
'Alles wat ie voor m¡¡ do€t,
De Omgevingswet gaat over ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving en de controte lostaten.

Dat vraagt ook om verantwoordetijkheid. Maar waar ligt die straks? Vier burgemeesters aan het woord

over de veranderende verhouding tussen gemeente en samenteving.

Tl¡eo Weterings, burgemeester Haartern mer'
m€er, voorzitter van de VNG-eommissie
Bestuur en Veiligheid en rnedeauteur van de

CIntwikl<ela genda Lol<ate Demseratie.

Kijkt u uit naar de invoering van de Omgevingswet?

'Ja, het is een logische reactie op een radicate

omwenteling die in de samenleving al heeft plaatsge-

vonden. We hadden een overheíd die een plan

bedacht en dat voorlegde aan de burgers: zo wilten

we het gaan doen. Mede dankzíj de opkomst van

internet hebben we nu zeer mondige, goed geinfor-

meerde burgers, die zelf met initiatieven komen en

de overheid oproepen om mee te doen. Dat vraagt

om een andere roI van de overheid, die van netwerk-

partner. ln die zin sluit dat naadtoos aan bij de hoof-

punten van de 0ntwikkelagenda Lokate Democratie

die vanuit de VNG-werkgroep Democratie en Bestuur

is opgestetd. De agenda beschriift hoe gemeenten

tf tlft¡

zetfvorm kunnen geven aan verdere democratische

vernieuwing. Een van de betangrijke elementen daar-

bij is de verbindende roI van de gemeenteraad.

Raadsleden zijn de belangrijkste schakeI tussen

samenleving en lokaaI bestuur en moeten onder-

steund worden, zodatzij deze rol ook kunnen vervut-

len. Met de 0mgevingswet poogt de wetgever om

daarvoor het instrumentarium te bieden, ten minste

in het ruimtelijke domein.'

Wot is er nog voor nodig om dat in de praktÍik ook te

loten functioneren zools bedoeld?

Ats je ziet dat de 0mgevingswet stral<s in de plaats

l<omt van z6 andere wetten in het fysieke domein,

dan is dat natuurlijk positiel zowel met het oog op

een vereenvoudiging van het proces als om meer

ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de samenle-

'lving. Anderziids zie je dat de neiging bestaat om toch
'mêer controle in te bouwen door middet van extra

AMVB's. Dat geeft spanning in het proces richting

vereenvoudiging. Natuurtijk moeten we vasthouden

wat goed is, maar we moeten ervoor waken dat we de

doelstellingen van de 0mgevingswet niet dwarsbo-

men door tegetiik weer nieuwe regels te verzinnen.

Dan gaat de discussie straks weer over regels, in

ptaats van de kwatiteit van de initiatieven. De wetge-

ving moet zo dicht mogetiik bii de uitgangspunten

btiiven, dan hangt het verder van de uitvoering op

lokaal niveau af of de doelstellingen ookwaarge-

maakt worden.'

Wat is uw eigen rol daarbii?

'Binnen onze gemeente het stimuleren van de discus-

síe tussen de raad en het coltege oververschuivende

rotlen en verantwoordetilkheden. Ook met het oog op

de komst van een groep nieuwe bestuurders na de

verkiezingen van volgend jaar. Miin taak is ook om

ervoor te zorgen dat de ambtetijke organisatie de

juiste informatie heeft om de ambtenaren voorte

bereiden op de organisatorische en cutturete veran-

deringen die de wet met zich meebrengt. Voor het

traject van vergun n in gverlen ing en -handhaving

hebben wíj net als vete andere gemeentes in de toop

der iaren een geotiede machine opgebouwd, die de
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i¡'doe je tegen mzonder m
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'
slag moet maken van 'nee, tenzij' naar ja, mits'. Dat

is een veel grotere omslag dan vaak nog gedacht

wordt. En ten derde heb ik ook nog een rol richting de

samenleving natuurlijk. Niet alteen door de verbin-

ding te leggen met alte partners binnen de gemeente,

ook het regionale netwerk moet nog meer vorm krij-
gen. Dat is in onze gemeente, zo dicht bij Amsterdam

en met Schiphot binnen onze grenzen, echt een prio-

riteit. Want met de Omgevingswet in handen kunnen

we samen met bewoners, ondernemers en regionale

speters, ftexibeter en sneller handelen om gebieden

die achterblilven door de nabijheid van de luchtha-

ven een nieuwe kans te geven. Dat zou voor onze

gemeenie en veel inwoners een groot goed zijn.'

Bert Blase, waarnemend burgemeester Heer-
hugowaard, is initiatiefnemer v;¡n Code tran-
je, een groep van burgemeesters, wethouders,
ondernemers, raadsteden, wetenschappers en

actieve burgers die pteiten voor een snel en
grondig herontwerp van ûnze huidige potitie-
ke dernc¡cratie.

Wat is het verband tussen een initiatief ols Code

Oranie en de invoering von de Omgevingswet?

'Er ís behoefte aan verfrissing van onze democratie.

Er is een onmiskenbare verschuiving van traditionete,
fo rmele b es lu itvorm i n gsp rocessen naa r een veelvor-

m ígheid waarin verschillende vraagstukken aan ge-

pakt worden met arrangementen op maat. 0p veel

plekken wordt daar a[ mee geëxperimenteerd. En

hoewel die experimenten vaak nog in de kinder-

schoenen staan, maken we snel de slag naar de

'co-d em ocratie', waa rin b urgers, bed ri jfsleven en

overheden veel meer samenwerken. ln die zin is de

Omgevingswet een uiting van ontwikl<elingen die al

ats een golf door de samenleving trekken en waarop

de overheid zich met deze wet aanpast, net zoals we

in het sociate domein ook at hebben gezien.'

Dus de wet is een aanpossing op de veranderende

werkelijkheid?

'Ja, maar tegetiik ook een driifveer om die veranderin-
gen verder mogelijk te maken en te versnetlen. Nu is

het nog te vaak het patroon dat het college initiatief-
nemer is als het gaat om ontwikkelingen in de fysieke

leefweretd, en dat de raad achteraf controleert, mede

afhankelijkvan de kaders die het coltege aantevert.

De Omgevingswet dwingt de raad naarvoren te krui-

pen, om samen met de sÂmenleving de maatschap-

petiike thema's te bepatén'en'de richting uit te

zetten. Dat vraagt van de raad wel om heroriëntatie

op hun eigen ro[, om op het juiste moment in het

proces die rol te kunnen pakken. VeeI meer vanuit de

netwerkgedachte, als een soort marktplaats waar

ideeën worden verzameld en geordend om daaruit de

kaders te destilteren waar het coltege vervolgens mee

aan het werk gezet wordt.'

Hoe gaat u daar in uw gemeente nu al concreet mee

om?

'We hebben de H3oo, driehonderd mensen die struc-

tureeI meepraten over welke thema's zij betangrijk

vinden in onze gemeente. En we denken erover om

bij de raadsverkiezingen volgend jaar mensen niet

alleen op partijen te laten stemmen, maar ook op een

Iijst van ideeën. Zodat we, in ptaats van een [outer

potitiek akkoord, een maatschappetijk akkoord krij-

gen waar het college mee aan de stag kan.7o experi-

menteren we met verschiltende vormen van het

samenspel tussen representatieve en maatschappe-

tijke democratie. Als burgemeester heb ik de mooie

taak van hoeder van dat democratische spel. Juist in

de sturing van dat proces zie ik miln rot. Niet inhou-

detijk, maarwel om atle speters in de juiste positie te

brengen.'
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Porticípotie is vanuit de samenleving is essentieel

om in de geest van de Omgevingswet tot Omge-

vingsplonnen te komen. Hoe geeft uw gemeente

daar invulling aan?

'Het is ons niet vreemd en onze inwoners weten dat

ook. Het gaat erom hoe je je tot de samenleving

verhoudt. Er bestaat een prachtig spreekwoord dat

David van Reybrouck aanhaalt in ziin boek over de

staat van onze democralie, Tegen verkiezingen:

'Altes wat je voor mij doet, zonder mii, doe ie tegen

mij.' Dat is een waar woord. Participatie gaat voor

mii dan ook veeI verder dan alteen luisteren. Ats ie

gelegenheid tot inspraal< geeft, kan het niet zo ziin

dat dat niet loont. En in onze gemeente weten de

mensen datze mee kunnen praten, dat de Raad

goed tuistert en serieus wikt en weegt. Stonden

insp rekers tijdens raadsvergaderin gen vroeger nog

achter een katheder, nu zitten ze gewoon met de

raadsleden om de tafel. Met etkaar, in plaats van

tegenover etkaar. Dat vindt iedereen prettig, het is

eigentijds. En zo organiseren we vergaderingen ook

vaak buiten het Raadhuis in een van de dorpen ats

het een [okaal onderwerp betreft. Je moet naar de

plekken toe waar netwerken bii etkaar komen in hun

eigen omgeving. En we vragen mensen ook hoe ze

betrokken wi[[en worden. Binnenkort stellen we de

nieuwe participatienota vast, en die is met inspraak

van inwoners tot stand gekomen. Participatie over

participatie, ia.'

Heeft u de Omgevingswet dsn nog wel nodig?

'Misschien niet zo zeer om onze inwoners nog meer

te betrekken, weI om in een continu. proces meer

integrate afwegingen te kunnen maken. En hoe we

dat als bestuur gaan vormgeven, zal nog een hele

ontdekkingsreis worden. Want hoe ga je kaders stet-

len, hoeveeI ruimte en vertrouwen ga je geven aan

initiatieven, wat durf ie los te laten en wat hou ie

vast? De dorpen in onze gemeenten ziin van ouds-

her mooi, de kwaliteit van de bebouwing is hoog'

Daar zijn we attijd streng op geweest en de huidige

raad is dat ook. De burgers weten dat en waarderen

dat. Die kwaliteit moet in onze omgevingsvisie en

-plannen in de kaders tot uitdrukking komen. Maar

hoe garandeer ie die kwaliteit? Het gevoeI zegt

misschien dat dat binnen de structuurvisie, zoals we

'"die.tien jaar geleden hebben vastgesteld, makketii-

kér was. Durven wij de kaders in te l<leden en vervot-

gens de controle los te laten? Dat zal een uitdaging

worden. lk denk dat het in onze gemeente zo zal

gaan dat de raad de controte stap voor stap zal

laten vieren, als ze zien dat het goed gaat. ln dat

ticht wiis ik graag op de deregulering in het sociale

domein: daar hebben we ook tal van regels

geschrapt en dat is ook geen puinhoop geworden.'

Dus de raad zoekt nog noor wot hoor rol wordt?

'Ja, en dat is logisch in dit stadium. Het is in elk

gevat belangrijk dat de hete raad samen vaststelt

wat voor ons de doetstellingen van de Omgevings-

wet zijn en hoe we daar invul[ing aan geven. Daar-

voor stett de raad in een BOB-proces (Beeldvorming,

Oordeetsvorming en Besluitvorming) zoals we dat

hier hanteren, een Ambitiedocument vast. Dat gaat

echt over de vormgeving van het proces richting

invoering van de wet en daar hoort ook het naden-

ken over de veranderende rol van de raad bii. Maar

ook over hoe we participatie zo organiseren dat het

atgemeen betang en democratische bestuítvor-

mingsprocessen niet in het geding raken. Juist als

burgemeester is het miin taak om niet alleen toe te

zien op die processen met de samenleving, maar ze

vooral ook aan te jagen. Voorop te [open, maarvoor-
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at ook je troepen meenemen en ze het vertrouwen
geven om te durven experimenteren.'
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Kijkt men in Raalte uÍt naor de invoering van de

Omgevingswet?

Als je op een feestje over omgevingsvisies of omge-

vingsplannen begint, zullen ze je gtazig aankijken.
Maar als je het concreet maal<t op onderdeten, zoals

de vraag hoe we duurzame energie gaan opwekken,
hoe we omgaan met intensieve veeteelt of met vrijl<o-

mende agrarische bebouwing, dan is men hier enorm

betrokl<en. Vanuit het'noaberschap' zoals we dat hier
in Salland kennen, is het immers vanzelfsprekend om

nauw bij je omgeving betrokken te zijn. ln die zin is

de Omgevingswet dan ook een logische voortzetting
van hoe we hier atjaren samen met de inwoners
beleid maken en vormgeven. En dat komt ook tot
uitdrukking in het huidige collegeakl<oord waarin
heet duidelijk de l<euze is gemaakt voor participatie.
De energie die hier in de samenleving zit, is enorm,
die hoef je niet aan te jagen, alteen vrij te maken. Het
goede van de wet is dat we daarmee veel integraler
met onze inwoners kunnen praten over de invulling
van delen van onze gemeente.'

Mookt die integroliteit dìe gesprekken niet juist veel
ingewikkelder?

Het niveau van de discussies zal veranderen. Het is

de vraag hoe we de inwoners daarin mee nemen,

Maar ook voor de raad en het college zal het zoeken

zijn naar hun nieuwe rol binnen de veranderende

verhoudingen. Mijn rot is mij wel duidetijk: ats burge-

meester moet ik zorgen dat iedereen in positie komt
om op de goede manier het gesprek met elkaar te
kunnen voeren. Dai doen we bijvoorbeeld aI met een

aantal workshops van BZK/VNG voor de raad, waar-

mee we op basis van voorbeeldcasuïstiek met elkaar
spreken over mogelijke kwalitatieve kaders. Dat is

heel verhelderend voor raadsteden. Dat getdt ook
voor het coltege, want de omgevingsvisie treft alte
portefeuilles, dus we spreken 6-weketijks over de

voortgang.'

En hoe gaat dot er straks in de proktijk uitzien?
'We zitten nu nog echt ín de beginfase, en het gaat

met name over het proces. Maar votgend jaar willen
we een omgevingsvisie hebben. Ats je witt dat atle

belanghebbenden daar ook over hebben meege-
praat, moet je daar actief op sturen in je uitnodi-
gingsbeleid. Gaat het over een stuk van ons buiten-

gebied, dan moeten we letterlif l< actief de boer op

naar bewoners, recreantgn én agrarische onderne-
mers. Wat wilten zij, welke'op{aven en oplossingen
zien ze? Waar zitten de verschillen en waar vind je

consensus? ,|e moet zorgen dat je een maatschappe-

lijke arena hebt, waar iedereen die ertoe doet, mee

doet. Niet alleen de usual suspects. Dan krijgt het
gesprek waarde.'

Bas Budde

lnspiratiegids Participatie Omgevingswet
Vtoegiijdlg sanl¡rnw*rken vr:lgrooi ¡le l<walii:sil van ¡:plr¡ssingen en

¿Êrgt ervÕor dat verschílle nde peispecTieve*, l<e ;rnis en creativiteít
direct ap tafei fçor¡ien. Partiripatie is dan i¡ok sen b*larrqrijke oiilel.
rinder d*: llrngevíngswet. Hoe geef ie qiat y¡¡rrr? ûi¡i .¡a;r elkaar te
leten el ervarirgelr fc rlelen h*eft het Programira Aan de stag rnet de

Omgevin gswet de lnspi ratiegid-r Partici patie Om gevingswet
gernaakt. Onder meer nret i'l*eén vçor v¿rs¿:hillerrde *ve:,kvr¡rmen,

een hulpmiddel om le Nrepa{en wie ie op welk rnoment aan tafei uitno-
riigt e* talvan praktijkveiorbeelcJe*. lüant partiripatie it maatwerk.
Ðe lnspiratiegids Participatie l)mgevíngswet is le vinclari op:

www. aa n rJ cs la grretd eo m gevi tr g,swef . n i
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