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van besluitvorming of planuitwerking, en 0p welke manier
zij dit wil faciliteren. Daarnaast moet een afweging worden

waarden en belangen. Ook Justus Uitermark wees hier al op
in zijn oratie die de politieke dimensie bi.l zelforganisatie als
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'sterk onderbelicht kwalificeert (Verlangen naar Wikitopia,

maken op de leefomgevinq en hoe zich dit verhoudt tot doel-
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politiek-bestuurlijke steun in de stad maakt dat een gemeen-
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se een actiegroep van andere burgers op die tegen de komst
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van het windpark ageerde. Fel verzet in de omgeving en ont-

Daarmee voelen vrijwillÌgers van een windcoöperatie zich

vankelijkheid daarvoor in de gemeenteraad hebben de uit-

gesteund, hetgeen de motivatie om door te gaan, versterkt.
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- vrijblijvendheid is geen 0ptie.

Hoe en waar beleggen we de

veÍantwoordelijkheid voar de

kent de ruimtelijke structuur van Nederland

opgaven die opdoemen in het

komsten van het project in Utrecht sterk beïnvloed, een breed

echter een stevige dynamiek. Nieuwe pa-

nieuwe Nederland?

Coöperaties die ook grotere projecten gaan oppakken, zullen

opgezette klankbordgroep kon daar weinig meer aan veran-

tronen van wonen, werken en recreëren zijn

dan meer als marktpartij en onderneming gaan opereren, en

deren. Dat betekent dat de locatiekeuze en het managen van

in ontwikkeling. Patronen die op hun beurt

minder als louter door passie gedreven burgerinitiatief (llzen-

omgevingsbelangen cruciaal blijven; óók bij zelforganisatie

ga & Schwencke,2014:7).'Dit

en windenergie.

vraagt om een andere rol van

het ruimtelijk-economisch beleid.

de gemeente: niet alleen coachend en faciliterend, maar ook

dienstverlenend, participerend en co-producerend.' (lbid).

Het faciliteren van zelforganisatie bij windenergie is dus

André [ammerse
communicatieprofessional en bestuurskundige.

De studie van Pieter Tordoir, Ate Poorthuis

Meer info over zijn onderzoek: aj.lammerse@pzh.nl

en Piet Renooy biedt een basis voor de

niet alleen een kwestie van het op orde brengen van ruim-

discussie over de bestuurlijke organisatre

telijke planprocedures of omgevingsmanagement. Het moet
p0litiek-bestuurlijke betekenis krijgen in een afweging van

aanle¡ding geven tot nieuwe opgaven voor

van en samenwerking in ons land.
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