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1. Inleiding en vraagstelling  

In maart 2010 is in de gemeente Borne een begin gemaakt met de ontwikkeling van een 

gemeenschapsvisie voor Borne 2030. Dit document beoogt een visie te zijn “van, voor en door de 

gemeenschap”. De gemeente heeft hiertoe samen met twintig lokale organisaties een regiegroep 

geformeerd die fungeert als opdrachtgever. Op basis van drie bouwstenen: (1) een studie naar de 

identiteit (2) een onderzoek naar samenlevingstrends en de (3) formulering van ambities, wordt door 

de regiegroep een viertal scenario’s ontwikkeld. In december 2010 is op basis van de twee eerste 

bouwstenen een begin gemaakt met het inventariseren van de ambities. Dat gebeurt door het 

invullen van een stellingenlijst door bezoekers van de website van het project en door een serie van 

ambitiegesprekken die maatschappelijke organisaties met hun achterban organiseren. Via de site en 

de Bornse Courant worden burgers ook opgeroepen om dergelijke bijeenkomsten te organiseren. In 

de maanden februari en maart 2011 wordt door de regiegroep op basis van deze bouwstenen een 

aantal scenario’s uitgewerkt. Deze scenario’s worden vervolgens gepubliceerd en in een 

burgerraadpleging ter keuze voorgelegd aan iedere inwoner van Hertme, Zenderen en Borne. Het 

scenario met de meeste stemmen zou worden uitgewerkt in de nieuwe toekomstvisie van Borne: 

mijnBorne2030.  

Het Institute for Innovation of Governance Studies (UT) is door de gemeente Borne gevraagd om dit 

proces te onderzoeken en te evalueren. Het betreffende onderzoek wordt mogelijk gemaakt door 

een financiële bijdrage van de provincie Overijssel. De bedoeling van het onderzoek is om ervoor te 

zorgen dat andere gemeenten bij de inrichting van toekomstige participatieprocessen hun voordeel 

kunnen doen met de in Borne opgedane ervaringen. In samenwerking met het Kennis Instituut 

Stedelijke Samenleving (KISS) worden de ervaringen die tijdens het project zijn opgedaan en de 

resultaten van het evaluatieonderzoek gedeeld met andere gemeenten en hun maatschappelijke 

partners in Overijssel. Dit is gebeurd tijdens een op 24 november 2011 gehouden workshop tijdens 

het KISS Jaarcongres in Zwolle. 

Vraagstelling van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om lering te trekken uit de ervaringen met het participatieproces bij 

de ontwikkeling van de gemeenschapsvisie MijnBorne2030. Met het oog hierop is het van belang om 

het proces en de resultaten te toetsen aan bepaalde criteria. Voor de evaluatie hanteren we een 

combinatie van criteria. In de eerste plaats bezien we in hoeverre het proces valt te typeren als een 

interactief proces van besluitvorming. Interactieve beleidsvorming is omschreven als een wijze van 

beleidsvorming waarbij een overheid in beginsel alle belanghebbenden in meer of mindere mate 

mogelijkheden geeft de beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering en/of de 

beleidsevaluatie te beïnvloeden. Daarom luidt de eerste onderzoeksvraag: 

In hoeverre bood het besluitvormingsproces rond de vier scenario’s in de ogen van de 

inwoners van Borne (a) voldoende mogelijkheden om mee te praten en (b) betekenisvolle 

invloed uit te oefenen op toekomst van de gemeente?  

Bij de beantwoording van deze vraag gaat het om te beginnen om het oordeel van de Bornenaren 

over het proces van totstandkoming van de scenario’s. Meent men dat men hier voldoende 

mogelijkheden (a) heeft gehad om de totstandkoming te beïnvloeden? Een tweede aspect is de 

aanwezigheid van de mogelijkheid van betekenisvolle invloed. Betekenisvolle invloed (b) impliceert 

in de eerste plaats dat er voor burgers een daadwerkelijke en inhoudelijk zinvolle keuze te maken 

viel. Hierbij gaat het om de inhoudelijke kwaliteit (b1) van de scenario’s. In hoeverre waren de 

inwoners tevreden over de aangeboden keuzemogelijkheden. Daarbij kan men denken aan de vraag 
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of de keuzemogelijkheden voor de burgers relevant waren, voldoende realistisch waren, adequaat de 

uiteenlopende opvattingen over de toekomst van de gemeente afdekten, aantrekkelijk waren etc. 

Daarnaast gaat het bij betekenisvolle invloed ook om de vraag of burgers het proces via welke de 

keuze kan beïnvloeden transparant (b2) achtten. In de literatuur over referenda en kiessystemen 

vormt dit een belangrijk discussiepunt. Men is veelal bevreesd dat een complexe vraagstelling en een 

ingewikkelde stemprocedure leiden tot een gebrek aan transparantie. Omdat in Borne een keuze uit 

vier scenario’s is voorgelegd en met een tamelijk complexe stemprocedure is gewerkt, is de vraag 

gewettigd of burgers het proces voldoende transparant achtten. Ten slotte, is voor betekenisvolle 

invloed van belang dat men er ook van overtuigd is dat de gemaakte keuze bij de stemming ook 

doorwerkt in het plan‐ en uitvoeringsproces dat daarop volgt: wordt er iets “uitgedaan” op de 

stembuskeuze? Om die reden wordt ook stilgestaan bij de vraag of burgers vertrouwen hebben in de 

doorwerking (b3) van de gemaakte keus. 

Naast de mogelijkheden tot meepraten en betekenisvolle invloed uit te oefenen is ook het feitelijk 

gebruik van de participatiemogelijkheden van belang. Met het oog op de legitimiteit van de 

uitkomsten van het proces is brede, niet‐selectieve participatie vanuit alle lagen en delen van de 

bevolking van Borne gewenst (sociale representativiteit). Deze brede, representatieve participatie is 

ook van belang opdat de uitkomsten van het proces een goed beeld geven van hetgeen er aan 

wensen en opvattingen leeft in de Bornse gemeenschap (inhoudelijke representativiteit). Uiteraard is 

niet te verwachten dat iedere Bornenaar zal deelnemen aan het proces; maar door het in kaart 

brengen van de (a) hoeveelheid participatie (het aantal participanten) en (b) de representativiteit van 

de participatie kan een goed beeld worden gevormd van de feitelijke openheid van het proces en de 

gelijkheid van participatie en inbreng van betrokken burgers. De tweede onderzoeksvraag luidt 

daarom:  

In hoeverre is door Bornenaren van de mogelijkheid om mee te beslissen in de 

burgerraadpleging gebruik gemaakt en het referendum en hoe staat het met de sociale en 

de inhoudelijke representativiteit van de participatie?  

Bij de bepaling van de representativiteit is het gebruikelijk om aandacht te besteden aan de 

persoonlijke achtergronden van de participanten en de non‐participanten (de sociale 

representativiteit; bijvoorbeeld in termen van leeftijd, geslacht, opleiding, maar ook de woonkern). 

Daarnaast is het ook van belang te bezien in welke mate de opvattingen van participanten en niet‐

participanten overeenkomen of verschillen (de inhoudelijke representativiteit). Uit eerder onderzoek 

is bekend dat in veel gevallen er min of meer aanzienlijke inbreuken zijn op de representativiteit naar 

persoonlijke achtergrondkenmerken: men constateert dat een participatie‐elite (‘the usual suspects’: 

hoger opgeleide mannen van middelbare leeftijd) die participatieprocessen domineren (vergelijk 

Denters e.a. 2011). Bovens en Wille (2011) spreken zelfs van een diplomademocratie. Voor de 

uitkomsten van het proces is het echter minstens even interessant of deze sociale en demografische 

selectiviteit bij participatie ook leidt tot inhoudelijke vertekeningen in de opvattingen die de 

participanten inbrengen in het proces. Daarom dient in het onderzoek ook stil te worden gestaan bij 

de vraag naar de inhoudelijke agenda’s van participanten en niet‐participanten.  

Ten slotte is het ook van belang om stil te staan bij de effecten van het participatieproces. Naast de 

inhoudelijke uitkomsten van het proces (een door de bevolking inhoudelijk gedragen toekomstvisie) 

is ook het effect van het participatietraject op het draagvlak voor het implementatieproces na de 

visievorming van belang. Voor zover het proces en de inhoud worden gedragen zou kunnen worden 

verwacht dat politiek kapitaal (steun) is opgebouwd dat de realisatie van de visie kan 

vergemakkelijken. De derde onderzoeksvraag luidt daarom: 
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In hoeverre heeft het participatieproces geleid tot meer vertrouwen en meer draagvlak voor 

de implementatie van de toekomstvisie? 

De onderstaande tabel vat de in de vragen geïmpliceerde beoordelingsmaatstaven bij de evaluatie 

van het participatieproces nog eens kort samen. 

 

Vraagpunten evaluatie planproces  

1a: Hebben burgers naar hun eigen oordeel voldoende mogelijkheden gehad om mee te 
beslissen?  

1b: Hebben burgers naar hun eigen oordeel betekenisvolle invloedsmogelijkheden gehad? 

 Hoe beoordeelden de betrokkenen de kwaliteit van de scenario’s? 

 Hoe transparant was de gehanteerde besluitvormingsprocedure? 

 Hadden burgers voldoende vertrouwen in de doorwerking van de burgerinvloed in de 
uitkomsten van het proces?  

2a:  In hoeverre is er door Bornenaren feitelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om middels 
de burgerraadpleging mee te beslissen? 

2b:  Hoe staat het met de sociale en de inhoudelijke representativiteit van de participatie bij de 
burgerraadpleging?  

3.  In hoeverre heeft het participatieproces geleid tot meer vertrouwen en meer draagvlak voor 
de implementatie van de toekomstvisie? 

  Tabel 1: Overzicht van de vraagpunten evaluatie MijnBorne 2030 

Onderzoeksopzet 

Voor de beantwoording van deze vragen is een surveyonderzoek onder inwoners van Borne 

(participanten en niet‐participanten) van 15 jaar en ouder uitgevoerd. Bij de gehouden 

burgerraadpleging waren alle inwoners van Borne van 15 jaar en ouder stemgerechtigd. Voor het 

onderzoek is gebruik gemaakt van een korte voorgestructureerde vragenlijst die is afgenomen onder 

een disproportioneel gestratificeerde steekproef van 491 respondenten. Bij de steekproeftrekking is 

de woonkern van respondenten als maatstaf gebruikt. Daarbij zijn in twee ronden in totaal 1904 

respondenten benaderd, waarvan 1078 uit de hoofdkern, 452 uit Zenderen en 374 uit Hertme. De 

respons in de drie kernen was 26% in de hoofdkern, 24% in Zenderen en 21% in Hertme. Om te 

corrigeren voor de oververtegenwoordiging van bewoners van deze twee kleine kernen ten opzichte 

van de inwoners van de hoofdkern is een weegprocedure gehanteerd. Voor het onderzoek is gebruik 

gemaakt van een combinatie van een schriftelijke vragenlijst en een internetenquête. Met het oog op 

de verhoging van de respons is onder deelnemers aan het onderzoek ook een aantal cadeaubonnen 

verloot. Het veldwerk is verricht door I&O Research, Enschede.  

Ten opzichte van de onderzoekspopulatie die bestaat uit de Bornse bevolking van 15 jaar en ouder 

zijn mannen iets ondervertegenwoordigd (49,6% in de populatie en 46,4% in de gerealiseerde 

steekproef). Er is verder sprake van een duidelijke ondervertegenwoordiging van jongeren in de 

categorie 15‐30 jaar (19,2% in de populatie en 9,4% in de steekproef) en enige 

ondervertegenwoordiging in de categorie van 30‐44 jaar (23,6% in de populatie tegen 19,3% in de 

gerealiseerde steekproef).  
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De verschillen naar leeftijd hebben mogelijk te maken met verschillen in de verbondenheid met de 

gemeente en de belangstelling voor het onderwerp. Die factoren vormen waarschijnlijk ook de reden 

waarom onder de respondenten mensen die hebben deelgenomen aan de burgerraadpleging 

substantieel zijn oververtegenwoordigd (van de populatie nam 23% deel in de populatie was dat  

53%). Dit is een forse vertekening, die deels een gevolg is van selectieve non‐respons en voor een 

ander deel van overrapportage.1 Om te bezien hoe dit de resultaten van het onderzoek beïnvloedt 

zal steeds niet alleen worden gerapporteerd over de opinie onder alle respondenten, maar ook over 

de mening van de niet‐stemmers. Zo krijgt de lezer een goede indruk over de eventuele invloed van 

de ondervertegenwoordiging van de niet‐stemmers op de resultaten.   

Verslag 

De opbouw van het verslag volgt de volgorde van de in het voorgaande geformuleerde 

onderzoeksvragen. In hoofdstuk 2 gaan we in op de vragen 1a en 1b (betreffende de 

invloedsmogelijkheden). Daarbij komt ook de kwaliteit van de scenario’s en de transparantie van de 

gehanteerde methode van besluitvorming over die scenario’s aan de orde. In hoofdstuk 3 staat de 

vraag  naar het feitelijke gebruik van de mogelijkheid om mee te beslissen in de burgerraadpleging 

en de representativiteit van de participatie centraal. In hoofdstuk 4 ten slotte gaan we in op de derde 

onderzoeksvraag (naar de effecten op het bestuurlijk en maatschappelijk vertrouwen en het 

draagvlak). In hoofdstuk 5 formuleren we in het kort een aantal conclusies en leer‐ en 

verbeterpunten.  

                                                            
1 Van overrapportage spreken we als respondenten bijvoorbeeld uit overwegingen van sociale wenselijkheid 
een antwoord geven (ik heb gestemd) dat afwijkt van hun feitelijke gedrag (niet gestemd).  
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2. Beoordeling invloedsmogelijkheden en kwaliteit van de scenario’s 

In dit hoofdstuk staat de vraag naar de kwaliteit van de geboden invloedsmogelijkheden centraal. 

Ten aanzien daarvan formuleerden we een tweeledige vraag: 

In hoeverre bood het besluitvormingsproces rond de vier scenario’s in de ogen van de 

inwoners van Borne (a) voldoende mogelijkheden om mee te praten en (b) betekenisvolle 

invloed uit te oefenen op toekomst van de gemeente?  

Voldoende mogelijkheden?  

Het planproces in Borne kende een aantal stadia. In een eerste fase is een viertal scenario’s 

ontwikkeld. In die fase waren er voor Bornenaren uiteenlopende mogelijkheden om invloed uit te 

oefenen op de inhoud van de te ontwikkelen scenario’s. Dat kon onder meer door het invullen van 

een stellingenlijst door bezoekers van de website van het project, door ambitiegesprekken die 

maatschappelijke organisaties met hun achterban organiseerden en middels  door burgers zelf 

georganiseerde bijeenkomsten. Dit leverde een regiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van 

twintig lokale organisaties, de basis voor de uitwerking van de vier scenario’s die later zijn 

gepubliceerd en ter keuze voorgelegd aan inwoners van Hertme, Zenderen en Borne.  

Een belangrijke vraag is of naar het oordeel van de burgers er voldoende mogelijkheden zijn geboden 

om de scenario’s in de totstandkomingfase te beïnvloeden. Om dit oordeel te bepalen is burgers in 

de eerste plaats de vraag voorgelegd in hoeverre men het eens was met de stelling dat er in de 

eerste fase voldoende kans was geboden aan burgers om mee te praten over de inhoud van de te 

ontwikkelen scenario’s.  
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Figuur 1: Oordeel stelling over mogelijkheden om mee te praten over de 

scenario’s; percentages (N= 473) 

 

Een overgrote meerderheid van de respondenten (85 %) is het eens met de stelling dat er bij de 

totstandkoming voldoende mogelijkheden zijn geboden. Onder de niet‐stemmers, die in de 

steekproef zijn ondervertegenwoordigd, is dat percentage nauwelijks lager (81%).  
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Men waardeert de betreffende mogelijkheden om mee te praten ook positief, zo blijkt uit figuur 2. 

Tweederde van de respondenten (65%) beoordeelt dit onderdeel van de procedure met een zeven 

(ruim voldoende) of meer. Ook hier is de tevredenheid onder de niet‐stemmers wat minder groot, 

maar nog steeds hoog (58%)  
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Figuur 2: Rapportcijfer tevredenheid over mogelijkheden om mee te praten over de 

scenario’s; percentages (N= 475) 

 

Betekenisvolle invloedsmogelijkheden  

Inhoudelijke	kwaliteit	van	de	scenario’s		

Naast tevredenheid over de totstandkoming van de scenario’s zijn de respondenten ook goed te 

spreken over de inhoudelijke kwaliteit van de tot stand gebrachte alternatieve toekomstvisies. In 

figuur 3 is het oordeel van de respondenten over een aantal aspecten van deze kwaliteit 

samengevat.  

Gevraagd is naar vijf aspecten van kwaliteit:  

‐ het realiteitsgehalte van de scenario’s 

‐ de mate waarin de scenario’s onderling verschillend waren 

‐ de mate waarin de scenario’s de verschillende opvattingen binnen de gemeenschap 

weerspiegelden 

‐ de aantrekkelijkheid van de scenario’s 

‐ de vraag of de belangrijke issues voor de toekomst in de scenario’s aan de orde kwamen 

(relevantie)  
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Figuur 3: Percentage respondenten dat meent dat scenario’s voldoen aan kwaliteitseisen 

(N≥ 451) 

 

Telkens (bijna) driekwart van de respondenten geeft aan dat men het eens is met de stelling dat de 

scenario’s voldoen aan deze maatstaven voor inhoudelijke kwaliteit. Onder de niet‐stemmers is dit 

beeld net iets minder positief maar ook daar is in vrijwel alle opzichten nog steeds driekwart of meer 

van de ondervraagden positief. Over het realiteitsgehalte van de scenario’s bestaat onder de niet‐

stemmers iets minder tevredenheid. Maar ook in dit opzicht is een stevige meerderheid (65%) zelfs 

onder de niet‐stemmers positief. 

Transparantie totstandkoming scenario’s  

Betekenisvolle invloedsmogelijkheden staan en vallen met adequate informatie en een doorzichtige 

en begrijpelijke procedure. Daarom is het zaak bij de evaluatie van het proces ook aandacht te 

besteden aan deze aspecten. 

In de eerste plaats is de respondenten daarom gevraagd naar hun mening over de beschikbaarheid 

van informatie over de scenario’s: was men volledig, tamelijk goed , nauwelijks of niet geïnformeerd? 
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Figuur 4: Oordeel over informatie omtrent scenario’s (N = 486) 

 

Bijna drie op de vier respondenten (70%) gaf aan volledig of tamelijk goed te zijn geïnformeerd (zie 

figuur 4). Onder de niet‐stemmers was het oordeel over de informatie aanmerkelijk minder positief. 

Maar ook daar was nog steeds een krappe meerderheid (53%) van mening dat men volledig of 

tamelijk goed was geïnformeerd. Dit beeld wordt bevestigd als we kijken naar het rapportcijfer dat 

respondenten geven voor de informatievoorziening omtrent MijnBorne2030. Meer dan zeventig 

procent (71%) van de respondenten geeft hiervoor een zeven of meer; onder de niet‐stemmers is dat 

nog steeds 58% (N= 476) .  

In de tweede plaats is gekeken naar de gehanteerde stemprocedure bij de burgerraadpleging. Deze 

procedure was in twee opzichten ingewikkeld. Niet alleen werd de respondenten gevraagd om een 

keus te maken uit vier keuzealternatieven. Deze alternatieven waren bovendien samengestelde 

scenario’s waarin meerdere aspecten van de toekomst van Borne werden gespecificeerd. Deze 

complexiteit werd nog vergroot doordat respondenten niet alleen werd gevraagd om hun eerste 

keus te bepalen, maar tevens om hun tweede preferentie op het stembiljet aan te geven. In de 

regiegroep die het proces begeleidde is lang gediscussieerd of daarmee de procedure niet te complex 

zou worden. Men vreesde dat de procedure voor veel kiezers te ingewikkeld zou worden. Daarom 

hebben we in de vragenlijst voor de mensen die hebben deelgenomen aan de stemming een aantal 

vragen over de gehanteerde procedure opgenomen. In figuur 5 zijn de resultaten samengevat.  
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Figuur 5: Oordeel stemmers (in %) over stemprocedure bij burgerraadpleging scenario’s (N 

≥ 238) 

 

Uit de figuur blijkt een positief beeld. Er is slechts een kleine groep respondenten (19 procent) die 

liever een keus had gemaakt uit slechts twee alternatieven. Het overgrote deel van de respondenten 

(81 procent) was bovendien van mening dat het desgewenst tot uitdrukking kunnen brengen van 

meer dan één voorkeur de burgers meer invloed gaf op de uiteindelijk uitkomst en dat de gemeente 

op die manier een beter beeld kreeg van de voorkeuren van de bevolking (89%). Meer dan negentig 

procent (93%) van de stemmers gaf ten slotte aan dat de gehanteerde procedure niet te ingewikkeld 

was.   

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat deze vragen slechts zijn beantwoord door de stemmers. 

Het is denkbaar dat niet‐stemmers vanwege de complexiteit massaal zijn afgeschrikt en 

thuisgebleven. Op basis van een open vraag naar de redenen waarom de niet‐stemmende 

respondenten niet stemden zijn hiervoor evenwel geen aanwijzingen. Slechts één respondent gaf aan 

(zonder daarbij overigens te verwijzen naar de stemprocedure) dat het te lastig was om een keuze te 

maken. 

Vertrouwen in de doorwerking 

Motieven van burgers om te participeren lopen uiteen. Maar voor veel burgers is participatie toch 

eerst en vooral een middel om eigen opvattingen over te voeren beleid en te nemen maatregelen 

kenbaar te maken en daarmee de beleidsvorming te beïnvloeden. In dat licht bezien is het van 

belang dat burgers ervan zijn overtuigd dat participatie ook doorwerkt in het uiteindelijk te voeren 

beleid. Ontbreekt bij burgers de overtuiging dat er op hun inbreng “iets wordt uitgedaan”, dan wordt 

een belangrijke ingrediënt om te kunnen spreken van betekenisvolle participatie gemist. Uit figuur 6 

blijkt dat een meerderheid van de respondenten vertrouwen in de doorwerking heeft.  
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Figuur 6: Vertrouwen burgers in doorwerking participatieproces (N = 483) 

 

Bijna veertig procent (37%) van de respondenten meent dat het bestuur in de komende jaren (zeer) 

sterk rekening zal houden met de uitkomsten van de burgerraadpleging. Nog eens vijftig procent 

(54%) meent dat het gemeentebestuur er enigszins rekening mee zal houden. Onder de niet‐

stemmers is dit beeld net wat minder positief. Daar is 28 procent ervan overtuigd dat het bestuur 

(zeer) sterk rekening zal houden met de burgerparticipatie en 62 procent dat dit enigermate het 

geval zal zijn. Circa tien procent – in de steekproef als geheel en onder de niet‐stemmers – meent dat 

er door de ‘’ hoge heren” niets op de inbreng van de burgers zal worden uitgedaan. 

Tussenbalans 

Een overgrote meerderheid van de respondenten (85 %) is het eens met de stelling dat er bij de 

totstandkoming voldoende mogelijkheden zijn geboden om mee te praten over de inhoud van de 

vier scenario’s (onderzoeksvraag 1a). Bovendien is een ruime meerderheid van de Bornenaren van 

oordeel is dat het participatieproces hen betekenisvolle invloedmogelijkheden bood. Dat geldt voor 

de inhoudelijke kwaliteit van de scenario’s en voor de transparantie van het besluitvormingsproces. 

Het vertrouwen in de doorwerking van de burgerparticipatie is aanwezig, maar met name onder de 

niet‐participanten beperkt (onderzoeksvraag 1b). 
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3. Hoeveelheid participatie en representativiteit 

Na de fase waarin de vier scenario’s werden geformuleerd, kregen alle Bornenaren van 15 jaar en 

ouder de kans om zich in een burgerraadpleging uit te  spreken over de vier mogelijke scenario’s voor 

de toekomst. Van te voren was aangegeven dat de uitkomst van de burgerraadpleging zou worden 

gevolgd mits meer dan tien procent van de stemgerechtigden (N= 17.345) ook daadwerkelijke zijn 

stem zou uitbrengen. Uiteindelijk heeft 23,3 procent (4.038) van de kiesgerechtigden feitelijk gebruik 

gemaakt van de geboden mogelijkheid. Er kon op drie manieren worden gestemd. Via het internet, 

via een stembiljet per post en via een stembiljet in stembussen op diverse plaatsen in de stad. Van 

elk van deze drie stemmogelijkheden is in ruime mate gebruik gemaakt. Van de stemmers bracht 43 

procent zijn stem uit via het internet, 40 procent per stemformulier over de post en de resterende 17 

procent per stemformulier via stembussen.  

De combinatie van verschillende stemmogelijkheden en de inbouw van waarborgen om een eerlijke 

gang van zaken te verzekeren brachten extra kosten met zich mee. Geconstateerd kan evenwel 

worden dat dit heeft geleid tot een relatief hoge opkomst (in elk geval ruim boven de 

opkomstdrempel) en een proces waarbij noch tijdens de stemprocedure noch nadien een discussie 

over de legitimiteit van de uitkomsten is opgelaaid.  

De opkomst bij de burgerraadpleging ligt overigens wel ruim beneden de opkomst bij reguliere 

verkiezingen. In Borne varieerde het opkomstpercentage bij de meest recente algemene 

verkiezingen tussen de 79% (Tweede Kamer 2010) en de 36% (Europees Parlement 2009). 

Sociale representativiteit 

Niettemin heeft meer dan driekwart van de stemgerechtigde Bornenaren geen gebruik gemaakt van 

de mogelijkheid een stem uit te brengen. Daarom is het van belang te bezien hoe representatief de 

resultaten van de stemming zijn voor de opvatting van de gehele bevolking.2  

Bij de representativiteit kunnen we een onderscheid maken tussen sociale en inhoudelijke 

representativiteit. In sociaal opzicht zien we geen significante verschillen naar geslacht. Stemmers en 

niet‐stemmers verschillen evenmin in het hebben van betaald werk en het lidmaatschap van lokale 

verenigingen.  

 

  % Man  % Hoger 

opgeleid 

% Betaald 

werk 

Gemiddelde 

leeftijd 

% Niet‐

Borne 

% Lid 

vereniging 

Stemmers  48  44  61  56  34  55 

Niet‐stemmers  46  29  58  50  45  47 

N=  486  487  483  488  489  484 

Tabel 2: Sociale representativiteit van stemmers en niet‐stemmers bij burgerraadpleging Borne 

(significante verschillen zijn vetgedrukt).  

 

                                                            
2 In onze steekproef zijn de niet‐ stemmers duidelijk ondervertegenwoordigd (in de responsgroep is het 
percentage niet‐stemmers 47 procent, in de populatie was dat 77 procent. Daarom vergelijken we de 
stemmers met de niet‐stemmers in de responsgroep en niet met de responsgroep als geheel.   
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In andere opzichten zijn er wel verschillen. Hoger opgeleiden (HBO en WO) en ouderen zijn onder de 

stemmers oververtegenwoordigd terwijl zich onder de niet‐stemmers relatief veel inwoners van de 

kernen Zenderen en Hertme bevinden.  

Inhoudelijke representativiteit 

In onderzoek naar burgerparticipatie wordt van oudsher veel aandacht besteed aan de sociale 

representativiteit van participatie. Een van de redenen waarom deze representativiteit veel aandacht 

krijgt is omdat men vreest dat door de ondervertegenwoordiging van bepaalde categorieën de stem 

van deze burgers in de besluitvorming onvoldoende wordt gehoord. Daardoor zou de politieke 

agenda teveel worden bepaald door de stem van de oververtegenwoordigde groepen. Dat gevaar is 

met name aanwezig als er een sterke samenhang is tussen de persoonlijke achtergronden van 

burgers en hun beleidsinhoudelijke preferenties. Vanuit dit perspectief is de inhoudelijke 

representativiteit belangrijker dan de sociale representativiteit. Daarom zijn in de vragenlijst van het 

onderzoek een aantal vragen opgenomen over centrale discussiepunten in het debat over MijnBorne 

2030.  

Voordat we op de inhoudelijke representativiteit ingaan, staan we eerst kort stil bij de uitslag van de 

stemming. Bij de burgerraadpleging werden 4038 stemmen uitgebracht, waarvan er 79 ongeldig of 

blanco waren. De stemmen voor de vier scenario’s waren als volgt verdeeld:  

 Dynamische dorpen     1711 stemmen 

 Genieten en koesteren    1707 stemmen 

 Twentse stad        332 stemmen 

 Vaart der volkeren     209 stemmen.3 

Na de toepassing van de regel van Hare waarbij ook de tweede voorkeur van de kiezers zijn verwerkt 

in de einduitslag bleek het scenario Dynamische dorpen winnaar (met 1928 stemmen) van het 

scenario Genieten en koesteren (1820 stemmen).  

De vier scenario’s zijn onderscheiden op twee hoofdvragen. De eerste hoofdvraag is of Borne in moet 

steken op een groei van de bevolking of moet worden uitgegaan van een stabilisatie van de 

bevolking. De tweede hoofdvraag is of de gemeente Borne haar dorpse karakter dient te behouden 

of dat Borne een meer stedelijke allure zou moeten krijgen. De twee meest populaire scenario’s 

hebben gemeen dat ze uitgaan van het behoud van het dorpse karakter. Dynamische dorpen gaat 

daarbij uit van een bescheiden groei van de bevolking terwijl het tweede scenario uitgaat van een 

stabilisatie van de bevolkingsomvang.  

In de vragenlijst hebben we gevraagd naar de opvattingen van de stemmers en de niet‐stemmers 

over de twee hoofdvragen. We zien daarbij in de eerste plaats dat er tussen de stemmers en de niet‐

stemmers in de responsgroep geen grote verschillen in opvatting bestaan ten aanzien van de twee 

centrale discussiethema’s. In dat opzicht kunnen we dus concluderen dat ondanks de verschillen in 

persoonlijke achtergronden van participanten en niet‐participanten deze groepen niet wezenlijk 

verschillen in hun opvattingen over de meest relevante vragen betreffende de toekomst van Borne. 

                                                            
3 Deze cijfers zijn gebaseerd op het proces‐verbaal van de uitslag Verkiezing Voorkeursscenario, Gemeente 
Borne 
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  Stemmers  Niet‐stemmers 

% dorps  91  86 

% geen groei  83  83 

% dorps / geen groei  81  79 

% dorps / groei  2  4 

Tabel 3: Inhoudelijke representativiteit van stemmers en niet‐stemmers bij burgerraadpleging Borne 

(significante verschillen zijn vetgedrukt).  

 

Ook zien we dat net als in de burgerraadpleging een zeer grote meerderheid van de Bornenaren het 

kleinschalige karakter van de gemeente (zoals dat in de twee meest populaire scenario’s is 

belichaamd) wenst te bewaren. Opvallend is echter ook de massale voorkeur onder stemmers en 

niet‐stemmers voor de stabilisatie van de bevolking en tegen groei. In combinatie is er onder 

participanten en niet‐participanten 80 procent steun voor een combinatie van behoud dorps 

karakter en stabilisatie bevolking. Op basis daarvan moet de uitkomst van het scenario Dynamische 

dorpen niet worden geïnterpreteerd als steun voor een groeigericht beleid.  

Tussenbalans  

De opkomst bij de burgerraadpleging was 23%. Dat was beduidend hoger dan de gestelde 

opkomstdrempel van 10%. Bovendien worden bij reguliere vormen van burgerparticipatie dit soort 

percentages in de regel niet gehaald. Zo blijkt uit De Sociale Staat van Nederland 2011 (SCP 2012: 

197), dat niet meer dan 11 procent van de Nederlanders aangeeft in de afgelopen vijf jaar wel eens 

te hebben deelgenomen aan een door de overheid georganiseerde inspraakbijeenkomst, hoorzitting 

of discussiebijeenkomst. De opkomst bij de raadpleging was echter wel duidelijk lager dan bij de 

recente algemene verkiezingen in Borne.  

Voor wat betreft de sociale representativiteit vallen met name de oververtegenwoordiging van 

ouderen en hoger opgeleiden op. Dat hoeft tegen de achtergrond van eerder onderzoek niet te 

verbazen. Zo spreken Bovens en Wille (2011) vanwege de oververtegenwoordiging van hoger 

opgeleiden onder de politiek actieve burgers zelfs van een diplomademocratie. Ondanks dergelijke 

verschillen in persoonlijke achtergronden van participanten en niet‐participanten blijken deze twee 

groepen in hun opvattingen over de meest relevante vragen betreffende de toekomst van Borne 

opvallend eensgezind.  
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4. Vertrouwen en draagvlak 

Een van de doelen van MijnBorne 2030 was draagvlak te scheppen voor de uitvoering van het 

gekozen toekomstscenario en een vertrouwensbasis te scheppen voor een gezamenlijke aanpak van 

de toekomstige uitdagingen. Via een aantal vragen is nagegaan of dit beoogde effect ook is 

gerealiseerd.  

Daarbij gaat het in de eerste plaats om de vertrouwensbasis. Uit het onderzoek blijkt om te beginnen 

dat zeventig procent van de respondenten er (zeer) veel vertrouwen in heeft dat het project heeft 

bijgedragen aan het vertrouwen van Bornenaren in de toekomstige leefbaarheid van hun gemeente. 

Dat is niet alleen geval onder de stemmers, maar ook onder twee derde (66%) van de niet‐stemmers.   
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Figuur 7: Vertrouwen burgers (in %) dat MijnBorne 2030 bijdraagt aan toekomstige 

leefbaarheid (N = 480) 

 

In de tweede plaats  is Bornenaren gevraagd of naar hun mening door het participatieproces het 

vertrouwen en het begrip in de gemeenschap is vergroot, gelijk is gebleven of is veranderd.  

Over de hele linie zien we dat men van mening is dat het proces een bescheiden positieve impuls aan 

het wederzijds vertrouwen in de Bornse gemeenschap heeft gegeven: in de relatie van het gemeente 

bestuur tot de maatschappelijke organisaties, in het vertrouwen van burgers in het 

gemeentebestuur, in de onderlinge saamhorigheid van burgers en in een voorspoedige toekomst van 

Borne. Veel burgers zijn weliswaar van mening dat het proces geen invloed heeft gehad op deze 

vormen van vertrouwen. Maar afhankelijk van het onderwerp is tussen de 20 en 30 procent van de 

respondenten van mening dat het proces wel degelijk een positieve invloed heeft gehad (zie figuur 

8).   
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Figuur 8: Vertrouwen burgers (in %) dat MijnBorne 2030 bijdraagt aan meer 

vertrouwen in de gemeenschap (N ≥ 463) 

 

Het beeld onder de niet‐stemmers is vergelijkbaar, zij het dat daar de steun voor deze opvattingen 

iets lager ligt. De verschillen zijn evenwel niet groot en het beeld is ook in deze groep overwegend 

positief. 

Ten slotte stellen we de vraag of het proces ook heeft geleid tot een grotere bereidheid van 

Bornenaren om  zelf actief een bijdrage te leveren. Uit ons onderzoek blijkt in de eerste plaats dat 

desgevraagd (zie figuur 9) 52 procent van de burgers hiertoe zeker of waarschijnlijk bereid is. Onder 

de niet‐stemmers is dit percentage iets – maar niet veel – lager, namelijk 48 procent. 
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Figuur 9: Bereidheid om mee te werken aan realisatie toekomstvisie (in %; N = 480) 
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Ten slotte is ook 20 procent van de respondenten (en 18 % van de niet‐stemmers) van mening 

dat het proces de bereidheid om mee te werken onder inwoners heeft vergroot.  

Tussenbalans 

Al met al kunnen we concluderen dat het proces MijnBorne 2030 een bescheiden positieve 

impuls heeft gegeven aan de vertrouwensbasis en de bereidheid van inwoners om samen te 

werken aan de realisatie van de toekomstvisie. Naast een inhoudelijke basis voor de 

toekomstvisie heeft het proces derhalve ook een bijdrage geleverd aan het draagvlak voor de 

realisatie van de geformuleerde visie.  
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5. Conclusies en leer‐ en verbeterpunten 

In dit verslag beantwoordden we een aantal onderzoeksvragen. De gestelde vragen en de 

antwoorden daarop vatten we kortheidshalve nog eens samen in onderstaande overzichtstabel. 

 

Vraagpunten evaluatie   Antwoord 

1a: Hebben burgers naar eigen 
oordeel voldoende mogelijkheden 
gehad om mee te beslissen?  

Een overgrote meerderheid van de respondenten is het eens 
met de stelling dat er bij de totstandkoming van de scenario’s 
voldoende participatiemogelijkheden zijn geboden. 

1b: Hebben burgers naar eigen 
oordeel betekenisvolle 
mogelijkheden gehad om mee te 
beslissen?  

Een ruime meerderheid van de Bornenaren is van oordeel dat 
het participatieproces hen betekenisvolle 
invloedmogelijkheden bood. Dat geldt voor de inhoudelijke 
kwaliteit van de scenario’s en de transparantie van het 
besluitvormingsproces. Het vertrouwen in de doorwerking van 
de burgerparticipatie is aanwezig, maar met name onder de 
niet‐participanten beperkt. 

2a: In hoeverre is er door 
Bornenaren feitelijk gebruik 
gemaakt om middels de 
burgerraadpleging mee te 
beslissen? 

In totaal heeft 23% van de Bornenaren gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om bij de burgerraadpleging mee te beslissen  

2b: Hoe staat het met de sociale en 
de inhoudelijke representativiteit 
van de participatie bij de 
burgerraadpleging?  

Voor wat betreft de sociale representativiteit vallen met name 
de oververtegenwoordiging van ouderen en hoger opgeleiden 
op. Ondanks dergelijke verschillen in persoonlijke 
achtergronden van participanten en niet‐participanten blijken 
deze twee groepen in hun opvattingen over de meest relevante 
vragen betreffende de toekomst van Borne opvallend 
eensgezind.  

3. In hoeverre heeft het 
participatieproces geleid tot meer 
vertrouwen en meer draagvlak 
voor de implementatie van de 
toekomstvisie? 

Mijn Borne 2030 heeft een bescheiden positieve impuls heeft 
gegeven aan de vertrouwensbasis en de bereidheid van 
inwoners om samen te werken aan de realisatie van de 
toekomstvisie. Naast een inhoudelijke basis voor de 
toekomstvisie heeft het proces derhalve ook een bijdrage 
geleverd aan draagvlak voor het proces van de realisatie van de 
geformuleerde visie. 

  Tabel 4: Samenvatting onderzoeksvragen en antwoorden  

 

Naar aanleiding hiervan kunnen we constateren dat MijnBorne 2030 in veel opzichten een geslaagd 

experiment is. In de ogen van de participanten, maar ook van de niet‐deelnemers bood het 

experiment burgers ruime mogelijkheden om mee te praten en mee te beslissen over de toekomst 

van de gemeente. De burgers (99% van de participanten en 94% van de niet‐participanten) zijn ook 

bijna unaniem van oordeel dat een dergelijke aanpak zich voor herhaling leent. Verder meent men 

ook vrijwel eensluidend (96% van de participanten en 92% van de niet‐participanten) dat het ook 

voor andere gemeenten de moeite loont om een dergelijke aanpak te kiezen.  

Tegen die achtergrond is het van belang om zicht te krijgen op de factoren die mogelijk hebben 

bijgedragen aan het succes. Tevens is het van belang om goed oog te hebben voor de 

tekortkomingen en de mogelijkheden om die tekortkomingen waar mogelijk te ondervangen. Op 

basis van de uitgevoerde studie in Borne is het lastig om hierover met stelligheid uitspraken te doen. 
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Harde uitspraken over succes‐ en faalfactoren zijn nu eenmaal niet mogelijk zonder 

vergelijkingsmateriaal (met eerdere ervaringen in Borne of ervaringen elders). Niettemin kan op basis 

van relevante theorie en daarop gebaseerd empirisch onderzoek wel een beeld worden gegeven van 

de factoren die mogelijk een bijdrage hebben geleverd aan de positieve en negatieve aspecten van 

het Bornse experiment. 

Het ACTIE‐instrument biedt hiervoor goede mogelijkheden. Dit instrument is ontwikkeld in het kader 

van het NICIS project “Burgers maken hun buurt”. Het instrument biedt een wetenschappelijk 

gefundeerd kader om systematisch na te denken over wat gemeenten en maatschappelijke 

instellingen kunnen doen om succesvolle burgerparticipatie te faciliteren. Het kader is gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek (onder meer het Civic Voluntarism Model van Verba e.a. 1995) en 

bouwt nadrukkelijk voort op het CLEAR model van Lowndes c.s. (2006). Voor succesvolle 

burgerparticipatie is essentieel dat burgers daadwerkelijk actief worden. Daarvoor zijn vijf elementen 

van belang:  

A  Animo: de motivaties en de drijfveren van burgers om hun initiatief gestalte te geven  

C  Contacten: de noodzakelijke sociale netwerken van buurtgenoten, organisaties in de 

buurt en instanties  

T  Toerusting: de mate waarin de groep burgers beschikt over middelen, tijd en 

vaardigheden, ofwel: tientjes, tijd en talenten  

I  Inbedding: de manier waarop organisaties zijn ingericht om burgerinitiatieven te 

ondersteunen.  

E  Empathie: het vermogen van de professionals en hun organisaties om zich te 

verplaatsen in burgers en adequaat in te spelen op hun wensen en verwachtingen 

 

Op basis van dit kader laten zich de sterke en zwakke punten van de aanpak analyseren kunnen we 

een aantal leer‐ en verbeterpunten formuleren. De leerpunten zijn met name van belang voor 

andere gemeenten die een dergelijke aanpak overwegen. De verbeterpunten zijn vooral gericht op 

Borne met het oog op toekomstige trajecten.  

Animo 

De betrokkenheid bij de gemeenschap vormt een belangrijke factor die burgerparticipatie stimuleert. 

Voor een gemeentebestuur is deze betrokkenheid een gegeven, maar dat neemt niet weg dat het 

gemeentebestuur bij het stimuleren van de participatie kan inspelen op het belang van de 

participatie voor de (toekomst) van die gemeenschap. In MijnBorne 2030 is dat nadrukkelijk gebeurd. 

Tevens is in de communicatie beklemtoond dat dit een project was van de gemeenschap, voor de 

gemeenschap en door de gemeenschap (en niet louter een initiatief van het gemeentebestuur) 

waaraan elke Bornenaar een bijdrage kon leveren. Ook voor andere gemeenten is dit een leerpunt. 

Want ook als de betrokkenheid van burgers bij de gemeenschap relatief gering is, kan men de 

participatie van burgers stimuleren door adequaat in te spelen op de aanwezige gemeenschapszin.  

Bij burgerparticipatie is het ook van belang dat burgers ervan overtuigd zijn dat het onderwerp 

waarbij men kan participeren relevant is en dat er wat te kiezen valt. We hebben gezien dat ik dat 

opzicht MijnBorne 2030 goed scoorde. In de voorbereiding van de burgerraadpleging is gezorgd voor 

een palet van keuzemogelijkheden dat door de inwoners als aantrekkelijk, relevant, realistisch en 

voldoende verschillend was. Men heeft verder aangegeven ook goed te zijn geïnformeerd over de 

keuzeopties.  
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Contacten 

Bij het stimuleren van participatie helpt het ook om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de sociale 

netwerken waarbinnen burgers opereren. In Borne heeft men aansluitend bij dit principe 

maatschappelijke organisaties een sleutelrol gegeven in het organiseren van de burgerparticipatie. 

Bij de aanvang van het experiment is met de ruim twintig maatschappelijke organisaties die deel 

uitmaakten van de regiegroep afgesproken dat zij hun eigen achterban zouden betrekken bij de 

meningsvorm over de te ontwikkelen scenario’s. Naast de rekrutering via de kanalen van het 

gemeentebestuur is gebruik gemaakt van het netwerk van plaatselijke maatschappelijke organisaties. 

Op dit moment wordt een nader onderzoek voorbereid om te bezien hoe die maatschappelijke 

mobilisatie via lokale intermediaire organisaties heeft plaatsgevonden. Het lijkt evenwel aannemelijk 

dat deze maatschappelijke mobilisatie een van de succesfactoren van MijnBorne 2030 is geweest.    

Toerusting  

Om effectief te participeren moeten burgers tijd vrijmaken. Uiteraard zijn de mogelijkheden van het 

gemeentebestuur om de tijdsbesteding van burgers te beïnvloeden (gelukkig) beperkt. Niettemin kan 

er bij de organisatie van participatieprocessen wel rekening worden gehouden met de 

beschikbaarheid van burgers. De tijdsbesteding van burgers hangt samen met verschillen in de 

leefstijl van burgers. En met die verschillen kan rekening worden gehouden, bijvoorbeeld door op 

meerdere momenten de mogelijkheid tot participatie te bieden. In Borne is dat onder meer gebeurd 

door bij de burgerraadpleging de stemgerechtigden gedurende meerdere dagen de gelegenheid te 

bieden hun stem uit te brengen. Bovendien was het mogelijk om op verschillende manieren te 

stemmen (per stembus, via een stemkaart per post en via het internet).  

Op een vergelijkbare manier kan in de organisatie van participatieprocessen ook worden ingespeeld 

op verschillen in de kennis en vaardigheden van burgers. In Borne was dit een van de redenen om 

niet alleen te laten stemmen via het internet. Mensen die geen toegang hebben tot het internet 

werden in de gelegenheid gesteld om op een andere manier hun stem uit te brengen. Verder is in de 

informatievoorziening rond het project ook rekening gehouden met de verschillen tussen 

uiteenlopende doelgroepen, waarbij op een doordachte wijze gebruik is gemaakt van een mix van 

traditionele en nieuwe media. Ook zijn er speciale activiteiten ondernomen gericht op jongeren. 

Inbedding  

Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle burgerparticipatie is een adequate inbedding in de 

reguliere gemeentelijke organisatie en werkprocessen. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze 

afstemming veelal een bottleneck vormt. Dit leidt niet zelden tot een situatie waarin met burgers en 

organisaties afspraken zijn gemaakt, zonder dat duidelijk is in hoeverre de politieke organen (en met 

name de gemeenteraad) zijn gecommitteerd. In MijnBorne 2030 is dit in belangrijke mate 

ondervangen omdat de gemeenteraad, als opdrachtgever, vanaf het begin bij het proces betrokken 

was. Verder zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de opkomst, de manier waarop de uitslag zou 

worden bepaald en over de uitwerking van het winnende scenario naar een toekomstvisie. 

Niettegenstaande deze op zich heldere kaderstelling blijft onder een belangrijk deel van de 

Bornenaren het vertrouwen dat het gemeentebestuur uiteindelijk rekening zal houden met de 

uitkomsten van het participatieproces niet groot.  
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Empathie 

Ten slotte, maar niet in de laatste plaats is voor succesvolle burgerparticipatie van belang dat de 

organisatoren in staat zijn zich te verplaatsen in de leefwereld en verwachtingspatronen van burgers 

en de inbreng van burgers serieus te nemen. Bij de vorige elementen is gebleken dat men in Borne 

serieus en veelal ook met succes heeft getracht zich bij de vormgeving en het uitvoeren van het 

participatieproces rekenschap te geven van de wensen en mogelijkheden van de eigen bevolking. 

Niettemin zien we dat op een cruciaal punt, betreffende het vertrouwen van burgers in de 

doorwerking van de participatie, succes niet altijd is verzekerd. Een heldere inbedding op papier (zie 

vorige element) biedt kennelijk op zich zelf genomen nog geen garantie voor vertrouwen in de 

doorwerking. In de communicatie rond participatietrajecten moet op dit punt kennelijk (nog) meer 

nadruk worden gelegd.  
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