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  Trend 1 : Return of the city-state 

Uitholling van Haags bestuur 

 Europeanisering 

 Decentralisaties  

 

Vraag: Lokaal bestuur in 20XX?  

 Het bestuur van “smart 
cities” (Bas Denters) 

 Het bestuur van “smart 
regions” (Rob Welten)     
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  Trend 2: The rise of smart cities 
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  Lokaal bestuur 20XX?  

“For the giants of the technology 
industry, smart cities are fixes for 
the dumb design of the last century 
… Sensors, software digital 
networks and remote controls will 
automate the things we now 
operate manually. Where there is 
now waste, there will be efficiency 
This revolution hopes to wrest 
control over cities of previously 
unthinkable size – ten, twenty, fifty 
or even hundred million peoples”  

 
A.M. Townsend, Smart Cities, New York, 2013 
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  Lokaal bestuur 20XX?  

“All over the world, a motley 
assortment of activists, 
entrepreneurs and civic hackers are 
tinkering their way towards a new 
kind of utopia. They eschew 
efficiency, instead seeking to amplify 
and accelerate the natural sociability 
of city life…. These bottom up 
efforts thrive on their small scale .. 
Everywhere that industry attempts to 
impose its vision of clean, 
computed, centrally managed order, 
they propose messy, decentralized 
and democratic alternatives   

A.M. Townsend, Smart Cities, New York, 2013 
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  Van Aartsen vs. Bovens  

DE EERSTE OVERHEID (2007) WIL TOT VERSCHIL (2006) 

Bestuurskracht Kracht van de samenleving 

Burger als consument Actief burgerschap 

Grootschaligheid Kleinschaligheid 

Uniformiteit Pluriformiteit 
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‘Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd 

verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar 

eigen leven en omgeving. Wanneer mensen zelf 

vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet 

alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook 

aan de samenleving als geheel’  

(Troonrede 2013) 

 Trend  3: Participatiesamenleving 
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  Uitnodigend bestuur I 

Gebruiken en mobiliseren kracht van 
de samenleving:  

 

MijnBorne 2030 

- Toekomstvisie 

- Uitnodiging 
middenveldorganisaties 

- Debat in eigen kring 

- Stuurgroep: vier scenario’s 

- Burgerraadpleging: keus scenario 

- Uitwerking en uitvoering   
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  Uitnodigend bestuur II 

Onderzoek in Overijssel (Bakker, Denters ea. 2014):  

- Animo groot 

  16% afgelopen 2 jr. deelgenomen  

  70% bereid in de toekomst te doen 

- Capaciteit: contacten, tijd en kennis meestal toereikend 
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 Inrichting en houding bestuur 

Hoe zit het met animo van het bestuur?  


