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De Omgevingswet gaat niet over onze
omgeving, maar over ons zelf
Maandag 22 februari staken de leden van het netwerk DSO en een aantal van hun (concern)
controllers en programmamanagers de koppen bij
elkaar. Op de agenda de Omgevingswet (OW) en
haar impact op onze organisaties en werk. Aangespoord door Sarah Ros, programmamanager van de
G32 en wethouders Jop Fakeldey en Dennis Straat
werd aan tafel enthousiast doorgepraat. Met deze
column wil ik daar een reflectie op geven.
Toen ik voor het eerst geconfronteerd werd met de OW,
dacht ik dat het een reuze interessant onderwerp zou
worden voor planjuristen, ICT’ers en andere mensen die
ik vaak moeilijk kan volgen. Net zoiets als de spannende
discussies over de Wro en de Wabowaar de rest van de
gemeente ook geen last van heeft gehad. Dat werk.
Daar kwam ik snel op terug, want de OW bleek (we hebben het over 2011) een duurzaam antwoord voor een
hoop wetgevings- en AMvB-geworstel waar menige gebiedsontwikkeling in verstrikt raakt. De tranches van de
Crisis en HerstelWet (Chw) werden overal aangegrepen
om aan dit geworstel te ontsnappen en afwegingsruimte
(eindelijk zuurstof!) intelligent aan te wenden. Nog steeds
was ik niet nerveus en was het voor mij een reuze interessante discussie voor de groep planjuristen, ICT’ers.
Inmiddels aangevuld met gebiedsontwikkelaars en aanverwante bloedgroepen. Maar de claim van I&M dat dit
nog spannender was dan De Drie Decentralisaties (3D’s)
in het sociale domein: nou nee.
De 3D’s dat was toch echt ander werk. Daar gingen bewoner, maatschappelijke organisaties, 1e lijns zorgpartijen
en ambtenarij gebroederlijk aan de keukentafel problemen oplossen. Daar werden stad en overheid een symbiotisch geheel, werd hiërarchie doorbroken en de verzorgingsstaat langzaam ten grave gedragen. De discussie
ging daar over de spanning tussen rechtmatigheid, doelmatigheid en betrokkenheid. Fouten maken, innoveren,
wegblijven bij de regel-reflex: Revolutie!
In veel gemeenten voltrekt deze revolutie zich ook. Op
een Nederlandse manier overigens: rustig aan de keukentafel, kopje thee erbij, we houden elkaar heel. En politiek
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gaat het ook soepel (op het PGB-gedonder in de marge
na). Heel bijzonder als je bedenkt dat de angst voor incidenten er bij de politiek diep inzit. We kunnen het!
Een prachtige proeftuin voor de invoering van de OW,
zou je zeggen. Tot die Chw-proeftuinen menens werden.
Participatie rond een omgevingsplan is toch echt wat
nieuws.
Niet wij ambtenaren die er eerst goed over nadenken en
die dan het gesprek met de usual suspects in de stad opzoeken. Inspraak-avondje, website, stukje in de krant, u
kent dat wel. Gewoon (?) de stad zelf laten opschrijven
wat de gebiedsvisie is. Gewoon (?) de mensen die het
aangaat, laten bepalen. Gewoon (?) samenspraak over
visies, programma’s en plan. Sarah Ros en Jop Fakeldey
legden het nog eens helder uit.
De stad en overheid van begin tot eind samen in een
zoektocht naar die onderwerpen die we belangrijk vinden. En daarom willen regelen en handhaven. Geen hiërarchie maar coöperatie: niet alleen spannend voor ons,
maar ook spannend voor de politiek. En bovendien complexer dan de 3D’s, want er zijn altijd derden-belangen in
het geding. Dat is een essentieel verschil.
En onze eigen waarden staan regelmatig ter discussie.
Want wat hebben we in de het RO-wereldje goed vóór
onze inwoners gedacht. Over veiligheid, over wat lawaai
is, wanneer het stinkt, hoe we parkeren, hoe we onze
huizen bouwen. Wij weten het wel. En natuurlijk in het
algemeen wat kwaliteit is: dat weten wij – de professionals - het beste. Geen Belgische toestanden graag. En
helemaal ongelijk hebben we daar trouwens ook niet in.
Om het nog wat ingewikkelder te maken.
Maar wat hebben we een hoop bokken geschoten en zijn
we doorgeschoten in onze beschermdrift. We kennen
allemaal de voorbeelden waar we ook zelf met ons boerenverstand niet begrijpen waarom regels uitwerken zoals
ze doen. Ons land is prachtig dicht-gereguleerd, er kan
geen ongelukje meer gebeuren. Nog een paar jaar zo
doorgaan en de term “pech” kan binnenkort uit de Dikke van Dale. Dat lijkt misschien een zegen, maar er kan
geen initiatief meer genomen worden, of het kost enorm
veel tijd, geld en frustratie van allen die betrokken zijn.
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10 jaar geleden riepen we allemaal dat we dat met deregulering konden oplossen. Valt tegen. En misschien komt
dat omdat we de deregulering benaderen vanuit de manier waarop we de regulering tot stand brengen: vanuit
onze rationele, objectieve en abstracte waarden. De waarden die Weber ons heeft bijgebracht en die (lastig hoor)
ook gewoon horen bij ons. En (nog lastiger) waar de samenleving ook aan hecht: de basis van de rechtstaat die
zo’n enorme asset is.

voor een paar slimme mensen, interactie in de stad, goede documenten, leer en experimenteeromgeving en exclusief (!) ICT. En de kosten/baten op langere termijn:
omgevingsplannen zijn naar hun aard duurder (en beter)
en daar ziet de gemeente in haar inkomsten niets van
terug. De stad daarentegen vaart er wel bij. De komende
weken worden in dat opzicht spannend. De onderhandelingen zijn in volle gang en het wordt geen fijn sommetje
om politiek te verdedigen: de Rijksoverheid zal gemeenten hierin financieel moeten helpen. Ik schat in zelfs
En toen was ik pas echt nerveus. Gespannen. In afwachstructureel. En de baten vallen bij de samenleving. Loting van iets wat ik niet kan overzien, maar waarvan ik
gisch en fijn, maar lastig in de potjes-discussie.
vermoed dat ik er erg blij van ga worden. Zoiets als je
eerste kind. Ook zo’n moment waarop je ervaart dat je
Bestuurders Jop en Dennis: we wensen jullie en jullie
waarden, normen, dagritme (!): alles dus, verandert. Dat collega-bestuurders alle succes in jullie rol als vaandeldramoment ligt voor mij inmiddels wat jaren achter me. Ik gers en wegbereiders!
heb mijn ritme terug. Het kostte me een paar jaar.
100.000+ concerncontrollers: graag samen optrekken bij
Voor de invoering van de OW hebben we daar tussen de het organiseren van de inboedel van de kinderkamer. En
3 en 8 jaar de tijd voor (de meningen lopen uiteen waar ook: bij het nadenken wat deze (tweede) revolutie betehet kantelpunt ligt: bij de invoering van de wet, of als alle kent voor de inrichting en beheersing binnen gemeenten
data via ICT volledig open en transparant zijn geworden: (denk aan Weber die ook nog steeds belangrijk is).
ik denk dat de laatsten gelijk hebben). Uit de boekjes
En wij, de Directeuren Stedelijke Ontwikkeling? Mijn
over ouderschap heb ik geleerd dat een kind in de eerste vurige wens is dat het netwerk DSO intensief samen gaat
6 jaar gevormd wordt. Wat je dan goed doet, gaat er
werken om kennis te delen, lobby te voeren en bij elkaar
nooit meer uit. Wat je fout doet ook niet meer.
steun te vinden in het prille ouderschap dat ons wacht.
Al schrijvend besef ik mij dat ik het over een renaissance Intervisie opzetten? Gateway-reviews bij elkaar gaan
heb. Dat is het. We gaan onszelf opnieuw ontdekken en doen? Ik verwelkom het.
dit keer niet in de beslotenheid van onze stadhuizen, onWe zijn de eerste 12 weken door, I&M heeft de OW het
ze RO-circuitjes, het netwerk DSO en ons overzichtelijke
licht laten zien. We moeten allemaal aan de slag. Gelukwereldje van ontwikkelaars, bouwers, beleggers en buurtkig heeft de OW vele vaders en moeders bij de gemeenburgemeesters. Dit doen we met de hele stad. Revolutie.
ten en in de steden (en dorpen uiteraard). Alleen weet
De les van de geschiedenis is hard: dat gaat nooit lekker
nog niet iedereen wat dat ouderschap betekent.
soepel.
Belangrijke voorwaarde: de inboedel van de kinderkamer
moet nu wel heel snel worden geregeld want daar hebben
we echt geen tijd meer voor als de OW er is. Geld, mensen, tijd, duurzame steun en moed van de politiek en betrokkenheid van de stad.
Over kosten en baten lopen de schattingen uiteen. Maar
vaak gehoord voor grotere gemeenten: € 400.000 per jaar
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