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1. De paradox van de liberale 
democratie

2. Infrastructurele projecten en 
rechtvaardigheid

3. Het cyclische karakter van 
besluitvorming

4. Conclusies
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I. 
De paradox van de liberale 

democratie
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Twee modellen van 
democratie

Liberale 
rechtssta

at

Gemeenschap op basis 
gedeelde identiteit
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De twee modellen zijn 
tegengesteld, maar in een 
goed functionerende 
democratie zijn ze met elkaar 
in evenwicht

Volgens Mounk is het 
evenwicht verloren gegaan, 
wat voor hem de opkomst van 
het populisme verklaart

-Wantrouwen tussen burgers 
en overheid
-Ratio versus emoties
-Wat is rechtvaardig
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II. 

Infrastructurele projecten 
en rechtvaardigheid
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Tegenstanders worden 
vaak gezien als ‘nimby’s’ 
die handelen op basis van:

•Eigenbelang

•Desinformatie

•Niet rationele 
overwegingen
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Infrastructurele projecten leiden tot een herverdeling 

van lokale kosten en (meestal) nationale baten
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Verdelende 
rechtvaardigheid

Procedurele 
rechtvaardigheid

Conventionele manier om met 
herverdelingsvragen om te gaan
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De toevoeging van ‘rechtvaardigheid-als-
erkenning’
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Rechtvaardigheid-als-
erkenning verklaart 
waarom mensen zo boos 
zijn en waarom 
besluitvormers en 
gemeenschappen elkaar 
vaak niet begrijpen
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III. 

Het cyclische 
karakter van 

besluitvorming
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Voorstel
Een idee voor een project

Formal assessment
Toepassen van tools en methodes om de impact van 
bekende waarden te bepalen

Informal assessment
Voor een lokale gemeenschap is dit voorstel 
aanleiding zich als gemeenschap te mobiliseren en 
nieuwe waarden naar voren te brengen

Reactie
Emergente waarden leiden tot aanpassingen van 
het project (‘backflow’)
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FramingFraming

Backflow Backflow 
(reframin(reframin

g)g)

OverflowinOverflowin
gg

Bekende Bekende 
waardenwaarden

EmergenteEmergente  
waardenwaarden

‘‘Issues’ Issues’ 
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Conclusies
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Lokaal verzet kan aanleiding geven 
tot nieuwe kennis, perspectieven 

en waarden

Het is een mogelijkheid om te leren



22Challenge the 
future

Hoe om te gaan met lokaal verzet?

•Het opplakken van het nimby-etiket ontneemt 
gemeenschappen de mogelijkheid zichzelf rondom 
emergente waarden te organiseren

•Je kunt niet van tevoren bepalen wat het publiek 
accepteert of niet

•Eigenbelang kan een trigger voor publiek belang zijn

•Emoties zijn niet rationeel, maar kunnen aanleiding 
geven tot collectieve actie
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Enkele lessen:

•Het is belangrijk om controversies te zien als 
mogelijkheden om het besluitvormingsproces te openen 
voor nieuwe perspectieven en waarden

•Verzet (en de samenleving in het algemeen) wordt vaak 
gezien als een horde die moet worden genomen, dit maakt 
het moeilijk om tot meer democratische infrastructurele 
projecten te komen

•Infrastructurele projecten (en beleid in het algemeen) 
worden vaak gezien als afzonderlijke cases, terwijl zulke 
projecten een cyclisch karakter hebben en beïnvloed 
worden door controversies die elders spelen

•Projecten moeten niet geëvalueerd worden op hun 
geïsoleerde uitkomsten, maar op hun vermogen om 
legitieme en effectieve backflows te komen
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