
T H E M A 

• • D66 en vermeuWJDg 
van de democratie 

"Er moet op een andere manier bestuurd worden in Nederland", staat in het in april 
gepresenteerde D66 pamflet Wil de nieuwe overheid nu opstaan!. 

H 
et commentaar in de kranten 

kwam erop neer dat D66 haar 
oude kroonjuwelen maar weer 

door Thomas Andriessen 
van de mondigheid van de burger en de 

onmacht van de overheid om nog goed in 

eens uit de kast had gehaald. De kroonjuwelen lijken een streven 

op zichzelf geworden. Als je voor D66 kiest, dan kies je voor de ge

kozen burgemeester, het referendum en de gekozen minister-pre

sident. Maar is dat niet wat mager? 

Interactieve beleidsvorming 

Er is een algemene consensus onder politicologen dat de repre

sentatieve democratie in crisis is. Dit is onder andere het gevolg 
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te kunnen grijpen in de samenleving. Als 
D66 echt de partij van de vernieuwing van de democratie wil zijn, 

moet zij actief gaan nadenken over deze crisis. Dan is represen

tatieve democratie niet genoeg. Nieuwe mogelijkheden voor het 

vernieuwen van de democratie liggen in het veld van interactie

ve beleidsvorming (IBV). IBV is al een gangbare beleidspraktijk, 

in de zin dat het op grote schaal wordt toegepast in Nederland. 

Vanuit het vrijheidsideaal kan IBV gelden als een echte vernieu

wer van de democratie. Burgers worden actief betrokken bij het 

vormen van beleid. Dit is niet alleen democratisch, omdat het 

mensen de kans geeft direct inspraak te hebben, het is ook nog 

eens praktisch omdat het de mogelijkheid geeft aan bestuurders 

om gebruik te maken van de kennis die mensen hebben van hun 

gebied. Wellicht dat dit alleen maar zal leiden tot NIMBY-prak
tijken (Not In My Backyard), dat is zelfs goed mogelijk, maar dat 

neemt niet weg dat er een debat zou moeten komen binnen de 
partij over interactieve beleidsvorming, zowel over haar vruchten 

als haar kwalen. 

Drugspand 

Er is interactieve beleidsvoering in vele maten en soorten. Ik wil 

hier wijzen op een voorbeeld van IBV in Chicago. In Chicago vin

den in sommige wijken speciale bijeenkomsten plaats tussen de 

politie en de wijk. In deze bijeenkomsten spreken de bewoners 

hun onrust over de buurt uit, in de vorm van 'dat huis is een 
drugspand en daar hebben we last van'. De politie beschouwt 

deze opmerkingen als doelen en rapporteert in de volgende bij

eenkomst wat ze eraan gedaan heeft en of er überhaupt wel iets 
aan de hand was. Het project zorgde voor een groter gevoel van 

veiligheid in de buurt en de politie kreeg een idee wat er leefde in 

de buurt.l 

Als D66 de partij van de vernieuwing van de democratie wil blij

ven, moet ze niet alleen kijken naar de kroonjuwelen, maar ook 
naar andere manieren om burgers bij de overheid te betrekken. 

Interactieve beleidsvoering kan zo'n manier zijn. + 

Noten 

1. A. Fung, Accountable autonomy, Participatory Deliberation in 
Urban Governance, 23/10/2001. JFK-School of Governance, 

Harvard University 
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