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Inleiding 

 

Een dag voor het einde van de VN-klimaattop in Warschau, november 2013, berichtten de kranten 

dat de top waarschijnlijk op niets zou uitlopen.1 Op de valreep werd een dag later toch een 

compromis bereikt, maar zonder enige bindende verplichtingen. Het dient als fundering voor de 

volgende klimaattop, die in 2015 te Parijs gehouden zal worden.2 Deze gang van zaken is illustratief 

voor de onmacht van de bestaande instituties om een slagvaardig klimaatbeleid te ontwerpen.3 

Klimaatwetenschappers en milieuorganisaties luiden intussen de noodklok. Maar wie neemt 

verantwoordelijkheid? 

In dit paper wil ik een voorstel voor een andere manier van besluitvorming uitwerken, een 

zogenaamd ‘deliberatief schaduwproject’. Ik zal beargumenteren dat dit schaduwproject een 

positieve bijdrage kan leveren aan het klimaatdebat. Rationeel overleg tussen vrije en gelijke partijen 

moet het mogelijk maken om de valkuilen en zwaktes van de huidige politieke instituties te 

overbruggen. Omdat een institutionele revolutie geen realistische oplossing is heb ik me toegelegd 

op een ‘schaduwproject’, naar het idee van een schaduw- of tegenbegroting zoals die in de politiek 

vaak door de oppositie wordt opgesteld. De resultaten van het deliberatieve proces kunnen vanuit 

de publieke sfeer worden ingezet voor beleidsbeïnvloeding. 

In het eerste deel van dit paper zal ik mijn idee voor een deliberatief schaduwproject 

concreter uitwerken en nader ingaan op de deliberatieve basis die eraan ten grondslag ligt. Ook zal ik 

beargumenteren dat deze manier van besluitvorming een positieve bijdrage kan leveren aan het 

klimaatdebat. In het tweede deel zal ik ingaan op een aantal kritische vragen: werkt het wel in de 

praktijk? Is een schaduwproject in staat de politiek daadwerkelijk te beïnvloeden? En hoe haalbaar is 

deze aanpak op mondiaal niveau? 

 

 

1 Het deliberatieve schaduwproject 

 

Aan het denken gezet door de mondiale impasse in het klimaatdebat, ging ik op zoek naar een 

besluitvormingsmodel dat de uitdagingen op het gebied van klimaatbeleid wel aan zou kunnen. Ik 

zag goede kansen voor het deliberatieve model en besloot daarop verder te bouwen. Tegelijkertijd 

was ik mij er van bewust dat een institutionele transformatie een nog ambitieuzer plan is dan het 

internationaal vormgeven aan eenduidig klimaatbeleid.4 Om institutionele hervormingen te 

vermijden stelde ik me een ‘schaduwproject’ voor, buiten de huidige politieke instituties en zonder 

directe consequenties, geïnspireerd door schaduwbeleid en tegenbegrotingen zoals dat ook binnen 

de huidige politieke instituties weleens voorkomt, meestal als de oppositie wil aantonen een beter 

plan te hebben dan de regerende partijen. 

                                                           
1 Niels Posthumus, “Klimaatconferentie lijkt af te lopen zonder duidelijke doelen,” nrc.nl, 22 november 2013, 
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/22/klimaatconferentie-lijkt-af-te-lopen-zonder-duidelijke-doelen/ (laatst 
geraadpleegd op 19 januari 2014).  
2 Annemarie Coevert, “Compromis voorkomt impasse tijdens VN-klimaattop in Warschau,” nrc.nl, 23 november 
2013, http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/23/compromis-voorkomt-impasse-tijdens-vn-klimaattop-in-
warschau/ (laatst geraadpleegd op 19 januari 2014). 
3 Een diepgaandere analyse van dit probleem is te vinden bij Stephen M. Gardiner, A Perfect Moral Storm: The 
Ethical Tragedy of Climate Change (New York: Oxford U.P., 2011), 128-140. 
4 Dit wordt ook expliciet opgemerkt door Elinor Ostrom, Governing the Commons (Cambridge: Cambridge U.P., 
1990), 14. 

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/22/klimaatconferentie-lijkt-af-te-lopen-zonder-duidelijke-doelen/
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/23/compromis-voorkomt-impasse-tijdens-vn-klimaattop-in-warschau/
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/23/compromis-voorkomt-impasse-tijdens-vn-klimaattop-in-warschau/
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Ik zal in deze paragraaf het idee voor een deliberatief schaduwproject concreter uitwerken, 

ingaan op de deliberatieve theorie als basis voor dit schaduwproject en beargumenteren dat dit 

project een positieve bijdrage kan leveren aan het mondiale klimaatdebat. 

 

1.1 Wat houdt het ‘deliberatieve schaduwproject’ concreet in?5 

Ik stel me een manier van besluitvorming voor die volledig is gebaseerd op redelijke argumenten en 

die gericht is op het algemeen belang. De participanten in het debat zijn goed geïnformeerd over de 

kwesties die ter sprake komen. Dat houdt in dat ze de technische informatie paraat hebben over de 

stand van zaken (bijvoorbeeld hoeveel CO2-uitstoot er is, welke invloed dit heeft op het klimaat en 

welke partijen verantwoordelijk zijn voor deze uitstoot), over de mogelijke oplossingen (welke 

mogelijkheden er zijn om de uitstoot te reduceren) en wat de mogelijke gevolgen van deze 

oplossingen zijn (bijvoorbeeld wat de economische gevolgen van zeer strenge restricties kunnen 

zijn). De deelnemers aan het debat wisselen over en weer rationeel aanvaardbare argumenten uit 

om een standpunt te ondersteunen of te bekritiseren. De kans om met zeer veel deelnemers een 

consensus te bereiken is nihil, dus het debat zal worden afgesloten met een stemming. 

 Met zeven miljard wereldburgers rond de tafel gaan zitten voor een publiek debat is een 

uiterst onrealistische optie. Evenzo is het onrealistisch te verwachten dat een grote meerderheid van 

de wereldbevolking zich actief zal gaan bezighouden met het klimaatdebat. Toch is het belangrijk 

zoveel mogelijk mensen bij dit project te betrekken en de drempel zo laag mogelijk te houden. 

Daarom lijkt een digitale aanpak mij de beste.6 In een virtuele arena kunnen mensen van over de hele 

wereld met elkaar in discussie.7 

 De virtuele arena, zoals ik me die voorstel, is in verschillende ruimtes verdeelt: een 

bibliotheek, een debatzaal, stemhokjes en een presentatiecentrum. In de bibliotheek is alle 

benodigde feitelijke informatie terug te vinden. Deze informatie kan ‘inpandig’ aanwezig zijn in de 

vorm van kennislemma’s, documentaires, tv-uitzendingen en te downloaden onderzoeksresultaten, 

of in de vorm van verwijzingen naar andere websites. Er wordt uiteraard feitelijk materiaal verzameld 

over klimaat en milieu, maar ook toegankelijke economische, politieke en filosofische content moet 

                                                           
5 De uitwerking van het deliberatieve schaduwproject is deels geïnspireerd op het Australische deliberatieve 
burgerplatform YourView, https://yourview.org.au/ (laatst geraadpleegd op 31 januari 2014), en op een 
deliberatief experiment, uitgevoerd door James S. Fishkin and Robert C. Luskin, “Experimenting with a 
Democratic Ideal: Deliberative Polling and Public Opinion,” Acta Politica 40 (2005), 284-298. 
6 Een meer gedetailleerde uitwerking van de rol en mogelijkheden van het internet op het gebied van 
deliberatieve democratie wordt beschreven door Antje Gimmler, “Deliberative democracy, the public sphere 
and the internet,” Philosophy & Social Criticism 27.4 (2001), 21-39. 
7 Enige voorwaarde is dan dat mensen een computer of telefoon met internetaansluiting hebben. In westerse 
landen levert dit vrijwel geen problemen meer op aangezien bijna alle huishoudens een internetaansluiting 
hebben, of anders via een publieke dienst (zoals een bibliotheek) van het internet gebruik kunnen maken. 
Centraal Bureau voor de Statistiek, “ICT gebruik van huishoudens naar huishoudkenmerken,” 23 oktober 2012, 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71102ned&D1=3-4,11-17&D2=0-
10&D3=a&HD=080424-1708&HDR=T&STB=G1,G2 (laatst geraadpleegd op 30 januari 2014). In niet-westerse 
landen is dat lastiger, hoewel ook daar de laatste jaren een opkomst van het internetgebruik te zien is. Zie voor 
gedetailleerde gebruikersstatistieken per land en werelddeel: “Internet World Stats: Usage and Population 
Statistics,” http://www.internetworldstats.com/ (laatst geraadpleegd op 30 januari 2014). Een andere 
mogelijke barrière voor de toegankelijkheid is de taal. Engels zal volstaan voor een grote groep volstaan, 
meerdere talen zouden de toegankelijkheid kunnen vergroten. Dit is echter ook een vraagstuk van technische 
en logistieke orde: kan er een vertaalfunctie worden ingebouwd, of is het haalbaar om alle debatten (in korte 
tijd) te vertalen. Daar kan ik nu weinig over zeggen, en daarom zal ik dat punt hier verder buiten beschouwing 
laten. 

https://yourview.org.au/
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71102ned&D1=3-4,11-17&D2=0-10&D3=a&HD=080424-1708&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71102ned&D1=3-4,11-17&D2=0-10&D3=a&HD=080424-1708&HDR=T&STB=G1,G2
http://www.internetworldstats.com/
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aanwezig zijn. Iedere bezoeker kan materiaal aanleveren voor de bibliotheek. Archivarissen, een 

team van experts op het gebied van klimaat en duurzaamheid, houden de bibliotheek op orde: 

informatie wordt door hen gecontroleerd op betrouwbaarheid en vervolgens overzichtelijk bij 

bepaalde thema’s ondergebracht. 

De debatzaal is het hart van het daadwerkelijke deliberatieve proces. Hier gaan de 

participanten met elkaar in debat over de te nemen maatregelen. Het debat wordt onderverdeeld in 

verschillende thema’s of stelling. Deze virtuele ruimte is wat betreft vormgeving enigszins te 

vergelijken met een internetforum. Discussies worden onder verschillende overkoepelende thema’s 

geschaard, en per concrete stelling wordt een nieuw discussietopic geopend. Iedere participant kan 

stellingen agenderen, een team van debatleiders zorgt ervoor dat het aantal tegelijkertijd lopende 

debatten overzichtelijk blijft en er niet te veel overlap ontstaat. Op deze wijze blijft het debat goed 

geordend en zijn verschillende discussies eenvoudig terug te vinden. 

In de debatten kunnen praktische zaken centraal staan, bijvoorbeeld een debat over het 

percentage waarmee de uitstoot van schadelijke gassen gereduceerd moet worden. Maar er is ook 

ruimte voor de bespreking van rechtvaardigheidsvraagstukken: wat moet de rol van de grote 

economieën zijn in het aanpakken van het klimaatprobleem, en is het billijk als opkomende 

economieën in gelijke mate moeten bijdragen? De debatleiders kunnen voorbereidend werk 

verrichten door een stelling of vraag te introduceren met de benodigde achtergrondinformatie, 

politieke context en eventueel al een indicatie van de reeds aangedragen voor- en tegenargumenten. 

Een dergelijke aanpak wordt ook gebruikt bij het Australische deliberatieve burgerplatform YourView 

(zie afbeelding 1). 

 

Onder deze introductie kunnen participanten argumenten voor of tegen de stelling 

uitwerken. Per reactieveld werkt de participant één argument uit. Direct daaronder kunnen andere 

participanten verhelderingsvragen stellen aan de indiener, of het argument bekritiseren 

(bijvoorbeeld dat het niet redelijk aanvaardbaar is of gebaseerd is op feitelijke onjuistheden). Vanuit 

Afbeelding 1 Screenshot van YourView, waar stellingen worden geïntroduceerd en waar een overzicht wordt gegeven van 
de reeds bestaande voor- en tegenargumenten. 



Duurzaam overleg: een deliberatief schaduwproject 

5 
Johannes ten Hoor 

de bibliotheek kan gemakkelijk informatie worden toegevoegd ter illustratie of verdediging van een 

bepaald standpunt. 

Een debat is voor een bepaalde tijd geopend. Twee maanden, stel ik voor, zodat er ruime tijd 

is voor verdieping in het onderwerp en het uitwisselen van ideeën, maar er tegelijkertijd een zekere 

levendigheid en voortgang in de debatten blijft. Na deze termijn wordt het debat gesloten en wordt 

er een stemkamer voor het topic geopend. Daarin zijn de aangedragen argumenten en 

achtergrondinformatie terug te vinden, zodat participanten de argumenten nog eens zorgvuldig 

kunnen afwegen. Daarna kan de participant voor of tegen stemmen.8 Pas na het stemmen ziet de 

participant de (voorlopige) uitslag, zodat daar niet voor het stemmen door beïnvloed wordt. De 

stemming is een maand open, zodat ook participanten die niet hebben deelgenomen aan het debat 

nog de tijd hebben zich in het onderwerp te verdiepen en argumenten af te wegen. In het 

presentatiecentrum worden de genomen besluiten gepresenteerd middels een overzicht van 

achtergrondinformatie, argumentatie en stemuitslag. 

 

1.2 Deliberatie als basis voor democratische besluitvorming 

Zoals gezegd en zoals uit de naam al blijkt is mijn idee voor het deliberatieve schaduwproject 

gebaseerd op een deliberatief democratiemodel. In een deliberatieve democratie begrijpt de burger 

zichzelf als medewetgever, waardoor er sprake is van volkssoevereiniteit. Jürgen Habermas schrijft 

over deze legitimiteit op basis van collectieve besluitvorming:  “a regulation may claim legitimacy 

only if all those possibly affected by it could consent to it after participating in rational discourses.”9 

Iedereen die mogelijkerwijs met de gevolgen van een bepaald besluit te maken heeft moet daar na 

deelname aan een rationeel discours mee kunnen instemmen. De kern van de deliberatieve 

democratische theorie is het dus het idee dat legitieme besluitvorming gebaseerd is op een proces 

van rationeel overleg tussen vrije en gelijke burgers.10 Slechts dan kan de burger zich als 

medewetgever begrijpen en is besluitvorming legitiem. Maar wat houden rationeel, vrij en gelijk 

precies in? 

 Deliberatie is rationeel, ofwel ‘met redenen omkleed’, in die zin dat de verschillende partijen 

verplicht zijn hun redenen voor de zich aandienende voorstellen bekend te maken, hetzij om deze te 

steunen, hetzij om ze te bekritiseren. Op basis van deze redenen wordt een voorstel aangenomen of 

verworpen. Of, zoals Habermas het verwoordt, “no force except that of the better argument is 

used”.11 Onjuiste informatie of drogredenen mogen dus nooit worden ingezet om een voorstel te 

ondersteunen. Emotionele of persoonlijke redenen evenmin, omdat de argumenten voor iedere 

deelnemer redelijkerwijs aanvaardbaar moeten zijn. Deze voorwaarden voor argumenten moeten in 

het deliberatieve schaduwproject scherp in de gaten worden gehouden, niet in het minst door 

participanten zelf, die elkaar hierop kunnen aanspreken. 

Om van vrij te kunnen spreken moet deliberatie aan twee condities voldoen. Ten eerste 

beschouwen participanten zich alleen gebonden door de resultaten van hun deliberatie en door de 

voorwaarden voor die deliberatie. Ten tweede verwachten de participanten te kunnen handelen 

                                                           
8 Het lijkt me evident dat een technisch team er op toeziet dat er niet wordt gefraudeerd met het stemmen. 
9 Jürgen Habermas, “On the Internal Relation between the Rule of Law and Democracy,” in The Inclusion of the 
Other: Studies in Political Theory, red. Ciaran Cronin en Pablo De Greiff (Cambridge: Polity Press, 1999), 258-59. 
10 James Bohman en William Rehg, “Introduction,” in Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics, 
red. James Bohman en William Rehg, (Cambridge, MA: MIT Press, 1997), ix. 
11 Habermas, geciteerd in Joshua Cohen, “Deliberation and democratic Legitimacy,” in Deliberative Democracy: 
Essays on Reason and Politics, red. James Bohman en William Rehg (Cambridge, MA: MIT Press, 1997), 74. 
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naar de uitkomsten van een deliberatief besluitvormingsproces, ervan uitgaande dat het feit dat men 

tot een besluit is gekomen door deliberatie voldoende grond biedt om er naar te handelen.12 De 

eerste voorwaarde gaat alleen op als ook de politieke instituties begrepen kunnen worden als 

onderdelen van het deliberatieve proces. Dat is echter niet het geval bij het schaduwproject, dat juist 

buiten de instituties om werkt. Dat neemt niet weg dat participanten zich alsnog gebonden kunnen 

voelen aan de resultaten van hun deliberatie, en er daarom alsnog naar zullen handelen zonder 

daartoe verplicht te worden door enige institutie. Participanten zouden ook moeten kunnen 

handelen naar ten minste die besluiten die directe consequenties hebben voor individueel gedrag.13 

Deze besluiten zijn namelijk de uitkomst van een rationeel debat – een debat waarbij het ‘redelijke’ 

van de argumenten ook betrekking heeft op het realistische karakter ervan. 

Iedereen met deliberatieve kwaliteiten staat op gelijke voet binnen de verschillende stadia 

van de deliberatieve procedure en iedereen heeft een gelijke stem in de besluitvorming. Daarnaast 

mag de bestaande verdeling van macht en bronnen niet de kansen beïnvloeden om bij te dragen aan 

deliberatie, noch een autoritaire rol spelen in de deliberatie van participanten.14 Op deze wijze is 

deliberatie zowel formeel als substantieel gelijk. In het deliberatieve schaduwproject kan aan beide 

voorwaarden voldaan worden. Iedere wereldburger met toegang tot internet kan deelnemen aan het 

debat en ieders stem wordt in gelijke mate meegewogen. De sociaaleconomische status en 

machtspositie van de participant zijn irrelevant. Een participant kan wel een bepaalde status 

verwerven binnen de arena, maar die is dan puur gebaseerd op inhoudelijk waardevolle bijdragen 

aan het debat. 

 

1.3 Waarom het deliberatieve schaduwproject? 

Het idee voor een deliberatief schaduwproject ontstond uit onvrede over de wijze waarop het 

huidige mondiale klimaatdebat wordt gevoerd, en het uitblijven van een ambitieuze aanpak om 

klimaatverandering terug te dringen.15 Ik zal twee problemen van de huidige politieke instituties 

benoemen en uitleggen hoe het deliberatieve schaduwproject deze problemen kan ontwijken. Ook 

zal ik beargumenteren dat het deliberatieve schaduwproject een positieve bijdrage kan leveren aan 

het klimaatdebat. 

Er zijn twee belangrijke problemen te onderscheiden die besluitvorming en beleidsuitvoering 

op mondiaal niveau middels de huidige politieke instituties bemoeilijken: (1) De huidige politieke 

instituties werken ondoorzichtig en dienen vooral de belangen van de grote economische 

                                                           
12 Cohen, 74. 
13 Ik noem hier specifiek besluiten die directe consequenties hebben voor individueel gedrag, omdat besluiten 
ook betrekking kunnen hebben op collectief gedrag, of een bepaalde oplossing de betrokkenheid van meerdere 
personen vereist. In het klimaatprobleem gaat het namelijk juist ook om politieke problemen: “A political 
problem is one in which you must get some other people to act or stop acting in a certain way to achieve a goal 
important to you.” W. D. Coplin en M. K. O’Leary, geciteerd in Lois Wright Morton, “Relationships, Connections, 
Influence, and Power,” in Pathways for Getting to Better Water Quality: The Citizen Effect, red. Lois Wright 
Morton en Susan S. Brown (New York: Springer, 2011), 42. Hoe politieke problemen vanuit het deliberatieve 
schaduwproject aangepakt kunnen worden komt in paragraaf 2.2 aan de orde. 
14 Cohen, 74-75. 
15 Het gaat te ver om hier ook nog in te gaan op de vraag of het daadwerkelijk zo noodzakelijk is om 
klimaatverandering actief te bestrijden. Ik denk echter dat er goede redenen zijn om daarvoor te pleiten. Zie 
bijvoorbeeld alleen al het hoofdstuk over ‘klimaatverandering op korte termijn’ in het meest recente IPCC-
rapport: Ben Kirtman en Scott B. Power et. al., “2013: Near-term Climate Change: Projections and 
Predictability,” in Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, red. T. F. Stocker et. al. (Cambridge, 
New York: Cambridge U.P., 2013). 
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mogendheden. Nationale of private belangen staan een mondiale aanpak van het klimaatprobleem 

in de weg. (2) Daarnaast is er een gebrek aan motivatie bij belangrijke spelers (zoals nationale 

overheden en industrie) om het beleid uit te voeren zoals het bedoeld is. 

De VN-klimaattop in Warschau en het daar bereikte compromis vormt een illustratie bij de 

ondoorzichtigheid van de huidige instituties, en dat deze vooral de belangen van de grote 

economische mogendheden dienen. De uiteindelijke compromissen worden vaak achter gesloten 

deuren tussen een aantal grote (economische) mogendheden gesloten en belangrijke beslissingen 

worden vooruitgeschoven. Ook staan de westerse landen vaak lijnrecht tegenover 

ontwikkelingslanden, en alles wat dan telt is het nationaal belang. Ter illustratie een uitspraak van de 

Amerikaanse onderhandelaar Todd Stern in Warschau: “De financiële realiteit van de VS en andere 

ontwikkelde landen laat [een grotere financiële bijdrage aan het klimaatfonds] niet toe.”16 Nationaal 

belang prevaleert hier duidelijk boven mondiaal belang. Ook het Europese klimaatbeleid, ooit het 

meest vooruitstrevende, werd begin 2014 sterk afgezwakt. Redenen hiervoor waren de economische 

crisis en het besef dat China en de VS de EU niet als rolmodel zullen volgen.17 

Dat beleid verkeerd uitpakt omdat de betrokken partijen zich er niet of nauwelijks aan willen 

committeren wordt geïllustreerd door de levendige Europese handel in emissierechten: 

oorspronkelijk bedoeld als middel om de uitstoot van schadelijke gassen te reduceren, maar intussen 

vooral een handelsobject. Dat begint al met nationale overheden die emissierechten opkopen en 

gratis aan bedrijven verstrekken, teneinde de nationale economie te beschermen. Intussen zijn er 

zelfs meer emissierechten in omloop dan dat er mag worden uitgestoten in een jaar.18 Zolang 

betrokkenen regelgeving ervaren als opgelegde obstakels, is de kans groot dat ze geïnterpreteerd 

worden op een manier die het meest voordelig is voor de betrokkenen.19 

 

Hoe kan het deliberatieve schaduwproject deze problemen omzeilen? Allereerst dient het 

deliberatieve schaduwproject het algemeen belang. In de virtuele arena komen wereldburgers bij 

elkaar om na te denken over de toekomst van de aarde. Hun eigen toekomst, en die van hun 

kinderen en kleinkinderen. Klimaatverandering speelt een belangrijke rol in die toekomst. Overal ter 

wereld kan klimaatverandering dramatische gevolgen hebben. Het is dus redelijk om te stellen dat 

het tegengaan van klimaatverandering het algemeen belang dient, iets waar iedere bewonder van de 

aarde belang bij heeft. In de virtuele arena zijn het dus niet vertegenwoordigers van nationale 

(economische) belangen, maar burgers die samen voorstellen ontwikkelen die het algemeen belang 

dienen. Bovendien zou iedereen op wie de maatregel mogelijk betrekking heeft er op redelijke 

gronden mee moeten kunnen instemmen. (Hieruit blijkt ook hoe het rationele karakter van het 

deliberatieve proces en de focus op het algemeen belang met elkaar verwikkeld zijn.) 

Ten tweede zijn in het deliberatieve schaduwproject alle participanten gelijk. Er is geen 

mogelijkheid om in een besloten omgeving op diplomatieke wijze compromissen te sluiten waar 

andere, niet in het besluitvormingsproces betrokken partijen, zich bij moeten neerleggen. Iedere 

participant kan zijn voorstellen aandragen, voor- en tegenargumenten leveren en stemmen. 

                                                           
16 Paul Luttikhuis, “Diepe kloof arm en rijk op klimaattop,” NRC Handelsblad, 23 november 2013. 
17 Jan Temmerman, “Europa zwakt klimaatbeleid gevoelig af,” De Standaard, 21 januari 2014, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140121_00939987 (laatst geraadpleegd op 31 januari 2014). 
18 Thomas Muntz, Belia Heilbron, Jelmer Mommers & Huib de Zeeuw, “Europees klimaatbeleid totaal mislukt,” 
De Groene Amsterdammer, 27 november 2013, 20-25. 
19 Elinor Ostrom, Understanding Institutional Diversity (Princeton: Princeton U.P., 2005), 274. 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140121_00939987
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Ten derde heeft deliberatieve besluitvorming een motiverende werking. De besluiten komen 

vanuit burgers zelf, en worden niet van hogerhand opgelegd. Omdat participanten zich, onder de 

condities van een deliberatief proces, als medeauteur kunnen begrijpen, zullen ze zich op basis 

daarvan ook gebonden voelen aan de resultaten van het besluitvormingsproces. Want hoe zou men 

kunnen verdedigen niet te handelen naar een besluit dat op rationele gronden is genomen? Dat zou 

toch ‘onredelijk’ zijn. 

Ten vierde is het deliberatieve schaduwproject volledig transparant. Alle uitgewisselde 

informatie en argumenten, inclusief de daarop geuite kritiek, zijn openbaar toegankelijk. Het 

volledige proces van voorstel naar besluit is inzichtelijk en ook na het afronden van het 

besluitvormingsproces te raadplegen. Wanneer een besluit daadwerkelijk het resultaat is van een 

deliberatief besluitvormingsproces, dan is in de documentatie het bewijs terug te vinden dat het 

besluit genomen is op rationele gronden en gericht op het algemeen belang. 

 

Tot slot wil ik nog twee punten naar voren brengen die specifiek te maken hebben met het niet-

institutionele karakter van het deliberatieve schaduwproject. Ten eerste verwacht ik dat de scheiding 

van de traditionele politieke instituties ruimte biedt aan ambitieuze en innovatieve voorstellen om 

klimaatverandering tegen te gaan. Wanneer participanten niet meer denken en debatteren in 

termen van nationaal economisch belang en het vertegenwoordigen van een bepaalde natie, maar in 

termen van algemeen belang en redelijk te aanvaarden argumenten, kunnen vage compromissen 

vervangen worden door concrete en vooruitstrevende maatregelen om klimaatverandering tegen te 

gaan. De huidige politieke instituties bieden niet de speelruimte om over de gevestigde nationale 

(economische) belangen heen te stappen en tijd te nemen om vanuit een radicaal andere invalshoek 

mogelijke maatregelen uit te werken en bediscussiëren. Het deliberatieve schaduwproject zou op dit 

vlak een waardevolle toevoeging zijn in het klimaatdebat. 

Mijn tweede verwachting heeft sterk met de eerste te maken. Ik verwacht namelijk dat, juist 

omdat het schaduwproject geen directe politieke consequenties heeft en in die zin vrijblijvender is, 

een ruimte opent voor die vernieuwende en ambitieuze voorstellen. Participanten in het 

deliberatieve schaduwproces kunnen vrijblijvend debatteren over maatregelen zonder een andere 

verantwoording af te hoeven leggen dan dat hun bijdrage gericht is op het algemeen belang en dus 

voor alle participanten rationeel aanvaardbaar is. Deze condities vormen een rijke voedingsbodem 

voor een vernieuwend en ambitieus klimaatbeleid – een voedingsbodem die bij de huidige politieke 

instituties ontbreekt. 

 

 

2. Kritische vragen bij het deliberatieve schaduwproject 

 

Nu ik mijn idee voor een deliberatief schaduwproject concreet heb gemaakt en heb uitgelegd welke 

problemen het kan oplossen en hoe het een positieve bijdrage kan leveren aan het klimaatdebat, zal 

ik ingaan op een aantal kritische vragen. Ik zal ingaan op de vertaalslag van ideaal naar praktijk, van 

debat naar besluitvorming en van lokaal naar mondiaal. 

 

2.1 Van ideaal naar praktijk 

‘Het deliberatieve model zal onder ideale omstandigheden een goede manier zijn om een ambitieus 

klimaatbeleid vorm te geven,’ zullen critici zeggen. ‘Maar die ideale omstandigheden zijn er niet, dus 

hebben we dan wel iets aan dat deliberatieve schaduwproject?’ 



Duurzaam overleg: een deliberatief schaduwproject 

9 
Johannes ten Hoor 

Elinor Ostrom schetst in haar boek Refelctions on the commons een interessant 

praktijkvoorbeeld dat zich afspeelt in Alanya, een Turks vissersdorp. Veel inwoners van het dorp zijn 

voor hun inkomsten afhankelijk van de visvangst. Ongelimiteerde visserij en onderlinge competitie 

om de beste vislocaties hadden de visserij in het dorpje geen goed gedaan. Rond 1970 werd er vanuit 

de visserijcoöperatie een ingenieus plan ontwikkeld: het visgebied werd ingedeeld in zones, jaarlijks 

wordt in september per loting voor iedere visser een startlocatie bepaald, en vanaf die tijd schuiven 

de vissers per dag een locatie door. Als collectief zien de vissers er op toe dat iedereen zich er aan 

houdt.20 

Hoewel het systeem niet doelbewust volgens de deliberatieve procedure tot stand kwam zijn 

er zeker paralellen te trekken. Het gaat hier om een burgercollectief dat inziet dat, om bepaalde 

problemen op te lossen, een maatregel nodig is die het algemeen belang dient. De oplossing is te 

verdedigen met goede redenen en dient daadwerkelijk het algemeen belang. De verdeling van de 

zones is dusdanig dat iedere visser gelijke kansen heeft; de verdeling is niet beïnvloedt door reeds 

bestaande macht of bronnen. De betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van het 

systeem, en weten zich er om die reden ook aan gebonden; er is dus ook een overeenkomst met de 

deliberatieve condities van vrijheid. Op deze manier kunnen dus succesvolle oplossingen gevonden 

worden. 

Er kleven echter een aantal beperkingen aan democratisch overleg, die groter worden 

naarmate de schaal van de besluitvorming toeneemt. Zo is het lastig om burgers in een 

massasamenleving te motiveren om zich op de hoogte te stellen van alle relevante zaken in politieke 

en beleidsmatige kwesties. Wanneer burgers het idee hebben dat hun mening er één onder 

miljoenen is en slechts marginale invloed heeft, kan dat leiden tot ‘rationele onverschilligheid’. 

Bovendien speelt het tijdslimiet een rol: een democratie waarin iedere burger moet beschikken over 

substantiële informatie zou een te grote tijdsinvestering vereisen.21 Ook een deliberatief 

schaduwproject komt in aanraking met deze beperkingen. 

Op het gebied van deliberatief overleg zijn interessante gedachte-experimenten uitgevoerd, 

onder andere door James Fishkin. Hij betoogt dat deliberatie een bijdrage levert aan de kennis van 

burgers over politieke onderwerpen, dat de opinies van burgers in het deliberatieve proces 

veranderen en dat deze verandering in direct verband staat met het vergaren van informatie. 

Participanten kunnen daardoor beter uitleggen om welke redenen ze voor of tegen een bepaalde 

maatregel zijn.22 Juist dat laatste is essentieel in een deliberatief besluitvormingsproces, waar de 

participant zich als medeauteur van een maatregel moet kunnen begrijpen. Op collectief niveau leidt 

dit tot grotere consistentie in opvattingen. Bovendien krijgen burgers weer het gevoel dat hun stem 

gehoord wordt en van waarde is in het publieke debat.23 Een deliberatief project kan dus een 

medicijn vormen tegen de ‘rationele onverschilligheid’. 

Tot slot wil ik hier opmerken dat ik het deliberatieve schaduwproject niet wil inzetten als een 

utopisch instrument dat een einde maakt aan alle onvolkomenheden van de huidige politieke 

instituties. Discussies over de haalbaarheid van een institutionele deliberatieve democratische 

procedure wil ik hier dan ook laten rusten. Waar het mij vooral om gaat is dat dit project naar mijn 

mening unieke potenties heeft, waaraan het in de huidige institutionele context ontbreekt. Het 

                                                           
20 Ostrom, Reflection on the commons, 18-20. 
21 James S. Fishkin, When the People Speak: Deliberative Democracy & Public Consultation (Oxford: Oxford U.P., 
2009), 2. 
22 Fishkin en Luskin, 290-292. 
23 Fishkin, 102-104. 
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deliberatieve schaduwproject biedt de speelruimte om over de gevestigde nationale (economische) 

belangen heen te stappen en tijd te nemen om vanuit een radicaal andere invalshoek mogelijke 

maatregelen uit te werken en bediscussiëren. En juist vanwege het ‘vrijblijvende’ karakter van het 

deliberatieve schaduwproject ontstaat er een opening voor ambitieuze en innovatieve ideeën. 

  

2.2 Van publiek debat naar politieke besluitvorming 

‘Goed, het deliberatieve model kan dus succesvol blijken in de praktijk,’ zullen critici vervolgen, ‘maar 

je hebt zelf al toegegeven dat institutionele hervormingen geen reële optie zijn, en dat je voorstel 

daarom een schaduwproject is. Hoe gaat dat deliberatieve schaduwproject iets bewerkstelligen in de 

praktijk?’ 

De virtuele arena die de thuishaven vormt van het deliberatieve schaduwproject is bij uitstek 

een publieke sfeer waar burgers met elkaar in discussie kunnen gaan over thema’s die met het 

algemeen belang te maken hebben.24 Het product van dit deliberatieve proces is nog geen direct 

politiek besluit, maar een publieke opinie. Nu komt het er op aan om deze publieke opinie te 

‘transporteren’ naar het politieke domein om de wil van het volk te vertalen naar politiek beleid.25 

 Hoewel de huidige politieke instituties verre van deliberatief ingesteld zijn, zijn er nog steeds 

mogelijkheden om als burger invloed uit te oefenen op de politiek. De presentatieruimte van de 

virtuele arena kan gebruikt worden om politici te wijzen op concrete en breed gesteunde 

maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast kunnen bepaalde maatregelen via een 

burgerinitiatief of via andere politieke netwerken onder de aandacht worden gebracht van zowel 

nationale als internationale politici. Het blijven non-ideale middelen, die alsnog traag zijn en 

afhankelijk van de welwillendheid van politici. De daadwerkelijke invloed kan betwist worden, maar 

vanuit de virtuele arena van het deliberatieve schaduwproject kan een krachtig publiek geluid 

ontwikkelt worden dat door politici die hun taak als volksvertegenwoordiger serieus nemen niet 

zomaar genegeerd kan worden. 

 Tot slot: ook in het publieke domein kan invloed uitgeoefend worden. Het deliberatieve 

schaduwproject kan een basis vormen voor informational power: een bron van relevante informatie 

op het gebied van klimaatverandering, wat leidt tot veranderingen van publieke standpunten.26 Hoe 

meer consensus in de publieke opinie, des te groter de politieke invloed die uitgeoefend kan worden. 

Daarnaast kunnen participanten van het deliberatieve schaduwproject in hun eigen omgeving 

referent power uitoefenen: leeftijdsgenoten, beroepsgenoten, etc. stemmen gedrag vaak op elkaar af 

omdat ze elkaar zien als personen die dezelfde doelen nastreven.27 Een boer kan op deze wijze 

bijvoorbeeld een rolmodel zijn in het runnen van een klimaatvriendelijk agrarisch bedrijf. 

 

2.3 Van lokaal naar mondiaal 

De echte criticasters zullen nog niet overtuigd zijn: ‘het succesverhaal van de vissers in Alanya speelt 

zich af op lokaal niveau. Het klimaatprobleem speelt zich echter af op mondiaal niveau. Zijn 

deliberatieve projecten wel geschikt om met problemen om te gaan die de lokale gemeenschap 

overstijgen?’ 

Er zijn, om te beginnen, drie redenen op te noemen waarom deliberatieve besluitvorming 

zich meer leent voor toepassing op lokaal niveau: 

                                                           
24 Zie ook Gimmler, 30-35. 
25 Jürgen Habermas, “The Public Sphere: An Encyclopedia Article,” New German Critique 3 (1974 [1964]), 49-55. 
26 Wright Morton, 44-45, 50. 
27 Ibidem, 44, 46-48. 



Duurzaam overleg: een deliberatief schaduwproject 

11 
Johannes ten Hoor 

(1) Op lokaal niveau is ruimte voor trial-and-error. De strategie van de vissers in Alanya 

was de uitkomst van ruim tien jaar uitproberen en fouten maken.28 Fouten hebben 

op lokaal niveau minder grote gevolgen, en beleidsaanpassingen kunnen sneller 

worden doorgevoerd. Op mondiaal niveau duurt het soms jaren voor 

beleidsaanpassingen volledig zijn doorgevoerd, en kunnen fouten een hele 

economie ontwrichten of de politieke stabiliteit van een grotere regio in gevaar 

brengen. 

(2) Op lokaal niveau zijn de gevolgen van het niet nakomen van collectieve afspraken 

vaak direct voelbaar voor de overtreders zelf. De vissers van Alanya zaten met een 

probleem dat direct hun eigen leven beïnvloedde en vonden daar een ingenieuze 

oplossing voor. Afwijken van die oplossing kan de positie van de vissers zelf weer in 

gevaar brengen.29 Als het gaat om klimaatbeleid liggen de zaken anders. De uitstoot 

van schadelijke gassen in Nederland kan negatieve gevolgen hebben in Afrika of op 

de Noordpool. Wanneer we zelf de negatieve gevolgen van ons handelen niet 

ondervinden ligt de drempel hoger ons handelen te veranderen; dat geldt temeer 

als de aanpassing van ons handelen kosten met zich meebrengt.30 

(3) Ook op lokaal niveau kan het voorkomen dat het afwijken van een collectief besluit 

negatieve gevolgen heeft voor anderen, maar niet voor degene die van het besluit 

afwijkt. Op lokaal niveau is de ‘overtreder’ dan gemakkelijk te lokaliseren en kan hij 

worden aangesproken door de rest van de gemeenschap. Een enkel incident dat 

zich voordeed bij de vissers in Alanya werd uitgepraat in het koffiehuis.31 Op 

mondiaal niveau zijn overtreders vaak moeilijker te lokaliseren, gaan er soms jaren 

overheen voor negatieve gevolgen aan het licht komen en is het veel complexer om 

als gemeenschap de verantwoordelijke aan te spreken. 

Voor bovenstaande drie knelpunten is niet snel een oplossing te vinden. Deze problemen 

hebben echter vooral betrekking op deliberatieve instituties, terwijl ik me hier op een deliberatief 

schaduwproject richt dat politieke instituties in de eerste instantie juist tracht te ontwijken. Zoals ik 

eerder al opmerkte is het mij niet te doen om een institutionele deliberatieve democratische 

procedure. Het gaat mij om de resultaten die een deliberatief overleg kan opleveren, zoals ik heb 

betoogt in paragraaf 1.3 en 2.1. Aangezien die resultaten voorafgaan aan de praktische uitvoering 

ervan, spelen de hier genoemde problemen daar nauwelijks een rol in. In het deliberatieve 

schaduwproject gaat het specifiek om de manier waarop het debat wordt gevoerd en welke nieuwe 

ideeën dat kan opleveren. De resultaten van het deliberatieve schaduwproject kunnen vervolgens op 

alle politieke niveaus ingezet worden voor beleidsbeïnvloeding, of middels informational power en 

referent power worden ingezet om invloed uit te oefenen in het publieke domein (zoals ik heb 

betoogt in paragraaf 2.2). 

 

 

 

                                                           
28 Ostrom, Reflection on the commons, 19. 
29 Ibidem, 19-20. 
30 Hier ligt in feite de kern van een collectief handelingsprobleem. Een uitvoerige analyse van deze 
problematiek wordt gegeven door Stephen Gardiner, 24-41. 
31 Ostrom, Reflection on the commons, 19-20. 
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Conclusie 

 

Mijn zoektocht naar mogelijkheden om op mondiaal niveau een positieve bijdrage te kunnen leveren 

aan het klimaatdebat bracht mij op het idee van een deliberatief schaduwproject. Mijn doel was om 

in dit paper mijn idee concreet uit te werken en antwoord te geven op een aantal kritische vragen. 

 Mijn idee is gebaseerd op een deliberatief democratisch model, wat inhoudt dat 

besluitvorming tot stand komt in rationeel overleg tussen vrije en gelijke partijen. Hiervoor heb ik 

een virtuele arena in gedachten, waar burgers van over de hele wereld met elkaar in debat kunnen 

gaan over het klimaat. In tegenstelling tot de huidige politieke constituties staat het deliberatieve 

schaduwproject volledig in dienst van het algemeen belang, zijn participanten gelijk en is het 

besluitvormingsproces volledig transparant. Bovendien gaat er van het deliberatieve proces een 

motiverende werking uit. 

Een utopisch wondermiddel zal het deliberatieve schaduwproject zeker niet zijn – die 

pretenties had ik ook niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het project een aantal unieke 

potenties bezit die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het klimaatdebat: ideeën verzamelen 

die vanuit de burgers zelf komen en een speelruimte bieden waar gevestigde nationale 

(economische) belangen gepareerd kunnen worden en waar tijd wordt genomen om vanuit een 

radicaal andere invalshoek mogelijke maatregelen uit te werken en bediscussiëren. 

Deliberatieve besluitvorming gaat uit van een ideale situatie (participanten zijn vrij en gelijk, 

overleg is rationeel en dient het algemeen belang) die niet overeenkomt met de praktijk. Toch zijn er 

op lokaal niveau voorbeelden van succesvolle maatregelen die in zekere zin deliberatief tot stand zijn 

gekomen (bijvoorbeeld het visserijsysteem in Alanya). Ook heeft Fishkin aangetoond dat publieke 

deliberatie positieve gevolgen heeft: burgers hebben meer kennis over politieke kwesties, kunnen 

beter uitleggen waarom ze voor of tegen een bepaalde maatregel zijn en hebben het gevoel dat hun 

inbreng waardevol is. 

 Het deliberatieve schaduwproject bevindt zich in de publieke sfeer. Om politieke 

invloed uit te oefenen moeten resultaten van het publieke debat dus vertaald worden naar 

de politieke sfeer. Daar stuiten we op de grenzen van de huidige politieke instituties en 

komt het aan op netwerken en beleidsbeïnvloeding, bijvoorbeeld via burgerinitiatieven. 

Daarnaast kan er middels informational power en referent power invloed uitgeoefend 

worden in de publieke sfeer. Een revolutie zal het niet opleveren, maar iedere stap 

voorwaarts in het klimaatdebat is meegenomen. 
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