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Ontwerp principes aardgasvrij wijk proces 
Gebaseerd op Webinar “De kracht van kritische bewoners” op 8 maart (link naar artikel Jeroen 

Wolbrink waarin ook de Pdf  met haar presentatie in staat: De kracht van kritische bewoners | 

Nieuwe Energie Overijssel) en  de Waarde van Weerstand, Eva Wolf: (PDF) De waarde van 

weerstand: Wat Oosterweel ons leert over besluitvorming (researchgate.net) 

 

Inzichten over conflicten 

• Conflict is contact 

• Er zijn drie soorten conflicten: inhoudelijk -, procedureel  en relationeel conflicten 

• benut conflict als iets neutraal 

• beter een goed conflict dan slechte samenwerking 

• 3 valkuilen 

1. valkuil inhoudelijk conflict:  Dictatuur van het bewijs. 

Voordat de mensen op de hoogte zijn is er al veel tijd gespendeerd aan intern 

onderzoek. Als mensen hier kritisch zijn dan wordt er niet meer geluisterd. Dit zorgt 

ervoor dat bewoners zelf onderzoek gaan doen: op zoek naar legitimiteit. Er 

ontstaat een bewijsvoering oorlog. 

2. valkuil procedureel: Dictatuur van de deadlines 

Door een strikte planning en het willen ‘uitrollen’ is er weinig ruimte voor 

onverwachte zaken in het proces. Er komt verzet tegen procedures, wat weer tot 

haast lijdt bij ambtenaren.  

3. valkuil bij relationeel conflicten: dictatuur van het algemeen belang.  

Mensen die tegen zijn worden soms gelabeld dat ze niet voor het algemeen belang 

opkomen. De ambtenaren hebben dan het idee dat zij de enigen zijn die het 

algemeen belang dienen, terwijl kritische bewoners óók oog hebben voor een (deel) 

van het algemeen belang. 

 

Ontwerp principes om te komen tot een gedragen plan: 

• Organiseer commitment bij bestuur om een open planproces met zeggenschap van 

bewoners in te richten 

• Organiseer zo vroeg mogelijk kritische bewoners. Neem het verzet serieus. Het zet je 

op scherp en zorgt ervoor dat je plannen beter worden. Door verzet naar binnen te 

halen voorkom je tunnelvisie. Beslissingen worden beter als mensen met grote 

betrokkenheid bij het onderwerp meedenken/meedoen. Kritische bewoners zijn erg 

betrokken. 

• Zorg dat je van het begin af aan met de inwoners zowel het proces als de inhoud 

ontwerpt. 

• Benut het gedoe: constructief conflict. Onderzoek waar het wantrouwen vandaan komt 

in plaats van er op te reageren. 

• Open planproces zonder deadlines: Teveel werken met deadlines is de dood voor een 

open en flexibel proces. Het kan leiden tot conflicten in het proces (‘ de gemeente wil 

het er voor de zomer doorheen drukken’). Dit helpt niet in het vertrouwen 

• Plan flexibel, zowel op inhoud als proces. 

• Uiteindelijke beslissende (eind)oplossing zo lang mogelijk uitstellen 

• Beslissingen zijn transparant en traceerbaar. 

• Stop met het zoeken naar draagvlak: Niemand weet wat draagvlak is, het is niet 

meetbaar en de stille meerderheid hoor je niet. 

• Zoek naar rechtvaardigheid en voorkom daardoor vervreemding. Lusten en lasten in 

beeld brengen en daar rekening mee houden, dat is rechtvaardigheid 

• Beleid moet in overeenstemming zijn met de formele wetten als de informele normen 

en de gevoelens van onrecht in de maatschappij. Informele normen: Neem zorgen 

van mensen serieus en ga hier op een eerlijke manier mee om. 

• Neem geen beslissingen gebaseerd op een meerderheid die zeer zware negatieve 

gevolgen hebben voor de minderheid. 

• Zorg dat alle belanghebbenden gelijke kansen hebben om deel te nemen aan het 

(beleids) proces 
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