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EENN BIJZONDERE BETROKKENHEID 

'Participatiee van de burgers is het belangrijkste thema.' Dit zei de Groningse hoogle-
raarr staatsrecht Elzinga, direct na zijn benoeming tot voorzitter van de Staatscom-
missiee Dualisme en Lokale Democratie.' Met de instelling van deze staatscommissie 
eindd 1998 beleefde het streven naar lokale bestuurlijke vernieuwing een nieuw hoog-
tepunt:: verschillende staatscommissies en adviescommissies en vele artikelen, talrijke 
boekenn en verontruste beschouwingen over de kwaliteit van de lokale democratie 
warenn al aan de Staatscommissie-Elzinga voorafgegaan. De door Elzinga kernachtig 
verwoordee doelstelling van de nieuwe staatscommissie is opmerkelijk. Volgens de 
formelee doelstelling zou immers louter geadviseerd hoeven te worden over regels, 
voorschriftenn en procedures. Maar uiteindelijk, zo stelt Elzinga, staat de participatie 
vann burgers aan de basis van de veranderingen in de positie van de gemeenteraad en 
'Daaruitt volgt de rest'. Veranderingen in de inrichting van het lokaal bestuur zijn in 
dezee redenering geen doel op zich. Allereerst gaat het om het bevorderen van de 
participatiee van burgers in de lokale democratie. 
Participatiee is, zo zegt Elzinga verder, synoniem aan het algemenere concept van po-
litiekee betrokkenheid. Hij veronderstelt dat een intensieve betrokkenheid van bur-
gerss bij de lokale politiek eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. En ook: betrok-
kenheidd is goed, is belangrijk en verdient het om bevorderd te worden. Is het met de 
betrokkenheidd in orde, dan komt het ook wel goed met het lokaal bestuur, 
hlzingaa staat zeker niet alleen in de gedachte dat burgers in bijzondere mate betrok-
kenken zouden moeten zijn bij het lokaal bestuur. Van Poelje, die wel wordt beschouwd 
alss de grondlegger van de Nederlandse bestuurskunde, stelt: 

Maarr van de verschillende publieke bestuursorganen staan dan toch de gemeentebesturen 
hett dichtst bij de mensen. Zij kunnen althans de mensen onmiddellijk bereiken; zij kunnen 
tall  van leden der plaatselijke bevolking op de een of andere wijze onmiddellijk betrekken 
bijj  de arbeid voor de plaatselijke gemeenschap. Zij verrichten een arbeid, waarvan de 
uitkomstt open vóór de mensen ligt; indien iets hun belangstelling wekken en binden kan, is 
hett dit werk. (VNG, 1954: 70) 

Intervieww in Kg-magazine, nummer 40, 30 oktober 1998. De staatscommissie waarvan Klzinga voorzitter 
was,, had als opdracht advies aan de regering uit te brengen 'over de wijze waarop de dualisering van her 
lokaall  bestuursmodel vormgegeven kan worden [...]' (Staatscommissie, 2000: 16). 
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HoofdstukHoofdstuk 1 

Wordtt de belangstelling van mensen inderdaad in bijzondere mate 'gebonden' door 
hett lokaal bestuur, zoals Van Poelje dat formuleert en Elzinga nastreeft? Zeker in de 
afgelopenn 10 jaar is daar, vooral met het oog op dalende opkomstcijfers bij 
gemeenteraadsverkiezingen,, twijfel over geuit. Onderzoeken die naar aanleiding van 
diee dalende opkomstcijfers zijn geëntameerd, hebben die twijfel versterkt. De oor-
zaakk van een ontoereikende betrokkenheid wordt veelal, waar de instelling van de 
Staatscommissie-Elzingaa van getuigt, gezocht in de structuur en het functioneren van 
dee lokale democratie. 

Niett alleen in het laatste decennium van de 20e eeuw hebben beschouwers van de 
lokalee democratie hun twijfels geuit over de bijzondere relatie tussen burgers en 
lokalee overheid. Kind jaren vijfti g en begin jaren zestig wezen Groenman (1957) en 
Braszz (1960) op maatschappelijke ontwikkelingen die onder meer de binding van 
burgerss aan 'hun1 gemeente, die aanvankelijk als sterk werd verondersteld, zouden 
doenn verminderen. Sinds de jaren zestig wordt vanwege de veronderstelde afne-
mendee betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek met grote regelmaat gewag 
gemaaktt van 'crises' in de lokale democratie (Castenmiller, 1994). 
Dee veronderstelde crisis in het lokaal bestuur wordt geacht van betekenis te zijn 
voorr de gehele samenleving. Thorbecke poneerde tijdens de beschouwingen in de 
Tweedee Kamer over zijn grondwetswijziging die in 1848 is gerealiseerd: 'Intusschen 
moett staatsburgerschap bij een werkzaam plaatselijk burgerschap beginnen.'2 De 
betrokkenheidd bij het lokaal bestuur, zo meent Thorbecke, vormt de staatsburger. 
Eenn goed functionerend lokaal bestuur en een grote betrokkenheid van burgers bij 
hunn lokaal bestuur vormen de basis voor een goede maatschappij. Dit uitgangspunt 
iss 150 jaar na de uitspraken van Thorbecke nog steeds actueel. Zo wordt bijvoor-
beeldd in de context van beschouwingen over de civil society (zie onder meer Simonis, 
Hemerijckk en Lehning (red.), 1992; Dekker (red.), 1994a) aan het goede functione-
renn van lokaal bestuur en aan de intensieve betrokkenheid van burgers bij dit 
bestuurr eveneens een groot belang gehecht voor de gehele maatschappij. 
Dee veronderstelling dat burgers in bijzondere mate betrokken zijn bij het lokaal 
bestuur,, herhaalt zich tevens in de veelgehoorde uitspraak dat de 'afstand tussen 
burgerss en lokaal bestuur klein is'. Deze slogan wordt met grote regelmaat aange-
haaldd in discussies over de inrichting en schaal van het lokaal bestuur. 

Dirr citaat wordt in de literatuur geregeld aangehaald. Omdat Thorbecke /.elf betrekkelijk weinig geschrif-
tenn heeft nagelaten, is het beeld van zijn opvattingen mede gebaseerd op de inhoud van zijn professorale 
collegess en, niet in het minst, op zi|H bijdragen aan de discussies in de Tweede Kamer. Ook is de geci-
teerdee uitspraak vastgelegd in de Handelingen van de Tweede Kamer, i.e. bij de debatten over de 
herzieningg Grondwet I847-184S. Deze debatten zi|ii door Belinfante gepubliceerd. Het citaat staat in zijn 
uitgavee op pagina 2 1 S. 
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EenEen bijzondere betrokkenheid 

Inn dit proefschrift is de aandacht gericht op de politieke binding van burgers met 
hunn lokaal bestuur. Het gaat, met andere woorden, om hun betrokkenheid bij de 
lokalee politiek.' Is deze betrokkenheid bijzonder, in welke opzichten is er eventueel 
sprakee van een bijzondere betrokkenheid en hoe dient een eventuele bijzondere 
betrokkenheidd geïnterpreteerd en beoordeeld te worden? 

Inn de onderzoeksvragen wordt eveneens gerefereerd aan het concept politieke 
betrokkenheid.betrokkenheid. De belangstelling voor de betrokkenheid van burgers bij hun bestuur 
iss een centraal thema in opvattingen over het functioneren van democratische 
systemen.. Burgers dienen zich, zo wordt gesteld in een lijn van denken die in hoofd-
stukk 2 wordt toegelicht, in enige mate betrokken te voelen bij het bestuur van hun 
samenleving.. Politieke systemen kunnen alleen goed functioneren als burgers positief 
staann tegenover het bestuur en de organisatie van het systeem, zich interesseren voor 
dee gang van zaken in het bestuur van het systeem en in het algemeen bekend zijn 
mett de regels en procedures in dit systeem. Tevens dienen burgers enige bekendheid 
tee hebben met de partijen en de politiek verantwoordelijke personen die samen het 
bestuurr vormen. Burgers zouden ten minste in staat moeten zijn om bij verkiezingen 
hett functioneren van deze partijen en deze personen te beoordelen. Naast deelname 
aann verkiezingen kunnen en mogen burgers enig andere politieke activiteit binnen 
hett politiek systeem ontwikkelen. In sommige gevallen is politieke activiteit zelfs 
gewenst.. Burgers kunnen bijvoorbeeld om aandacht vragen voor zaken die zij van 
belangg achten of mogen pogingen in het werk stellen om - binnen de wettelijke 
kaderss - de beleidsvorming te beïnvloeden. Op deze wijze draagt politieke betrok-
kenheidd bij aan de legitimiteit van een politiek systeem (Easton, 1965a; Weather-
ford,, 1992). 

Hett is niet vreemd dat veelbesproken en centrale concepten in de politicologie ge-
regeldd verschillende betekenissen en invullingen krijgen. Eerder is het juist inherent 
aann dergelijke concepten. De betekenis die eraan wordt gehecht, heeft namelijk een 
normatievee achtergrond (Van der Eijk, 1993). Dit geldt zeker voor het begrip 'poli-
tiekee betrokkenheid'. Afhankelijk van het belang dat de beschouwers van politieke 
betrokkenheidd aan dit concept hechten, is politieke betrokkenheid soms gelijkgesteld 
aann daadwerkelijk gedrag. Politieke betrokkenheid is ook wel beschouwd als een 
gedragsdispositie,gedragsdispositie, een houding jegens politiek gedrag. Politieke betrokkenheid kan 
ookk worden gezien als een algemene houding van verbondenheid met het politiek 
systeem.. Deze variatie geeft de onderzoeker enige vrijheid in zijn eigen invulling van 
hett concept politieke betrokkenheid. Veel hangt daarbij af van de inhoud en het doel 
vann het onderzoek waarin politieke betrokkenheid van belang is. 

Inn dir proefschrift worden de termen 'politiek' en 'bestuur' als synoniemen gehanreerd. Op het lokaal 
niveauu zijn de politici, de gemeenteraadsleden, tegelijkertijd ook de bestuurders van de gemeente. 
Daardoorr is het onderscheid lastig aan te geven en voor de meeste burgers ook niet relevant. 
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Inn dit proefschrift wordt politieke betrokkenheid beschouwd als een uiting van 
verbondenheidd met het (in dit geval) lokale politiek systeem. Sigel en Hoskin formu-
lerenn dit zo: '[political involvement] signifies a sense of identification with the polity' 
(Sigell  en Hoskin, 1981: 42). Dit is een brede invulling van het concept politieke 
betrokkenheid,, dat in het volgende hoofdstuk wordt uitgewerkt. De nadruk in dit 
proefschriftt ligt daarmee niet alleen op politiek gedrag en evenmin uitsluitend op 
politiekee belangstelling. Aan politieke betrokkenheid zijn zowel affectieve, cognitieve 
alss gedragsaspecten te onderscheiden. 

Politiekee betrokkenheid is herhaaldelijk intensief bestudeerd. Onder meer is de mate 
vann politieke betrokkenheid in verschillende landen vergeleken (Almond en Verba, 
1963),, is de ontwikkeling van de politieke betrokkenheid bij kinderen en jongeren 
gevolgdd (Sigel en Hoskin, 1981; Wittebrood, 1995; Gemmeke, 1998), zijn de moge-
lijk ee verschillen in betrokkenheid tussen leeftijdsgroepen aandachtig geanalyseerd 
(Inglehart,, 1977; Barnes en Kaase [e.a.|, 1979) en zijn de betekenis van politiek 
gedrag,, de achtergronden van politiek actieve en niet-actieve burgers en de effecten 
vann politiek gedrag op het functioneren van de samenleving intensief bestudeerd 
(Verbaa en Nie, 1972; Verba, Nie en Kim, 1978). 

Inn dit proefschrift gaat de aandacht uit naar de verondersteld bijzondere mate en 
aardd van de lokale politieke betrokkenheid. In feite wordt onderzocht of er omstan-
dighedenn dan wel individuele kenmerken aan te wijzen zijn die direct samenhangen 
mett of voortkomen uit het lokale niveau. Vervolgens zou van die kenmerken moeten 
blijkenn dat ze bijdragen aan een bijzondere mate van betrokkenheid van burgers bij 
'hun'' lokaal bestuur. Met het onderscheiden en benoemen van deze kenmerken 
wordtt in hoofdstuk 3 een begin gemaakt. Dit wordt vervolgens in hoofdstuk 4 
geconcretiseerd.. In hoofdstuk 5 wordt uitgewerkt hoe op basis van beschikbare 
empirischee informatie onderzocht kan worden of burgers inderdaad in bijzondere 
matee zijn betrokken bij het Nederlands lokaal bestuur. In hoofdstuk 6 en 7 wordt 
dann verslag gedaan van de bevindingen die volgen uit de analyse van dit materiaal. 
Hoofdstukk 8 ten slotte bevat naast een samenvatting en conclusies enkele afsluitende 
opmerkingenn over werkzaam plaatselijk burgerschap, bestuurlijke vernieuwing en 
lokalee democratie. 
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