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Waarom berekende risico's en veiligheidsgevoelens 
vaak niet overeenkomen 

Daniëlle Timmermans1, juni 2020 

Achtergrond 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor 
het nationale veiligheids- en risicobeleid met betrekking tot de fysieke 
leefomgeving. De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s (OenM) 
heeft het RIVM gevraagd een bijdrage te leveren aan een antwoord op de 
vraag: Wat kan de overheid doen opdat mensen zich veilig voelen in 
situaties waarin de berekende omgevingsrisico’s aanvaardbaar c.q. 
verwaarloosbaar zijn?2 Dit essay is daarvan het resultaat. 

De risico’s in het beleidsdomein van OenM betreffen voornamelijk 
opgelegde, onvrijwillige risico’s zoals gezondheidsrisico’s van (vrijkomen 
van) stoffen, materialen (bv. nanomaterialen) of organismen (bv. 
genetisch gemodificeerde organismen) en gevaarlijke situaties bij 
(chemische) bedrijven en bij vervoer van gevaarlijke stoffen. Het wordt 
steeds duidelijker dat beleid uitsluitend gebaseerd op kwantitatieve, 
technische risicobeoordelingen tekort schiet, zoals blijkt uit de vele 
controverses rondom risico’s. Technische risicobeoordelingen worden door 
burgers vaak als ontoereikend gezien. Er is een discrepantie tussen 
risicobeoordelingen van experts en die van burgers. 

Deze notitie beoogt inzicht te geven in de achtergronden van deze 
discrepantie en een eerste antwoord te formuleren op de vraag wat de 
overheid kan doen opdat mensen zich veilig voelen. Het denken over 
risico’s en veiligheid zal eerst kort besproken worden vanuit een 
sociologisch en bestuurskundig perspectief, daarna vanuit een 

1 Daniëlle Timmermans is Professor in Public Health Risk Communication bij het Amsterdam 
UMC en de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit essay is tot stand gekomen vanuit haar 
aanstelling als Chief Science Officer (CSO) Risk Communication bij het RIVM. 
2 ‘Veilig voelen’ is een van de drie speerpunten voor beleid die zijn vastgesteld na afronding 
van het programma Bewust Omgaan met Veiligheid, zie Kamerstuk 28 663, nr. 71 
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psychologisch en ethisch perspectief. Dit zijn aanvullende perspectieven 
op het huidige technologische perspectief op risico en veiligheid. 
Vervolgens zal op basis van de conclusies een aantal suggesties 
geformuleerd worden. 

De volgende vragen zijn hierbij relevant: 
1. Wat is het doel en het uitgangspunt van de overheid als ze wil 

zorgen dat burgers zich veilig voelen? Wat is hierbij de rol van de 
overheid en wat is de rol van burgers zelf? (sociologisch en 
bestuurlijk perspectief) 

2. Verschillen oordelen van burgers met die van overheid en experts 
over wanneer risico’s aanvaardbaar en verwaarloosbaar zijn? Zo 
ja, waardoor komt dat? Wie bepaalt wanneer risico’s aanvaardbaar 
en verwaarloosbaar zijn? (psychologisch en ethisch perspectief) 

3. Wat zijn de implicaties van antwoorden op bovenstaande vragen 
voor beleid en wat kan de overheid doen? 

Een sociologisch en bestuurskundig perspectief op risico en 
veiligheid 
Gevoelens van onveiligheid zijn kenmerkend voor burgers in onze 
moderne maatschappij. Terwijl volgens de statistieken minder mensen 
door rampen, aanslagen of ongelukken overlijden, voelen burgers zich in 
onze moderne maatschappij soms onzeker en onveilig. Voor een beter 
begrip van het gevoel van onveiligheid en de discrepantie in de 
beoordeling van risico’s en veiligheid tussen experts en burgers is het 
nuttig de bredere, maatschappelijke context te bespreken. 

Volgens de socioloog Ulrich Beck (1992) wordt de moderne samenleving 
in toenemende mate gekenmerkt door risico’s die onbedoelde 
bijproducten zijn van ons eigen handelen. De technologie en de 
wetenschap die gezorgd hebben voor onze welvaart, zijn onderdeel van 
het probleem want mede oorzaak van deze risico’s. Hierbij doelt Beck 
vooral op milieurisico’s zoals klimaatverandering, maar ook infectieziekten 
zoals Q-koorts en onbedoelde blootstelling aan chemische stoffen horen 
hier toe. Dit risicobewustzijn gaat samen met een verminderd vertrouwen 
in instituties die de risico’s moeten beheersen en een verminderd geloof 
dat de problemen door technologische ontwikkelingen opgelost kunnen 
worden. 

De rol van technische experts is dubbel. Technologie en de wetenschap 
staan aan de bron van de problemen, maar zijn ook nodig om de risico’s 
te beheersen. De technische risico’s die kenmerkend zijn voor onze 
geïndustrialiseerde maatschappij, zijn voor burgers niet direct 
waarneembaar. Experts zijn nodig om deze risico’s te analyseren en 
definiëren. De kritische burger heeft echter geen onvoorwaardelijk 
vertrouwen in experts, mede omdat het vaker is voor gekomen dat de 
beoordeling door experts dat het veilig is, geen garantie bleek tegen 
rampen. Experts verschillen onderling ook van mening over 
risicobeoordelingen. Dit komt onder meer omdat de modellen die experts 
gebruiken deels gebaseerd zijn op aannames en uitgangspunten, 
bijvoorbeeld over de bepaling van schadelijkheid van een stof bij een 
bepaalde blootstelling. Deze kennis gaat veelal gepaard met 
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Een technisch-wetenschappelijke benadering kan geen definitief antwoord 
geven op de vraag of iets veilig is. Dit komt deels door de onzekerheden 
in kennis en omdat veiligheid ook een waarde is. Of iets als veilig wordt 
beoordeeld, is een moreel oordeel in de zin dat er een waarde gegeven 
wordt aan mogelijke negatieve uitkomsten, zoals het verlies van 
mensenlevens. Dit is ook het geval bij het bepalen van de kosten van het 
voorkómen van fatale uitkomsten als gevolg van een incident. Met andere 
woorden, hoeveel hebben we er voor over om de veiligheid te verbeteren 
tot een aanvaardbaar niveau? De beoordeling van veiligheid heeft dus niet 
alleen te maken met (de bron van) het gevaar, maar ook met de 
waardering van de maatschappij van bepaalde gevaren. Een risico is niet 
slechts een rekensom van kansen en effecten door experts, maar wordt 
ook bepaald door de maatschappij. 

De zogenaamde risicomaatschappij die vanaf de jaren 1970 zijn vorm 
kreeg, brengt nieuwe verhoudingen met zich mee tussen overheid, 
burgers en experts (Burgess et al. 2018; Slovic et al. 2004; De Vries 
2005). Van oudsher is een van de kerntaken van de overheid burgers te 
beschermen tegen gevaren van buiten zoals rampen, oorlogen en tegen 
gevaren van medeburgers zoals criminaliteit. Hoewel dit nog steeds zo is, 
wordt er meer verwacht van burgers en hebben burgers ook een eigen 
verantwoordelijkheid. Dit komt vooral tot uiting in het sociale domein 
(SCP 2012). Zo wordt van burgers verwacht dat ze een 
verantwoordelijkheid hebben in het veilig houden van de eigen buurt. Ook 
met betrekking tot risico’s van (nieuwe) technologie heeft de overheid een 
zorgplicht. Echter, dit houdt niet in dat de overheid alle mogelijke 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s moet uitsluiten, maar dat de overheid 
gegeven de aanwezige kennis verantwoord keuzes maakt waarbij de 
diverse belangen in ogenschouw worden genomen (Gezondheidsraad 
2008). Er wordt een afweging gemaakt van voordelen en nadelen van 
verschillende opties, rekening houdend met mogelijke schadelijke 
gevolgen voor alle betrokkenen. De beoordeling van veiligheid is dus de 
uitkomst van een beslissingsproces. 

Regelgeving voor een zo veilig mogelijke omgeving en toezicht op 
(technologische) activiteiten die een gevaar kunnen vormen voor de 
volksgezondheid zijn ook taken van de overheid. Ook bedrijven hebben 
een verantwoordelijkheid en moeten zorgen voor een goede 
veiligheidscultuur, zowel wat betreft de organisatie, als ook de houding 
van individuele werknemers ten opzichte van regels en normen van 
veiligheid. 

Al deze aspecten zijn van belang voor het vertrouwen van het publiek in 
een technologie of een organisatie. Gebrek aan vertrouwen van publiek 
kan zowel te maken hebben met het beleid, de regelgeving en de toezicht 
als ook met de veiligheidscultuur van een bedrijf. Vertrouwen gaat over 
de competentie van b.v. de overheid bij risicobeheersing als ook over 
integriteit, waarbij het belang van de veiligheid van burgers niet ten koste 
mag gaan van economische belangen (Siegrist et al. 2001). Vertrouwen is 
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vertrouwen kan gemakkelijk leiden tot onenigheid over het tolereren van 29 juni 2020 

een technologie of riskante activiteit (Poortinga en Pidgeon 2004; 2005). 
Het is moeilijk om in onderzoek vast te stellen wat de causale relatie is. 
Algemeen wordt aangenomen dat zowel vertrouwen in een instantie of 
organisatie, als ook risicoperceptie het resultaat zijn van algemenere 
attitude die mede gevormd wordt door gebeurtenissen omtrent een 
technologie of activiteit, zoals zendmasten en mobiele telefonie. 

Naast algemeen vertrouwen is scepticisme als houding ten opzichte van 
de overheid te onderscheiden (Poortinga en Pidgeon 2003). Samen 
vormen deze twee dimensies vier verschillende typen van vertrouwen in 
de overheid. Een groot algemeen vertrouwen met een hoge mate van 
scepticisme wordt getypeerd als kritisch vertrouwen. Dit kritische 
vertrouwen van de burger ligt tussen cynisme en afwijzing en onkritische 
aanvaarding (Walls et al. 2004; Stirling et al. 2018). Kritisch vertrouwen 
van burgers past binnen een democratie en is een goed uitgangspunt voor 
de participatie van burgers in beleid, zowel wat betreft de ontwikkeling als 
de uitvoering. Vertrouwen is ook een voorwaarde voor goede 
risicocommunicatie. Zonder vertrouwen is de bereidheid om informatie te 
ontvangen van een instantie of de overheid niet erg groot. 

Concluderend: In de huidige maatschappij is er veel aandacht voor 
technologische, man-made risico’s. Vaak zijn dit complexe en onzekere 
risico’s waar veel stakeholders bij betrokken zijn. Het Integrated Risk 
Governance Framework (IRGC 2017) beschrijft hoe om te gaan met deze 
systemische en opkomende risico’s die gevolgen kunnen hebben voor de 
gezondheid en veiligheid van mensen en de maatschappij. Niet alleen de 
overheid, bedrijven en wetenschappelijke experts zijn stakeholders, maar 
ook burgers zouden betrokken moeten worden bij risk/safety governance. 
Kritisch burgerschap zou een goed uitgangspunt kunnen zijn om burgers 
als een volwaardige partner hierbij te betrekken en het vertrouwen in 
beleid te vergroten. 

Een psychologisch en ethisch perspectief op risico en veiligheid 
De technische benadering van risico’s waarbij experts berekenen en 
definiëren wat het risico is en de publieke perceptie van risico’s als 
irrationeel wordt beschouwd, staat tegenover de psychologische visie 
waarin andere aspecten van risico’s dan kansen en effecten worden 
meegenomen. In deze visie is de risicoperceptie van het publiek even 
relevant als die van experts, en zijn de verschillende percepties van de 
risico’s een weerspiegeling van de verschillende factoren die in de 
beoordeling zijn meegenomen. Burgers wegen andere factoren mee bij 
het beoordelen van een risico, zoals vrijwilligheid, controleerbaarheid en 
bekendheid van het risico en eerlijke verdeling van de voordelen en 
nadelen van een activiteit (Slovic 1999; Slovic et al. 1981). 

Naast een analytische beoordeling, gaan mensen ook op een affectieve 
manier om met informatie over risico’s. Met name in situaties met 
onzekere of complexe risico’s, zijn mensen geneigd om op basis van hun 
gevoel te beoordelen of iets riskant of veilig is. Ze gebruiken als het ware 
gevoel als een heuristiek om de situatie te beoordelen, mede omdat een 
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gevoelens gaan samen met een perceptie van een lager risico en meer 29 juni 2020 

voordelen, terwijl negatieve gevoelens samen gaan met een hogere 
risicoperceptie. Deze heuristische manier van het beoordelen van risico’s 
gaat samen met een dichotome manier van denken over risico’s en 
veiligheid. De vraag is niet “Hoe veilig is het?” maar eerder “Is het veilig 
of niet?”. Soms conflicteren deze twee manieren om risico’s te 
beoordelen. Zo vinden mensen dat vliegen een van de veiligste manieren 
van transport is, maar zijn sommigen toch bang om te vliegen (Mauro 
2019). 

Deze dichotome manier van denken over veiligheid staat in contrast met 
de opvatting van veiligheid als proces. Veiligheid beschouwd als proces, 
zoals in risico- en veiligheidsmanagement, impliceert dat veiligheid 
gradueel is en bepaald wordt door de robuustheid van een systeem om 
fouten te neutraliseren (Reason 2000). Als er toch een incident optreedt, 
dan wordt dit beschouwd als een falen van het systeem. Er is dan niet één 
oorzaak of één of meer personen als schuldigen aan te wijzen. Deze 
benadering is veelal in tegenspraak met de beoordeling van burgers, die 
graag een oorzaak en schuldigen willen aanwijzen. 

Veiligheid is dus zowel de uitkomst van een analytische als ook van een 
affectieve beoordeling van een riskante situatie. Als het gaat om het 
oordeel van burgers over de veiligheid van een situatie of technologie, is 
het goed rekening te houden met deze verschillende wijzen van 
beoordelen. Het informeren van burgers over veiligheid is van belang 
opdat zij meer kennis krijgen over veiligheid als proces en zelf een 
afgewogen oordeel kunnen vormen. Aan de andere kant is het ook van 
belang om aandacht te besteden aan het algemene gevoel van veiligheid. 
Dit algemene gevoel hangt samen met vertrouwen. Een algemeen 
negatief gevoel over een situatie of technologie heeft gevolgen voor het 
vertrouwen van burgers in de overheid en vice versa, met name als het 
gaat om het vertrouwen wat betreft integriteit. Gevoelens van 
onveiligheid gaan dus samen met wantrouwen tegen instanties die deze 
risico’s moeten reguleren en beheersen. Consistentie van beleid en het 
houden aan afspraken zijn van groot belang voor vertrouwen van burgers. 
Als afspraken eenzijdig worden veranderd of niet worden nagekomen of 
alleen al de indruk wordt gewekt, zoals bij het beleid omtrent gaswinning 
en aardbevingen in Groningen, dan heeft dit negatieve gevolgen voor het 
vertrouwen en gevoelens van veiligheid. 

Het beoordelen van wat veilig is, is ook normatief. Wat als een risico 
wordt beschouwd is mede gebaseerd op waarden. Risicobeoordeling is 
niet waardevrij en de beoordeling of een risico aanvaardbaar is, is 
derhalve ook niet waardevrij (Slovic 1999; Otway en Von Winterfeldt 
1982). Een maximaal aanvaardbaar individueel risico gedefinieerd als 
kans op overlijden ten gevolge van een activiteit, wordt gesteld op een 
kans van 10-6 per jaar, en een verwaarloosbaar risico als een kans van 10-

8 per jaar. Dit is een normatieve uitspraak, want er wordt zo een bepaalde 
waarde gehecht aan een mensenleven. Het is ook een subjectief oordeel 
want gebaseerd op sociale waarden. Burgers kunnen hier anders over 
denken dan experts, en hun oordeel is in principe evenveel waard is als 
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‘maximaal aanvaardbaar risico’ een normatieve of ethische kant, maar 29 juni 2020 

deze norm suggereert ook schijnzekerheid. Hoe weten we zeker dat de 
kans 10-6 of 10-8 per jaar is? Wat is de onzekerheid met betrekking tot 
deze schatting van experts en wat zijn de aannames achter deze 
schatting? 

Of een risico aanvaardbaar is, hangt af van de factoren die meegenomen 
worden in de beoordeling ervan. Factoren zoals verantwoordelijkheid, 
eerlijke verdeling (fairness), sociale rechtvaardigdheid als ook de 
(negatieve) waarde die er aan potentiële schade aan bijvoorbeeld 
gezondheid gehecht wordt, zijn van belang. Dit zijn subjectieve oordelen 
en verschillende partijen kunnen daar verschillend over denken. Als er 
een incident optreedt dat een gevaar kan zijn voor de volksgezondheid, 
dan gaat het dus niet alleen om de perceptie van gevaar, maar is er ook 
morele kant. De verontwaardiging van burgers is des te groter als het een 
gevaar betreft voor onschuldige slachtoffers en het niet bekend was dat er 
een mogelijk gevaar was (bv. kinderen en het gebruik van rubberkorrels 
op sportvelden). De morele verontwaardiging is ook groter als er 
verantwoordelijken zijn aan te wijzen zoals controlerende instanties of 
bedrijven (Stern en Dietz 1994). 

Concluderend: Een technisch, kwantitatieve beoordeling van de risico’s 
zoals experts die hanteren sluit niet aan bij het perspectief van burgers, 
en is daarom niet geruststellend voor burgers. Een paternalistische 
aanpak waarbij experts en de overheid burgers vertellen wat wel en niet 
veilig is, wat wel en geen aanvaardbare risico’s zijn, werkt niet en is een 
aanvechtbaar perspectief. Het perspectief van de burger zou daarom 
bepalend moeten zijn als de overheid tegemoet wil komen aan gevoelens 
van onveiligheid van burgers. Het gaat daarbij niet alleen om het rekening 
houden met de factoren die voor burgers meespelen bij de beoordeling 
van (de aanvaardbaarheid van) een risico, maar ook om de wijze waarop 
deze beoordeling tot stand komt. Omdat de beoordeling van de 
aanvaardbaarheid van een risico gebaseerd is op waarden en 
uitgangspunten, is de uitkomst geen expertoordeel maar veeleer de 
uitkomst van een discussie waarbij de verschillende perspectieven belicht 
worden (m.a.w. een geïnformeerd sociaal debat). Veiligheidsgevoelens 
gaan niet alleen over gevoel, maar zijn ook gerelateerd aan vertrouwen in 
de overheid of instanties en hebben ook een morele dimensie. 

Implicaties voor beleid 
De verschillen tussen de perspectieven van burgers en experts op risico’s 
voor gezondheid en veiligheid zijn al decennia deel van het 
maatschappelijk discours. Het is dus geen nieuw gegeven. In beleid vanaf 
de jaren negentig van de vorige eeuw, spelen de publieke risicoperceptie 
en de zorgen van het publiek over veiligheid een steeds grotere rol (WRR 
2008; SCP 2012). Het is dus een beleidskeuze om veiligheid van de 
leefomgeving te benaderen vanuit een technisch perspectief of vanuit een 
breder burgerperspectief. Als de beoordeling van burgers centraal staat, 
met andere woorden als een doel van beleid is dat burgers zich ook veilig 
voelen, dan is een breder dan uitsluitend een technische beoordeling van 
risico’s belangrijk. De overheid ontkomt er dan niet aan om de 
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beoordeling van de risico’s door burgers zelf ook mee te nemen. Datum 
Risicobeoordeling door burgers vindt zijn neerslag in gevoelens van 29 juni 2020 

veiligheid en onveiligheid van burgers. 

Het antwoord op de voorliggende adviesvraag wat de overheid kan doen 
om burgers zich veilig te laten voelen in situaties waarin de berekende 
omgevingsrisico’s aanvaardbaar c.q. verwaarloosbaar zijn, zou vanuit de 
bredere visie geformuleerd moeten worden. Bij deze benadering hebben 
de diverse betrokken partijen ieder een eigen rol. De overheid heeft een 
zorgplicht ten opzichte van burgers. Zorgen voor de veiligheid van 
burgers is een kerntaak van de overheid. De regelgeving en het toezicht is 
in handen van de (lokale) overheid. De uitvoering of naleving van de 
regels is in handen van bedrijven. De technisch-wetenschappelijke 
onderbouwing van de beoordeling van risico’s en veiligheid is in de 
handen van experts. De rol van burgers is in deze vooral als passieve 
partij vorm gegeven. Als het uitgangspunt (ook) is dat het 
burgerperspectief op veiligheid van belang is, dan zouden burgers als 
volwaardige partner betrokken moeten worden bij beleid, zowel bij 
ontwikkeling als uitvoering. Dat wil zeggen dat de overheid niet alleen de 
zorgen van burgers serieus neemt, maar hen inzicht geeft en wellicht ook 
een actieve rol in regelgeving en naleving, wetenschappelijke 
onzekerheid, en belangen van andere betrokkenen. 

Burgers kunnen een actievere rol spelen bij verschillende onderdelen. Ten 
eerste, ze kunnen een rol spelen bij het ontwikkelen van kennis over het 
gevaar van bijvoorbeeld stoffen en de mate van blootstelling, en het 
beoordelen van de legitimiteit van deze kennis, bijvoorbeeld in hoeverre 
verschillen experts van mening, wat zijn de aannames bij de beoordeling 
van het risico. Ten tweede, kunnen burgers een rol hebben bij de regel-
en wetgeving en de regulerende instanties die de veiligheid moeten 
waarborgen. Aan burgers kan meer inzicht worden gegeven in de wet- en 
regelgeving, in welke mate die afdoende is voor de veiligheid en de 
manier waarop bedrijven daar mee om gaan (interne organisatie, 
veiligheidscultuur). Dit gaat vooral over openheid en communicatie. 
Burgers kunnen ook betrokken worden bij toezicht en de naleving van 
regels door bedrijven. Dit zal wellicht gemakkelijker te realiseren zijn bij 
lokale situaties waar omwonenden gemotiveerd genoeg zijn om tijd 
hieraan te besteden. Ten derde, kunnen burgers mee bepalen wat een 
aanvaardbaar risico is. Ze kunnen inzicht krijgen op welke gronden een 
oordeel is gebaseerd en welke belangen en sociale en economische 
motieven een rol spelen. Burgers kunnen betrokken worden bij 
afwegingen hoeveel veiligheid mag kosten, wat alternatieven zijn en wat 
veilig genoeg is. Dit perspectief staat dan naast het perspectief van 
experts en van de overheid. De bepaling wat in verschillende situaties een 
aanvaardbaar risico is, is dan de uitkomst van een sociaal debat waarin 
alle perspectieven aan bod moeten komen. 

Als het om het betrekken van burgers bij beleid gaat, dan maakt het wat 
uit of het om algemene, nationale vraagstukken gaat, die het algemene 
publiek aangaan of dat het lokale situaties zijn die vooral omwonenden 
aangaan. In het eerste geval gaat het om het burgerperspectief tegenover 
het perspectief van andere stakeholders, zoals wetenschappelijke experts, 
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bedrijven en de overheid. Hier is een rol voor kritisch burgerschap, die Datum 
wellicht voor een deel door NGO’s ingevuld kan worden. Als het gaat om 29 juni 2020 

lokale situaties (bv. hoogspanningslijnen, industrie of fabriek) dan gaat 
het om omwonenden, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden 
tussen de (meestal kleine) groep van actieve burgers en de grote groep 
“stille” burgers. Er zijn op dit vlak al diverse initiatieven zoals de 
Burenraad3, een groep kritische burgers die de bedrijven Dupont en 
Chemours gevraagd en ongevraagd advies geven. Een ander initiatief is 
CitizenLab4, een online platform om burgers te betrekken bij 
beleidsontwikkeling. 

Burgers betrekken bij beleid is iets anders dan burgers mede 
verantwoordelijk maken. Uiteraard zijn burgers niet verantwoordelijk voor 
de veiligheid van bedrijven en de naleving van regels. Als het 
burgerperspectief betrokken wordt bij beleid, dan is het verstandig om te 
monitoren of dit leidt tot ander beleid of een groter draagvlak van beleid 
onder de bevolking. Het monitoren van veiligheidsgevoelens is hiervan 
een onderdeel. 

Concluderend: Als de overheid iets wil doen aan veiligheidsgevoelens van 
burgers, dan betekent dit niet alleen het serieus nemen van de zorgen 
van burgers, maar ook het betrekken van burgers bij ontwikkeling en 
uitvoering van beleid. Het gaat hierbij om kritisch burgerschap, waarbij er 
wel sprake is van vertrouwen in de overheid, maar ook van een kritische, 
sceptische houding ten aanzien van regelgeving en naleving. Dit is een 
ontwikkeling die al langer aan gaande is, zoals blijkt uit de Klimaattafels. 
Het betrekken van burgers bij beleid is echter niet eenvoudig en kan op 
verschillende manieren. Burgers kunnen betrokken worden bij het 
vaststellen van de validiteit van wetenschappelijke kennis, en ook bij 
regelgeving en toezicht en het bepalen wat aanvaardbare risico’s zijn. De 
keuze voor de meest geschikte manier hangt van de situatie, bijvoorbeeld 
nationaal beleid of lokaal beleid. Daarnaast is het van belang om ook 
beleving van burgers omtrent veiligheid en omgevingsrisico’s te monitoren 
om de effectiviteit van beleid te kunnen meten. 

3 https://www.burenraad.nl/ 
4 https://www.citizenlab.co/nl 
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