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VOORWOORD
Opkomen voor je leefomgeving is niet eenvoudig. De vraagstukken waarmee je
te maken krijgt zijn legio: hoe start je een groep en waar haal je de benodigde
deskundigheid vandaan voor de lastigere milieuvraagstukken. Veel actieve
mensen lopen hier tegenaan en zoeken ondersteuning. De vereniging Leefmilieu
probeert die te bieden, maar kan dat niet alleen. Daarom heeft ze, met subsidie
van het ministerie van VROM (SMOM-subsidie) niet alleen veel vragen van
actieve burgers kunnen beantwoorden maar ook haar ervaringen overgedragen
naar andere organisaties zodat deze hiermee aan de slag kunnen. Dit rapport is
geschreven als afronding van dat project, het bevat de verantwoording naar de
subsidiegever, maar is ook de moeite waard om te lezen voor andere
organisaties die aan de slag willen met de ondersteuning van actieve groepen
burgers, of die zelf zo'n actieve groep zijn.
Ik wil iedereen bedanken die aan dit project heeft meegewerkt. Zonder de
projectmedewerkers Claudia van Steen en Harco de Blaauw en de vrijwilligers die
in Leefmilieu actief zijn, had het project niet uitgevoerd kunnen worden.
Een apart woord van dank is op zijn plaats voor de deskundigen, die zonder
geldelijke beloning, hun expertise beschikbaar hebben gesteld om daarmee
groepen die opkomen voor hun leefomgeving te ondersteunen.

Marga Jacobs, projectleidster
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SAMENVATTING
Kern van de aanpak van het Burgernetwerk is het feit dat er enerzijds mensen zijn die
worstelen met complexe milieuproblemen en dat er anderzijds mensen zijn die over de
kennis beschikken om deze mensen direct of indirect te helpen. Uitgangspunt is ook dat deze
experts daartoe bereid zijn zonder daarvoor betaald te worden door de vraagstellers. Deze
uitgangspunten hadden zich in het vorige project Burgernetwerk Leefmilieu (2005-2006)
bewezen. Zoals daar vastgesteld vormden een persoonlijke benadering en een goede
analyse van de vraagstelling essentiële elementen van de aanpak. Deze aanpak was positief
door alle betrokkenen geëvalueerd. Op basis van de ervaringen en de grote behoefte aan dit
type ondersteuning is dit vervolgproject Burgernetwerk verankerd uitgevoerd. Hierbij is,
naast het beantwoorden van burgervragen, gestreefd naar een verankering van de aanpak
bij andere organisaties.
De doelstellingen van het project zijn gehaald. In totaal zijn 33 vragen van
bewoners(groepen) beantwoord (gepland was 25) en meer dan 200 mensen hebben
deelgenomen aan workshops of andere presentaties over de ervaringen van het project. Het
doel van het project om de ervaringen te verankeren is in zoverre gehaald dat met 9
organisaties samengewerkt is om de kennis over te dragen. Een aantal organisaties is nog
bezig met het verankeren van de aanpak, bij een aantal andere is dat niet gelukt vanwege
ontbrekende financiën. Voor de langere termijn is het daarom nog niet duidelijk of
verankering bij al deze organisaties werkelijk zal beklijven.
De vereniging Leefmilieu gaat in ieder geval verder op de ingeslagen weg waarbij gezocht
wordt naar manieren om de aanpak minder arbeidsintensief te maken. De opgebouwde
samenwerkingsverbanden met bewonersgroepen (platforms) zullen verder verdiept worden.
Ook wordt verder gewerkt aan manieren om de samenwerking van actieve burgers en
deskundigen met ict te kunnen faciliteren, zodat ze elkaar onafhankelijk van tijd en plaats
kunnen ondersteunen.
De eindconclusie is dat het ondersteunen van burgers door deskundige medeburgers voldoet
in een zeer grote behoefte. De conclusie is echter ook dat deze ondersteuning niet spontaan
tot stand komt en dat er organisaties nodig blijven die de rol van kennismakelaar op zich
nemen.
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1

INLEIDING

1.1 Achtergrond project
De vereniging Leefmilieu (afkorting van Vereniging Stedelijk Leefmilieu Groen- en
Milieubeheer) heeft als doelstelling het streven naar een groen en gezond leefmilieu.
Kenmerkend voor de aanpak van de vereniging is de grote inbreng van milieudeskundigheid
en de samenwerking met kleine en grote organisaties in heel Nederland. Centraal staan
daarbij vaak milieuproblemen op het snijvlak van milieu en leefbaarheid en projecten waarbij
burgers geholpen worden zelf met hun milieuvraagstuk aan de slag te gaan.
Voorafgaand aan dit project heeft de vereniging vanaf 1 april 2005 tot 31 juli 2006 met
SMOM-subsidie het project "Burgers helpen burgers: het deskundigennetwerk" uitgevoerd.
De voornaamste doelstelling van dit project was burgers met deskundigheid te
ondersteunen. Een persoonlijke benadering en een goede analyse van de vraagstelling van
de burgers vormden essentiële elementen van de aanpak. Het initiatief, ook wel aangeduid
als Burgernetwerk Leefmilieu, was een succes: een handleiding voor de aanpak is ontwikkeld
en de beantwoorde vragen en antwoorden zijn gepubliceerd op http://www.leefmilieu.nl/.
De aanpak is positief door alle betrokkenen geëvalueerd. In het eindrapport "Burgernetwerk
Leefmilieu. Burgers helpen burgers met deskundigheid" gepubliceerd in augustus 2006 zijn
alle ervaringen, de aanpak en de conclusies samengevat1.
Op basis van de ervaringen en de grote behoefte aan dit type ondersteuning is dit
vervolgproject voorgesteld. Hierbij is gestreefd naar een verankering van de aanpak bij
andere organisaties en om anderen te inspireren om (onderdelen van de) aanpak over te
nemen of met de opgedane ervaringen op een andere manier hun voordeel te doen. Bij dat
laatste moet ook gedacht worden aan overheidsorganisaties. Onderdeel van het project
vormde ook de poging extra middelen te verwerven om daarmee meer activiteiten te kunnen
uitvoeren. Dit is op bescheiden schaal gelukt (ruim € 6.500 euro extra inkomsten zijn
gegenereerd).
Bij de aanvraag van het project is subsidie aangevraagd voor 3 jaar, omdat een goede
verankering van de aanpak geruime tijd zou vergen. Er is echter maar subsidie verleend voor
1 jaar, er is daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de einddatum van het project
te verschuiven om zo toch een langere doorlooptijd te krijgen. De totale looptijd van het
project is uiteindelijke van 1 januari 2007 tot 1 mei 2009 geworden.

1.2 Doelstelling project
De doelstellingen waren (aangepast aan de financiering voor 1 jaar):
• 20 à 25 vragen van bewonersgroepen beantwoorden en de vragen en antwoorden
publiceren op een website.
• Daarnaast ten minste 100 mensen informeren over het project door het geven van
workshops, presentaties en dergelijke.
• Voor de P.R. samenwerken met Milieucentraal, zodat de informatie over de
Burgernetwerkvragen ook via de site www.milieuengezondheid.nl beschikbaar gemaakt
kan worden.

1

Het rapport Burgernetwerk Leefmilieu. Burgers helpen burgers met deskundigheid is te vinden op de website van de
vereniging op http://www.leefmilieu.nl/ onder het kopje Burgernetwerk.

7

•

•

Om de aanpak van het burgernetwerk te verankeren wordt samengewerkt met andere
organisaties om hen te inspireren om (delen van) de Burgernetwerkaanpak over te
nemen.
Organiseren van een evaluatiebijeenkomst

1.3 Aanpak
Het project is uitgevoerd, door een projectteam bestaande uit een projectleidster, Marga
Jacobs en twee projectmedewerkers, Claudia van Steen en Harco de Blaauw. Vanwege
ziekte van een van de projectmedewerkers zijn enkele vragen door enkele tijdelijke krachten
uitgevoerd, maar het gaat hierbij maar om enkele vragen. Ook de vrijwilligers van Leefmilieu
hebben hun bijdragen aan het project geleverd vooral door het leveren van hand- en
spandiensten tijdens het symposium: inschrijvingen, inrichten ruimten, technische
ondersteuning, maken van foto's e.d. Er is afgezien van het instellen van een Raad van
Advies, gezien de geringere omvang van het project, zodat de daarvoor ingeplande uren
voor andere activiteiten gebruikt konden worden2.
Door middel van flyers en gerichte mailingen zijn potentiële vraagstellers en deskundigen
van het project op de hoogte gebracht. Daarbij lag al gauw het zwaartepunt op het vinden
van partners in plaats van op het krijgen van meer vragen. De vraagstellers bleken namelijk
op basis van het voorgaande project, gemakkelijk hun weg naar de vereniging te vinden.

1.4 Samenwerking met anderen
Zoals hierboven gesteld werkt de vereniging Leefmilieu veel met kleine en grote organisaties
samen en zeker in dit project, waar samenwerking in de doelstellingen is opgenomen, was
dit het geval. De voornaamste partners waaarmee structureel is samengewerkt zijn:
Milieucentraal, de Gelderse Milieufederatie, Vereniging voor Milieukundigen, MOB
(MOBilisation for the environment), KNHM (een fonds3) en het Platform Gezondheid en
Milieu. Daarnaast is op ad hoc basis met veel meer organisaties samengewerkt, deze
organisaties zijn opgenomen in hoofdstuk 5.

1.5 De resultaten
De doelen zijn gehaald.
• Er zijn 33 vragen beantwoord en 26 zijn er op de website gepubliceerd. In dit verslag
is een lijst daarvan opgenomen bij paragraaf 3.3
• Er zijn veel presentaties en workshops gehouden. Zie voor het overzicht paragraaf 4.2.
In totaal zijn hierdoor meer dan 200 mensen over het project geïnformeerd.
• De materialen van het Burgernetwerk zijn (voor zover geschikt) beschikbaar gemaakt
voor de website www.milieuengezondheid.nl, die Milieucentraal beheert. Met
milieucentraal is en wordt ook rond de site www.wikilucht.nl intensief samengewerkt
(zie ook par. 5.5)
• Doel van het oorspronkelijke projectvoorstel (met de looptijd van 3 jaar) was het
betrekken van 5 partnerorganisaties. Dit doel is ook met de veel geringere financiering
voor 1 jaar gehaald. Negen organisaties hebben initiatieven genomen om de
ondersteuning van bewonersgroepen met vragen ter hand te nemen. Het overzicht is
te vinden in hoofdstuk 5. Daar staan ook de nieuwe initiatieven die de vereniging
Leefmilieu op basis van de opgedane ervaringen heeft gestart.
2
3

Deze wijziging is in de voortgangsrapportage van 1 januari 2007 - 30 juni 2007 toegelicht.
Nadere informatie op www.knhm.nl
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Er is een evaluatiebijeenkomst gehouden in de vorm van een symposium van een dag.
Op dit symposium zijn behalve de ervaringen van het Burgernetwerk ook de ervaringen
van betrokken bewonersgroepen, deskundigen en partnerorganisaties aan de orde
geweest. Dit symposium is door meer dan 85 deelnemers bezocht.

De conclusie kan dan ook heel kort zijn:
Het ondersteunen van burgers door deskundige medeburgers voldoet in een zeer grote
behoefte. Deze ondersteuning komt echter niet spontaan tot stand en organisaties die de
vragen grondig samen met de vraagstellers analyseren en de deskundigheid daarbij
organiseren zijn nodig. Bij dit project blijkt de bereidheid van veel organisaties om met deze
uitdaging aan de slag te gaan. Daarbij verschillen de manieren waarop de verschillende
organisaties dit aanpakken natuurlijk. Er is binnen dit project een hoopvol begin gemaakt
met de verankering van de burgernetwerkgedachte, echter deze lijkt afhankelijk te blijven
van subsidies of financiële ondersteuning van fondsen en goede doelen.
In het vervolg van dit eindrapport worden al deze aspecten verder uitgewerkt.
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2

OPZET VAN HET PROJECT

2.1 Inleiding
Het project beoogt actieve burger(groepen) met lastige milieuvragen te ondersteunen met
expertise. Daarnaast is minstens zo belangrijk dat in dit project geprobeerd wordt deze
ondersteuning te verankeren bij andere (milieu)organisaties. Zoals zal blijken zijn daartoe
een veelheid aan activiteiten ontplooid. In dit hoofdstuk wordt de aanpak en de fasering op
hoofdlijnen belicht en in de hoofdstukken daarna volgt per onderdeel de uitwerking.

2.2 Aanpassingen vanwege kortere duur
Bij de aanvraag van het project werd uitgegaan van een looptijd van 3 jaar. Omdat de
subsidie verleend is voor 1 jaar zijn de doelen van het project hierop aangepast.
De doelstellingen van het project waren:
• 20 à 25 vragen van bewonersgroepen beantwoorden en de vragen en antwoorden
publiceren op een website.
• Daarnaast ten minste 100 mensen informeren over het project door het geven van
workshops, presentaties en dergelijke.
• Voor de P.R. samenwerken met Milieucentraal, zodat de informatie over de
Burgernetwerkvragen ook via de site www.milieuengezondheid.nl beschikbaar gemaakt
kan worden.
• Om de aanpak van het burgernetwerk te verankeren wordt samengewerkt met andere
organisaties om hen te inspireren om (delen van) de Burgernetwerkaanpak over te
nemen.
• Organiseren van een evaluatiebijeenkomst
Vooral het samenwerken met andere organisaties voor het verankeren van de
Burgernetwerkaanpak was het project gebaat bij een langere doorlooptijd. Verder noopte
ziekte van een van de projectmedewerkers tot een langzamere aanpak. We hebben daarom
tweemaal uitstel aan SenterNovem gevraagd voor de einddatum en vanwege de
verschuiving van middelen ook een aangepaste begroting ingediend. Deze drie verzoeken
zijn gehonoreerd.4

Uiteindelijke duur van het project was: 1 januari 2007 tot 1 mei 2009.

2.3 Fasering van het project
Grofweg zag de fasering van het project er als volgt uit:

Januari - december 2007
−
−

−
−

Beantwoorden van vragen.
Gesprekken voeren met organisaties over samenwerking en ondersteunen van
Provinciale Milieufederaties bij het indienen van een subsidievoorstel voor "Versterking
samenhang ondersteuning Burgerparticipatie".
Samenwerking met Milieucentraal bij het toegankelijk maken van de informatie uit het
Burgernetwerk voor de website www.milieuengezondheid.nl.
Houden van presentaties.

4

Brief SenterNovem 31 augustus 2007: wijziging einddatum naar 1 november 2008
Brief SenterNovem 1 december 2008: wijziging einddatum naar 1 mei 2009
Brief SenterNovem 29 maart 2009: Goedkeuring wijziging begroting
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Januari - december 2008
−
−

−

−

Beantwoorden van vragen en de vragen met antwoorden publiceren op de website.
Gesprekken voeren met organisaties over samenwerking en de Vereniging voor
Milieukundigen (VVM) ondersteunen bij uitwerken van het project Burgerloket. Evaluatie
handleiding Burgernetwerk.
Houden van verschillende presentaties onder andere voor het LOM-Handhavingscongres
2008 waarbij alle 1000 deelnemers de presentatie over het Burgernetwerk hebben
ontvangen.
Organisatie symposium Opkomen voor je eigen leefomgeving, hoe kan dat beter? op 26
september 2008 in Nijmegen ter afronding en evaluatie van het project.

Januari - april 2009
−
−
−

Afronden laatste vragen en deze publiceren op de website.
Verslagen en presentaties van het symposium publiceren.
Schrijven eindrapport.

Tijdens de hele looptijd zijn in de Nieuwsbrief van de vereniging een tiental stukjes over het
Burgernetwerkproject gepubliceerd, het complete overzicht is te vinden in par. 6.2. In dit
eindrapport zijn enkele ervan als illustratie opgenomen. Op de site van de vereniging zijn ze
allemaal terug te vinden.

2.4 Uitgevoerde werkzaamheden
De uitgevoerde werkzaamheden vallen uiteen in meerdere, onderling sterk verbonden
aspecten, ze worden in afzonderlijke hoofdstukken besproken:
 Hoofdstuk 3. Burgers helpen medeburgers. Vragen beantwoorden samen met
deskundigen en de vragen met antwoorden publiceren op de website
 Hoofdstuk 4. Kennisoverdracht. Het houden van presentaties en workshops om
de kennis over te dragen en om anderen te interesseren voor samenwerking.
 Hoofdstuk 5. Verankeren burgernetwerk. Andere organisaties stimuleren om
samen te werken bij de ondersteuning van burgers en bewonersgroepen met
milieuvragen.
 Hoofdstuk 6. PR en communicatie. De resultaten van het project zijn op
verschillende manieren gepubliceerd, veel daarvan komen al bij de bovenstaande
punten aan de orde. Voor zover daar niet besproken zullen ze in dit hoofdstuk
behandeld worden.
 Hoofdstuk 7. Evaluatie in afsluitend symposium. Op 26 september 2008 is het
afsluitende symposium georganiseerd, waaraan door ruim 85 mensen uit heel
Nederland is deelgenomen. Het programma en de voornaamste conclusies en
aanbevelingen worden hier besproken.
 Hoofdstuk 8. Conclusies en aanbevelingen voor vervolg. In dit hoofdstuk
worden de eindconclusies van het project getrokken en suggesties gegeven voor
vervolg.
Van veel activiteiten zijn stukken en verslagen op de website van de vereniging te vinden op
www.leefmilieu.nl. Hier zal vaak naar verwezen worden voor nadere informatie.
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3

BURGERS HELPEN MEDEBURGERS

3.1 Inleiding
Kern van de aanpak van het Burgernetwerk is het feit dat er enerzijds mensen zijn die
worstelen met complexe milieuproblemen en dat er anderzijds mensen zijn die over de
kennis beschikken om deze mensen direct of indirect te helpen. Uitgangspunt is ook dat deze
experts daartoe bereid zijn. Dit uitgangspunt had zich in het vorige project bewezen en de
handleiding met de toelichting op de vele valkuilen lag klaar. In dit project hebben we deze
aanpak gevolgd, verder gestroomlijnd en de handleiding geëvalueerd, verder zijn er 33
vragen beantwoord met de directe of indirecte inbreng van deskundigen. In dit hoofdstuk
worden deze uitkomsten op een rijtje gezet.

3.2 Handleiding en formats
De handleiding van het Burgernetwerk is in het eerdere project "Burgers helpen burgers: het
deskundigennetwerk" tot stand gekomen. Voor de intake van de vragen is gebruikt gemaakt
van de ook in dat project ontwikkelde formulieren die het mogelijk maakten vraagstellers op
een eenduidige manier te interviewen. Hiermee werden van meet af aan alle relevante
gegevens vastgelegd. Deze formulieren maakten het eenvoudiger om informatie tussen de
verschillende projectdeelnemers uit te wisselen. Daarnaast zijn ook voor de presentatie van
de informatie op de website afspraken gemaakt tussen de projectmedewerkers zodat
informatie overzichtelijk gepresenteerd kon worden.
De oorspronkelijke handleiding is in dit project opnieuw gebruikt, zij vormt een belangrijke
basis voor de door Leefmilieu ontwikkelde aanpak. De handleiding is op het einde van het
project geëvalueerd en daarbij zijn slechts enkele formuleringen aangepast. Verder bleek de
handleiding nog prima te voldoen. Zij is, met de kleine aanpassingen, als bijlage 1 aan dit
verslag toegevoegd.

3.3 Vragen beantwoorden en de vragen en antwoorden publiceren
Het projectteam kwam gemiddeld een keer per maand bij elkaar. In deze bijeenkomsten
werd de voortgang van de openstaande vragen doorgesproken en adviseerden de
projectmedewerkers elkaar over de deskundigen die benaderd konden worden. Tijdens de
bijeenkomsten ging ook veel aandacht uit naar de vragen en antwoorden die voor de
website geschreven moesten worden. Er bleek namelijk steeds een vertaalslag nodig te zijn
om van de antwoorden, die op maat voor de vraagstellers gemaakt werden, een websitestuk
te schrijven. Voor de geïnteresseerde lezers moest de context helder gemaakt worden en de
informatie zo veralgemeniseerd worden dat ze toch bruikbaar was. Dit bleek regelmatig een
opgave. Omdat de verstrekte informatie in veel gevallen maar een beperkte houdbaarheid
heeft, is ervoor gekozen om duidelijk een datum erbij te vermelden.
Vooraf was gepland dat er ongeveer 20 à 25 vragen succesvol beantwoord zouden worden.
Deze doelstelling is gehaald, er zijn 33 vragen beantwoord, 26 ervan leenden zich voor
publicatie op de site.
In een enkel geval hebben we mensen uit Gelderland naar de Gelderse Milieufederatie
verwezen omdat zij in de loop van de tijd meer capaciteit vrijmaakten voor ondersteuning
van vraagstellers uit Gelderland. Wij konden onze capaciteit dan richten op vraagstellers die
niet ergens anders terecht konden. Ook zijn vraagstellers verwezen naar onze site
www.lokalelucht.nl als het ging om eenvoudige vragen over luchtkwaliteit. Vanuit die site
konden die vragen namelijk behandeld worden. Als gevolg daarvan zijn er dus minder vragen
over luchtkwaliteit in dit project behandeld dan in het vorige Burgernetwerkproject.
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Onderstaand een overzicht van de vragen met de categorieën waaronder ze op de website
geplaatst zijn.

Bodem
1)

Vervuilt de naastgelegen vuilstort via het grondwater de leefomgeving?

Lucht
2)
3)

Worden alle (bouw)projecten in een wijk meegenomen bij luchtkwaliteitstoetsing?
Welk meetstation uit het landelijk meetnet moet worden gekozen bij
luchtkwaliteitsrapportages voor een bepaald gebied?

Geluid
4)
5)

Hoe kan de geluidsoverlast van de elektriciteitscentrale verminderd worden?
Is de schrikkelcirculaire van toepassing op het verkeer van en naar de
mengvoederinrichting?

Geur
6)
7)
8)

Zijn de geurnormen van het composteerbedrijf streng genoeg om stankoverlast te
voorkomen?
Hoe kom ik achter de bron van de brandlucht in mijn huis?
Kan een composteerbedrijf gezondheidsklachten veroorzaken?

Bestemmingsplannen
9) Wat is de status van de bouwplannen in de buurt?
10) Wat is leidend een bestemmingsplan of streekplan?

Groen in de wijk
11) Wat zijn de effecten van bouwplannen op een rij oude kastanjebomen?

Wet- en regelgeving/ vergunningen
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Wat te doen als een megastal vol kippen niet voldoet aan wet- en regelgeving?
Wat te doen als een megastal vol kippen niet voldoet aan normen uit de vergunning?
Hoe borg je dat je als belanghebbende wordt geaccepteerd in procedures?
Is er een milieueffectrapportage nodig bij vestigen van een asfaltcentrale?
Gevraagd: beoordeling van een ontwerpmilieuvergunning van een biochemisch bedrijf.
Bestaat er een reparatieprocedure voor vernietigde vergunningen?
Is bij milieuvergunningen het advies van de VROM-inspectie verplicht?
Loop je risico op een financiële claim bij het aanspannen van een beroepsprocedure?
Wat is de jurisprudentie over het oprichten van een biovergistingsinstallatie?
Kan een bedrijf een gedoogbeschikking krijgen als het eerder de regels heeft
overtreden zonder dat de overheid is opgetreden?

Tips en trucs voor actie
22) Hoe voorkom je dat je groene leefomgeving verandert in hoogbouw?
23) Hoe bespoedig je de verplaatsing van een bedrijf dat overlast veroorzaakt?
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Landbouw
24) Valt de grond, waarop de grondstoffen geteeld worden, onder de vergunning van de
biovergistingsinstallatie?

Veiligheid
25) Moet de brandweer een advies uitbrengen over een LPG-tankstation?
26) Moet er voor een LPG-tankstation een kwalitatieve risico-analyse (QRA) gemaakt
worden?
De 7 vragen die niet op de site gepubliceerd zijn hadden betrekking op:
- bestemmingsplanprocedures in relatie met de planning van scholen vlakbij snelwegen (2)
- megastallen (2)
- een MER van een asfaltcentrale en
- de AMVB over de een opslag van uien.

In het algemeen bleek er geen hergebruik van eerdere antwoorden mogelijk. Dit werd
misschien ook veroorzaakt doordat de vraagstellers eerst de informatie op onze website
raadpleegden voordat ze een beroep op ons deden. Een uitzondering hierop vormden de
adviezen uit de categorie "Tips en Trucs voor actie" die werden vaker hergebruikt. Dit
gebeurde vaak in de gesprekken met (groepen)vraagstellers die soms ook het karakter
hadden van kleine workshops. Vaak werd op die momenten ook veel wegwijs informatie over
regelgeving en procedures in Nederland verstrekt.

3.4 Inbreng deskundigen
In de meeste gevallen is het ons gelukt om deskundigen te vinden om de vraagstellers te
ondersteunen of ons het antwoord op de vraag te geven. In een enkel geval is dat niet
gelukt. We konden bijvoorbeeld geen expert vinden die bereid was een extern
veiligheidsonderzoek van een LPG-tankstation te evalueren. In de andere gevallen lukte het
wel waarbij we met sommige deskundigen een hechte band opbouwden en zij het geen
probleem vonden als we vaker een beroep op hen deden.
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3.5 Conclusies
Uit de aanpak kunnen veel conclusies getrokken worden, hieronder worden de voornaamste
weergegeven:
o
Opnieuw is vastgesteld dat de aanpak zoals in het eerdere project ontwikkeld is werkt.
o
In vrijwel alle gevallen was de benodigde expertise te vinden.
o
De projectmedewerkers die het project uitvoeren moeten heel deskundig zijn op een
breed gebied en affiniteit hebben met het perspectief van burgers.
o
Het beantwoorden van de vragen van bewonersgroepen is vrijwel geheel maatwerk,
behoudens de meestal zijdelings gegeven informatie over het organiseren van een
bewonersgroep, informatie over wet- en regelgeving en wettelijke procedures.
o
Wat betreft de interne aanpak blijken de bijeenkomsten van het projectteam belangrijk
voor het uitwisselen van ervaringen, het nadenken over potentiële experts die
ingeschakeld kunnen worden en het signaleren van valkuilen (zie ook bijlage 1 voor de
handleiding daarover).
De vragen en antwoorden op de vragen zijn gepubliceerd op de site van Leefmilieu
http://www.leeefmilieu.nl onder het kopje Burgernetwerk > vragen en antwoorden. Gezien
het feit dat deze antwoorden vanwege de wijzigingen in de regelgeving slechts een geringe
houdbaarheid hebben, is het belangrijk dat er steeds een datum bij staat. De vragen van dit
tweede project zijn opgenomen in dezelfde structuur als de vragen van het eerste project,
anders zou het voor de bezoekers van de website onoverzichtelijk worden. Uit de vermelde
datum en het hierboven gegeven overzicht wordt duidelijk welke vragen het betreft.
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4

KENNISOVERDRACHT

4.1 Inleiding
Dit project was van meet af aan gericht op de verankering van de ervaringen van het
Burgernetwerk bij andere organisaties. Daarom vormde de kennisoverdracht in de vorm van
workshops, presentaties en bijdragen aan congressen een integraal onderdeel van het
project. Er is ook een aparte flyer ontwikkeld die andere organisaties attendeerde op de
samenwerkingsmogelijkheden.
Het was de doelstelling van het project om met presentaties minstens 100 mensen te
bereiken. Dit is uitstekend gelukt. Zoals uit de onderstaande opsomming blijkt hebben 145
mensen deelgenomen aan de verschillende bijeenkomsten opgenomen in dit hoofdstuk.
Daarnaast hebben 85 mensen deelgenomen aan het symposium dat de vereniging op 26
september 2008 organiseerde. Het symposium met als titel Opkomen voor je leefomgeving,
hoe kan dat beter? wordt in dit hoofdstuk niet verder besproken maar komt aan de orde bij
de evaluatie van het project in hoofdstuk 7. Ook de gesprekken in klein verband met
vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties over het Burgernetwerk zijn niet in dit
overzicht opgenomen. Deze contacten worden in hoofdstuk 6 besproken waarin de
verankering van het Burgernetwerk centraal staat.

4.2 Presentaties
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de presentaties die gegeven zijn
met daarbij steeds de datum, de titel van de presentatie, de titel van de bijeenkomst, de
plaats van de bijeenkomst, wie de bijeenkomst organiseerde en het aantal deelnemers
Datum
30 mrt 2007

Titel
Titel: Burgers helpen burgers met

Plaats

Organisatie

Utrecht

Platform Milieu en
Gezondheid

15

Eersel

Groen Links De
kempen

31

Nijmegen

Centre for
Sustainable
Management of
Resources
Radboud Universiteit
Landelijk overleg
Milieuhandhaving
(LOM)

deskundigheid

24 nov 2007

17 mrt 2008

Bijeenkomst: Ondersteuning van
bewonersgroepen, hoe doen we dat samen?
Titel: Tegengas voor goede lucht
Wat kunnen we van elkaar leren?
Bijeenkomst: Tegengas natuurlijk de
Kempen
Titel: Milieu en de rol van burgers.
Van actie tot participatie en omgekeerd
Bijeenkomst: (Arbeids)milieu en gezondheid,
de rol van Perceptie en Communicatie

04 sep 2008

Titel: Burgers, partners in de handhaving?

Utrecht

25 feb 2009

Bijeenkomst: LOM-congres: De kunst van
het samenspel
Titel: Burgernetwerk werkt voor gezonde
ruimtelijke ordening
Bijeenkomst: Gezonde Ruimtelijke ordening

Utrecht

Aantal

Vrouw en Milieu
(VEM)

De presentaties zijn te vinden op de site van Leefmilieu www.leefmilieu.nl onder het kopje
Burgernetwerk. In de presentaties worden steeds de ervaringen van het Burgernetwerk
toegelicht waarbij de presentatie natuurlijk steeds op maat gemaakt is voor de betreffende
bijeenkomst en de doelgroep.
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6

70

23

De doelgroepen van de verschillende bijeenkomsten waren achtereenvolgens:
Datum
30 mrt 2007
24 nov 2007
17 mrt 2008
04 sep 2008
25 feb 2009

Doelgroep
medewerkers van ngo's op het gebied van milieu en gezondheid
lokale politici, leden van politieke partijen en van actiegroepen
studenten geneeskunde en milieu
bestuurders en ambtenaren verantwoordelijk voor handhaving
medewerkers van ngo's op het gebied van milieu en gezondheid.
Beleidsambtenaren en medewerkers van milieu-adviesbureau's

Naast presentaties voor bovenstaande organisaties is ook samengewerkt met de Universiteit
Utrecht. Medewerkers van het Burgernetwerk traden op in de rol van klant van de
Wetenschapswinkel om de studenten van het onderwijsproject: De wetenschapper als
adviseur te leren wat er bij komt kijken om maatschappelijke organisaties te adviseren.
Als illustratie onderstaand een kort artikel over de bij bijeenkomst Natuurlijk tegengas in de
Kempen die in de Nieuwsbrief van Leefmilieu is gepubliceerd (jaargang 6, nummer 1 januari
2008).

4.3 Conclusies
Aan uiteenlopende doelgroepen en op uiteenlopende locaties is het Burgernetwerk
gepresenteerd. Het initiatief ontmoette overal veel waardering, men herkende de noodzaak
van ondersteuning met expertise bij lastige milieuvraagstukken. De meeste bezoekers aan de
presentaties bleken in een of andere rol (vraagsteller, ambtenaren of adviseur) hiermee
ervaring te hebben opgedaan. Ook vanuit ambtenaren en adviseurs werd de inbreng van
deskundige ondersteuning aan de vraagstellers gewaardeerd. Zonder een dergelijke
deskundige ondersteuning overheerste vaak emoties bij de vraagstellers en insprekers en dat
stond een constructieve aanpak vervolgens soms in de weg.
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5

VERANKEREN BURGERNETWERK

5.1 Inleiding
Doel van de verankering van het Burgernetwerk is er voor te zorgen dat de ervaringen van
het Burgernetwerkproject door zo veel mogelijk organisaties geadopteerd worden. Daarbij is
het natuurlijk niet haalbaar en ook niet wenselijk dat andere organisaties de aanpak precies
kopiëren. Maar wel is het de bedoeling dat elementen van de aanpak overgenomen worden
zodat zoveel mogelijk actieve burgers ondersteund worden met deskundigheid.
In het eerste Burgernetwerkproject was al samenwerking gegroeid met organisaties als
Milieucentraal en de Gelderse Milieufederatie. Deze samenwerking is in de loop van dit
project verdiept en met nieuwe organisaties zijn banden aangeknoopt. Meerdere organisaties
waren te overtuigen dat een betere ondersteuning van actieve bewoners(groepen)
noodzakelijk is. Dit leidde tot initiatieven bij deze organisaties om projecten uit te voeren,
het struikelpunt vormde echter steeds de financiële en personele mogelijkheden. Hiervoor
werd meestal een beroep gedaan op subsidie. In enkele gevallen werd deze verleend en
ging het project door, maar in andere gevallen werd er geen extra financiering verworven en
kon het project daardoor geen doorgang vinden.
In dit hoofdstuk passeren alle projecten die de organisaties hebben gepland de revue, en
worden de volgende aspecten besproken:
 naam initiatief met korte omschrijving;
 met welke organisatie(s) het project is of wordt uitgevoerd en op welke manier
Leefmilieu erbij betrokken is:
 welke elementen van de Burgernetwerk aanpak opgepakt worden;
 of het project uitgevoerd kon worden en zo ja in welke fase het zich ten tijde van het
schrijven van dit rapport bevindt.
De







volgende initiatieven passeren achtereen vervolgens de revue:
Wikihier (5.2)
Zelf aan de slag met gezonde lucht (5.3)
Versterking Ondersteuning Burgerparticipatie (5.4)
Wikilucht (5.5)
Burgerloket: burgers en experts vinden elkaar (5.6)
Oprichten platforms (5.7)

Naast bovengenoemde initiatieven heeft de projectleider van het Burgernetwerk de
ervaringen van het Burgernetwerk besproken met de medewerkers van het Meldpunt
Gezondheid en Milieu en zij hebben van deze ervaringen gebruik gemaakt voor het indienen
van een subsidievoorstel: Draagvlak voor Milieu is Gezondheid. Omdat vanuit het project
slechts in bescheiden mate aan dit voorstel is meegewerkt, voor het geven van inbreng
vooraf en het ondersteunen bij de eindredactie, is dit voorstel niet apart toegelicht.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.

5.2 Wikihier
WikiHier is een project van de Stichting Gelderse Milieufederatie. Doel van het project is om
het milieuorganisaties eenvoudiger te maken om efficiënt en beter antwoord te geven op
vragen van milieugroepen en individuele burgers die een actieve rol willen vervullen bij de
bescherming en ontwikkeling van hun leefomgeving. Wikihier doet dit door op een nieuwe
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manier de inzet van mensen (informatiemakelaars en experts) te combineren met technologie
(Twiki technologie en natuurlijke taaltechnologie).
Een deelproject is de WikiHier Expertbank waarbij bemiddeling geboden wordt tussen burgers
en milieukundigen via internet met taaltechnologie.
De rol van Leefmilieu is geweest het meedenken over de aanpak van het project en de
ervaringen die opgedaan zijn bij Burgernetwerk en Wikilucht (zie hierover par 5.5.) in te
brengen in de evaluatie. De meeste gesprekken hadden daarbij plaats met Hans van der Lee
(Gelderse Milieuferderatie) en John Verheijden (Mooi Informatiebeheer).
De kenmerken van de Burgernetwerkaanpak in dit Wikihierproject zijn: het ondersteunen van
burgers met milieuvraagstukken in de eigen leefomgeving. In het Burgernetwerkproject
bemiddelen mensen tussen vraagsteller en deskundige. Het was de bedoeling dat in het
Wikihierproject de software dat zou doen. Dit laatste onderdeel van het project is (nog) niet
geïmplementeerd.

5.3 Zelf aan de slag voor een gezonde lucht
Het Milieucentrum Amsterdam heeft het project uitgevoerd: zelf aan de slag voor gezonde
lucht. Inge Verhoef van het Milieucentrum Amsterdam heeft daarbij Leefmilieu gevraagd om
ondersteuning bij de opstart van de groepen. Door de projectleidster van het Burgernetwerk
is op basis van enkele gesprekken met Inge Verhoef een handleiding geschreven voor de
opstart van de groepen: Eerste stappen en tips voor de start van een groep. Deze is
gepubliceerd op de website van Leefmilieu en ook als bijlage 2 aan dit rapport toegevoegd.

5.4 Versterking ondersteuning burgerparticipatie
Met de Gelderse Milieufederatie (GMF) zijn regelmatige en uitgebreide contacten geweest
over het verankeren van de Burgernetwerkaanpak. Met de directeur van de GMF, Volkert
Vintges zijn meerdere gesprekken gevoerd en in het verlengde van deze gesprekken zijn
stukken geschreven om deze verankering te faciliteren, zoals het paper: Burgernetwerk en
Milieufederaties een natuurlijke combinatie (25 februari 2007). Op initiatief van Volkert
Vintges is vervolgens een landelijke groep gevormd waaraan behalve de Provinciale
milieufederaties en Milieudefensie ook Milieucentraal, Natuur en Milieu en de vereniging
Leefmilieu deelnamen. Deze groep heeft binnen de verschillende organisaties de behoefte
aan ondersteuning geïnventariseerd en door de vereniging Leefmilieu is een voorzet
geschreven over het adequate niveau van ondersteuning. Op basis van deze
vooronderzoeken hebben de volgende organisaties gezamenlijk een subsidievoorstel voor
VROM (SMOM-subsidie) geschreven voor cofinanciering om in 2008 te kunnen starten met
de uitrol van het project:
• Stichting De Provinciale Milieufederaties (formele aanvrager) samen met
• Vereniging Milieudefensie,
• IVN,
• Stichting Natuur en Milieu,
• Vereniging Stedelijk Leefmilieu en
• Milieucentraal
In december 2007 is de SMOM-subsidie verleend (nummer project is SMM0702037).
Voor Leefmilieu was het feit dat de samenwerkende landelijke organisaties hiermee de
burgerondersteuning gingen versterken een uitstekende landelijke vervolg op het
Burgernetwerkproject.
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Doelstellingen van het project zijn (uit de oorspronkelijke aanvraag)
"Ervoor zorgen dat de bestaande ondersteuning van de verschillende vormen van
burgerparticipatie op het gebied van de omgevingskwaliteit wordt verbeterd, opdat de
participerende burger zich ‘meer adequaat’ geholpen voelt:
Onder adequate ondersteuning verstaan we:
• Gemakkelijk te vinden
• Optimale ontsluiting van beschikbare informatie bij de vele aanbieders
• Bij ingewikkelder vraag, advies binnen twee weken
• Bij doorverwijzing meteen naar de juiste persoon of instantie die dan vervolgens wel
concreet kan helpen
• Bij voorkeur gratis
• Bevordert empowerment van de burger of groep"
Een element uit de Burgernetwerkaanpak waarop rechtstreeks is voortgebouwd is de
vraagarticulatie. Citaat uit de aanvraag: "Verbeteren van de vraagbeantwoording door de
essentie van het probleem te achterhalen (vraagarticulatie). Achter gestelde vragen blijken
bij doorvragen door de ondersteuner vaak andere meer essentiële vragen te schuilen. Juist
dit doorvragen op de vraag (vraagarticulatie) blijkt bij Burgernetwerk, maar ook bij de
rechtsbijstandbureaus, een essentiële maar ook arbeidsintensieve vorm van ondersteuning.
Ook bij vragen die per internet of email binnen komen, zal, indien een bevredigend antwoord
niet direct wordt gevonden, een vorm van doorvragen nodig zijn. Gezocht wordt naar een
werkwijze waarbij grotere aantallen vraagstellers kunnen worden geholpen. De ervaringen
die door Burgernetwerk, Milieudefensie, Milieucentraal en de rechtsbijstandbureaus zijn
opgedaan zullen zo goed mogelijk betrokken worden om – op een uit oogpunt van
beschikbare menskracht haalbare wijze - de vraag bij te sturen zodat deze de kern van het
probleem raakt."
Over de uiteindelijke resultaten is in dit stadium nog niet veel te zeggen. Door de penvoerder
worden over dit project uiteraard (tussen)rapportages naar SenterNovem gestuurd. Een van
de resultaten van dit project was de GMF helpdesk waarover we onderstaand stukje in onze
Nieuwsbrief opgenomen hebben (Jaargang 6 nummer 5 november 2008).

De bijdrage vanuit Leefmilieu bij de uitvoering van het project bestond uit het meedenken
over het project in de stuurgroep en het maken van voorstellen voor een grootschalige kickoffbijeenkomst die het project binnen de betrokken organisaties op de kaart zou zetten.
Uiteindelijk is hierover door de projectleider voor een kleinschaliger aanpak gekozen. De
deelname aan de stuurgroep van het project is vanaf mei 2009, met het afronden van het
Burgernetwerkproject, beëindigd. Van dit project wordt voor SenterNovem uiteraard nog een
eigen eindrapportage gemaakt.
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5.5 Wikilucht
Met Milieucentraal is gedurende de looptijd van het project samengewerkt in het kader van
het webportal Milieu en Gezondheid. Dit betekent dat er vanuit Leefmilieu redactionele
bijdragen zijn geleverd vanuit de ervaringen van het Burgernetwerk. Verder wordt er in de
begeleidingsgroep meegedacht over het optimaliseren van de ondersteuning van burgers
met complexe milieuvraagstukken op het snijvlak van milieu en gezondheid. Gebleken is dat
er zeer veel vragen leven op dit punt, veel meer als vanuit de Burgernetwerkaanpak te
behandelen zijn. Daarom is steeds nagedacht over minder tijdrovende manieren waarop
mensen elkaar met informatie en goed raad kunnen ondersteunen. Een van de bruikbare
mogelijkheden is wiki-technologie. Wiki is open source software die (o.a.) gebruikt wordt
voor de wikipedia. Iedereen die dat wil kan op zo'n site een stuk publiceren, bijvoorbeeld
een antwoord op een vraag. Naast het opzetten en bekendmaken van de site en het zo
nodig mensen trainen in het gebruik, is vooral het beheer arbeidsintensief. In het ideale
geval loopt het stellen en beantwoorden van de vragen vanzelf. Natuurlijk is niet op
voorhand duidelijk of dat in dit geval gaat lukken.
Om na te gaan of een dergelijk aanpak ook voor de vragen en antwoorden van burgers zou
werken hebben Milieucentraal en Leefmilieu het initiatief tot het maken van een dergelijke
wiki genomen. Gekozen is daarbij voor het thema luchtkwaliteit omdat daarover veel vragen
binnenkomen en Leefmilieu op dit punt veel kennis heeft en een
groot netwerk.
Vervolgens heeft een student van de opleiding Bedrijfskundige
Informatica van Avans Hogeschool de website gebouwd
www.wikilucht.nl en een eerste bescheiden start gegeven. Snel
bleek dat er twee zaken nog verbeterd moesten worden: het
gebruikersgemak van de site en de bekendheid ervan bij de
doelgroep. Nu moeten deelnemers over relatief veel ict-kennis
beschikken om de site te kunnen bedienen. Aan beide aspecten
wordt op dit moment gewerkt. Een groep studenten van Avans
Hogeschool, van dezelfde opleiding, zijn de website gebruiksvriendelijker aan het maken.
Ook komen er uitgebreidere mogelijkheden om eigen ervaringen van de groepen op de site
te zetten. Als deze ict-fase is afgerond zal Milieucentraal de eerste fase van de P.R.
organiseren. Planning daarvoor is najaar 2009. In overleg met Milieucentraal is afgesproken
dat de vereniging Leefmilieu daarna, vanaf januari 2010, het beheer van de site op zich
neemt en zorgt dat de vragen beantwoord worden. Voor de verdere uitrol van het initiatief
zal een subsidieverzoek gedaan worden voor SMOM-subsidie. De concepttitel van dit voorstel
luidt: Samen schrijven aan een wikipedia voor gezonde lucht.

5.6 Burgerloket: burgers en experts vinden elkaar
Geënthousiasmeerd door de ervaringen van het Burgernetwerk heeft de Vereniging voor
Milieuprofessionals (VVM) in 2008 een subsidieverzoek ingediend voor de vorming van een
Burgerloket waarbij de meer dan duizend bij haar aangesloten deskundigen burgers konden
ondersteunen. Dit voorstel met als titel Burgerloket: burgers en experts vinden elkaar
vormde de gedroomde verankering van het Burgernetwerk.
De belangrijkste doelstelling was: "Burgers ondersteunen bij ingewikkelde milieuvragen met
het doel dat burgers goed voorbereid en geïnformeerd deel kunnen nemen in
onderhandelings- en besluitvormingsprocedures waardoor betere interactie tussen burgers
enerzijds en overheden en bedrijven anderzijds ontstaat en de kans groter is dat
onderhandelingen leiden tot een voor beide partijen acceptabel compromis."
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In hoofdstuk 5 van de aanvraag worden de beoogde resultaten op een rijtje gezet. Hieronder
zijn ze integraal overgenomen:
• Er is een databank met daarin de beschikbare deskundigen, hun expertise, gegevens
over hoe vaak per jaar zij geraadpleegd mogen worden en welke vragen zij beantwoord
hebben.
• Toelevering van vragen via uiteenlopende kanalen is gerealiseerd, gedurende 40 weken
per jaar komen 4 vragen per week binnen. In totaal worden in twee jaar 320 vragen van
burgers / bewonersgroepen beantwoord.
• Semi-automatische koppeling tussen vraag en expert is gerealiseerd zodat snel de juiste
expert ingeschakeld kan worden.
• Beantwoorde vragen zijn vastgelegd en openbaar gemaakt, zodat informatie toegankelijk
is voor ‘derden’ en beschikbaar komt voor een breed publiek. Publicatie zal geschieden op
de website en in het tijdschrift Milieu van de VVM en op Wikihier en/of Milieuhulp.
• Aansluiting met bestaande initiatieven van Milieuhulp en Wikihier wordt geoptimaliseerd
waardoor een compleet geheel wordt gerealiseerd van een digitaal loket met
mogelijkheden een deskundige te raadplegen en ook via die kanalen burgervragen
worden toegeleverd.
• Er is een handleiding opgesteld ten behoeve van experts; experts zijn geïnstrueerd en
worden begeleid.
• Intakeformulier is gemaakt ten behoeve van vraagarticulatie.
• Na afloop van het project is het burgerloket geïmplementeerd in de werkprocessen van
de VVM.
Zowel de ondersteuning van burgers, de vraagarticulatie en de toegankelijkheid van de
vragen en antwoorden voor anderen worden hierin gewaarborgd. Daarnaast wordt ruime
aandacht besteed aan de rol van de deskundigen.
Aan het ontwikkelen van het voorstel is vanuit het Burgernetwerk intensief meegedacht. Ook
in de uitrol was een plaats ingeruimd voor de inbreng van de ervaringen met het
Burgernetwerk. Een prachtig voorstel dat helaas niet uitgevoerd is omdat de subsidie niet
beschikbaar werd gesteld.

5.7 Oprichten platforms
Uit de opgebouwde ervaringen van het Burgernetwerk is duidelijk geworden dat, naast
informatie op internet en deskundige ondersteuning door experts, vraagstellers elkaar in veel
opzichten ook kunnen helpen. Dit lukt vooral goed als mensen met hetzelfde onderwerp
bezig zijn. Ze kunnen dan hun ervaringsdeskundigheid overdragen aan elkaar. Verder
kunnen ze elkaar verwijzen naar informatie en experts. Door het Burgernetwerk is Leefmilieu
in contact gekomen met veel groepen met vragen. Gaandeweg vielen twee clusters van
vragen op: over het behoud van het groen in de stad en over luchtkwaliteit. Rond deze
vraagstukken zijn de groepen samengebracht om kennis en ervaringen uit te wisselen. De
start van deze samenwerkingsverbanden is gefaciliteerd en er zijn twee platforms ontstaan,
een landelijke platform over luchtkwaliteit en een lokaal platform over groen in de stad.
Onderstaand worden ze nader toegelicht.
Platform voor Gezonde Lucht
De vele vragen over luchtkwaliteit zijn wel verklaarbaar: het thema is actueel en de
vereniging heeft over dit onderwerp veel expertise en een aparte site:
http://www.lokalelucht.nl. Veel van deze vragen konden, zonder maatwerk, door de
projectmedewerkers van deze site beantwoord worden. Bij enkele vragen lukte dat niet:
daarbij ging het om maatwerk, zij werden doorverwezen naar het Burgernetwerk. Ongeveer
tezelfdertijd klopten enkele groepen vanuit uiteenlopende Nederlandse gemeenten met een
vergelijkbare problematiek bij Leefmilieu aan. Enkele van deze mensen kenden elkaar maar
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er bestond geen structureel samenwerkingsverband. Dat samenwerkingsverband heeft
Leefmilieu tot stand gebracht, door afspraken te maken voor vergaderingen en het leveren
van een voorzitter en secretaris bij de opstart. Het platform komt nu 3 à 4 keer per jaar bij
elkaar en er zijn ook al enkele nieuwe groepen bij aangesloten. In totaal zijn nu 6
bewonersgroepen lid.
Platform Groen Nijmegen
De start van het Platform Groen Nijmegen leek op dat van het Platform Gezonde Lucht.
Leefmilieu is als milieugroep bekend in Nijmegen en actieve bewonersgroepen weten de
vereniging dan ook te vinden. De vragen over het groen waren echter zo frequent en soms
ook zo gelijkluidend dat ook hier gekozen is voor het oprichten van een platform. In 2008
zijn deze bewonersgroepen 8 keer bij elkaar geweest.
Het Platform heeft als doel het uitwisselen van ervaringen en kennis en het agenderen van
de zorgen over het groen bij de gemeente Nijmegen. Een studente van de hogeschool Van
Hall Larenstein heeft, in het kader van haar stage, de platformleden geïnterviewd om de
mogelijke functies en de gewenste functies van groen in de stad in kaart te brengen om zo
te kunnen komen tot betere samenwerking en kennis van zaken van de deelnemers. Deze
stage is door de vereniging Leefmilieu begeleid. De uitwerkingen van de interviews hebben
de aanzet gegeven tot de uitwerking van een gemeenschappelijke visie voor het Platform
Groen Nijmegen die in 2009 met projectmatige deskundige en financiële ondersteuning van
de KNHM (een fonds, zie voor meer info www.knhm.nl) verder vormgegeven zal worden. Dit
proces wordt met inzet van vrijwilligers van Leefmilieu voortgezet. Het voorzitterschap en
secretariaat zijn intussen naar actieve leden uit het platform overgedragen.

5.8 Conclusies en aanbevelingen
Doel van het project was om de Burgernetwerk aanpak te verankeren door samen te werken
met andere organisaties. Deze doelstelling is gehaald. Veel organisaties hebben de
handschoen opgepakt en zijn met de ondersteuning van bewonersgroepen aan de slag
gegaan.
Daarbij is het volgende duidelijk geworden:
• De ondersteuning kan zich het beste richten op het opstarten van groepen en de
inbreng van deskundigheid.
• De ondersteuning van bewonersgroepen die opkomen voor hun eigen leefomgeving
vormt voor de betrokken groepen een grote stimulans.
• Er zijn organisaties, zoals de VVM, die de expertise bezitten en deze gratis beschikbaar
kunnen maken. Maar voor de kosten van bemiddeling en begeleiding van het proces
moeten nog financiers gevonden worden.
• Om te zorgen dat mensen elkaar kunnen ondersteunen is de samenwerking in
platforms (groepen die rond een gemeenschappelijk thema samenwerken) een erg
stimulerende en krachtige vorm.
• Er bestaan ict-tools die het gemakkelijker maken om mensen samen te laten werken
en kennis op te bouwen. Gecombineerd met de inbreng van deskundigen zou dit een
(minder kostbare) manier kunnen zijn om een Burgernetwerk te bouwen. Met
Milieucentraal is een experiment uitgevoerd dat kansrijk lijkt.
Kortom: om de ondersteuning van bewonersgroepen en actieve burgers op het gebied van
leefbaarheid vorm te geven is inzet van mensen en middelen nodig. In dit project zijn veel
organisaties van de noodzaak ervan doordrongen geraakt en zijn initiatieven gestart.
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6

PR EN COMMUNICATIE

6.1 Inleiding
Het zwaartepunt van de communicatie was gericht op het toegankelijk maken van de vragen
en antwoorden op onze website en de kennisoverdracht om andere organisaties te
interesseren voor de aanpak en om kennis over te dragen. Beide aspecten zijn in eerdere
hoofdstukken besproken. Dit hoofdstuk concentreert zich op de middelen die zijn ingezet en
de resultaten die zijn bereikt, voor zoverre ze nog niet eerder aan de orde zijn geweest.
Daarbij gaat het om:
• Flyers, één gericht op vraagstellers en één op
potentiële partners voor de verankering van
het Burgernetwerk.
• Artikelen in de Nieuwsbrief Leefmilieu die door
de vereniging naar leden wordt gestuurd en
naar belangstellenden in digitale vorm.
• Alle deelnemers aan het LOM-congres,
(ongeveer 1000) hebben de presentatie
'Burgers partners in de handhaving?' op hun
USB-stick ontvangen.
• Verder is een bijdrage ingestuurd naar de
organisatie van het internationale congres
Knowledge Democracy dat van 25 tot 27
augustus 2009 in Leiden wordt gehouden.
Deze bijdrage is geaccepteerd en door Marga
Jacobs wordt daar een presentatie verzorgd,
getiteld: People empower each other,

information technology helps only in
facilitating them. Ook de ervaringen van het
eerdere Burgernetwerkproject en het project

Toegang tot lokale luchtkwaliteit kan veel
beter, worden in deze presentatie belicht.

6.2 Nieuwsbrief Leefmilieu
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de artikelen uit de verschillende
Nieuwsbrieven over dit project.
Maart 2007
 Burgnetwerk Leefmilieu verankerd
Mei 2007
 Geuroverlast composteerbedrijf
 Mengvoerderbedrijf de Heus in Ravenstein
September 2007
 Vraag aan burgernetwerk over biovergisting in landelijk gebied
Januari 2008
 Minder groen en meer steen in de stad, waar houdt het op?
 Natuurlijk tegengas in de Kempen
April 2008
 Opslagbedrijf van geïmpregneerd hout weg uit ecologische hoofdstructuur
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Juni 2008
 Platform Groen Nijmegen komt op voor groen in de stad
 Groen in wijk Grootstal behouden
Augustus 2008
 Opkomen voor je eigen leefomgeving, hoe kan dat beter
November 2008
 Leerzame afsluiting van Burgernetwerk
 Burgernetwerk krijgt in Gelderland waardige opvolger
 Burgers als partners in de handhaving
Mei 2009
 Opkomen voor je eigen leefomgeving hoe houd je dat vol?
 Veel belangstelling voor ervaringen burgernetwerk
Deze artikelen zijn uiteraard ook te vinden op de website van de vereniging.

6.3 Conclusies
Om ervoor te zorgen dat burgers je weten te vinden bij het beantwoorden van lastige
milieuvragen is niet veel P.R. nodig. Eenvoudige flyers en adequate informatie via de website
volstaan. Mensen die hulp zoeken zijn namelijk zelf zeer actief op internet hulp aan het
zoeken en vaak is het voldoende om ze goed te helpen, de mond om mond reclame doet
dan vervolgens de rest van het werk.
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7
7.1

EVALUATIE IN AFSLUITEND SYMPOSIUM
Inleiding

Als afsluiting en evaluatie van het project is op 26 september 2008 een symposium
georganiseerd met als titel Opkomen voor je eigen leefomgeving, hoe kan dat beter? Doel
van het symposium was om met een grote groep betrokkenen de opgedane ervaringen uit
het project te evalueren en workshops te bieden die de aanwezigen in hun dagelijkse
praktijk verder helpen. De uitnodiging ervoor is breed verspreid en door veel
milieuorganisaties (zoals hieronder Natuur en Milieu) op hun website gepubliceerd.

In totaal namen meer dan 85 mensen uit het hele land deel en veel belangstellenden
moesten teleurgesteld worden omdat het maximale aantal deelnemers voor de locatie
bereikt was.

7.2

Programma en verslag van het symposium

Het programma van het symposium zag er als volgt uit.
9.30

Inschrijving, koffie en thee staan klaar

10.00 Welkom
Marga Jacobs, Leefmilieu, Nijmegen

10.20 10 tips over het bestuursrecht voor de eenvoudige burger
Valentijn Wösten, advocaat uit Den Haag
Politici denken dat ze op aarde zijn om regels te maken. Maar als het op naleving van die regels
aankomt, dan geven ze zelden thuis. Zeker als het gaat om milieuproblemen. Hierin je recht halen bij
de overheid is een helse klus. Er zullen 10 tips gegeven worden. Noodzakelijke informatie voor de
eenvoudige burger om te zorgen dat de overheid je milieuklacht serieus neemt

26

10.45 Eerste ronde parallelle workshops
Schone lucht voor en door bewoners
Fred Woudenberg, GGD Amsterdam
Bewoners kunnen zelf een bijdrage leveren aan schonere lucht. Het simpelst is als ze de auto laten
staan en de fiets nemen. Bij bouwplannen kunnen bewoners meepraten over de inrichting om op
straat de fiets voor te laten gaan. In sommige gemeenten kunnen bewoners verzoeken om betaald
parkeren in te voeren. Misschien zou dat ook moeten kunnen voor het autovrij maken van een straat.
Het is in ieder geval belangrijk dat bewoners weten hoe het met de luchtkwaliteit in hun straat is
gesteld. Wellicht is het ook goed om mogelijk te maken dat bewoners zelf metingen kunnen uitvoeren.
Deze en andere suggesties gaan we in de workshop bekijken op wenselijkheid en mogelijkheid.

Doorpraten met Valentijn Wösten
Valentijn Wösten, advocaat uit Den Haag

Lessen uit het Burgernetwerk voor iedereen
Marga Jacobs, Leefmilieu, Nijmegen
Het Burgernetwerk van de vereniging Leefmilieu heeft de afgelopen jaren veel bewonersgroepen
ondersteund met deskundigheid. Uit al deze ervaringen zijn lessen te trekken, zodat de opgebouwde
kennis door iedereen benut kan worden. In deze workshop staan de lessen die van belang zijn voor
bewonersgroepen centraal.

11.30 Tweede ronde parallelle workshops
Hoe kom ik met mijn groep in de krant?
Rob Jaspers, journalist Gelderlander, Nijmegen

Bewonersgroepen werken samen. Platform voor gezonde lucht
Kitty Duncan, Dijken aan Zet, Roosendaal

Ondersteuning burgerparticipatie
Alex de Meijer, projectleider van project milieufederaties

12.30 Lunch met broodjes en soep
13.30 Strategiekeuze
Johan Vollenbroek, MOB, Nijmegen
Kernpunten: Probleemidentificatie, doelstelling (wat wil je bereiken/voorkomen?), strategie, plan van
aanpak, meer sporenactie.
Inhoud: korte beschrijving van het krachtenveld, gevolgd door het kort beschrijven van mogelijkheden.

14.00 Derde ronde parallelle workshops
Lessen uit het Burgernetwerk voor iedereen
Marga Jacobs, Leefmilieu, Nijmegen
Het Burgernetwerk van de vereniging Leefmilieu heeft de afgelopen jaren veel bewonersgroepen
ondersteund met deskundigheid. Uit al deze ervaringen zijn lessen te trekken, zodat de opgebouwde
kennis door iedereen benut kan worden. In deze workshop staan de lessen die van belang zijn voor
bewonersgroepen centraal.

Doorpraten met Johan Vollenbroek
Hoe verdedig je het groen in de stad?
Gerard van der Meulen, Bewonersgroep Grootstal-Zuid uit Nijmegen

15.00 Welke inzichten heeft deze dag opgeleverd waarmee je verder kunt?
Terugblik uit de workshops onder leiding van dagvoorzitter Marga Jacobs

16.00 Borrel, fris en borrelnootjes
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In het programma kwamen de verschillende aspecten van het project terug: de evaluatie
van het project in de workshops Lessen uit het Burgernetwerk voor iedereen en bij de
afronding van het symposium Welke inzichten heeft deze dag opgeleverd waarmee je verder
kunt? De verschillende manieren om de aanpak van het Burgernetwerk te verankeren in de
vorm van platforms kwamen aan de orde in de workshops: Bewonersgroepen werken
samen. Platform voor gezonde lucht en Hoe verdedig je het groen in de stad? De workshop
Ondersteuning burgerparticipatie ging dieper in op het project van de gemeenschappelijke
Milieufederaties (zie ook par. 5.4). Daarnaast waren er workshops van deskundigen die hun
ervaringen met het ondersteunen van groepen inbrachten (Valentijn Wösten, Johan
Vollenbroek en Fred Woudenberg). Omdat veel groepen het lastig vinden om goed om te
gaan met de media is daarnaast ook de ervaren redeacteur van de Gelderlander, Rob
Jaspers, uitgenodigd om een workshop te verzorgen met als titel Hoe kom ik met mijn groep

in de krant?

De presentaties van de lezingen en workshops zijn geplaatst op de site van de vereniging.
Alle aanwezigen hebben, evenals de groep belangstellenden die niet kon komen, een mail
gekregen waar ze de verslagen van het symposium kunnen vinden.

7.3

Conclusies en Aanbevelingen

Het symposium bracht mensen bij elkaar die, vanuit uiteenlopende rollen bij het onderwerp
betrokken zijn. Het resultaat was een symposium met een buitengewoon goede sfeer waarin
zeer enthousiast door de aanwezigen over het onderwerp van gedachten is gewisseld.
Alle deelnemers hadden in hun symposiummap een aanbevelingenformulier. Veel mensen
hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun aanbevelingen hierop in te vullen. Ook
uit de workshops kwamen veel aanbevelingen.
Het waren aanbevelingen gericht op bewoners- en milieugroepen en aanbevelingen voor de
rol van overheid en deskundige ondersteuning.
De voornaamste aanbevelingen waren:

•

Werk samen, samen sta je sterk. Samenwerken in platforms werkt prima voor motivatie
en kennisuitwisseling en je staat ook sterker naar media en overheid.

•

Zorg voor goede statuten zodat je bij juridische procedures ontvankelijk bent (de
jurisprudentie op die punt verandert op dit moment snel).

•

Kennisuitwisseling tussen groepen is belangrijk misschien kan VROM hiervoor (in het
kader van het Atlas Leefomgevingproject) mogelijkheden aanbieden.

•

Deskundige inbreng is essentieel. Adviesbureaus zijn sterk afhankelijk van opdrachten
van bedrijven, overheden en daardoor zijn ze minder geneigd voor contra-expertise te
zorgen. Deskundigheid kost heel veel geld als je niemand kunt vinden die het vrijwillig wil
doen. Een instantie waarop je een beroep kan doen zou heel erg helpen.
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•

Er zijn veel klachten over het functioneren van de lokale overheid. De vraag is echter of
deze wel op de juiste plek terechtkomen. Misschien is het een goed idee om de klachten
te bundelen en bijvoorbeeld bij de VROM-inspectie in te brengen.

•

Meten is weten. Veel twijfel bestaat er aan de uitkomsten van de modellen die gebruikt
worden om de vervuiling te bepalen. Veel deelnemers willen dan ook dat er voor fijn stof
en geluid meetpunten worden ingericht.

Algemeen werd betreurd dat het Burgernetwerk als project stopt. Vanuit leefmilieu werd
aangegeven dat de belangrijkste ervaringen aan andere grotere organisaties worden
overgedragen. Zo nodig zal de vereniging Leefmilieu de draad weer zal oppakken als die
projecten niet het gewenste resultaat opleveren.
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8

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR VERVOLG

8.1 Conclusies
Uit het voorgaande kunnen twee belangrijke conclusies getrokken worden. De eerste is: het
project is succesvol uitgevoerd. De gewekte verwachtingen zijn ingelost. In de voorgaande
hoofdstukken is dat uitgebreid toegelicht en in hoofdstuk 1 is dat ook nog een samenvattend
op een rijtje gezet. De tweede conclusie is dat het ondersteunen van burgers door
deskundige medeburgers voldoet in een zeer grote behoefte.
De lessen die meer gedetailleerd uit het project te trekken zijn, worden hieronder
samengevat.
Lessen voor de interne organisatie van burgernetwerkondersteuning
o
De projectmedewerkers die het project uitvoeren moeten heel deskundig zijn op een
breed gebied en affiniteit hebben met het perspectief van burgers.
o
Wat betreft de interne aanpak blijken de bijeenkomsten van het projectteam belangrijk
voor het uitwisselen van ervaringen, het nadenken over potentiële experts die
ingeschakeld kunnen worden en het signaleren van valkuilen (zie ook bijlage 1 voor de
handleiding daarover).
Lessen over de Burgernetwerkaanpak
o
De in het eerdere SMOM project "Burgers helpen burgers: het deskundigennetwerk"
ontwikkelde aanpak is geëvalueerd. Opnieuw is vastgesteld dat de aanpak zoals in het
eerdere project ontwikkeld is werkt.
o
In vrijwel alle gevallen was de benodigde expertise kosteloos te vinden.
o
Het beantwoorden van de vragen van bewonersgroepen is vrijwel geheel maatwerk,
behoudens de meestal zijdelings gegeven informatie over het organiseren van een
bewonersgroep, informatie over wet- en regelgeving en wettelijke procedures.
Lessen voor actieve bewonersgroepen
o
Zorg voor goede statuten zodat je bij juridische procedures ontvankelijk bent (de
jurisprudentie op dit punt verandert op dit moment snel).
o
Werk samen, samen sta je sterk. Samenwerken in platforms werkt prima voor
motivatie en kennisuitwisseling en je staat ook sterker naar media en overheid.
Eindconclusie
De eindconclusie is dan ook het ondersteunen van burgers door deskundige medeburgers
voldoet in een zeer grote behoefte. Deze ondersteuning komt echter niet spontaan tot stand
en organisaties die de vragen grondig samen met de vraagstellers analyseren en de
deskundigheid daarbij organiseren zijn nodig. Bij dit project blijkt de bereidheid van veel
organisaties om met deze uitdaging aan de slag te gaan. Daarbij verschillende de manieren
waarop de verschillende organisaties werken natuurlijk. Er is binnen dit project een hoopvol
begin gemaakt met de verankering van de burgernetwerkgedachte, echter deze lijkt
afhankelijk te blijven van subsidies of financiële ondersteuning van fondsen en goede doelen.
Algemeen wordt door bewonersgroepen betreurd dat het Burgernetwerk als project stopt. In
het symposium werd daarop geantwoord dat de belangrijkste ervaringen van het project aan
andere grotere organisaties worden overgedragen en dat de vereniging Leefmilieu zo nodig
de draad weer zal oppakken als die projecten niet het gewenste resultaat opleveren.
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8.2 Aanbevelingen
De aanbevelingen voor het vervolg die uit dit project te distilleren zijn:
o
De ondersteuning van actieve burgergroepen kan zich het beste richten op de
opstartfase van groepen en de inbreng van deskundigheid. Dat zijn de meest kritische
processen waar ondersteuning het meeste effect heeft.
o
Deskundige inbreng is essentieel. Adviesbureaus zijn sterk afhankelijk van opdrachten
van bedrijven, overheden en daardoor zijn ze minder geneigd om voor contra-expertise
te zorgen. Deskundigheid kost heel veel geld als je niemand kunt vinden die het
vrijwillig wil doen. Het burgernetwerk bemiddelt bij het vinden van zo'n vrijwilliger. Dat
is een goede werkbare formule.
o
Er bestaan ict-tools die het gemakkelijker maken om mensen samen te laten werken
en kennis op te bouwen. Gecombineerd met de inbreng van deskundigen zou dit een
(minder kostbare) manier kunnen zijn om een Burgernetwerk te bouwen. Met
Milieucentraal is door de vereniging Leefmilieu een experiment uitgevoerd dat kansen
lijkt te bieden.
o
Kennisuitwisseling tussen groepen is belangrijk misschien kan VROM hiervoor (in het
kader van het Atlas Leefomgevingproject) mogelijkheden aanbieden.

31

BIJLAGE 1. HANDLEIDING BURGERNETWERK
In dit hoofdstuk worden de 6 stappen toegelicht die een vraag doorloopt van binnenkomst
tot en met de publicatie van de vraag met het antwoord op de website. Belangrijke stappen
zijn de intake, het inschakelen van deskundigen en het afronden van de vaag.
Bij de intake van complexe vragen streefden we naar een persoonlijk gesprek bij de vraagstellers thuis om een goed beeld van de hele situatie te krijgen. De verschillende stappen
zijn:
1. Vraag komt binnen
2. De intake
3. Uitzoeken van de vraag
4. Zoeken en inschakelen van een deskundige
5. Vraag beantwoorden
6. Vraag en antwoord publiceren
Hieronder worden de verschillende stappen kort besproken. In de gekleurde kadertjes onder
ieder stuk worden aandachtspunten, valkuilen en punten uit de evaluatie toegelicht.

1.1

Vraag komt binnen

Vragen kunnen op verschillende manieren bij het Burgernetwerk binnenkomen:
* Telefonisch op de Burgernetwerktelefoon
* Per mail via Burgernetwerk@leefmilieu.nl
* Direct bij projectmedewerkers, bijvoorbeeld op (informatie)bijeenkomsten
Bij het eerste contact worden de noodzakelijke gegevens genoteerd, maar wordt vooral een
eerste indruk verkregen over het type vraagstuk (omgeving, complexiteit, aantal
betrokkenen, technisch of tactisch, urgentie, looptijd, etc) en het type vragensteller
(individu/groep, daadkrachtig, etc). Vervolgens wordt in het projectteam besproken wie de
vraag in eerste instantie op gaat pakken. Dat wil zeggen, wie de intake gaat doen.

1.2

De intake

Om de intake te doen wordt de al beschikbare informatie bestudeerd en eventueel nog
informatie bekeken op een website die door de vragensteller opgegeven is (bijvoorbeeld een
website van de bewonersvereniging). Vervolgens wordt de vragensteller gebeld om de vraag
verder uit te diepen; in dit gesprek wordt ook het Burgernetwerk Leefmilieu uitgelegd en
toegelicht wat men wel en niet kan verwachten van het Burgernetwerk. Het is bijvoorbeeld
van groot belang om duidelijk te maken dat het Burgernetwerk Leefmilieu niet in een heel
traject van bezwaren en beroep zal gaan meedoen, dat het geen onderzoeksbureau is etc.
In de meeste gevallen wordt er na het telefoongesprek een afspraak gemaakt om ter plaatse
de intake voort te zetten, zodat de projectmedewerkers een goed beeld van de situatie
kunnen krijgen. Dit is vaak noodzakelijk voor een goede vraagarticulatie.
Het intakegesprek wordt meestal uitgevoerd door twee projectmedewerkers en duurt doorgaans 1 tot 2 uur. Bij het intakegesprek worden als handvat de vragen van het intakeformulier gebruikt. Dit betekent dat tijdens het intakegesprek ter plaatse de hele context van
het probleem wordt doorgesproken en de situatie bekeken. Er wordt besproken: wat de
vragenstellers tot dan toe gedaan hebben, welke deskundigen al geraadpleegd zijn, welke
informatie beschikbaar is, etc. De projectmedewerkers ‘intakers’ proberen het probleem zo
helder mogelijk te krijgen om vervolgens tot afgebakende vragen te kunnen komen die voor
de vraagstellers de grootste meerwaarde hebben. Vragen die door de organisatie zelf
opgepakt kunnen worden, óf omdat ze eenvoudig zijn, óf omdat de groep daar zelf de
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expertise voor heeft, worden niet aangepakt. Uiteraard wordt dit in overleg met de vraagsteller(s) bepaald.
Tijdens het project is een maximum van drie vragen per vraagsteller gehanteerd om te voorkomen dat het Burgernetwerk in hele vraagtrajecten terechtkomt.
Managen van verwachtingen van groot belang
Veel vraagstellers die voor het eerst te maken hebben met vragen over ingrepen in hun directe
leefomgeving, zouden hun probleem het liefst overdragen op een andere organisatie. Deze organisatie, bewonergroep, milieugroep e.d. zou dan hun vraagstuk moeten adopteren. Deze rol kan en wil
het Burgernetwerk niet spelen, de medewerkers van het Burgernetwerk maken dit altijd op de eerste
bijeenkomst duidelijk. Vaak komt dit thema later in het proces opnieuw terug omdat juist "onervaren"
groepen/bewoners dit toch het liefste willen. Indien gewenst denken de projectuitvoerders van het
Burgernetwerk wel mee over de aspecten die komen kijken bij het oprichten en organiseren van een
bewonersgroep.
Intakegesprek ter plaatse meestal noodzakelijk voor goede vraagarticulatie
Om tot een goede vraag te komen is het van belang om een goed beeld van de context van de
problematiek te krijgen. Als je ter plaatse gaat kijken, zie je ineens dat de sloop van een wijk daadwerkelijk betekent dat mooie, gerenoveerde huizen tegen de vlakte gaan. Of dat er midden in het bos
stapels geïmpregneerd hout opgeslagen liggen, zonder voorzieningen om eventuele uitloging op te
vangen.
Als je niet ter plaatse gaat kijken, gaan dit soort situaties minder ‘leven’ en is het lastiger de problematiek en de uiteindelijke vraag helder te krijgen. Verder zullen de opgestuurde tekeningen en
vergunningen ook lastiger te interpreteren zijn en blijven.
Voor intake is brede ervaring projectmedewerkers noodzakelijk
Omdat het om een grote diversiteit aan vragen gaat, is het essentieel dat de projectmedewerkers met
uiteenlopende vraagstukken ervaring hebben. Vragen kunnen te maken hebben met Ruimtelijke
Ordening, Wet Milieubeheer, Amvb’s, politieke besluitvorming etc. Bij veel vragen gaat het de vraagsteller om het verhinderen/bijstellen van een plan van de lokale overheid, waarbij de kennis ontbreekt
wat hiervoor de (juridische) mogelijkheden zijn.
Voor projectmedewekreres moet de kennis veel verder gaan dan wie-, wat- en waar-kennis, maar is
ook het vermogen nodig om vage en complexe vragen binnen een gesprek van 1 à 2 uur aan eerste
analyse te onderwerpen. Affiniteit met de belevingswereld van de burgers die met dit type vragen
worstelen is dan natuurlijk wel een pré.

Als de vraag helder geformuleerd is, meestal is er al een kort vooronderzoek voor nodig,
wordt de vraag opnieuw (kort) besproken in het projectteam. Er wordt samen nagedacht
waar het antwoord te vinden is en/of welke deskundige ingeschakeld moet worden. En er
wordt afgesproken wie de vraag oppakt.

1.3 Uitzoeken van de vraag
Het uitzoeken van de vraag start met het verzamelen van de relevante documenten. De
projectmedewerkers proberen zoveel mogelijk de vraagstellers zelf de documentatie te laten
verzamelen. Daardoor kunnen zij in de toekomst ook zelf meer uitzoeken. Als dit niet lukt
dan verzamelen de projectmedewerkers alle informatie.
Het uitzoeken van het antwoord op de vraag kent drie variaties:
* Projectmedewerker zoekt zelf de vraag volledig uit, gebruikmakend natuurlijk van de
beschikbare expertise bij de andere medewerkers van het Burgernetwerk en door onderzoek
in beschikbare informatiebronnen.
* Projectmedewerker zoekt zelf de vraag uit en legt voor aan deskundige ter verificatie.
* Projectmedewerker zoekt deskundige om het vraagstuk volledig te beantwoorden.
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Voor vraagstellers is het moeilijk om de juiste informatie aan te leveren
Voor het beantwoorden van de vragen hebben de projectmedewerkers van het Burgernetwerk of de
deskundigen over het algemeen bepaalde documentatie over het probleem nodig, zoals bijvoorbeeld
het vigerende bestemmingsplan of een onderzoeksrapport. Het blijkt moeilijk te zijn voor vraagstellers
om de juiste informatie aan te leveren. Want welk luchtrapport moet je nu precies hebben? Welk deel
van het bestemmingsplan is relevant? Hoe komt je überhaupt aan informatie van gemeente en
provincie?
Valkuil voor projectmedewerkers om vragen allemaal zelf uit te zoeken
Het uitgangspunt van het Burgernetwerk is om deskundigen in te zetten voor afgebakende vragen. De
deskundige hoeft zich dus niet volledig in een vraagstuk te verdiepen, maar krijgt een van te voren
afgebakende vraag. Het blijkt in de praktijk zo te zijn dat het al veel kennis vergt om de vraag af te
bakenen, de intakers zoeken dan al een en ander uit om de vraag te kunnen inperken. Het gevolg
hiervan is vaak dat het uitzoeken steeds een stapje verder gaat, totdat uiteindelijk het vraagstuk al
door de intakers zelf is beantwoord. Aangezien dit wel veel tijd kost, zien we dit als een valkuil.
Een tip is in ieder geval om de vraagstellers op de hoogte te houden als ze een tijdje niets horen
omdat er aan hun vraag (in welke vorm dan ook) gewerkt wordt. Vraagstellers, vooral als ze met
grote of urgente vragen worstelen, worden graag op de hoogte gehouden van de stand van zaken.
Informatie-opsporen is tijdrovend
Veel benodigde informatie heeft betrekking op lokale situaties en dan blijkt dat lang niet alle lokale
overheden hun documenten digitaal toegankelijk hebben. Bij de grote gemeenten is de informatievoorziening beter beschikbaar via internet dan bij kleine, maar het vinden van deze documenten is
vaak lastig door gebrekkige zoekmogelijkheden. Verder zijn, veel voor bewoners relevante
documenten, nog niet digitaal toegankelijk.

1.4 Zoeken en inschakelen van een deskundige
Als het noodzakelijk blijkt om een deskundige in te schakelen wordt in eerste instantie
gezocht in het netwerk van het Burgernetwerk Leefmilieu, vereniging Leefmilieu en de
projectmedewerkers zelf. Als daar geen deskundige te vinden is, wordt via internet gezocht
naar namen van potentiële deskundigen. Deze deskundigen worden dan gebeld om te
vragen of zij zich voor het Burgernetwerk willen inzetten.
De betrokken deskundige krijgt vervolgens een afgebakend vraagstuk voorgelegd met daarbij de benodigde documentatie. De deskundige heeft in veel gevallen alleen contact met de
projectmedewerker die het vraagstuk onder zijn/haar hoede heeft en dus niet met de vraagstellers zelf. Afhankelijk van het vraagstuk geeft de deskundige mondeling of schriftelijk
advies. Indien het wenselijk is om de deskundige bijvoorbeeld bij een procedure in te
schakelen dan kan daar in onderling overleg toe worden besloten, maar dit is niet in eerste
instantie het doel van het Burgernetwerk.

1.5 Vraag beantwoorden
Op basis van de eigen verworven kennis of het advies van de ingeschakelde deskundige stelt
de projectmedewerker een antwoord/advies op voor de vraagsteller. Hierbij worden ook
relevante documenten/websites bijgevoegd voor nadere informatie.
Als het antwoord van de vraag gevonden is, volgt een terugkoppeling naar de vraagsteller.
Over het algemeen wordt dit eerst telefonisch gedaan (soms in een gesprek) en vervolgens
wordt het antwoord op papier nagestuurd. Naast het concrete antwoord wordt ook aangegeven welke documentatie gebruikt is en waar eventueel aanvullende informatie te vinden
is (bijvoorbeeld websites).
Een aantal aspecten maakt het moeilijk om de vraag echt af te ronden:
34

*
*
*
*

Elk antwoord roept nieuwe vragen op
Complexiteit van de situatie
Veranderende inzichten van de regelgever
Betrokkenheid van de projectteamleden

Loskomen van de vraag is moeilijk, want elk antwoord geeft nieuwe vragen
Wat heel duidelijk naar voren komt bij het beantwoorden van de vragen, is dat een antwoord op een
vraag heel vaak weer nieuwe vragen oproept. Hierdoor bestaat er een risico dat je aan de
problematiek ‘vast blijft zitten’.
Loskomen van de vraag is moeilijk vanwege complexiteit
Veel vraagstellers die bij het Burgernetwerk komen, worstelen al geruime tijd met complexe situaties.
Vaak hebben ze niet slechts één vraag, maar behoefte aan begeleiding in een geheel complex traject.
Desondanks moet het Burgernetwerk de vraagsteller ‘dwingen’ tot het formuleren van afgebakende
vragen (maximaal drie).
Complexiteit was zeker aan de orde bij het vraagstuk over sloop van een gehele wijk. Hierbij zijn vele
aspecten relevant: bestemmingsplanwijziging, sloopvergunning, kapvergunningen, rapportage
luchtkwaliteit etc. Al deze trajecten zijn op zich al ingewikkeld en het is dan moeilijk om met enkele
vragen de mensen te helpen.
Loskomen van de vraag is moeilijk vanwege veranderende inzichten
Veel vragen betreffen bijvoorbeeld juridische vraagstukken. Probleem daarbij is, is dat de wetgeving
in sommige gevallen dusdanig snel gewijzigd wordt, door nieuwe wetsontwerpen, jurisprudentie en
dergelijke, dat je niet weet wanneer je de pen van het papier kunt halen. Een antwoord aan de
vraagsteller kan dan enkele dagen later alweer achterhaald zijn en dat wil je liever niet.
Dit aspect was duidelijk aan de orde bij vragen omtrent het besluit Luchtkwaliteit: ten tijde van het
project, werd het nieuwe Besluit van kracht. Echter vanwege alle discussie daaromheen en het
ontbreken van jurisprudentie, was de uitwerking van het Besluit nog ongewis en aan verandering
onderhevig.
Loskomen van de vraag is moeilijk vanwege betrokkenheid projectteamleden
Bij sommige vraagstukken ontstond er bij de intake en/of in de loop van het beantwoorden van de
vragen een band tussen de projectteamleden en de vraagstellers. Dit trad vooral op bij startende
groepen en bij vraagstukken die een hoog gehalte aan onrechtvaardigheid hadden. In de
projectteambijeenkomsten werden deze vragen aangeduid als "het is toch niet te geloven!" vraagstukken.
Voor de projectteamleden die als vrijwilligers zelf ook bij dit soort kwesties betrokken zijn ontstond
dan een extra motivatie om mee te gaan helpen het probleem de wereld uit te ruimen. Uiteraard kon
dit niet omdat daarvoor niet genoeg capaciteit aanwezig was. Vaak is wel geprobeerd met de
bewonersgroepen na te gaan of er met (bijvoorbeeld) de lokale Milieufederatie tot een meer permanente ondersteuning kon worden gekomen. Dit lukte slechts in een paar gevallen, in de meeste
gevallen hadden de groepen dat al geprobeerd voordat ze het Burgernetwerk inschakelden.
In sommige gevallen kon de verwijzing naar de eigen rechtsbijstandverzekering wel enige uitkomst
bieden.
Uiteraard worden de groepen als ze later nog belden wel van geadviseerd binnen de mogelijkheden
van telefonische ondersteuning op afstand. Deze follow up op vrijwillige basis van de medewerkers
van Leefmilieu is verder niet in dit rapport meegenomen.

1.6 Vraag en antwoord publiceren
De vraag en het antwoord worden uitgeschreven voor publicatie op de website. De nadruk
ligt daarbij op de aspecten die de vraag en het antwoord ook voor anderen bruikbaar maken.
Daarbij wordt de situatie zo anoniem mogelijk neergeschreven. Dit lukt niet altijd omdat het
hoogste kantoorgebouw van Nederland en de tekeningen daarvan natuurlijk tot een
bepaalde plaats (Rotterdam) te herleiden zijn. Maar namen van vraagstellers worden zeker
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niet vermeld. Aan de vraagstellers is meestal gevraagd, indien van toepassing, een foto van
de situatie op te sturen als illustratie voor de website. Actieve bewonersgroepen hebben
vaak geen behoefte aan anonimiteit en van hen worden bijvoorbeeld ook de website-adressen opgenomen om op die manier te faciliteren dat mensen met vragen elkaar raadplegen.
De belangrijkste geraadpleegde informatiebronnen en verwijzingen naar belangrijke websites
worden bij de beantwoording van de vraag vermeld, zodat ook als het specifieke antwoord
"verouderd" anderen toch zelf de informatiebronnen direct kunnen raadplegen.
Op de site http://www.leefmilieu.nl/staan onder het kopje Burgernetwerk > vragen en
antwoorden de stukken gepubliceerd.
Vrijwel geen hergebruik
Bij de opzet van het Burgernetwerk was het de verwachting dat de informatie uit de vragen en
antwoorden vaker gebruikt zouden kunnen worden. Misschien was dit zo voor de bezoekers van de
site, maar voor de uitvoerders van het Burgernetwerk was dit niet het geval. Iedere vraag was uniek.
Enkele gelijksoortige vragen hadden betrekking op de second opinion van een rapport over luchtkwaliteit, maar omdat het daarbij om andere rapporten ging waarvoor een second opinion nodig was
waren dit toch verschillende vragen.
Een uitzondering hierop vormen de 'tips en trucs voor actie'. Bij veel van gesprekken worden uit deze
categorie adviezen gegeven.
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BIJLAGE 2. EERSTE STAPPEN EN TIPS VOOR DE START
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Eerste stappen en tips voor de start van een groep
Marga Jacobs
In 15 jaar heb ik vanuit de vereniging Leefmilieu veel werkgroepen en
samenwerkingsverbanden geleid en begeleid. Veel landelijke groepen hebben van
bestuursleden van Leefmilieu ondersteuning gevraagd en gekregen. Op basis van mijn
ervaringen heb ik in het onderstaande stuk de eerste stappen weergegeven met daaraan
gekoppeld wat aandachtspunten voor het vervolg.

Actief op milieugebied: hetzelfde en toch anders
Om met een groep mensen het milieu te verbeteren heb je dezelfde kennis nodig als bij
het op touw te zetten van andere activiteiten: samen een groepsvakantie organiseren of
een bedrijf opzetten.
Het grote verschil zit hem in de bevlogenheid waarmee mensen met milieu bezig zijn en
het feit dat milieu sterk in de maatschappelijke belangstelling staat. De bevlogenheid van
mensen levert veel energie op. Maar tegelijk moet ervoor gezorgd worden dat deze
energie op het milieuthema zelf gericht blijft en niet gericht wordt op afgeleide
onderwerpen, zoals de aanpak, de fasering en discussies over persoonlijke levensstijlen.
Milieu is een onderwerp dat sterk verweven is met de eigen levensstijl waardoor mensen
gemakkelijk in heel persoonlijke discussies terecht kunnen komen. Er moet op gelet
worden dat deze persoonlijke discussies het werken in een groep niet bemoeilijken.
Milieu is een thema dat voor politieke en maatschappelijke reacties kan zorgen. Daardoor
is het een heel interessant thema maar het stelt hogere eisen aan de samenwerking in
een groep. De maatschappelijke effecten van de activiteiten rond een onderwerp als
luchtkwaliteit kunnen ingrijpend zijn: veel bouwpannen zijn door acties van groepen niet
doorgegaan. Het betekent bijvoorbeeld dat in zulke gevallen steeds duidelijke afspraken
gemaakt moeten worden wie namens de groep het woord voert en wat die persoon mag
zeggen.
Milieu is een zeer interessant thema waarmee met een groep veel kunt bereiken. Daarbij
helpt een goede start, waarbij kennis van elkaar en overeenstemming over de doelen,
centraal staan.

Stap 1

Maak kennis met elkaar

Zorg dat je bij de start tijd maakt voor een goede kennismaking. Samenwerken vraagt
betrokkenheid van iedereen en daarom is het van belang dat je elkaar kent. Dit betekent
niet dat allerlei persoonlijke zaken besproken hoeven te worden (dat doe je op je werk
bij een kennismaking ook niet) maar wel dat je van elkaar weer waarom je aan de groep
meedoet.
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Tip 1: Laat iemand een namen- en adreslijstje (met e-mailadressen) maken en
rondsturen. Het is ook handig als iemand zulke gegevens van de deelnemers gaat
bijhouden.
Tip 2: Als je bij een volgende bijeenkomst weer nieuwe mensen bijkomen, herhaal dan
het voorstelrondje met alle deelnemers kort (in hooguit 10 minuten). Nieuwe deelnemers
voelen zich dan welkom en ook over de andere deelnemers krijg je vaak nieuwe
informatie. Vaak wordt in de loop van de tijd een dergelijk voorstelrondje overgeslagen:
"Laten we maar meteen beginnen…" maar bedenk dan dat je het voor een nieuweling
moeilijker maakt om in te passen.

Stap 2

Bepaal samen het doel

Ga samen na wat je wilt bereiken en waarom. Neem daar in de eerste bijeenkomst rustig
de tijd voor. Ga uit van ieders belang en interesse. Als vrijwilligers stop je gemakkelijker
tijd in een groep als je overtuigd bent van het nut van de activiteiten en als die
aansluiten bij je eigen belangstelling. Het is ook helemaal geen probleem als je een
persoonlijk belang hebt bij de kwestie. Pas wel op voor het inzetten van een groep voor
het privé belang van een deelnemer. Als je dat doet verlies je steun bij betrokken
deelnemers, ambtenaren en politici.
Het geformuleerde doel mag in dit stadium nog vaag omlijnd zijn, het concretiseren is
een aparte stap.
Tip 3: Je hoeft van bijeenkomsten geen woordelijke verslagen te gaan maken, maar laat
wel iemand de voornaamste uitkomsten opschrijven. Het doel is typisch iets dat even
genoteerd moet worden voor later. Het gezegde is: "Wie schrijft die blijft" maar vat dat
niet te dwingend op. De doelen en voornemens die je opschrijft noteer je voor je eigen
gemak. Als jullie twee bijeenkomsten later de doelen willen aanpassen dan doe je dat
natuurlijk gewoon. Het zijn jullie doelen en geen doelen op zich!
Tip 4: Formuleer je doelen en uitgangspunten voor juridische documenten (statuten voor
een vereniging of stichting) voldoende ruim. Anders kunnen ze je heel snel gaan
belemmeren en moet je opnieuw naar de notaris.

Stap 3

Bepaal aanwezige kennis, kunde, tijd…

Je kent elkaar nu een beetje en bent het eens over het, nog vage, doel. De neiging is nu
groot om de doelen verder gaan concretiseren en daarna prioriteiten uit te werken en
taken te verdelen. Als je elkaar goed kent is dat ook een prima stap. Het kan echter ook
de moeite lonen om nu, of iets later, in kaart te brengen over welke kennis, kunde en tijd
je samen beschikt. Je kunt beginnen om eens te bespreken welke bijdrage alle
deelnemers denken te kunnen leveren.
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Denk daarbij aan zaken als:
 beschikbare tijd
 brieven schrijven
 journalistieke stukken schrijven
 website maken
 kennis van milieu(regelgeving)
 affiches ontwerpen
 (buurt)feesten organiseren
 veel mensen in de buurt kennen (of juist op het stadhuis) enz…
 goed een groep leiden
Laat je niet afschrikken door de geringe tijd die deelnemers (meestal) tot hun
beschikking hebben. De ervaring leert dat er niet veel tijd nodig is om veel te bereiken.
Een efficiënte werkwijze is in dat geval wel heel fijn, dat voorkomt het weglekken van
uren naar je eigen "overhead".
Tip 5: Laat je niet afschrikken door gebrek aan expertise: gebruik je netwerk. Als je
even nadenkt ken je meestal wel iemand die je kan helpen. Vraag mensen gewoon
rechtstreeks om je te helpen. Stel wel een afgebakende concrete vraag. Als je anderen
vraagt om je voor één keer te helpen, krijg je makkelijker hulp. Vraag natuurlijk na
afloop wel of je nog een keertje terug mag komen voor een andere kwestie…

Stap 4

Concretiseer je doelen en begin..

Na de voorgaande stappen weet je als groep wie je bent, wat je wilt en wat je in huis
hebt om dat doel te bereiken. Afhankelijk van de ambities van de groep is het nu handig
om stappen in de richting van concretisering te maken.
Het is fijn als dat de eerste bijeenkomst al lukt, maar geen probleem als dat nog niet
gelukt is. Wel moet je voordat je uit elkaar gaat duidelijk zicht hebben op de
vervolgstappen en het is handig als daar voor iedereen wat taken aan gekoppeld worden.
Deze afspraken noteer je natuurlijk.
Afspraken voor een volgende stap kunnen zijn:
 iedereen denkt na over manieren waarop we de doelen kunnen concretiseren (als
de doelen nog vaag zijn)
 iedereen denkt na over de manieren waarop we de doelen kunnen verwezenlijken
(als de doelen concreet zijn maar de aanpak nog niet)
 Persoon A vraagt informatie op bij B en stuurt die rond naar C, D…
 En natuurlijk plan je de volgende bijeenkomst.

Stap 5

Stel prioriteiten

Als de doelen voldoende concreet zijn is het belangrijk prioriteiten te bepalen. Je kunt
namelijk niet al je doelen gelijktijdig gaan uitvoeren. Het is daarbij handig om met een
paar kleine en een groot doel gelijktijdig te beginnen. De kleine doelen helpen je aan
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resultaat op de korte termijn terwijl je intussen het voorwerk doet voor, ongetwijfeld
lastigere, resultaten voor het grote doel. Trouwens ook grote doelen worden het best
uitvoerbaar als je ze in kleine stappen kunt verdelen.

Stap 6

Verdeel taken

Nu je concrete doelen hebt en weet waar je prioriteiten liggen is het moment
aangebroken om de werkwijze te gaan bepalen. Deze hangt natuurlijk af van je doelen
en veel algemeens is daar niet over te zeggen.
Vaak terugkomende aspecten zijn wel:
 Taakverdeling. Maak een taakverdeling denk daarbij niet alleen aan de
gebruikelijke rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester, maar ook aan
webmaster, organisator van bijeenkomsten, spreker(s) met politici. Denk niet dat
een secretaris alle verslagen hoeft te maken, dat kan best rouleren (meestal vindt
niemand dat leuk). Verdeel ook het lezen van de stukken. Wissel taken, als het
kan, sowieso regelmatig, dat spreidt de kennis en ervaring van de groep.
 Documentatie. Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen over je
onderwerp en zorg dat iemand de eigen verslagen en brieven archiveert.
 Netwerk. Leg contact met anderen, organisaties en omwonenden, die ook bij het
onderwerp betrokken zijn. Denk daarbij ook aan ambtenaren bij de betrokken
afdelingen. Noteer de gegevens van de betrokken, bijvoorbeeld in een verslag.
 PR en communicatie. Zorg voor media-aandacht als dat bij het onderwerp past.
(Woont er niet toevallig een journalist in je buurt?)
Extra aandachtspunten voor juridische procedures
Speciaal voor juridische procedures zijn de volgende aandachtspunten van belang:
 Probeer voorafgaand aan inspraakreacties in gesprek te gaan met de betrokken
overheid, politiek, bedrijf, projectontwikkelaar, enz.
 Stel je in op een langdurig proces.
 Houd zeer accurate documentatie van alle gebeurtenissen bij.
 Lees alle stukken kritisch. Neem niet alles voor zoete koek aan, er worden bij
vergunningen en in rapporten veel beweringen gedaan die matig of slecht
onderbouwd worden en vaak wordt er naar de uitkomsten toe geredeneerd.
 Geef je vragen en zorgen in de inspraak weer ook als je niet weet of ze wel echt
juridisch van belang zijn. De antwoorden op de vragen kunnen je weer verder
helpen.
 Schakel specifieke deskundigheid is.

Een kleine groep betrokkenen kan onvoorstelbaar veel voor een goed milieu realiseren.
Belangrijk is wel: zorg dat de samenwerking leuk is (vier je successen) en HOUD VOL.
Je belangrijkste hulpmiddel is een lange adem.
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