en nadelen flink verschillen en verschillend worden 
gewogen. Om de voor- en nadelen goed te kunnen wegen is het allicht verstandig het doel van 
de initiatiefnemers en ook die van de visie uit 2018 (over de veranderende samenleving) nog 
eens te benoemen: de verbinding tussen de burger en de overheid versterken. En: hoe voelen de 
inwoners van Drenthe zich door het provinciaal bestuur gehoord? Met die doelen als 
uitgangspunt, kunnen door het Drents Parlement de voor- en nadelen van referenda worden 
gewogen.  
 
In algemene zin zijn er een aantal voor- en nadelen op te noemen die voor alle referenda 
kunnen gelden. Ook hier wordt uit het werk van Hendriks en collega’s (2017) geput.  
 
Voordelen 
1. Invloed, medezeggenschap, medeverantwoordelijkheid 

Een referendum geeft de burger directe mogelijkheid om ‘mee te besturen’. Een basisidee 
van de democratie. 

 
2. Vrijheid en gelijkheid in zelfbeschikking 

Iedereen is bij een referendum in principe vrij om ja of nee te stemmen, zonder aan iemand 
verantwoording te hoeven afleggen. 

 
3. Democratische leerschool en burgerschapsvorming 

Doordat mensen gevraagd wordt te kiezen bij een (complex) publiek onderwerp, wordt hun 
aandacht voor de politiek en het bestuur vergroot. Of zoals Hendriks en collega’s (2017, p. 
18) het verwoorden: “Burgers worden van de achterbank gehaald en achter het stuur gezet 
[…]”. 

 
4. Vrij debat en openbaar proces 

De kwestie waar het referendum over beslist kan breeduit worden besproken en 
bediscussieerd, waarbij politieke elites of deskundigen niet perse het eerste of laatste woord 
hebben.  

 
5. Scherpe beslissing, op de zaak 

Een duidelijk voor of tegen over de voorliggende kwestie, zonder dat er op de man (politici) 
kan worden gespeeld.  

 
6. Correctie van misrepresentatie en miskleunen 

Voortdurende misrepresentatie of misstappen van politieke actoren kunnen worden 
teruggedraaid of een halt toe worden geroepen door burgers.  

 
7. Bestuurders aansporen en scherp houden 

Bestuurders moeten zich constant afvragen of hun beleid voldoende te verdedigen en te 
verkopen is, met de aandacht niet alleen op de meerderheden maar ook op de 
minderheden.  
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Nadelen 
1. Ontkrachting en ontregeling van de representatieve democratie 

De representatieve democratie met haar spelregels en processen wijkt af van de logica en 
het systeem van referenda. Doordat systemen door elkaar gaan lopen komen de rollen, 
positie en gezag van de hoofdrolspelers onder druk te staan. 

 
2. Opportunisme, volksmennerij en windvaanpolitiek 

Door de logica van een simpele meerderheid kan leiderschap zich enkel gaan richten op het 
inzetten van bruikbare meerderheden en snel inspelen op emoties en de waan van de dag. 
Daarbij gebruikmaken van simplismen. 

 
3. Misplaatst idee van volkswil en burgerschap 

Het draagvermogen van de burger is beperkt en niet in evenwicht met de draaglast. Immers, 
uitvoering van volkswil wordt gelijkgesteld aan de keuzeoptie in een referendum. 

 
4. Meerderheidsdictaat en tragedy of the commons 

De liberale democratische rechtstaat, die minderheden beschermt, kan verdrongen worden 
door een onrechtstatelijke democratie. Kan leiden tot ‘tragedy of the commons’: een op 
individueel niveau gunstig effect, maar dat op collectief niveau tot een slechtere situatie 
voor allen leidt. 

 
5. Extra kosten en complicaties 

Kosten zijn er voor mankracht en tijd. Kan door complexiteit leiden tot stroperig en 
inefficiënt besluitvormingsproces.  

 
6. Erratische besluitvorming 

Door ontbreken van beleidsconsistentie kan een referendum de rationele samenhang en 
lange-termijngerichtheid van publiek beleid ondergraven. Besluitvorming is meer emotie en 
incident gedreven.  

 
7. Bot instrument, met weinig scheppend vermogen  

Kans op polarisatie in twee kampen: voor of tegen. Geen ruimte voor middenwegen of 
verrassende alternatieven. 

2.3 Aandachtspunten voor verdere uitwerking in Drenthe 

Van belang zijn de volgende aandachtspunten voor het Drents Parlement wanneer voor verdere 
uitwerking wordt gekozen.  

• Een referendumverordening kan voorzien in de mogelijkheden voor een referendum in 
Drenthe. 

• Daarin is opgenomen welke vorm het referendum heeft en welke randvoorwaarden gelden 
(bijv. opkomst, procedure van onderwerpkeuze, uitgesloten onderwerpen) 

• Grondwettelijk is in Nederland het referendum altijd niet-bindend. Bindende referenda zijn 
(nog) niet mogelijk. 

• Wel kan er in een verordening worden opgenomen dat er van tevoren wordt vastgesteld 
door Provinciale Staten wat er met de uitslag van een referendum kan worden gedaan. De 
uitslag wordt dan ‘politiek-bindend’. 

• Het initiatief voor het organiseren van een referendum kan bij zowel bestuur, 
volksvertegenwoordiging, of inwoners komen te liggen. 
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3. Volksinitiatieven 

De initiatiefnemers spraken in hun bijdrage in juli 2021 expliciet over de mogelijkheid van 
‘volksinitiatieven’. Volksinitiatieven zijn in feite een vorm van referenda, zoals ook hiervoor 
besproken, maar worden in deze notitie apart behandeld om dicht bij de bijdrage van de 
initiatiefnemers te blijven.  

3.1 Uiteenzetting volksinitiatieven  

De mogelijkheid van een volksinitiatief is eigenlijk een specifieke vorm van een referendum (zie 
ook Tabel 1 waarin Volksinitiatieven zijn opgenomen). Het volksinitiatief is een bottom-up 
avancerend (toevoegen van regelgeving) bindend referendum. Dat wil zeggen, de burger neemt 
het initiatief, bepaalt het onderwerp en de uitslag is bindend. 
 
Het is een referendumvorm die vooral bekend is uit Zwitserland. Daar kunnen inwoners en 
maatschappelijke groepen een volksstemming afdwingen, binnen de daarvoor geldende 
randvoorwaarden, over een wettelijke aanpassing. De federale overheid kan aldaar ook een 
tegenvoorstel ter stemming voorleggen (Hendriks, 2017; PDC, z.d.). Vaak zijn er voorwaarden 
verbonden aan een volksinitiatief met betrekking tot de toegestane onderwerpen (bijv. een 
onderwerp als de begroting is vaak uitgesloten). 
 
In Nederland behoort een volksinitiatief zoals Zwitserland die kent nog niet tot de 
mogelijkheden. Een niet-bindend referendum op initiatief van inwoners is wel mogelijk. In een 
verordening zou vervolgens opgenomen kunnen worden dat vooraf besloten moet worden hoe 
er met de uitslag omgegaan wordt. Wanneer besloten wordt dat de uitkomst opgevolgd wordt 
komt het in de praktijk neer op een volksinitiatief. 

3.2 Aandachtspunten voor verdere uitwerking in Drenthe  

Een volksinitiatief volgens de strakke definitie (bindend) is niet mogelijk binnen Nederlandse 
wetgeving. In bredere zin, als ‘politiek-bindend’ referendum, behoort het idee wel tot de 
mogelijkheden: 

• volksinitiatieven zijn een specifieke vorm van referenda welke in een 
referendumverordening kunnen worden opgenomen; 

• het initiatief ligt hierbij volledig bij inwoners; 
• de initiatiefnemers kunnen zelf het onderwerp aandragen, ook als dit gaat over beleid dat 

op dat moment niet op de politieke agenda staat; 
• als het onderwerp gaat over een besluit of delen van een besluit dat door Provinciale Staten 

is genomen wordt het een correctief referendum genoemd. 
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4. Burgerfora 

Tot op heden is de voorliggende notitie alleen gegaan over verschillende vormen van en 
variaties op referenda. Een ander instrument dat aandacht kreeg in de bijdrage van de 
initiatiefnemers in 2021, is de mogelijkheid tot het organiseren van burgerfora. 

4.1 Uiteenzetting burgerfora  

Naast periodieke verkiezingen en participatietrajecten kunnen burgerfora een aanvulling zijn 
om inwoners meer te betrekken bij besluitvorming. Andere benamingen en voorbeelden van 
uitwerkingen van een burgerforum zijn o.a. ‘burgerraad’, ‘burgerberaad’, ‘G1000’, 
‘burgerpanel’, ‘burgertop’. In tegenstelling tot de hiervoor besproken vormen van referenda, 
hebben burgerfora een veel vrijer karakter: een wettelijke grondslag is niet nodig om ze te 
organiseren.  
 
In een burgerforum komt een representatieve groep inwoners bijeen om advies te geven over 
een maatschappelijk vraagstuk, al dan niet als onderdeel van een besluitvormingsproces. 
Kenmerkend voor een burgerforum is dat het in principe een advies uitbrengt dat in de regel 
niet bindend is. Met andere woorden: het resultaat (advies) is niet afdwingbaar. 
 
Een burgerforum wordt vaak gezien als de superieure variant van de ‘participatieve democratie’, 
ofwel een democratie waarin er meer ruimte wordt geboden aan de directe inbreng van 
burgers. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (2021) laat zien dat 63% van de 
Nederlanders het een goed idee vindt om door middel van burgerfora te adviseren over 
maatschappelijke vraagstukken. Normaliter kunnen inwoners zichzelf niet aanmelden, maar 
worden zij steekproefsgewijs geselecteerd. Het burgerforum komt vervolgens (meerdere keren) 
bijeen om over een vraagstuk te discussiëren. Daarbij kan er gebruik worden gemaakt van 
expertise dat tijdens een bijeenkomst wordt gepresenteerd, deelnemers krijgen de mogelijkheid 
om vragen te stellen en het proces wordt geleid door een onafhankelijke gespreksleider. Een 
burgerforum komt uiteindelijk tot een gezamenlijk advies1. 
 
Op regionaal en lokaal niveau zijn erin het verleden burgerfora in verschillende gemeenten en 
wijken opgericht, zoals in 2004 en 2006 in Den Haag over veiligheid en leefbaarheid in de wijk. 
In 2010 is in de Groningse wijk De Wijert een burgerforum opgericht over de overlast en de 
buurtveiligheid. 
  

 
1Tijdens de werkconferentie van 25 mei jl. is door een van de tafels de wens benoemd de werkgroep 
veranderende samenleving een vooronderzoek te laten doen naar de (on-)mogelijkheden en 
randvoorwaarden waaronder een experiment/pilot zou kunnen plaatsvinden van een ‘burgerforum’. Dit 
om de staten te laten ‘oefenen’ met het actief ophalen van specifieke informatie bij inwoners, gelet op een 
te nemen besluit. 
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4.2 Voor- en nadelen burgerfora 

Aan de hand van de literatuur kan ook nader ingegaan worden op de voor- en nadelen van 
burgerfora. Daarbij baseren wij ons op informatie afkomstig van het rapport 
‘burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid, Burgerfora aanbevolen’ (Brenninkmeijer, 2021) en de 
essaybundel van Hendriks, Jacobs en Michels (2021). 
 
Voordelen burgerfora 
1. Representatief en divers: een burgerforum geeft een indruk van de diversiteit aan meningen 

binnen alle lagen van de bevolking. 
 
2. De deelnemers van het forum worden gezien als een ‘mini-weerspiegeling’ van de 

samenleving. Hun advies, welke vaak in absolute meerderheid wordt gegeven, probeert een 
zo nauwkeurig beeld te geven over de gedachte van de gehele bevolking over een dergelijk 
onderwerp/beleid. 

 
3. Een burgerforum kan dienen als binding tussen burger en de politiek. Inwoners zeggen zelf 

dat een burgerforum de afstand tussen politici en burgers kan verkleinen (den Ridder, 
Fiselier, & van Ham, 2021). 

 
4. Het vergroot de betrokkenheid van inwoners bij de politiek buiten de verkiezingen om en 

draagt daarmee bij aan de politieke kennis van inwoners die deelnemen aan een 
burgerforum.  

 
Nadelen burgerfora 
1. Vaak wordt er in een dergelijk forum gestreefd naar een absolute meerderheid voordat er 

een advies wordt uitgebracht. Dit kan leiden tot tijdrovende discussies, waardoor een snel 
advies bij een burgerforum vaak niet vanzelfsprekend is.  

 
2. De personen die, na te zijn ingeloot zich aanmelden bij het burgerforum blijken niet altijd 

representatief te zijn. Er is toch sprake van een vorm van zelfselectie: de gelote personen 
hebben de keuze om mee te doen aan het burgerforum of niet. De representativiteit komt 
daarmee in het geding.  

 
3. Bij willekeurige trekking kunnen sommige personen, die wel verstand hebben van het 

onderwerp, worden genegeerd, terwijl personen die dat niet hebben juist wel een plek 
krijgen in het forum.  

 
4. Het advies van een burgerforum kan door de politiek naast zich worden neergelegd met 

gevolgen voor draagvlak van beleid en vertrouwen in politiek en bestuur. 
 
5. Welbespraakte deelnemers van het forum hebben vaak een overwicht ten opzichte van 

andere deelnemers.  
 
6. Burgers kunnen hun besluiten nemen op de verkeerde gronden, zoals eigenbelang in plaats 

van het algemeen belang. 
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4.3 Aandachtspunten voor verdere uitwerking in Drenthe  

Er is geen wet- of regelgeving op het gebied van burgerfora. Door het vrije karakter zijn er veel 
vormen en mogelijkheden denkbaar, waarvoor Provinciale Staten zelf aandachtpunten voor 
verdere uitwerking mee kan geven. In ieder geval geldt dat: 

• een burgerforum kan worden georganiseerd op initiatief van Provinciale Staten, op een 
door de Staten gekozen onderwerp; 

• het ‘kader verbindend besturen Drenthe’ kan een handvat bieden voor dit instrument (in 
welke fase van beleidsproces het kan worden ingezet); 

• bij de oprichting van een burgerforum moet worden afgesproken aan welke voorwaarden 
het burgerforum moet voldoen, waar het toe dient, hoe inwoners worden uitgenodigd en 
hoe met het advies dat het burgerforum geeft wordt omgesprongen. 

 

5. Samenvattend 

De voorliggende notitie geeft vanuit het inwonersinitiatief van juli 2021 een verkenning van 
specifieke instrumenten voor verbindend besturen op hoofdlijnen. Daarbij zijn verschillende 
vormen van referenda aan bod gekomen, het ‘volksinitiatief’ en burgerfora. De notitie biedt de 
staten de context en basis om politieke uitspraken over de (on-)wenselijkheid van de 
verschillende instrumenten en hun organisatiewijze te doen.   
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