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“De manier waarop we straks met onze fysieke leefomgeving omgaan is revolutionair te 
noemen.” Zo typeert Bart Krol, gedeputeerde van de provincie Utrecht, de andere manier 
van kijken naar de fysieke leefomgeving die de Omgevingswet beoogt. Hij wijst erop dat 
de bestaande werkwijze flink op de schop gaat door de stelselherziening van het 
omgevingsrecht. 

Integraal
Krol is een van de zeven bestuurders die in dit boek belichten hoe zij vooruitlopend op de 
Omgevingswet nu al omgaan met veranderingen. Wachten is geen optie en is zelfs onver-
standig, benadrukken ze. De bestuurders geven met praktijkvoorbeelden aan hoe ze nu al 
integraal werken, hoe ze burgers vroegtijdig betrekken bij plannen, wat anders werken 
betekent voor de democratische besluitvorming en hoe moeilijk het is niet de juridische 
regels voorop te stellen maar de vraag ‘hoe realiseren we dit?’. “Het is vooral een cultuur- 
en organisatievraagstuk”, vat Berend de Vries, wethouder van de gemeente Tilburg het 
samen. “En dat kost tijd.” Daar op tijd mee beginnen is daarom slim.

Samen
“Wil de Omgevingswet slagen dan moeten we niet direct in de juridische stand schieten”, 
zegt Jop Fackeldey, wethouder van de gemeente Lelystad. Het omgevingsrecht is vastge-
lopen waardoor initiatieven die iedereen wil niet doorgaan. In Lelystad hebben ze daarom 
een loket ‘nieuwe initiatieven’ voor advies of en hoe een ingediend plan mogelijk is. 
Participatie is cruciaal voor goede plannen met draagvlak en krijgt dan ook een belang-
rijke plek in de Omgevingswet. “Het gaat erom veel meer in gezamenlijkheid te doen”, 
benadrukt Isabelle Diks, wethouder in Leeuwarden. Hun speciale aanpak – Nije Pleats 
geheten – brengt boeren die hun bedrijf willen uitbreiden direct met de omgeving in 
gesprek en zorgt zo voor draagvlak.

En met lef
Voor een goede uitvoering van de wet is het zaak dat overheden goed samenwerken en 
elkaars behoeften kennen. “Zet als waterschap de bril van de gemeente of de burger op. 
Als je dat doet kom je vaak tot mooiere kansen”, zegt Hennie Roorda, heemraad van 
Waterschap Rivierland. Bij het zien en verzilveren van kansen draait het daarnaast om 
bestuurlijke lef. Je kunt niet alles in beleid vastleggen. En de Omgevingswet biedt bestuur-
ders juist meer afwegingsruimte om lokaal maatwerk te leveren. René Peerenboom, 
wethouder in Uden, noemt ambtenaren in dat kader flexibel, maar vindt desondanks dat 
er veel aandacht nodig is om het ambtelijk apparaat klaar te stomen. “Iedereen moet 
straks de dikke pillen met regeltjes los durven laten.”

“Een andere denk- en werkwijze vraagt veel van mensen”, vindt ook Josan Meijers, 
 gedeputeerde van de provincie Gelderland. Zij legt uit dat de verhouding tussen 
 Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten speciale aandacht verdient. “Onderschat 
niet dat samen dingen uitvinden en ontwikkelen tijd kost.”

INLEIDING

Inleiding
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Jop Fackeldey zegt het meerdere malen tijdens het gesprek: we moeten het 
gewoon gaan doen! De wethouder van Lelystad wil aan de slag met de Omgevings- 
wet want nu is er nog ruimte om te experimenteren. Is er nog tijd om te zoeken 
hoe je bijvoorbeeld vroegtijdig participatie regelt. “Wil de stelselherziening van 
het omgevingsrecht een succes worden, dan moet het ook leuk zijn en dat is het 
niet als je alles onder enorme tijdsdruk moet uitvinden.”

“ We willen de kracht 
van de samenleving 
benutten”

Begrijp de wethouder, met onder meer wonen en volkshuisvesting, 
 grondbedrijf en economie in portefeuille, goed. Hij realiseert zich dat niet 
iedereen staat te trappelen. “We zijn net een gewoon bedrijf met voor-
lopers, volgers en mensen die het moeilijker zullen vinden en pas laat 
aanhaken. Het begint bij het kweken van urgentiebesef. De wet komt er 
aan of je het nu leuk vindt of niet. Maar we kunnen allemaal profiteren 
van de Omgevingswet en nog meer lol in ons werk krijgen.”

Teveel juridische procedures
Want nu is er veel ergernis. Fackeldey ziet haarscherp waar het nu vaak 
misgaat in Nederland bij de toepassing van het omgevingsrecht. Er zijn 
teveel juridische procedures omdat er te weinig vooraf een gesprek over 
een initiatief wordt gevoerd. Dan ontstaan er onduidelijkheden en onbe-
grip en dat leidt vaak tot strijd. Daarnaast lopen overheid en initiatief-
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NAAM Jop Fackeldey (1959)
FUNCTIE wethouder gemeente Lelystad
PORTEFEUILLE  wonen en volkshuisvesting, 

economische zaken, financiën, ICL, 
luchthavenontwikkeling, 
citymarketing en evenementen, 
vergunningverlening, gemeentelijke 
dienstverlening

POLITIEKE PARTIJ PvdA

LELYSTAD

nemers tegen beperkingen aan in de wet- en regelgeving. Zijn alle partijen 
enthousiast over een plan, kan het niet omdat de regels het niet toestaan. 
Heel frustrerend. Initiatiefnemers worden er ook moedeloos van dat als 
alle discussies, inspraak- en bezwaarmogelijkheden en de raadsvergade-
ringen zijn geweest het feest doodleuk opnieuw begint bij de volgende 
vergunning. Fackeldey: “Dat is voor niemand goed en het verziekt de 
verhoudingen.”

Maar het vastlopen van het omgevingsrecht is een prikkel om snel aan de 
slag te gaan, denkt de wethouder. Het college van burgemeester en wet-
houders van Lelystad heeft in haar programma opgenomen dat de stad 
volgend jaar een omgevingsvisie gaat maken. “Dat betekent dat we met de 
stad samen gaan nadenken over wat we nou precies waar willen hebben”, 
legt Fackeldey uit. “We willen de stad gaan mobiliseren om daar over na te 
gaan denken. Het past bij de rode lijn in ons collegeprogramma dat we het 
niet allemaal alleen in dit huis willen bedenken. Daar waar het kan, willen 
we veel meer de kracht van de samenleving benutten.”

Loket nieuwe initiatieven
Fackeldey verwacht vooral dat de integrale werkwijze die de Omgevingswet 
voorstaat, met omgevingsvisies en –plannen voor gemeenten, positief zal 
uitwerken. Lelystad kent al een voorloper van deze werkwijze: het loket 
nieuwe initiatieven. Dit loket behandelt initiatieven die meerdere werk-
velden beslaan en vaak op een willekeurige plek in het gemeentehuis 
binnen kwamen. Daardoor wilden de plannen nog wel eens ‘verdwalen’ 
tussen afdelingen. “Soms volgden ze ellenlange procedures en dan kwamen 
ze na een jaar bij het college om er dan pas achter te komen dat we het 
helemaal niet willen”, verduidelijkt de wethouder. 
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Het loket nieuwe initiatieven pakt deze initiatieven op. Ze gebruiken een 
breed netwerk van vakexperts in het stadhuis en hanteren een overzichte-
lijk ‘formulier voorwas’ om snel in beeld te krijgen of een plan kan en 
gewenst is. Binnen twee weken krijgen Fackeldey en zijn collega-wethouder 
Ed Rentenaar (onder meer ruimtelijke- en stadsontwikkeling) een advies. 
“Is het niet politiek gevoelig en raakt het geen actualiteit, dan is het 
zomaar mogelijk. Ligt het gevoelig dan bespreken we het in het college en 
laten we daar de besluitvorming plaatsvinden. Deze werkwijze betekent 
dat de initiatiefnemer binnen drie weken weet of zijn idee kansrijk is en  
of er draagvlak voor is. Voor ons is het voordeel dat wij als bestuurders 
 integraal advies krijgen en de organisatie geen energie besteedt aan zaken 
waarvoor geen draagvlak is. En uiteraard koppelen we onze besluiten 
intern terug zodat duidelijk is welke afwegingen zijn gemaakt.”

Woning op bedrijventerrein
Integrale afwegingen maken wordt nog een paar slagen makkelijker dankzij 
de Omgevingswet, denkt Fackeldey. Bestuurders krijgen namelijk meer 
ruimte om lokale afwegingen te maken. Met name op het gebied van 
geluid zaten de regels nog wel eens in de weg. “Er was een aanvraag om 
een woning te bouwen op een bedrijventerrein met een zware geluids-
zone. Op het hoekje waar de man en vrouw wilden wonen, was dat echter 
geen bezwaar, ook niet voor de aanwezige bedrijven. En de aanvragers 
wilden ook gewoon betalen voor woongrond. Iedereen was voor, maar het 

Het vernieuwde stadhuisplein in Lelystad is met brede participatie tot stand gekomen.
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LELYSTAD

Meer afwegingsruimte en globalere plannen betekenen wel dat er meer 
duidelijkheid vooraf moet zijn, stelt Fackeldey. Daarom is het ook van 
belang dat inwoners en andere partijen vroegtijdig meedenken. Een mooi 
voorbeeld van brede participatie is de totstandkoming van het vernieuwde 
plein voor het stadshuis. Lelystad koos voor een aanbestedingsmethodiek 
waarbij de gemeente niet alles zelf bedenkt. Uiteraard waren er eisen voor 
onderhoud, bereikbaarheid en bruikbaarheid van het plein. Maar een 
belangrijke voorwaarde van de offerteaanvraag was niet ingekleurd: hoe 
ontwerp je het gezichtsbepalende plein samen met de stad? De winnende 
aannemer hield sessies met tal van stakeholders en kwam uiteindelijk met 
drie varianten. Daar kon de bevolking op stemmen. Fackeldey: “Hel leefde 
heel erg; er werden zelfs op Facebook stemmen geronseld voor een voor-
keur. Uiteindelijk was er een duidelijke meerderheid voor een van de 
varianten.”

Gewoon doen
De aanpak rond het stadhuisplein was wel een forse aanslag op de ambte-
lijke capaciteit die het proces intensief begeleidde. Je kan deze aanpak 
daarom niet op alles loslaten, stelt de wethouder. “Wat interessant was, is 
dat ambtenaren maar ook de politiek moesten loslaten. ‘Wat nou als we 
het niet mooi vinden wat er uitkomt?’ was de vrees. Je geeft de regie uit 
handen. Maar waarom zouden 76.000 mensen met iets geks komen en  
35 raadsleden niet? Daarnaast moet ik me als wethouder ook niet laten 
leiden of ik iets mooi vind. Dat is hartstikke subjectief.”

Fackeldey gelooft dat de Omgevingswet tot betere kwaliteit kan leiden. 
“Maar we moeten als overheid dan wel déjuridiseren. Bij heel veel proces-
sen zijn we gewend te kijken met een juridische blik. Wil de Omgevings-
wet slagen dan moeten we dus niet direct in de juridische stand schieten. 
De overheid moet vooraf transparant zijn en afspraken nakomen. Veel 
mensen denken bij inspraak dat alles toch al is geregeld en vaststaat. Dus 
laat in je handelen zien dat meedenken en -doen er wel degelijk toe doet. 
Daar is vertrouwen voor nodig. En dat bouw je door samen zaken uit te 
proberen. Laten we dus het gewoon maar gaan doen.”

“ Waarom zouden 76.000 mensen met 
iets geks komen en 35 raadsleden niet?”

kon niet door de regels. Overigens hebben we dat zelf zo dichtgeregeld  
in bestemmingsplannen, maar het systeem nodigde daar ook toe uit. 
Daarom zijn we ook al wat globalere plannen gaan maken. Ik hoop dat  
we met de Omgevingswet op het aspect geluid meer afwegingsruimte 
krijgen.”
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Veranderen is moeilijk en al helemaal als je de bestaande werkwijze stevig op  
de schop wilt nemen. Daarom pakt het college van Gedeputeerde Staten van 
 Gelderland het groot aan. Om te komen tot één integrale omgevingsvisie voor de 
provincie beleggen ze een brainstormsessie in het stadion Gelredome. Iedereen 
die mee wil denken, is van harte welkom. “Het is niet meer van deze tijd dat 
 ambtenaren achter hun bureau een visie voor de omgeving maken”, verduidelijkt 
Josan Meijers, gedeputeerde in de provincie Gelderland. “Dat doe je samen met 
de omgeving.”

“ Laat zien dat 
iedereen er beter 
van wordt”

Eén integrale omgevingsvisie voor de hele provincie betekent dat tal van 
structuurvisies (ruimte, verkeer, water et cetera) verdwijnen voor een 
allesomvattende visie waar ook nog 27 verordeningen in moeten landen. 
Tegelijkertijd wil Gedeputeerde Staten (GS) dat de provincie op een andere 
manier gaat denken en werken. Vroegtijdig samenwerken met betrokken 
partijen en denken vanuit de opgave die voor ligt en niet vanuit bestaande 
(organisatie)structuren.
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NAAM Josan Meijers (1955)
FUNCTIE gedeputeerde provincie Gelderland
PORTEFEUILLE  Gelderse gebiedsontwikkeling, 

ruimte, water, wonen en cultureel 
erfgoed

POLITIEKE PARTIJ PvdA

GELDERLAND

Niet geheimzinnig doen
“Een andere denk- en werkwijze vraagt veel van mensen”, vertelt gedepu-
teerde Meijers, onder meer verantwoordelijk voor ruimte, gebiedsontwik-
keling, water, cultuur en erfgoed. “Daar moet je ook niet krampachtig of 
geheimzinnig over doen. Het college was er in 2012 van overtuigd dat een 
nieuwe manier van werken nodig is. Samenwerken met de omgeving, alle 
regels bij elkaar en de bredere scope van werken levert een beter eind-
resultaat op. Voor de burger, maar de nieuwe werkwijze is ook boeiender 
voor de medewerkers, al is het niet altijd even gemakkelijk.” Om de 
beoogde vernieuwing voor elkaar te krijgen, werden tien enthousiaste 
voorlopers aangesteld. De groep groeide al snel naar circa 60 ‘trekkers’ uit, 
om zoveel mogelijk verschillende sectoren en afdelingen te betrekken. Zij 
fungeren in de organisatie als ambassadeurs en moeten de grote midden-
groep die – zo zegt Meijers – “best wel wil maar niet direct weet hoe”, mee 
te nemen.

Fundamenteel andere werkwijze
Het gevolg van integraal werken, in de geest van de Omgevingswet, is  
dat anno 2015 de provincie Gelderland geen ‘sectoren’ meer kent maar 
 ‘programma’s.’ De medewerkers werken bijvoorbeeld aan ‘energie’ of juist 
aan gebiedsgerichte opgaven. Bij elk ambtelijk stuk kijkt GS of de integrale 
route wel is gevolgd. Is bijvoorbeeld bij een stuk over natuur wel toerisme 
en recreatie meegenomen en zijn stakeholders en belanghebbenden wel 
betrokken? Af en toe is er een terugval en heeft een medewerker anderen 
niet betrokken. Omdat het sneller lijkt of omdat hij of zij dan niet hoeft te 
wachten tot anderen zo ver zijn. Maar uiteindelijk is het niet sneller, want 
het stuk gaat dan terug omdat juist die facetten ontbreken, aldus Meijers. 
Want ook het bestuur heeft een enorme slag gemaakt en wijkt er niet  
meer af. 



|12 << Terug naar inhoud

Belangen verknopen
Een mooi voorbeeld van hoe verschillende belangen en opgaven integraal 
aan elkaar zijn geknoopt, is volgens Meijers een opdracht van het pro-
gramma Ruimte voor de Rivier. In de Millingerwaard moest Rijkswaterstaat 
de Waal verbreden om de waterstand te laten dalen bij hoog water. Tevens 
lag er een opgave om extra natuur aan te leggen. Meijers: “We hebben dat 
direct aan elkaar gekoppeld. Al snel bleek dat voor de oplossing een over-
slagbedrijf moest wijken. Zij konden hun activiteiten in Nederbetuwe 
voortzetten, maar die gemeente voorzag problemen met vrachtwagens 
van het bedrijf op de bestaande weg. Dat is opgelost met een rondweg, 
een al lang gekoesterde gemeentelijke wens. En Rijkswaterstaat zorgde 
voor een invaart voor de boten van het bedrijf op de nieuwe locatie. Door 
er één gebiedsontwikkeling van te maken is de water- en natuuropgave 
gerealiseerd, heeft het bedrijf een nieuwe toekomst en de gemeente de 
gewenste betere infrastructuur en ontsluiting. Natuurlijk waren er wel 
hobbels en er is door iedereen twee jaar lang keihard gewerkt om het doel 
te bereiken.”

Andere rol van Statenleden 
Het vroegtijdig betrekken van externe partijen en betrokken organisaties 
heeft ook gevolgen voor Provinciale Staten. Bij het opstellen van de 
om gevingsvisie was hun rol verwarrend. Het proces van co-creatie maakt 
dat heel veel partijen al hun input hadden geleverd en er een ‘eindproduct’ 

Gelderland heeft al een digitale omgevingsvisie. Deze deelkaart toont de spelregels rond natuur in de provincie.
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Tip: begin zo snel mogelijk!
Ook met deze leerpunten is het veranderproces in Gelderland goed 
 verlopen. Volgens de Gelderse Gedeputeerde zijn een aantal zaken cruciaal 
voor succes. Het voltallige bestuur moet overtuigd zijn; zonder steun aan 
de top lukt het niet. De organisatie heeft enthousiaste ambasadeurs nodig 
die anderen op sleeptouw nemen. En communicatie speelt een belang-
rijke rol: laat met aansprekende middelen zien dat je er allemaal echt beter 
van wordt. Zo gebruikte de provincie Gelderland veel laagdrempelige 
filmpjes die enthousiasme uitstraalden. 

Meijers: “Maar onderschat niet dat het proces veel tijd kost. Samen dingen 
uitvinden en ontwikkelen kost tijd. Soms moet je een stapje overdoen, 
zoals bij ons om Provinciale Staten goed in het proces mee te nemen. Het 
is nog geen routine, dus bouw wat extra tijd in. Wij hebben tegelijkertijd 
direct alle gegevens  gedigitaliseerd. Met een klik op de kaart van Gelder-
land kan iedereen nu zien waar hij aan toe is en welke regels gelden. Dat 
mogelijk maken, kostte zo’n drie jaar en veel meer tijd dan we vooraf 
dachten. Dat is ook de reden om zo snel mogelijk te beginnen. Maar de 
belangrijkste reden om nu al te starten, is dat je dan ook zo snel mogelijk 
de vruchten plukt van anders werken en denken. Wat dat is écht het geval.”

“ Een andere denk- en werkwijze 
vraagt veel van mensen, daar 
moet je ook niet krampachtig 
of geheimzinnig over doen”

lag dat veel steun had. Wat kan je er als Provinciale Staten dan nog van 
vinden? En hoe ga je om met partijen die al betrokken zijn maar die via 
lobby alsnog hun laatste punten proberen binnen te halen?
Meijers: “Ik had me onvoldoende gerealiseerd dat de Statenleden wel  
‘ja’ tegen het proces zeiden, maar niet duidelijk in beeld hadden wat dat 
betekende. Dat was een leerpunt. Het gaat nu veel meer over kaders 
 stellen. Het college heeft dan ruimte en vrijheid om met partners te 
 werken aan nieuw beleid. Dat kunnen Statenleden tussentijds toetsen  
en ze bekijken aan het einde of de afspraken zijn gevolgd.” 

GELDERLAND
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“Als een waterschap zich alleen richt op de kerntaken, dan nodig je de organisatie 
niet uit het blikveld te verruimen.” Hennie Roorda, heemraad en bestuurder van 
Waterschap Rivierenland adviseert haar collega’s daarom vooral het standpunt 
van een ander in te nemen. “Zet de bril van de gemeente of de burger op. Dan zie 
je dingen die je anders niet had gezien. En vraag voor je aan de slag gaat wat de 
behoefte van de ander is. Als je dat doet kom je vaak tot mooiere kansen.”

“ Zet de bril van een 
ander op en werk 
samen”

Vanuit de lokale politiek in Nijmegen kwam Hennie Roorda in het bestuur 
van Waterschap Rivierenland terecht. Waterschap Rivierenland is een van 
de grootse waterschappen van ons land, dat zich uitstrekt over de provin-
cies Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.  Waterschap 
Riverenland omvat 36 gemeenten met 950.000 inwoners. Het waterschap 
heeft 1070 km dijken, 7000 km watergangen, 38 rioolwater zuiveringen en 
538 km aan persleidingen. Als één van de vijf heemraden is Roorda als 
bestuurder verantwoordelijk voor de portefeuille afvalwater keten, duur-
zaamheid, innovatie en klimaat. Daarnaast is Roorda ook overkoepelend 
actief in het bestuur van de Unie van Waterschappen. 
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NAAM Hennie Roorda (1972)
FUNCTIE  Heemraad en bestuurder van 

Waterschap Rivierenland en lid 
dagelijks bestuur Unie van 
Waterschappen

PORTEFEUILLE  afvalwaterketen, duurzaamheid, 
innovatie en klimaat

POLITIEKE PARTIJ  Water Natuurlijk

WATERSCHAP RIVIERENLAND

Vooruitlopen op de Omgevingswet
Waterschap Rivierenland anticipeert al een tijd op de veranderingen die de 
Omgevingswet gaat brengen, vertelt ze. “We zijn een projectgroep gestart 
waarin we al verkennende gesprekken voeren over de implicaties van de 
Omgevingswet. Maar eigenlijk zit anders werken al in onze genen. Zo is er 
iemand aangewezen die namens de drie Gelderse waterschappen de water-
paragraaf heeft geschreven in de omgevingsvisie van de provincie Gelder-
land. Daardoor kan je direct bij het opstellen van zo’n integrale visie alle 
waterbelangen meenemen.” 

Roorda merkt dat ze als bestuurder een belangrijke rol speelt bij het geven 
van het goede voorbeeld. Toch was het ook een tendens vanuit de organi-
satie om het zo eenvoudig mogelijk te maken voor burgers, vertelt ze. “Dat 
we meer van vergunningen naar algemene regels gaan, hebben we een tijd 
geleden al ingezet. Alles wat we af kunnen doen met een melding gebeurt 
al. Ook hebben we als waterschappen met elkaar afgesproken dat we het 
liefst zoveel mogelijk met een uniforme set van regels willen werken, de 
zogenoemde voorbeeldkeur die alle waterschappen gebruiken. Dat maakt 
het nu eigenlijk al eenvoudig beter.’

Risico’s beter inschatten
De watertoets noemt Roorda nog als een gevoelig punt van de Omgevings-
wet voor het functioneren van de waterschappen. De watertoets wordt 
gemoderniseerd opgenomen waarbij de overlegverplichting komt te 
vervallen en de motiveringsverplichting iets wordt uitgebreid, legt ze uit. 
“Dat vinden wij als waterschappen een gemiste kans omdat overleggen 
met het waterschap cruciaal is en blijft. Zeker als je bedenkt dat er in het 
beleid steeds meer uitgegaan wordt van de meerlaagse veiligheid. Bij deze 
benadering wordt namelijk niet alleen gekeken hoe een dijkdoorbraak 
kan worden voorkomen, maar houdt men ook rekening met het feit dat 
het achter de dijk mis kan gaan. Met deze nieuwe veiligheidsbenadering, is 
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de ruimtelijke inrichting achter de dijk en de vraag of dit gebied water-
bestendig is ingericht, natuurlijk nog belangrijker. Met een watertoets 
zorg je daar voor en kun je voorafgaand aan plannen al bepalen wat er 
nodig is. Daarmee houd je concreet rekening met de risico’s die water met 
zich meebrengt en voorkom je ook veel ellende en kosten achteraf.”

Integraal werken
Roorda is heel stellig over de toegevoegde waarde van integraal werken. 
Betrek burgers van meet af aan bij dijkverzwaringsprojecten en je zult zien 
dat je amper bezwaren krijgt, is haar overtuiging. “We streven ernaar om 
bij het realiseren van onze projecten en werkzaamheden de verschillende 
doelstellingen van diverse actoren met elkaar te combineren. In het westen 
van ons gebied hebben we deze zomer te maken gehad met grote kluster-
buien, die in een aantal dorpen voor overlast hebben gezorgd, maar ook 
aanzienlijke schade aan gewassen tot gevolg hadden. In dit gebied kijken 
we nu als waterschap samen met gemeenten, burgers en agrariërs, hoe we 
dit kwetsbare gebied klimaatbestendig kunnen maken. Dat kan bijvoor-
beeld door als waterschap nog eens goed naar het functioneren van het 
watersysteem te kijken, agariërs aan de slag te laten gaan met waterberging 
en goed bodembeheer en door samen met burgers en gemeenten verste-
ning in het bebouwde gebied tegen te gaan.”

Waterschap Rivierland verbetert de dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer die bescherming biedt bij hoog water.
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Anders werken en innovaties stimuleren
Het kijken door een ‘andere bril’ zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat het 
waterschap heel anders omgaat met de zuivering van rioolwater. “We 
benaderen rioolwater niet meer als afvalwater, maar als bron van energie 
en grondstoffen. Deze andere benadering vraagt vaak ook een andere rol 
van het waterschap, meer extern georiënteerd en omgevingsbewust. Want 
de mooiste kansen in de afvalwaterketen doen zich juist voor in de omge-
ving. Dat zorgt voor hele andere samenwerkingsverbanden dan we tot nu 
toe hadden en dat vraagt ook weer een andere houding en werkwijze van 
onze medewerkers. Daar zijn innovaties voor nodig. Technische maar ook 
sociale. En vanuit deze innovatieve omgevingsbewuste benadering willen 
we komende jaren onze bijdrage leveren aan een klimaatbestendig, water-
proof en duurzaam Nederland.”

“ We benaderen rioolwater niet 
meer als afvalwater, maar als bron 
van energie en grondstoffen”

Samenwerken en besparen
Voor Roorda is samenwerking dé manier om ervoor te zorgen dat het 
waterschap samen met gemeenten ‘overheid’ kan zijn. “We maken samen 
waterplannen en wij zijn als waterschap vaak verantwoordelijk voor het 
stedelijk waterbeheer. Medewerkers van het waterschap zijn gedetacheerd 
bij gemeenten om de waterplannen te helpen opstellen. Vice versa komen 
steeds meer gemeenteambtenaren bij waterschappen om kennis uit te 
wisselen.” Daarnaast werkt het waterschap ook op veel andere gebieden 
samen. “Baggeren kun je bijvoorbeeld samen aanbesteden waardoor het 
voor deelnemende partijen veel goedkoper wordt. Ook levert de samen-
werking in de afvalwaterketen de nodige besparingen op. Door bijvoor-
beeld het beheer en onderhoud samen te doen en investeringen op elkaar 
af te stemmen. Samenwerking is lonend, concludeert de heemraad die 
nog veel meer voorbeelden noemt zoals het automatiseren van rioolge-
malen, waarmee niet alleen veel geld bespaard wordt, maar ook een 
energiebesparing van 20 procent. Het uitwisselen van specifieke kennis en 
expertise is ook een terrein waar veel samenwerkingswinst te boeken is.”

WATERSCHAP RIVIERENLAND
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Voor wethouder René Peerenboom uit Uden staat het als een paal boven water: 
het ontwikkelen van een nieuwe omgevingsvisie is niet iets dat beperkt moet 
blijven tot de achterkamertjes van het gemeentehuis. “Binnen de huidige tijds-
geest past het niet meer dat inwoners slechts zeggenschap hebben door te stem-
men bij verkiezingen. We willen recht doen aan de actieve rol van de Udenaren 
door ze mee te laten denken, te betrekken en te activeren. Met als ultiem doel 
een integrale omgevingsvisie vóór, dóór en mét de inwoners.”

“ Dikke pillen met 
regeltjes durven 
loslaten”

Het creëren van draagvlak is nodig als er grote veranderingen op stapel 
staan. En vooral als die veranderingen consequenties hebben voor mensen 
persoonlijk. Met die les in het achterhoofd begon wethouder Peerenboom 
in 2011 met het ontwikkelen van een nieuwe toekomstvisie. “Het is 
belangrijk betrokkenen vanaf het begin mee te nemen; nog voordat de 
agenda, uitgangspunten en plannen in detail zijn vastgesteld.”

Kanteling naar meer zelforganisatie
Geïnspireerd door het enorme succes van de zogenoemde ‘G1000’ burger-
toppen in Brussel en Antwerpen nam een stel betrokken Udenaren het 
initiatief voor een eígen burgertop. “Udenaren denken en doen steeds 
actiever mee en daar zijn we als gemeente ontzettend trots op. Door de 
burgertop te ondersteunen, wilden we deze ontwikkeling nóg meer de 
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NAAM René Peerenboom (1967)
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POLITIEKE PARTIJ VVD

UDEN

ruimte geven. Ik zie de G1000 als een eerste stap naar een andere, dyna-
mischer democratie. Zo kunnen burgers – ook tussen de verkiezingen 
door – de democratie vooruithelpen. Onlangs is er al een vervolgbijeen-
komst geweest die in het teken stond van verbinden, verbreden en 
 zichtbaar maken.” Hoewel deze kanteling naar meer zelforganisatie en 
zelfinitiatief al langer gaande was, heeft de Omgevingswet het proces wel 
extra energie gegeven. Peerenboom: “Tal van beleid wordt straks ‘omge-
vingsproof’ gemaakt en de bestaande werkwijze gaat drastisch op de 
schop. Het is noodzakelijk dat we nu samen de agenda bepalen en naar 
een goede invulling zoeken. Minister Plassterk legde het tijdens de opening 
van de G1000 mooi uit. Hij zei: ‘Als je gaat kamperen met vrienden en je 
wil meebeslissen over wat je gaat eten, dan moet je ervoor zorgen dat je in 
de auto zit die naar de supermarkt gaat om eten te kopen. Dan heb je niets 
aan verkiezingen en vertegenwoordigers’.”

Behoefte van de inwoner
De inwoner als samenwerkingspartner dus en niet als passieve toehoorder. 
“Het past helemaal bij de fundamenteel veranderende, dynamische 
samenleving, met mondige inwoners die over veel informatie beschikken. 
Ik merk dat onze inwoners heel initiatiefrijk zijn, vooral als het gaat om de 
concrete invulling van wijken. Is er voldoende zorg in de buurt om langer 
thuis te kunnen wonen? Zijn er goede accommodaties? De G1000 bijvoor-
beeld laat zien dat mensen betrokken zijn, mits ze worden uitgedaagd en 
over de juiste toerusting beschikken.” Zijn uitspraken worden ondersteund 
door cijfers. Maar liefst driehonderd betrokken inwoners uit Uden, Volkel 
en Odiliapeel bedachten tijdens de burgertop samen ruim vierhonderd 
ideeën. Met de tien beste ideeën gingen ruim 120 enthousiastelingen in 
verschillende werkgroepen verder. Bij de vervolgbijeenkomst dit jaar 
waren zeshonderd mensen betrokken. Peerenboom: “Van het verbeteren 
van de wandel- en fietsvriendelijkheid tot een energieneutraal Uden in 
2035. En van een bibliotheek die blijft bestaan tot een zogenoemd 
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 ‘leercafé’ om te leren van elkaars kwaliteiten. Heel uiteenlopend dus, 
maar allemaal initiatieven die gestoeld zijn op onze vier G’s uit de 
 toekomstvisie: gezellig, gastvrij, groen en gezond.”

Proef op de som
De toekomstvisie en de resultaten uit de werkgroepen gebruikt Peerenboom 
als input voor de nieuwe omgevingsvisie. “We hebben de ideeën samen 
met inwoners vertaald in een raamwerk voor beleid”, aldus Peerenboom. 
“Maar”, zo haast hij zich erbij te zeggen, “dit is écht een visie op hoofd-
lijnen, om de focus scherp te houden. We willen voorkomen dat alle 
energie nu verdwijnt door er complexe analyses en vuistdikke rapporten 
op los te laten.” Toch wilde de gemeente de proef op de som nemen en 
organiseerde een ‘botsproef ’ om het denkwerk in de praktijk te testen. 
“We wilden zéker weten dat het bondige raamwerk voldoende houvast 
biedt voor de mensen die ermee moeten werken. Daarnaast wilden we de 
gemeenteraad de kans geven al mee te kijken. Daarmee vergroten we het 
draagvlak. Dat is belangrijk, omdat bestuurders moeten wennen aan de 
‘kunst van het loslaten’. Dat is nodig om de verantwoordelijkheid terug 
te geven aan de samenleving.” De botsproef bleek een succes en de wet-
houder heeft veel vertrouwen in de toepassing. 

Inwoners denken en praten mee over de toekomst van Uden op een G1000-bijeenkomst.
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Niet kopiëren, maar dóen
Eind 2015 geeft de Udense gemeenteraad naar verwachting haar fiat aan de 
omgevingsvisie. En daarmee wordt het tijd voor wethouder Peerenboom 
om na te denken over de borging van alle veranderingen. Een belangrijke 
rol daarbij is weggelegd voor een team van circa dertig vrijwillige ‘verbin-
ders’. Zij moeten ervoor zorgen dat nog meer inwoners actief deelnemen 
aan de vele burgerinitiatieven in Uden en dat meer inwoners bij de besluit-
vorming in het gemeentehuis worden betrokken. “Maar ook hierbij is de 
balans belangrijk”, aldus Peerenboom. “We moeten de zaken niet teveel 
vastzetten, maar ook niet te weinig. Bij een volgende verandering moeten 
we de organisatie weer flexibel en snel kunnen losmaken en veranderen. 
Ik geloof sterk in organische veranderingen. Veranderen doe je vooral 
door te leren. Dat wil ik dan ook meegeven: kopieer niet zo maar alles van 
anderen, maar denk zelf na. We kunnen veel van elkaar leren, maar 
 moeten ook vooral zelf dóen.”

“ We kunnen veel van elkaar leren, 
maar moeten ook vooral zelf dóen”

De volgende stap is nu het meekrijgen van het ambtelijk apparaat. “De 
basishouding van onze 320 ambtenaren is flexibel. Toch is er veel aandacht 
voor nodig, want iedereen moet straks de dikke pillen met regeltjes dur-
ven loslaten. Met trainingen en bijeenkomsten bereiden we iedereen goed 
voor.”

Experimenten in de praktijk
Behalve de botsproef heeft de gemeente ook al in de praktijk geëxperi-
menteerd met de nieuwe werkwijze. Bij de herontwikkeling van de 
 vroegere Marechausseekazerne in het centrum bijvoorbeeld. “Om meer 
inzicht in de behoeftes in het begin van het proces te krijgen, brachten we 
de ontwikkelaar van het terrein al in een vroeg stadium in contact met de 
omwonenden. Het initiële plan om er appartementen voor de particuliere 
verkoop van te maken ging van tafel, want in de wijk bleek er juist veel 
behoefte aan zorgwoningen. Nu worden er in een kleinschalig woonzorg-
complex twintig ouderen met dementie opgevangen. Een heel ander 
initiatief dan waar de ontwikkelaar mee kwam, maar wel met veel meer 
draagvlak. En meer draagvlak betekent minder bezwaar. Bijkomend voor-
deel is ook dat het veel sneller gaat. Gemiddeld liep een volledig traject, 
van idee tot realisatie, zo’n acht jaar. Met de nieuwe omgevingsvisie 
 zouden we dit soort initiatieven nu veel sneller een plek kunnen geven.”

UDEN
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Niet denken, maar doen. Zonder daarbij bang te zijn om fouten te maken. 
Zo zorgt gedeputeerde Bart Krol ervoor dat in zijn provincie Utrecht de voor-
bereidingen op de Omgevingswet daadwerkelijk lonen. Het resultaat: burgers, 
ondernemers én ambtenaren die beetje bij beetje de regels durven loslaten. 

“ Weg met die 
verstandige rem”

Anders dan gangbaar nadenken over de leefomgeving. Dát is wat de 
 toekomstige Omgevingswet voor gedeputeerde Bart Krol betekent. 
“Kern daarvan is dat we met een integrale bril leren kijken. Broodnodig, 
want nu gebeurt dat nog buitengewoon versnipperd.” Hij kan dan ook 
naar eigen zeggen amper wachten op het moment dat de wet in werking 
treedt. “Nederland staat bovenaan alle lijstjes wereldwijd als het gaat om 
ruimtelijk beleid en ordening. Die plek willen we natuurlijk behouden. 
Dat vraagt om een integrale aanpak van onze totale leefomgeving.”

Eiland van Schalkwijk als experiment
“De manier waarop we straks met onze fysieke leefomgeving omgaan 
is revolutionair te noemen”, zegt Krol die naast gedeputeerde ook bin-
nen het IPO-bestuur verantwoordelijk is voor het traject rondom de 
 Omgevingswet. Vol overtuiging sloeg hij daarom aan het experimenteren. 
“Het Eiland van Schalkwijk wezen we aan als experimenteergebied. Dit 
stuk land, tussen de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal ten zuiden van de 
gemeente Houten, dreigde een paar jaar geleden te verloederen. Zonde, 
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want het gebied biedt volop kansen voor recreatie en landbouw.” 
En daarom nodigde de gemeente Houten inwoners en ondernemers uit 
om met plannen en initiatieven te komen om het gebied open en groen 
te houden, landbouw en water te ontwikkelen en de culturele waarde te 
versterken. Regels die elders in de provincie van toepassing zijn, gelden 
nu niet. “Ons ideaalbeeld is een eiland met een sterke, levenskrachtige 
landbouw, veel mogelijkheden voor recreatie en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie.”

De balans ontdekken door te oefenen
Deze aanpak – uitnodigingsplanologie – was nieuw voor de gemeente en 
de provincie. “En eerlijk is eerlijk, het was soms best ingewikkeld, ook 
omdat we als provincie al zo lang gewend zijn de verantwoordelijkheid op 
ons te nemen”, bekent de gedeputeerde. “We moesten gaandeweg ont-
dekken hoe je die balans houdt, de bal bij de uitvoerders te laten liggen.” 
Volgens Krol moest de gemeente op zijn beurt leren omgaan met 
initiatief rijke burgers en ondernemers. “De betrokken wethouders waren 
ontzettend enthousiast, maar moesten ook wel even slikken toen er 
ineens allemaal mensen met ideeën aanklopten. Een teveel aan regels 
kan spanning opleveren, maar het loslaten van regels wil dus niet per 
se zeggen dat de spanning ook verdwijnt. En dus wordt het oefenen, 
 oefenen, oefenen. We werken toe naar iets minder puntjes op de i en 
minder mitsen en maren.”

Méér mislukkingen graag
Na 2 jaar experimenteren heeft de nieuwe werkwijze al meer dan 30 ideeën 
opgeleverd. Bijvoorbeeld de stuw van Hagestein opnieuw inzetten om 
duurzame energie op te wekken. Of een agrarische ondernemer die op zijn 
land recreanten willen laten paragliden. “Ideeën die laten zien dat particu-
liere initiatieven een ontzettend mooie aanvulling zijn op plannen vanuit 
de overheid of projectontwikkelaars. En die bewijzen dat mensen veel 
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meer rekening met hun eigen omgeving houden dan wij soms denken.” 
Momenteel beoordelen de gemeente Houten, de provincie Utrecht en het 
waterschap of de plannen voldoen aan de huidige structuurvisie. 

Ondanks deze eerste succesjes zou Krol naar eigen zeggen toch graag wat 
méér actie willen zien. “Er mislukt weinig, maar dat zou best eens mogen. 
Er zit nu zo’n verstandige rem in het proces.” Volgens de gedeputeerde zijn 
daarom nóg meer enthousiaste en moedige bestuurders nodig. “Het is nu 
nog een beetje een ver-van-mijn-bed-show. De horizon van de meeste 
bestuurders is maar 4 jaar, tot de volgende verkiezingen. Ik zou hen willen 
oproepen aan te haken bij wat er nú gebeurt. Samen kunnen we het bed 
eens flink opschudden.” Maar ook aan de andere kant, die van de burgers 
en ondernemers, kan er nog wel wat meer lef getoond worden. “Je ziet dat 
mensen wel ideeën hebben, maar dan toch de gemeente en provincie 
bellen om te horen aan welke regels zij moeten voldoen. Er is nog steeds 
behoefte aan een duidelijk kader. De ultieme vrijheid is blijkbaar ook 
niet alles.”

De gemeente Houten nodigde inwoners en ondernemers uit om met plannen en initiatieven te komen voor het Eiland van Schalkwijk
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Niet overhaasten
De volgende stap voor gedeputeerde Krol is het ontwikkelen van één 
integrale omgevingsvisie. “We wachten daar in tegenstelling tot veel 
andere provincies bewust nog even mee, omdat we eerst willen peilen hoe 
de samenleving over bepaalde zaken denkt, bijvoorbeeld wonen, recreatie 
of de infrastructuur. Dat doen we door de burgers actief op te zoeken en 
met hen in discussie te gaan. Pas als de politieke hitte er een beetje uit is, 
ga ik aan de slag met de nieuwe visie. Bijkomend voordeel is dan ook dat 
er wat meer focus is in wat de wet precies van ons vraagt.” Krol en zijn 
collega’s willen uiterlijk in 2017 de visie klaar hebben. “We moeten het 
niet overhaasten, want het is belangrijk dat alle partijen de tijd en rust 
krijgen die nodig is om de veranderingen te laten landen. We staan voor 
een mega-klus. Het gebeurt niet vaak dat een bestaande werkwijze zó op 

UTRECHT

“ Er is nog steeds behoefte 
aan een duidelijk kader. 
De ultieme vrijheid is 
blijkbaar ook niet alles”

Een deel van het Het Eiland van Schalwijk aan het Amsterdams Rijnkanaal.
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Drie ambtenaren van de gemeente Leeuwarden reden ’s nachts rond om te kijken 
hoe het met lichtvervuiling in het buitengebied is gesteld. Het viel ze op dat erven 
van boerderijen de hele nacht verlicht waren met grote lampen. Dus gingen ze 
met de boeren rond de tafel zitten. Die waren zich daar eigenlijk niet van bewust. 
Nu gaan de lampen ’s nachts uit en zorgt een bewegingsdetector voor voldoende 
veiligheid. Probleem voor flora en fauna én omwonenden opgelost. 

“ Het gewone 
gesprek voeren 
zonder het 
vingertje omhoog”

Het is maar een klein voorbeeld maar wel heel tekenend voor hoe Isabelle 
Diks wethouder in Leeuwarden (onder meer duurzame ontwikkeling, 
natuur en landbouw, volkshuisvesting en grondzaken) vindt hoe het 
moet. Gewoon met elkaar rond de tafel gaan zitten en ‘het gewone 
gesprek’ voeren. “Het gaat erom veel meer in gezamenlijkheid te doen. 
Niet met het vingertje omhoog met de betreffende wettekst erbij, maar 
gewoon door met elkaar te praten.”

Nije Pleats-methode
Participatie, daar hebben ze in Friesland al de nodige ervaring mee. In 
Leeuwarden hebben ze een speciale methode voor het vroegtijdig met 
elkaar in gesprek gaan: Nije Pleats (nieuwe boerderij). Wil een boer 
 uitbreiden dan volgt een werksessie van de Nije Pleats. 
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Aan de keukentafel van de boer schuiven dan deskundigen aan om te 
bekijken wat zijn  wensen inhouden en hoe die zich verhouden tot de 
buurt, het landschap en belangen van omwonenden. “Centraal staat de 
vraag hoe de uitbreiding gerealiseerd kan worden in plaats van een kant-
en-klaar plan voor een mega- of ligboxenstal”, legt Diks uit. “Want als 
omwonenden dan pas in beeld komen gaat meestal de buurt op tilt en dus 
op slot. Voor boeren duurt deze aanpak in het begin wat langer want ze 
moeten veel tijd steken in overleggen, geduld hebben en luisteren naar 
bijvoorbeeld het verhaal van hun buurman. Maar daar staat tegenover dat 
als de boer een vergunning aanvraagt, hij die eigenlijk altijd verleend 
krijgt omdat er geen bezwaar is en de stal op een goede manier in de 
omgeving wordt ingepast. Uiteindelijk kost dat hem minder tijd.”

De gemeente houdt wel in de gaten of alle partijen zich houden aan het 
compromis dat aan de afspraken ten grondslag ligt. Diks: ”Het komt nu 
nog wel eens voor dat omwonenden na een paar jaar zeggen: ‘waar is nou 
dat rijtje groen dat we zouden krijgen?’. Daarom gaan we nu invoeren dat 
we dan ook kunnen handhaven om dat soort beloftes na te komen. Want 
voor wat hoort wat.”

Buurtschappen ontwikkelen
In de stad Leeuwarden is niet veel plek meer voor grote ruimtelijke 
 ontwikkelingen. De participatie verloopt daar anders dan in het buiten-
gebied. Omdat woningen sinds de crisis niet meer als warme broodjes 
over de toonbank gaan, maakt Leeuwarden het zo aantrekkelijk mogelijk 
voor bewoners in spe. Voordat de huizen er staan, worden al voorzieningen 
gerealiseerd: huisarts, school, busdienst en noodsupermarkt. Bij het ont- 
wikkelen van negen buurtschappen, van circa 300-400 woningen, zijn de 
toekomstige bewoners al nadrukkelijk in beeld. Zij mogen meedenken bij 
de inrichting van het buurtschap: hoe loopt straks de weg; dat soort vragen. 
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Maar hoe krijg je mensen die er nog niet wonen betrokken? “We hebben 
veel activiteiten ondersteund om mensen zo snel mogelijk met elkaar 
te verbinden” vertelt Diks. “Van een wijkfeest en een maisdoolhof tot 
 theatervoorstellingen in huizen die half af zijn. Daarbij sloten we aan bij 
de identiteit van het buurtschap: dorpsgevoel in de stad. Dat werkte heel 
goed, de bewoners hebben een wijkvereniging opgericht en actief 
meegedacht.” 

Samen een visie maken
De Omgevingswet vraagt om integraal beleid waarin alle belangen vroeg-
tijdig worden gewogen. Provincies en gemeenten moeten hun beleid 
vastleggen in een omgevingsvisie. Ook hierbij kiest Leeuwarden voor 
samenwerking. Diks: “We gaan een plan schrijven en trekken daarbij samen 
op met de provincie en wellicht ook met andere gemeenten. Juist ook 
vanuit de rol van Leeuwarden als centrumgemeente. Oud-staatssecretaris 
Co Verdaas verkent voor ons de komende tijd de belangstelling en bereid-
heid in de regio voor afstemming en samenwerking bij de implemen tatie 
van de Omgevingswet. Ik nu bezig met de uitvoering van de nieuwe 
woningwet en dat heeft natuurlijk ook met de omgevingsvisie te maken. 
Komen er nog bedrijventerreinen bij en zo ja waar en hoe groot dan? Dat 
zijn grote vragen die je in gezamenlijkheid moet beantwoorden. Ik vind 
het vreselijk als gemeenten elkaar zouden beconcurreren om bedrijven 

In Leeuwarden gebruiken ze de methode Nije Pleats om boeren die willen uitbreiden vroegtijdig met de omgeving in gesprek te brengen.
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Diks ziet zeker ook voordelen van de stelselherziening. Als niemand een 
bezwaar heeft tegen een initiatief, waarom moet je dan drie maanden 
wachten op een besluit? Dus dat straks de standaardprocedure voor ver-
gunningverlening veel korter is, met acht weken in plaats van 24 weken, 
juicht ze toe. “Dat je iemand de ruimte geeft te bekijken wat de buurman 
nu eigenlijk aan het doen is, kan ik me voorstellen. Maar waarom altijd 
drie maanden wachten? Dan gaat de dynamiek uit het proces. Daarom 
stimuleren wij ook om gewoon met elkaar om de tafel te gaan zitten. 
Dat is echt de beste aanpak.”

“ Als niemand een bezwaar heeft tegen 
een initiatief, waarom moet je dan drie 
maanden wachten op een besluit?”

binnen te halen. Dan heeft de een meer uitkeringsgerechtigden en de 
andere de banen. Feitelijk ben je dan niks opgeschoten. Daarom moet je 
samen optrekken.” 

Bestuurlijke afwegingsruimte
Hoewel wethouder Diks al volop bezig is met de Omgevingswet maakt ze 
zich toch zorgen over sommige veranderingen die nodig zijn. Ze vraagt 
zich af of veel bestuurders wel de weelde kunnen dragen van meer ruimte 
om lokale beslissingen te nemen. Zeker in een tijd waar tegenstanders met 
behulp van sociale media in een mum van tijd een issue creëren waar 
media gretig op inhaken. Dan moet je wel extra stevig in je schoenen staan 
als lokaal bestuurder, vindt ze. “Het voordeel van landelijke regelgeving is 
dat er geen willekeur kan ontstaan. Straks krijgt de provinciale en lokale 
bestuurder meer bandbreedte voor beslissingen en ik ben bang dat dat 
ook uitnodigt om bestuurlijk steeds net tegen de bovengrens aan te gaan 
zitten. Wie zal bestuurlijk minder ruimte geven, waar meer ruimte moge-
lijk is? Het is moeilijk om nee te zeggen als er veel druk van buiten is. 
Ik vrees dat waarden als natuur, bodem en cultureel erfgoed dan onvol-
doende worden meegewogen. Maar ik hoop echt dat ik over tien jaar kan 
zeggen dat ik me voor niets zorgen heb gemaakt.” 

LEEUWARDEN
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Het gaat erom dat je met elkaar dingen voor elkaar wilt krijgen, vindt Berend de 
Vries, wethouder in Tilburg. De hoofdvraag ‘Willen we het?’ is daarom altijd het 
uitgangspunt bij besluiten over ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Initiatief-
nemers kunnen daarbij in de regel rekenen op een antwoord binnen acht weken. 
“Je hoeft niet langer te wachten met een antwoord dan nodig is. Als het in een 
week kan, moet je dat aanhouden.”

“ De vraag  
‘willen we het?’  
is leidend”

De hoofdvraag ‘Willen we het?’ is leidend in de procedures en dat heeft 
een behoorlijke impact gehad op hoe de gemeente in Tilburg omgaat met 
ruimtelijke ontwikkelingen, vertelt de verantwoordelijke wethouder voor 
grote gebiedsontwikkeling, wonen, milieu en duurzaamheid. “Die vraag 
stellen we helemaal aan het begin, zonder direct te kijken of een initiatief 
in een bestemmingsplan past of voldoet aan de regels van externe veilig-
heid en milieunormen. Dat zijn zaken die uiteraard later allemaal aan bod 
komen, maar de hoofdvraag is of we een bepaald initiatief willen voor 
onze stad. Daar proberen we binnen acht weken antwoord op te geven. 
En dat lukt meestal.”
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NAAM Berend de Vries (1977)
FUNCTIE  wethouder en loco-burgemeester 

gemeente Tilburg 
PORTEFEUILLE  Grondzaken, grote 

gebiedsontwikkeling, wonen, milieu 
en duurzaamheid 
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TILBURG

Behoefte aan grip en duidelijkheid
De oorsprong van deze pragmatische manier van werken, ligt in de periode 
van de crisis en heeft niet direct met de Omgevingswet te maken, legt De 
Vries uit. “Er lagen een heleboel plannen en initiatieven waarvan we niet 
wisten welke door zouden gaan. We wilden het kaf van het koren scheiden 
om uiteindelijk ook meer grip te krijgen op wat we in de stad nou écht 
wilden realiseren.” Die behoefte had niet alleen de gemeente. “Ook van 
de marktpartijen wisten we dat ze het prettig zouden vinden dat ze snel 
duidelijkheid zouden krijgen. Wat we daarom vooral gedaan hebben, is 
het schrappen van projecten die stil leken te liggen. Daardoor praten we 
vooral over actuele projecten en kijken we hoe deze zich verhouden tot de 
situatie in de stad.” 

Stuurgroep en case managers
De nieuwe manier van werken is in eerste instantie vormgegeven door een 
stuurgroep stedelijke ontwikkeling. Met naast wethouder De Vries die ook 
wethouder grondzaken is, de verantwoordelijke wethouder voor vergun-
ningen en ruimtelijke ordening, de directeur vestigingsklimaat, het hoofd 
van het grondbedrijf en het hoofd ruimte. “Samen stellen we de vraag of 
we een bepaald initiatief willen. Dat toetsen we ook aan de omgevings-
visie die onlangs is vastgesteld. Daarin staat op hoofdlijnen welke doelen 
we stellen voor onze stad. In de stuurgroep staat die vraag dan ook 
centraal.” 

Gaandeweg is dit in de hele ruimtelijke keten de nieuwe werkwijze 
 geworden in Tilburg. “We hebben een aantal mensen vrijgemaakt die 
als case manager informatie vergaren over wat nou precies het plan is. 
De case managers stellen de juiste vragen en weten wat er precies aan 
 informatie nodig is om de ‘willen we het?-vraag’ te kunnen beantwoor-
den. Om hoeveel woningen gaat het, op welke plek et cetera. Daardoor 
hebben wij als bestuurders de juiste informatie.” 
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Van bestuur naar uitvoering
In het begin is deze manier van werken vooral op bestuurlijk niveau 
 ingezet, vertelt De Vries. “Om met elkaar het gevoel te krijgen hoe we het 
moesten gaan doen. Maar ook om samen te ontdekken waarvoor bestuur-
lijk draagvlak is.” Inmiddels is deze aanpak grotendeels in de organisatie 
belegd. Een procesmanager maakt een schifting en beslist welke projecten 
nog op bestuurlijk niveau behandeld moeten worden. “De stuurgroep 
krijgt wel de stukken van de ambtelijke kerngroep die aanvragen afhandelt, 
maar agendeert ze niet. Tenzij er politiek gevoelige discussies gevoerd 
moeten worden. Op deze manier houd je met elkaar zicht op de zaken die 
zich voordoen. Want daar worden wij als bestuurder op aangesproken.” 

Grotere voorspelbaarheid van de overheid
Onze manier van werken hebben we de afgelopen jaren gestroomlijnd om 
de voorspelbaarheid van de overheid te vergroten, vat de Vries de aanpak 
van Tilburg samen. “In het verleden bleven hier zaken liggen omdat in de 
beginfase vragen werden gesteld over de haalbaarheid. Terwijl het in die 
beginfase juist gaat om de vraag of je iets wíl. Je moet in feite op een hoger 
abstractieniveau gaan werken. Als je samen besluit dat je ergens energie in 
wilt gaan steken, kan het zo zijn dat je op een deelterrein zegt hier willen 
we een uitzondering maken. Juist die bestuurlijke afwegingsruimte is 
belangrijk. En de hoop is dat de Omgevingswet dat gaat faciliteren. Maar 
dat moet nog wel in de praktijk blijken als de wet straks in werking treedt.”

Op initiatief van de buurt bouwt Tilburg woningen met gekoppelde zorgvoorzieningen.
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Ruimte maken
Volgens de Vries moeten de werkprocessen ruimte bieden om dit soort 
kansen te zien en te benutten. De ’willen we dit-vraag’, vinden we dit goed 
voor de stad, daar draait het om. Deze manier van werken staat los van de 
geldende normen. Het is vooral een cultuur- en organisatievraagstuk. 
Maar dat veranderen kost wel tijd. En het is belangrijk om daar rekening 
mee te houden.”

“ Het hoofdpunt is dat je met 
elkaar de dialoog blijft voeren 
om te herontdekken of je nog 
steeds op de juiste koers zit”

Het is een vorm van wantrouwen als je alle plannen op bestuursniveau 
wilt beoordelen, vindt De Vries. “Wat ik belangrijk vind aan onze manier 
van werken is dat we voortdurend met elkaar toetsen of we nog op dezelfde 
golflengte zitten. En ons afvragen of we het nog steeds met elkaar goed 
in de vingers hebben. Je kunt niet alles in beleid vastleggen. Sommige 
beleidszaken natuurlijk wel zoals een woonvisie of een horecabeleid. 
Maar het hoofdpunt is dat je met elkaar de dialoog blijft voeren om te 
herontdekken of je nog steeds op de juiste koers zit.”

Ruimte voor toevallige kansen
De andere werkwijze geeft ruimte aan toevallige kansen, voor goede 
ideeën die je niet kunt voorzien in beleid, vertelt de wethouder. Zo was er 
een zone aan de rand van de Tilburg waar kantoren gepland stonden. Maar 
omdat de kantorenmarkt inzakte en daar nog wat procedures liepen rond 
een vuilnisopslag, waren er geen alternatieve plannen. In een buur-
gemeente was echter een zorginitiatief gestrand voor de ontwikkeling 
van een woonzorgconcept voor senioren. “Wij hadden nooit aan wonen 
gedacht op deze locatie. Waarschijnlijk hadden we door dit project een 
streep gezet omdat we al genoeg woonvoorzieningen hebben voor ouderen. 
Maar dit concept met gekoppelde zorgvoorzieningen is heel anders. 
Daarom hebben we er ‘ja’ tegen gezegd. De bouw van De Leijhoeve, met 
285 appartementen is nu bijna afgerond. Dezelfde ontwikkelaar gaat nu 
ook een klooster ontwikkelen. Dat is een project dat door allerlei redenen 
niet van de grond kwam, maar nu wél haalbaar blijkt te zijn met dit concept 
van zorg en wonen.” 

TILBURG



Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte 
voor initiatieven en lokaal maatwerk en 
vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar de 
Omgevingswet aan bijdraagt. In de nieuwe 
wet staan zes kerninstrumenten die helpen 
bij het realiseren van de doelen.

Omgevingsrecht
Een inzichtelijker en voorspelbaarder 
omgevingsrecht met een groter gebruiksgemak.
 

1 Leefomgeving centraal
Een integraal en samenhangend beleid, besluitvorming 
en regelgeving voor de fysieke leefomgeving.

2 Actieve aanpak
Een actieve en flexibele aanpak vergroot 
de bestuurlijke afwegingsruimte bij het 
bereiken van doelen in de fysieke leefomgeving.

3

Besluitvorming4

Grote projecten Kleine projecten

Snellere en betere besluitvorming bij 
projecten in de fysieke leefomgeving. 
Met verplichte burgerparticipatie 
bij grote projecten.

eco

De 4 verbeteringen
Een vernieuwend stelsel van instrumenten die met elkaar samenhangen, 
gebundeld in een Omgevingswet. Voor een inzichtelijk, voorspelbaar en 
gemakkelijk te gebruiken omgevingsrecht. Die samenhang in beleid, besluit-
vorming en regelgeving mogelijk maakt. Ondersteund door een actieve en 
flexibele overheid en een snellere en betere besluitvorming.

H E T  N I E U W E  O M G E V I N G S S T E L S E L
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Welke verbeteringen worden beoogd 
en om welke instrumenten het gaat 
laten de volgende infographics zien. 

Meer infographics zijn te zien op 
www.omgevingswetplatform.nl

De 6 instrumenten

Omgevingswet

O M G E V I N G S W E T

Omgevingsvisie
Strategische en integrale langetermijnvisie 
op de fysieke leefomgeving. Verplicht voor 
rijk en provincie, facultatief voor gemeente.

1 2 Decentrale regels
Elk bestuursorgaan heeft een gebieds-
dekkende regeling met alle regels voor 
de fysieke leefomgeving.

 

3 4

Gemeentelijk 
omgevingsplan

De provinciale
omgevingsverordening 

Waterschaps-
verordening. 

Algemene rijksregels
Algemene rijksregels voor activiteiten beschermen de 
leefomgeving. Initiatiefnemers weten hierdoor vooraf 
wat de mogelijkheden zijn en hoeven geen vergunning 
aan te vragen.

5 Omgevings-
vergunning
Een omgevingsvergunning is alleen 
nodig als de algemene rijksregels niet 
volstaan. Deze kan worden 
aangevraagd bij één loket.

6 Projectbesluit
Een projectbesluit is nodig voor 
ingrijpende en ingewikkelde projecten 
waarbij een publiek belang speelt.

Programma’s
Programma's maken de doelen 
van de omgevingsvisie concreet. 
Indien nodig met een programma-
tische aanpak.
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