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teur. Zij schrijven artikelen, doen in-
terviews en zoeken externe auteurs 
voor bijdragen over het thema van 
elk nummer. Tijdsbesteding: enkele 
uren per week. Heb je een scherpe 
pen en wil je bijdragen aan het 
sociaal-liberalisme? Mail een korte 
motivatie en CV naar idee@d66.nl
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idee komt tot stand onder verant-
woordelijkheid van een redactie-
raad. De raad geeft richting,  
houdt toezicht en doet dienst als 
klankbord voor de hoofdredacteur. 
Ook zijn leden van de redactieraad 
ambassadeurs voor idee binnen 
en buiten D66. Heb je een breed 
netwerk, ruime ervaring in de 
academische, publieke of private 
sector en inzicht in maatschappe-
lijke stromingen? Mail een korte 
motivatie en CV naar idee@d66.nl



woord vooraf

Beste idee lezer,

Dit nummer is een nummer van afscheid 
nemen en van welkom heten. Onze 
hoofdredacteur Tonko van Leeuwen is 
binnen D66 de trekker geworden voor het 
project “Democratische Vernieuwing”. 
U zult begrijpen dat een project dat zo 
belangrijk is voor de toekomst en iden-
titeit van D66 zijn volle aandacht vereist 
en dit zich dus niet laat verenigen met 
het hoofdredacteurschap van idee. Graag 
bedank ik Tonko in naam van de redac-
tieraad en van de mr. Hans van Mierlo 
Stichting voor de mooie en inspirerende 
nummers die onder zijn leiding zijn ont-
staan en ook voor de vernieuwde vormge-
ving, waardoor idee nu ook goed mobiel 
leesbaar is. Ook ik zelf neem na 5 jaren 
afscheid van mijn rol als voorzitter van 
de redactieraad. Ik heb deze rol altijd met 
veel vreugde vervult, maar omdat ik sinds 
kort ook de voorzitter van de Permanente 
Programma Commissie ben wil ik niet 
teveel D66-rollen in één persoon combi-
neren. Ik dank alle trouwe lezers hartelijk 
voor jullie interesse en feedback! Gelukkig 
hebben we zeer goede opvolgers kunnen 
vinden: Mark van Ostaijen is de nieuwe 
voorzitter van de redactieraad. Mark is 
als enige tijd lid van de redactieraad en 
heeft al vele vernieuwende ideeën aan-
gedragen. Voor de rol van hoofdredacteur 
zijn we trots Joost Röselaers aan u voor 
te kunnen stellen. Joost heeft Ethiek en 
Godgeleerdheid gestudeerd in Leiden en 
is sinds 2006 werkzaam als remonstrants 
predikant, waarbij hij onder andere gedu-
rende zijn tijd bij de Nederlandse Kerk in 
London met de Nederlandse City Lunches 
voor spraakmakend debat heeft gezorgd.  
Joost is al lang actief D66 lid en publiceert 
regelmatig in landelijke dagbladen. Ik 
weet zeker dat Mark en Joost idee een vol-
gende groei-impuls zullen geven en idee  

meer dan ooit als platform voor sociaal- 
liberaal debat op de kaart zullen zetten en 
ik wens beide veel succes!

In dit laatste nummer van de oude ploeg 
buigt idee zich over de aankomende Om-
gevingswet en de vele aspecten die daarbij 
komen kijken. Naast een grondige uiteen-
zetting van alle kansen, uitdagingen of 
verbeterpunten van de wet, is er ook oog 
voor de sociaal-liberale dilemma’s die deze 
wet met zich mee brengt. Hoe gaan wij 
om met onze publieke ruimte, wie heeft 
er iets over te zeggen, oefent er invloed 
op uit, voelt zich verantwoordelijk? De 
roep om meer participatie en zeggenschap 
over de eigen leefomgeving is bij uitstek 
sociaal-liberaal, maar brengt zijn eigen 
uitdagingen met zich mee. Dit nummer 
van idee zet er een aantal op een rijtje. 

Een speciaal dankwoord voor Bart Vink, 
Aart Karssen en de overige leden van de 
thema-afdeling Ruimte en Mobiliteit, die 
hun expertise en vrije tijd hebben ingezet 
om een grote bijdrage te leveren aan de 
totstandkoming van dit nummer. Aan de 
hand van hun bijdragen kan elke soci-
aal-liberaal geïnformeerd de intreding 
van de wet tegemoet zien; bewust van de 
uitdagingen geschetst door onder andere 
Floor Milikowski en Gert Jan Geling; het 
vizier op scherp qua nodige verbetering 
zoals uiteengezet door Eelco de Groot en 
Mariëtta Buitenhuis.

Een idee waard, een concreet  
thema uitgediept en belicht  
van alle kanten. 

Ik wens u veel leesplezier.

Annet Aris 
voorzitter redactieraad  
idee
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Het plein als  
hart van de  
samenleving
De bewuste of toevallige ontmoetingen  
die plaatsvinden in de publieke ruimte  
zijn van levensbelang voor de democratie.  
Hoe kunnen de digitale en fysieke wereld 
elkaar versterken wat betreft dit soort  
ontmoetingen en hoe kunnen we een  
vitale publieke ruimte in stand houden? 

Door Floor Milikowski
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      werd anderhalf jaar geleden een 
voormalig fabriekspand gesloopt. Het bijna honderd jaar oude pand was 
een van de vele voormalige bedrijfspanden in de smalle, karakteristieke 
straten tussen de Kinkerstraat en de De Clerqstraat. Omwonenden hoor-
den twee jaar geleden bij toeval dat de oude metaalfabriek zou worden 
gesloopt en zou worden vervangen door een appartementencomplex. Zij 
vroegen de stukken op die door de ontwikkelaar, een dubieuze vastgoed-
ontwikkelaar uit Amsterdam, waren ingediend voor de aanvraag van de 
sloopvergunning en de bouwvergunning. Al snel kwamen de bewoners 
tot de conclusie dat er van alles aan schortte. Bij de aanvraag voor sloop-
vergunning was door de ontwikkelaar op verschillende punten verkeerde 
informatie verstrekt en het ontwerp voor het nieuwe appartementen-
complex paste niet in het bestemmingsplan en zou grote gevolgen heb-
ben voor de woonkwaliteit van de buren. 

De bewoners meldden zich met hun zorgen bij stadsdeel West. Eerst bij 
de betrokken ambtenaren, later ook bij de raadsleden en bestuurders van 
het stadsdeel. Nergens vonden ze gehoor. Door verschillende bewoners 
werden zienswijzen ingediend met de reële zorgen over de gevolgen die 
zowel de sloop als de nieuwbouw zou hebben voor omliggende wonin-
gen: de kans op scheuren en verzakkingen en het ontnemen van licht. 
Ondertussen werd de bewoners van verschillende kanten duidelijk 
gemaakt dat hun inspanningen niet werden gewaardeerd. Ambtenaren 
maakten direct en indirect duidelijk aan de kant van de ontwikkelaar te 
staan, de ontwikkelaar zelf meldde zich regelmatig aan de deur of zelfs 
op het schoolplein van de kinderen van een van de bewoners. 

Naarmate het proces vorderde, werd duidelijk dat er ondanks de formele 
bezwaren niets met de zorgen van de bewoners werd gedaan. Uit eigen 
onderzoek van de bewoners, bleek vervolgens dat er door ambtenaren 
was gesjoemeld met het dossier, waardoor belangrijke zienswijzen on-
geldig waren verklaard: er was een datum vervalst en een handtekening 
uitgevlakt. De bewoners klopten aan bij de wethouder en de gemeente-
raad. Hoewel ze gehoor vonden bij enkele kritische raadsleden, ver-
klaarde de wethouder niets te kunnen doen. Een feitelijke onjuistheid, 
aangezien de wethouder weldegelijk bij machte was het vergunning in te 
trekken of te heroverwegen. 

In de Wenslauerstraat  
in de Amsterdamse  
Bellamybuurt
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De bewoners zochten contact met de media, stapten naar de rechter en 
schakelden de ombudsman in. Er verschenen kritische artikelen in De 
Groene Amsterdammer, De Telegraaf, NRC Handelsblad en Het Parool, 
maar het leidde niet tot een reactie van de gemeente. Ook een tussen-
tijdse uitspraak van de rechter die de handelswijze van de gemeente in 
twijfel trok, leidde niet tot concrete actie. Na de definitieve uitspraak van 
de rechter, die stelde dat het bouwvergunning onterecht was verleend, 
liet de gemeente weten het beroep van de ontwikkelaar bij de Raad van 
State af te wachten. Er volgde een vernietigend rapport van de ombuds-
man, die stelde dat de gemeente ernstig had gefaald en uiteindelijk een 
uitspraak van de Raad van State, die stelde dat het voorgenomen apparte-
mentencomplex een aanvaardbaar woon-en leefklimaat zou schaden.  
De vergunning was onterecht verleend, het appartementencomplex mag 
in de voorgestelde vorm niet worden gebouwd. 

Eén van de bewoners, Anneke Veenhoff, vertelde me vorige zomer: ‘Ik 
had altijd heel veel vertrouwen in de overheid. Ik dacht dat mensen die 
voor de gemeente werken zich gewoon aan de regels hielden. Dat er 
zoiets is als de gemeenschappelijke goede zaak, waar iedereen zijn best 
voor doet. Maar dat vertrouwen ben ik verloren.’ 

Ze was geschrokken van de weerstand van de gemeente om te luisteren 
naar de bewoners en de onwil om samen te zoeken naar oplossingen. 
Deze houding eiste veel van de bewoners. ‘Het heeft ons inmiddels dui-
zenden uren gekost. Als je die tijd niet hebt, ben je kansloos.’ Ook waren 
er financiële kosten van de advocaten die het gezelschap bijstonden in 
het slepende conflict. Duizenden euro’s, die een aantal bewoners samen 
moesten ophoesten. ‘Maar je moet dat geld wel hebben,’ zei Veenhoff. 
Zonder juridische expertise is het bijna onmogelijk om de juiste weg te 
vinden in het woud van regels, adviezen, rapportages en vergunningen.

Met als resultaat dat de gemeente er bij veel vergelijkbare zaken in slaagt 
zijn zin door te duwen, ondanks schending van de regels of richtlijnen. 
Het feit dat het aantal conflicten in de stad tussen bewoners en gemeen-
te in zake bouwprojecten snel toeneemt, is reden voor zorgen. Het on-
derlinge vertrouwen neemt af, er is steeds meer sprake van wantrouwen 
over de intenties en de belangen van de gemeente. Er is weinig transpa-
rantie en mede door het verdwijnen van de stadsdeelraden oude stijl, is 
er steeds minder onderling begrip en direct contact. 

Het zegt veel over de betrokkenheid van Veenhoff en over haar vertrou-
wen in de overheid en het openbaar bestuur dat zij zich verkiesbaar heeft 
gesteld voor de stadsdeelcommissie, waarin ze inmiddels ook zitting 
heeft. In plaats van mopperend aan de zijlijn te staan, hoopt ze van 
binnenuit iets te kunnen veranderen. Hoewel Veenhoff het doet via een 
gevestigde landelijke partij, GroenLinks, is haar drijfveer identiek aan 
veel raadsleden en kiezers van lokale partijen: ze zijn oprecht betrokken, 
maar voelen zich niet serieus genomen door de politiek en de overheid 
en kiezen daarom hun eigen weg. Zoals dat ook geldt voor bijvoorbeeld 
de initiatiefnemers van de verschillende referenda. 

Ik had altijd heel 
veel vertrouwen 
in de overheid. 
Ik dacht dat 
mensen die voor 
de gemeente 
werken zich 
gewoon aan de 
regels hielden. 
Dat er zoiets is 
als de gemeen-
schappelijke 
goede zaak, 
waar iedereen 
zijn best voor 
doet. Maar dat 
vertrouwen ben 
ik verloren.

Anneke Veenhoff 
Bewoner Bellamybuurt 
Amsterdam
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Het internet in het algemeen en de opkomst van sociale media in het 
bijzonder, leidt in vergelijking tot het einde van de vorige eeuw tot een 
hoog kennisniveau onder burgers. Bovendien is het opleidingsniveau 
van de Nederlandse bevolking veel hoger dan honderd jaar geleden. Men 
weet heel goed wat er speelt, heeft toegang tot veel informatie, kan snel 
contact leggen met medestanders om vervolgens nog meer kennis uit te 
wisselen. Deze ontwikkeling dwingt de overheid tot transparantie en een 
open en coöperatieve houding. Aan het begin van deze eeuw werd deze 
nieuwe verhouding tussen politiek en overheid enerzijds en burgers an-
derzijds gezien als een bijzondere kans voor democratische vernieuwing. 
In 2001 schreef de Amerikaanse ondernemer en topadviseur Dick Morris 
zijn beroemde werk Direct Democracy and the Internet: ‘Het internet biedt 
een dusdanig uitgesproken mogelijkheid voor rechtstreekse democratie 
dat het niet alleen ons politieke systeem kan transformeren, maar onze 
gehele manier van besturen.’

Maar inmiddels is duidelijk dat dit niet zo makkelijk is als het lijkt. Voor-
alsnog leidt de toenemende gelijkwaardigheid juist tot onderling wan-
trouwen. De overheid voelt zich bedreigt door de mondige en kritische 
burger, terwijl de burger zich steeds vaker belazerd voelt door een gebrek 
aan transparantie bij de overheid, halve waarheden en onduidelijke 
belangen, die beter zichtbaar zijn en meer worden belicht dan ooit. Ruim 
een jaar geleden reflecteerde de Australische links-activistische schrijver 
Jeff Sparrow in The Guardian op het artikel van Dick Morris. Hierin stelde 
hij zich de vraag wat er was overgebleven van de hoopgevende ideeën 
van zestien jaar eerder. ‘Kan de democratie de Vierde Industriële Revo-
lutie overleven? En zou dat moeten?’ luidde de veelzeggende en weinig 
optimistische kop. In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in 
2016, verschenen in internationale media verschillende artikelen waarin 
werd opgeroepen om stemrecht en het uitoefenen van invloed op het 
beleid juist minder toegankelijk te maken.

Niet voor niets schreef oprichter Klaus Schwab van het World Econo-
mic Forum in het artikel De Vierde Industriële Revolutie: Wat het betekent 
en hoe te reageren dat hij publiceerde in Foreign Affairs dat de huidige 
technologische revolutie enerzijds een ongekende belofte met zich 
meebrengt, maar anderzijds een ongekend potentieel gevaar. Ook op het 
gebied van democratie: waar vijftien jaar geleden de stellige overtuiging 
bestond dat internet zou leiden tot een nieuw hoogtepunt in de demo-
cratische geschiedenis, zijn het juist de autoritaire leiders die de harten 
van het volk stelen, aldus Schwab. De vraag is hoe we alsnog aankomen 
bij de democratische vernieuwing, die nodig is om tot een nieuw even-
wicht te komen tussen burger en overheid. 

Van oudsher heeft de openbare ruimte een belangrijke rol bij het func-
tioneren van de democratie. Op de agora, het plein, speelde zich in de 
Griekse oudheid het sociale, publieke en politieke leven af. Een zelfde 
centrale functie had het Forum Romanum, waar handel werd gedre-
ven, recht werd gesproken en waar de senaat bijeen kwam. Het waren 
centrale ontmoetingsplaatsen, waar alle geledingen van de bevolking en 

Het internet  
in het algemeen  
en de opkomst 
van sociale  
media in het  
bijzonder, leidt 
in vergelijking 
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van de vorige 
eeuw tot een 
hoog kennis-
niveau onder 
burgers
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het bestuur samen kwamen. Hier werd kennis gedeeld, werden ideeën 
uitgewisseld en gedachten gevormd. De agora’s en fora vormden het hart 
van de Griekse en de Romeinse samenleving. 

Het belang van bewuste en toevallige ontmoetingen en uitwisselingen 
is nog altijd van groot belang voor het welzijn van de samenleving en 
het functioneren van de democratie. In een ideale situatie is een plein, 
of de openbare ruimte meer in het algemeen, de plek waar verschillen-
de groepen en ideeën samenkomen en samensmelten tot een geheel 
of tot een consensus komen over de wijze van samenleven met elkaar. 
Internetpioniers zagen de nieuwe digitale wereld als een oneindige en 
onbegrensde openbare ruimte, waarin iedereen vrij was om te gaan en te 
staan waar hij wilde, nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe werelden 
te verkennen. Vanuit deze gedachte bestond de hoop dat het internet zou 
leiden tot verdere integratie van culturen en meer wederzijds begrip. Het 
zou het nieuwe hart zijn van een mondiale samenleving. 

Maar het tegenovergestelde gebeurde. De opkomst van de digitale 
wereld, heeft juist geleid tot nichevorming en polarisatie. Juist in een 
onbegrensde openbare ruimte met oneindige mogelijkheden, blijken 
mensen hun eigen soort op te zoeken en de ander uit de weg te gaan. Bo-
vendien maakt online contact het beter dan ooit mogelijk om ook in de 
fysieke openbare ruimte gerichte bewegingen te maken om soortgeno-
ten te ontmoeten en andere groepen te vermijden. Een proces dat wordt 
versterkt door individualisering, ruimtelijke segregatie binnen steden 
en de (semi)-privatisering van de openbare ruimte. Het maakt het belang 
van nadenken over de openbare ruimte alleen maar groter. Hoe kan 
een plein, straat, binnentuin of park ontmoetingen stimuleren? Welke 
functies en vormen zijn nodig om verschillende groepen te verleiden om 
naar dezelfde plek te komen? Op welke manier kunnen de online wereld 
en de fysieke wereld elkaar hierin versterken. 

In de Nederlandse traditie van stedenbouw en ruimtelijke ordening, is 
altijd veel aandacht geweest voor het belang van de openbare ruimte. 
Onder invloed van het neoliberale discours en de opkomende macht van 
de markt, is deze traditie in de afgelopen decennia onder druk komen te 
staan. Bij nieuwbouw en de herinrichting van bestaande gebieden, wordt 
vooral gekeken naar bouwvolumes en winstmarges. Aan de openba-
re ruimte valt in de exploitatie niets te verdienen. Maar op de langere 
termijn, is deze cruciaal voor de leefbaarheid van een gebied en voor het 
welzijn van de samenleving. 1

De opkomst  
van de digitale 
wereld, heeft 
juist geleid tot 
nichevorming 
en polarisatie. 
Juist in een  
onbegrensde 
openbare  
ruimte met  
oneindige  
mogelijkheden, 
blijken mensen 
hun eigen soort 
op te zoeken  
en de ander uit 
de weg te gaan

Floor Milikowski is 
onderzoeksjournalist 
voor o.a. De Groene 
Amsterdammer en 
auteur van het in  
2018 verschenen boek  
‘Van wie is de stad’.

Dit artikel is een aan-
gepaste versie van het 
essay ‘Betrokken burgers 
vragen om een betrokken 
overheid,’ in opdracht 
van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 
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Verschillende activiteiten in de fysieke leefomgeving 
kunnen leiden tot vraagstukken over de verdeling 
van schaarste in de publieke ruimte. Kwaliteitsver-
betering voor de één, zoals een woninguitbreiding of 
een openlucht festival, betekent niet altijd een verbe-
tering voor de ander. Wie stil wil staan bij dergelijke 
vraagstukken komt vanzelf ook uit bij de Omge-
vingswet. Deze wet, die in 2021 in werking treedt, 
beoogt een andere benadering, met meer oog voor 
de samenhang van de verschillende aspecten van de 
leefomgeving. En dat vraagt om echt anders denken 
en werken.
Door Nicole Fikke

Met de Omgevingswet is er voor het eerst één wet voor de hele leefomgeving
Een wet die gaat over het kappen van een boom, de versterking van een 
dijk, het beschermen van een rijksmonument, de natuur en het milieu, 
de bouw van een nieuwe woonwijk, of over de aanleg van een provinci-
ale weg. Een ingrijpende wetswijziging, omdat het gaat om 26 wetten en 
60 algemene maatregelen van bestuur (amvb´s) die opgaan in één wet en 
4 amvb´s. Maar ook ingrijpend, omdat de uitvoering van de wet om een 
andere manier van denken en werken vraagt. De herziening is om een 
aantal redenen onvermijdelijk. Allereerst is het huidige omgevingsrecht 
versnipperd over tientallen aparte wetten voor natuur, geluid, bodem, 
bouwen, infrastructuur, mijnbouw, milieu, monumentenzorg, natuur, 
ruimtelijke ordening en waterbeheer. Die huidige versnippering zorgt 
voor complexe en tegenstrijdige regels met eigen begrippen en proce-
dures. Hierdoor is het voor initiatiefnemers moeilijk te achterhalen wat 
nog wel of niet is toegestaan. Een tweede reden voor de herziening is dat 

De Omgevingswet, 
anders denken  
en werkenEén wet  

voor de hele 
leefomgeving
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de huidige regels onvoldoende flexibel zijn om in te kunnen spelen op 
snelle veranderingen in de samenleving. Bijvoorbeeld nieuwe technische 
ontwikkelingen en nieuwe opgaves zoals de energietransitie. Maar ook 
om ruimte te bieden voor lokale verschillen. Een gebied met demografi-
sche krimp heeft andere problemen dan een gebied met demografische 
groei. Tot slot leiden sectorale regels in de beleidsvorming nog teveel tot 
het ‘’afvinken’’ van deelbelangen in plaats van focus op de samenhang 
van de belangen in de leefomgeving. Plannen worden vaak vanuit één 
specifiek probleem bedacht, waarbij andere belangen pas (te) laat aan de 
orde komen. In de omgevingsvisies van gemeenten, provincies en het 
Rijk wordt de visievorming op verschillende terreinen zoals ruimtelijke 
ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en cultureel erfgoed niet alleen samengevoegd, 
maar ook met elkaar verbonden.

Kortom, om klaar te zijn voor de problemen van nu en in de toekomst, 
zoals aanpassing aan klimaatverandering, woningbouw, energietransi-
tie, leegstaande winkels, krimp of groei van de bevolking en economi-
sche ontwikkeling, is regelgeving vereist die samenhang benadrukt en 
snel en flexibel kan inspelen op de initiatieven van burgers en bedrijven 
in de leefomgeving. Met participatie, goede rechtsbescherming en oog 
voor de kwaliteit van onze leefomgeving. 

Om dat te bereiken heeft de Omgevingswet een aantal verbeterdoelen
Allereerst is het doel dat regels vindbaar en begrijpelijk zijn en meer aan-
sluiten bij het perspectief van de gebruiker. Voor de Rijksregels houdt dat 
in dat 26 wetten en 60 amvb´s afgestemd opgaan in één Omgevingswet en 
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vier amvb´s. Voor gemeenten betekent het bijvoorbeeld dat straks iedere 
gemeente één omgevingsplan heeft waarin alle gemeentelijke regels over 
de leefomgeving staan. Nu zijn deze regels vaak nog verspreid over meer-
dere bestemmingsplannen en aparte verordeningen. De Omgevingswet 
moet er verder voor zorgen dat bij ontwikkelingen in de leefomgeving 
alle relevante belangen in samenhang en van het begin worden beke-
ken en afgewogen. In het dichtbebouwde Nederland hangen opgaven 
rond economische ontwikkeling, woningbouw, energievoorziening, 
bereikbaarheid en landbouw steeds meer samen. Die samenhangende 
benadering biedt ook meer kans om tot nieuwe of slimme combinaties te 
komen. Denk aan een waterkering waarbij ook is gedacht aan versterking 
van natuur en energieopwekking. Regelgeving moet ten derde ruimte 
bieden voor de maatschappelijke dynamiek en creativiteit van de samen-
leving. Met meer bestuurlijke afweegruimte, zodat lokale overheden de 
keuzes kunnen maken die passen bij de lokale situaties. Bijvoorbeeld 
over de hoeveelheid geluidhinder op lokaal niveau. Een natuurgebied in 
Drenthe vraagt om andere regels dan het levendige centrum van de stad. 
Regels die vooral locatieonafhankelijk zijn blijft het Rijk wel zelf stellen. 
Bijvoorbeeld technische regels voor bouwwerken. Als die overal in Neder-
land hetzelfde zijn beperken landelijke regels de kosten van het bouwen 
en zorgt het voor een gelijk speelveld. Tot slot moet besluitvorming over 
projecten slagvaardig zijn. Participatie is daarbij een belangrijke pijler. 
Niet alleen om daarmee het draagvlak voor besluiten te vergroten, maar 
ook om ruimte te maken voor inbreng en creatieve oplossingen vanuit de 
samenleving. Een voorbeeld is de besluitvorming over projecten die flink 
kunnen ingrijpen in de leefomgeving, zoals de aanleg van een weg, een 
windmolenpark, een natuurgebied of de verhoging van een dijk. Daarbij 
worden burgers en organisaties vroegtijdig betrokken en ook uitgenodigd 
om zelf alternatieven aan te dragen. 

Totstandkoming
In 2016 heeft het parlement met brede steun ingestemd met de Omge-
vingswet. Deze zomer worden de vier amvb´s gepubliceerd. Eén van deze 
amvb´s is het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’. Dat bevat onder meer 
milieuregels van het Rijk waaraan burgers, overheden en bedrijven zich 
moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren. En het ‘Besluit 
bouwwerken leefomgeving’ met regels over onder meer de veiligheid, ge-
zondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken; regels die 
nu staan in het Bouwbesluit. Op dit moment wordt gewerkt aan andere 
regels die nodig zijn voor de stelselherziening zoals invoeringsregels, de 
omgevingsregeling en regels over bodembescherming, natuur, geluid 
en grondeigendom. En aan de regels voor de werking van het digitaal 
stelsel. Dit digitaal stelsel is nodig om te kunnen zien welke regels er gel-
den of om vergunningen aan te vragen of meldingen te kunnen doen. Er 
wordt nu gewerkt aan het stapsgewijs ontwikkelen van dit digitaal stel-
sel. Al deze regels komen op het moment van inwerkingtreding samen in 
één wet en vier amvb’s. Dit alles komt tot stand in een open proces met 
grote betrokkenheid van gemeenten, provincies, waterschappen, mili-
euorganisaties, bedrijfsleven, wetenschappers, en andere partijen. In de 
geest van de Omgevingswet.
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Vorig jaar is daarbij besloten om, gelet op de omvang van de hele tot-
standkomingsoperatie, de planning anders in te richten en het stelsel 
op 1 januari 2021 in werking te laten treden. De implementatie van het 
nieuwe stelsel is al in volle gang. Er zal overgangsrecht zijn en dus ruim-
te voor de overheden om te gaan werken met nieuwe instrumenten en 
over te gaan op een andere werkwijze. Deze totale transitie moet in 2029 
zijn afgerond. Dat er behoefte is aan de stelselherziening blijkt uit het 
feit dat er vooruitlopend op de inwerkingtreding nu al op 150 plekken 
wordt gewerkt aan de voorloper van het omgevingsplan, alle provincies 
en bijna alle gemeenten nu al omgevingsvisies opstellen samen met de 
samenleving en heel innovatieve vormen van participatie hun intrede 
doen. Het interbestuurlijke programma ‘Aan de slag met de Omgevings-
wet’ ondersteunt deze initiatieven en zorgt ervoor dat opgedane kennis 
breed kan worden gedeeld. Op de website van dit programma staan veel 
voorbeelden (www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl)

Andere manier van werken
Wetgeving alleen leidt natuurlijk niet tot het oplossen van problemen, 
maar kan daar wel bij helpen door middel van heldere, inzichtelijke 
regels, duidelijkheid over de ruimte voor flexibiliteit en procedures die 
uitnodigen tot samenwerking. Daarom vraagt de stelselherziening ook 
om een andere manier van werken, denken en organiseren. Van burgers 
en bedrijven door initiatief te nemen en door (mede) verantwoordelijk-
heid te nemen als het gaat om de kwaliteit van de leefomgeving. Van 
overheden door met elkaar samen te werken, open te staan voor initia-
tieven, door burgers en belanghebbenden te betrekken en door te kijken 
of hun eigen organisatie is ingericht op deze veranderingen. Minder 
regels en meer ruimte vraagt vooral ook om vertrouwen. Vertrouwen 
in elkaar. Een voorbeeld daarvan is de bestuurlijke afweegruimte voor 
lokale overheden. Aan de ene kant is er een breed besef dat afwegings-
ruimte echt nodig is om de landelijke regels beter af te kunnen stemmen 
op de lokale situatie. Tegelijkertijd betekent het ook dat afwegingsruimte 
kan leiden tot minder ruimte voor het eigen belang. De een is bevreesd 
voor mogelijk zwaardere milieuregels door gemeenten. Anderen vrezen 
juist het omgekeerde. De Omgevingswet geeft lokale overheden, binnen 
spelregels, bewust ruimte en vertrouwen om daarin keuzes te maken af-
hankelijk van ambities en van de lokale situatie. De Memorie van toelich-
ting van de Omgevingswet verwoordt die essentiële rol van vertrouwen 
als volgt: ‘Het vertrouwen van burgers in de overheid is de kern’. Confucius 
schreef al: “Een overheid heeft drie zaken nodig: wapens, voedsel en vertrou-
wen. Vertrouwen is daarbij het laatste dat verloren mag gaan.” 1
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Traditioneel geven beleidsnota’s richting aan de ruimtelijke inrichting 
van Nederland. Op nationaal niveau waren dat vanaf de Tweede Wereld-
oorlog de nota’s op het gebied van de ruimtelijke ordening zoals de Vinex 
en de Nota Ruimte, later de diverse structuurvisies zoals bijvoorbeeld 
de “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte” (svir), de “Structuurvisie 
Windenergie op land” en de “Structuurvisie Randstad 2040”. Die visies 
kregen pas echt betekenis als ze pasten bij kaders (regels en wetten) en 
vergezeld gingen van concrete projecten. Die samenhang (“visies-ka-
ders-projecten”) was essentieel voor succes. Het is geen geheim dat die 
samenhang lang niet altijd voldoende geregeld was. Bovendien werden 
er vele visies gemaakt door de verschillende overheden, niet alleen 
ruimtelijke. Denk aan visies op gebied van recreatie, water, omgevings-
veiligheid, gezondheid, milieu, kantoren, detailhandel, buisleidingen, 
erfgoed, mobiliteit, etc. Op rijksniveau was daardoor niet altijd helder 
wat nu precies de rijksvisie voor de fysieke leefomgeving was en ook niet 
of die verschillende visies elkaar nu wel versterkten. Beleidsuitspraken 
in de ruimtelijke visie werden op die manier lang niet altijd waarge-
maakt. Hetzelfde gold bij andere overheden.

Gemeenten, provincies en het Rijk werken aan nieu-
we omgevingsvisies. Met dit nieuwe instrument uit 
de Omgevingswet moet er een visionair en integraal 
beleidskader komen waarmee voor iedereen helder 
wordt welke doelen en ambities worden nagestreefd 
in de fysieke leefomgeving. Daarmee moeten de 
omgevingsvisies verder gaan dan de eerdere struc-
tuurvisies. Om dat voor elkaar te krijgen is echter lef 
nodig, om te beginnen bij bestuurders en ambtenaren 
betoogt Bart Vink. 
Door Bart Vink
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Wanneer er sprake was van ruimteclaims die elkaar bestreden, moest de 
ruimtelijke visie een afweging maken tussen die verschillende claims 
en de bijbehorende sectoren. Ruimte voor woningen of voor landbouw; 
bedrijventerreinen of natuur; luchtvaart of woningbouw; waterberging 
of attractiepark. Dergelijke afwegingen waren de kern van het ruimtelij-
ke beleid. Daarbij werd in het algemeen vanuit een bovenliggende visie 
of ambitie voor de langere termijn geredeneerd. Op nationaal niveau 
kwamen de mainports, de groeikernen en het Groene Hart voort uit zo’n 
visie. De nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies uit 
de nieuwe Omgevingswet zijn wat dat betreft niet anders, al hebben ze 
niet meer alleen betrekking op ruimtelijk beleid, maar in feite op alle be-
leidsterreinen met impact op de fysieke leefomgeving: daarmee ook op 
bijvoorbeeld milieu, water, wonen, landbouw, cultureel erfgoed, natuur, 
landschap, duurzaamheid, economie en mobiliteit. De omgevingsvisies 
zijn dus breder en niet meer alleen ruimtelijk van karakter. Daarmee 
moet duidelijk worden welke ambitie er is, welke beleidskeuzes gemaakt 
zijn en hoe die met elkaar samenhangen. Dat is ten minste wat de Om-
gevingswet veronderstelt. Eén visie in plaats van de vele die er tot nu toe 
werden opgesteld. De uitdaging is er daarmee niet kleiner op geworden.

Gemeenten, provincies en het Rijk stellen omgevingsvisies op voor het 
geografische gebied waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Die visies zijn 
bindend voor degene die deze heeft opgesteld en dus niet voor burgers, 
bedrijven of andere overheden. Juridische binding ontstaat pas door het 
vaststellen van algemene regels of beschikkingen in het verlengde van 
de nieuwe omgevingsvisie. Daarnaast zijn er uitvoeringsinstrumenten 
zoals wet- en regelgeving, bestuurlijke en maatschappelijke afspraken en 
financiële instrumenten. De Omgevingswet veronderstelt dat zo’n visie 
de hoofdlijnen, de kwaliteit en de gewenste ontwikkeling van de fysieke 
leefomgeving bevat. Tot zover is het helder wat de wet vereist. Maar de 
vraag is natuurlijk niet zo zeer wat de bedoelingen zijn, welke de juridi-
sche vereisten en wie daaraan formeel gebonden is, maar eerder wat in 
de praktijk de maatschappelijke meerwaarde wordt van zo’n visie. Gaat 
zo’n omgevingsvisie met andere woorden helpen om antwoord te geven 
op de opgaven van vandaag-de-dag? Hebben burgers er wat aan? En om 
welke opgaven gaat het eigenlijk in de fysieke leefomgeving?

Op verschillende plekken is al ervaring opgedaan met leefomgevings-
visies die zich uitstrekten op meer dan een beleidsterrein. Mobiliteit, 
ruimtelijke ordening en waterbeleid werden door sommige provincies 
namelijk al langer samengebracht in één provinciale visie. Bovendien 
zijn er de afgelopen tijd pilots uitgevoerd om tot de nog bredere, inte-
gralere omgevingsvisies te komen. Voor vele overheden betekent dit 
een echte omslag in het werken, zowel wat betreft de participatie als de 
integraliteit. Een van de uitdagingen is daarbij natuurlijk dat de omge-
vingsvisies over zoveel onderwerpen gaan, dat het lastig is om focus aan 
te brengen en werkelijk richting te geven. Daar komt nog bij dat politieke 
bestuurders (wethouders, gedeputeerden, bewindspersonen) erop ge-
richt zijn eigen beleidskeuzes te maken en daarvoor eigen documenten 
uit te brengen. Hoe zijn ze anders zichtbaar en kunnen ze hun beleids- 
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terrein scherp voor het voetlicht brengen? Waar ze vroeger eigen visies 
en bijbehorende trajecten met betrokkenen optuigden, komt alles nu in 
de ene omgevingsvisie samen. Collegiale afspraken en bestuurders die 
elkaar wat gunnen zijn dan ook wezenlijk om de omgevingsvisies tot een 
succes te brengen. Maar dat geldt niet alleen voor bestuurders, het vergt 
ook nogal wat van de ambtelijke organisatie. Niet de eigen sector of de 
eigen koker staat voorop, maar de integrale afweging en de samenhang. 
Samenwerking tussen verschillende ambtelijke diensten is daarvoor 
nodig. Aangezien die soms echter belangen nastreven die spanning met 
elkaar kunnen hebben, is dat nog niet eenvoudig. Maar het is wel precies 
wat de nieuwe omgevingsvisies tot een succes moet maken. Op lokaal, 
provinciaal en nationaal niveau.

De vraag is of het bestuurders lukt om verder te kijken dan het eigen be-
leidsterrein. Of het lukt om met de omgevingsvisie werkelijk richting te 
geven. Of dat die visie in abstracties blijft hangen dan wel een bundeling 
wordt van al eerder separaat genomen (sectorale) besluiten. Als dit laat-
ste het geval is, is niet zo zeer van integrale sturing sprake, eerder van het 
integraal zichtbaar maken in de omgevingsvisie van de besluiten voor de 
fysieke leefomgeving. Natuurlijk zou dat al een stap voorwaarts zijn en 
het beleid transparanter maken. Dat kan het voor burgers makkelijker en 
transparanter maken het beleid te kennen en te weten wat de ambities 
zijn van “de overheid”. Toch is het de vraag in hoeverre integrale ambities 
waargemaakt worden als het daarbij blijft.
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De omgevingsvisies kunnen pas echt betekenis krijgen en inspireren als 
ze werkelijk keuzes gaan maken die de noodzakelijke transities in stad, 
provincie en land versterken. Als geheel loopt Nederland bijvoorbeeld 
bepaald niet voorop als het gaat om duurzame energievoorziening. Met 
het stopzetten van de aardgaswinning zal helder zijn dat dit niet alleen 
vraagt om een nieuw perspectief voor Noord-Nederland, maar ook dat 
het grote gevolgen heeft voor woningen, steden, gebieden en de leef-
omgeving als geheel. Ook breder bezien zijn de opgaven enorm. Zonder 
gerichte keuzes in de fysieke leefomgeving kunnen die niet worden 
waargemaakt. Daarbij gaat het er bijvoorbeeld om geen lasten door te 
geven aan volgende generaties, maar te kiezen voor duurzame en zoveel 
mogelijk uitstootvrije mobiliteit, voor een landbouw die geen negatie-
ve effecten heeft op bodem, water en natuur, voor een meer circulaire 
economie, voor betere luchtkwaliteit en voor (ruimte voor) fossielvrije 
energieopwekking. Daarmee draagt de omgevingsvisie (en de daaraan 
gekoppelde uitvoering) bij aan het beperken van de klimaatverande-
ring. En natuurlijk gaat het ook om ruimte voor groen en voor nieuwe 
woningen, startups en andere bedrijven. En ‘slimme steden’ die gebruik 
maken van het “Internet of Things”, mobiele apps en andere innovaties 
om bijvoorbeeld energiegebruik, verlichting en mobiliteit op maat te 
kunnen regelen. En het gaat natuurlijk om steden en regio’s die – als 
onderdeel van het gebied tussen Londen, Parijs, München, Berlijn en 
Kopenhagen – aantrekkelijk zijn voor bewoners, bedrijven en instellin-
gen, onder andere door een internationaal aansprekende “quality of life”. 
Daarbij hoort een goed, betrouwbaar en snel openbaar vervoersysteem 
dat in de grote steden nieuwe bouwlocaties met hoge bebouwingsdicht-
heden (‘verdichting’) mogelijk maakt, een antwoord is op de leefbaarheid 
en drukte in de steden én verspreide bebouwing op het platteland en de 
bijbehorende automobiliteit beperkt. Ook milieukwaliteit en gezondheid 
zijn onderdeel van deze kwaliteit, net als een leefomgeving waarin de 
menselijke maat centraal staat. En een die verleidt om te bewegen en 
overgewicht te voorkomen. Niet alleen het openbaar vervoer, maar ook 
de fiets speelt hierin bijvoorbeeld een belangrijke rol (in en tussen de 
steden). De omgevingsvisies zullen beleidskeuzes moeten bevatten die 
aan deze uitdagingen richting geven. Om die ook in de praktijk waar te 
maken moeten daaraan concrete uitvoeringsprojecten en -programma’s 
worden gekoppeld. Actie van gemeenten, provincies en het Rijk is nodig 
op verschillende terreinen. De omgevingsvisies moeten daarbij helpen.

Om dit soort resultaten te bereiken en werkelijk richting te geven, geldt 
voor alle overheden dat ze samenwerking moeten zoeken met bewoners/
burgers, andere overheden, ondernemers en maatschappelijke organisa-
ties. Echte participatie dus om omgevingsvisies met draagvlak te krijgen. 
Ook dat is een flinke uitdaging.

Met zo’n inspirerende, integrale inhoud én met draagvlak heeft de omge-
vingsvisie meerwaarde voor gemeente, provincie en land. Zo’n visie past 
ook goed bij deze tijd en bij onze sociaal-liberale richtingwijzers. Daar-
voor is wel politieke (en ambtelijke) lef nodig. Ik heb goede hoop, maar 
de komende tijd zal moeten uitwijzen of dat lef er daadwerkelijk is. 1
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De Omgevingswet hecht grote waarde aan participatie. Behalve voor gro-
te en complexe projecten (Projectbesluit) geeft de wet en het Omgevings-
besluit geen nadere omschrijving hoe deze participatie moet plaatsvin-
den. Ik juich dat toe: echt maatwerk is de juiste aanpak! Uit ervaring weet 
ik dat je van geval tot geval moet bezien welke wijze van het betrekken 
van bewoners en belanghebbenden het beste is. Voor participatie worden 
vele verschillende methoden toegetast, zoals individuele gesprekken, 
bewonerspanels, enquêtes, discussiefora, gebiedsateliers, raadspanels, 
stadsgesprekken, enzovoort. Vaak loopt het via een klankbordgroep of 
buurtvereniging. Grote informatiebijeenkomsten kunnen naar mijn 
oordeel alleen aanvullend zijn. Hiermee volstaan, is vragen om ongeluk-
ken. Om een goede indruk te krijgen hoe de daadwerkelijke verhoudin-
gen onder de belanghebbende inwoners liggen, zijn vaak verschillende 
methoden naast elkaar gewenst. Digitale informatie is tegenwoordig van 
essentieel belang. Social media kunnen zowel ondersteunend als versto-
rend werken. In het laatste geval vervullen ze wel een signaalfunctie. 

De Omgevingswet vraagt wel een motiveringsplicht. Vooraf moet worden 
aangegeven hoe het participatieproces gaat plaatsvinden. Dit is een 
vroegtijdig moment voor de gemeenteraad voor een mogelijke betrok-
kenheid. Achteraf moet er verantwoording worden afgelegd. Voor par-
ticuliere projecten zijn initiatiefnemers verantwoordelijk voor het par-
ticipatieproces, maar het voorgaande geldt ook voor hen. Nu zijn er nog 
steeds projectontwikkelaars die zich er met de minimaal voorgeschreven 
ruimtelijke ordeningsprocedure van zienswijze en beroepsmogelijkheid 
vanaf maken. Dat wordt straks moeilijker.

Participatie en samenwerking zijn sleutelwoorden 
van de nieuwe Omgevingswet. Samen met bestuur-
lijk afwegingsruimte voor lagere overheden en vroeg-
tijdige kaderstelling door de gemeenteraad zijn dat 
zaken die mij aanspreken en volgens mij goed sporen 
met de Richtingwijzers van D66. Op veel plaatsen 
wordt al op een soortgelijke wijze gewerkt, maar het 
krijgt nu een wettelijke verankering. 
Door Aart Karssen
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Heel belangrijk in het participatieproces is de factor vertrouwen. Vaak 
worden verkeerde verwachtingen gewekt over de mate waarin de uit-
komsten van het participatieproces bij het uiteindelijke besluit worden 
betrokken. Als bewoners vooraf de indruk hebben gekregen dat er daad-
werkelijk naar hen geluisterd wordt en met de inspraakresultaten wordt 
vervolgens niets gedaan, dan worden ze terecht boos. Ikzelf treed op als 
woordvoerder van onze buurt tegen plannen voor een Foodcourt met een 
onnodig hoge reclamemast bij het indienen van een zienswijze bij de 
gemeente Zwolle en het in beroep gaan bij de Raad van State. Wij worden 
meer gedreven door boosheid vanwege een belabberd participatiepro-
ces, ondeugdelijke onderbouwing en een ontwikkelaar die lak heeft aan 
omwonenden, dan door inhoudelijke argumenten. In dit geval en in veel 
andere gevallen had een goed en zorgvuldig proces veel kosten en tijd 
kunnen besparen. Dan laat ik het gegroeide wantrouwen tegen de over-
heid nog maar even buiten beschouwing. Het is overigens een leerzame 
ervaring om eens aan de andere kant van de tafel te zitten.

Omgekeerd is mijn ervaring dat als je mensen vertrouwen geeft, ze ver-
antwoordelijkheid nemen. Soms leidt dat tot meer inschikkelijkheid om 
tot één standpunt te komen. Vaak is er ook een bovenliggend gemeen-
schappelijk doel als veiligheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, 
leefbare woonomgeving of sociale cohesie, wat een gemeenschappelijke 
oplossing kan bevorderen. Als er uit het participatieproces één stand-
punt komt moeten overheden wel over hele goede argumenten beschik-
ken om dit te negeren en soms is dat inderdaad een geheel andere uit-
komst dan ze hadden verwacht. Soms zijn de inhoudelijke verschillen te 
groot om één standpunt te forceren. Als in deze gevallen het proces goed 
is geweest, is er wel meer begrip voor elkaars standpunten ontstaan.

De invoering van de Omgevingswet heeft grote gevolgen voor gemeen-
ten, provincies, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners. 
Ik maak me zorgen over de rol van het bedrijfsleven. De Omgevingswet 
leeft nog helemaal niet bij bouwers en ontwikkelaars. Uitgaande van 
de drie partijen (overheid, bedrijfsleven en mensen onderling) en de 
belangrijke plaats die de Omgevingswet aan samenwerking geeft, zijn 
zij straks wel een belangrijke partner. Het programma “Aan de slag met 
de Omgevingswet” richt zich volgens mij teveel op overheden. Onder-
nemers gaan niet uit zichzelf aan de slag. Het is gewenst dat meer de 
dialoog met het bedrijfsleven wordt opgezocht.

Kwaliteit en beschikbaarheid van informatie is een belangrijke voor-
waarde voor het slagen van het betrekken van inwoners bij omgevings-
beleid. Als je momenteel wilt weten wat er op een wat complexere locatie 
mogelijk is, wordt je van een vriendelijk kastje naar een nog vriendelij-
kere muur gestuurd. Het scp (Sociaal Cultureel Planbureau) heeft over 
de hobbels naar een betere toekomst een mooi essay geschreven: ‘Niet 
buiten de burger rekenen!’ Goede en toegankelijke informatie zijn een 
voorwaarde voor een goed geïnformeerde meedenker. Andere digita-
le middelen zoals interactieve varianten bij verkeerssituaties, virtual 
reality en 3d-bouwmodellen die je straks in het digitaal systeem van de 
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overheid kunt plaatsten, kunnen een goede keuze voor de burger onder-
steunen. Ik heb grote verwachtingen van het Digitaal Stelsel Omgevings-
wet. Als dit een succes wordt, kan het een belangrijke bijdrage leveren 
aan verbetering van de communicatie tussen overheid en inwoners over 
omgevingsvraagstukken. Het is de bedoeling dat elke burger op eenvou-
dige wijze alles kan vinden wat op een locatie wel en niet mag en dat via 
het ‘één loket’-uitgangspunt het aanvragen van een omgevingsvergun-
ning stukken gemakkelijker wordt.

De tijdsfactor is ook niet onbelangrijk bij participatie. Vaak krijg ik de 
vraag of de termijnen van de Omgevingswet niet te kort zijn voor een 
goed participatieproces. Bij deze vraagstelling wil ik opmerken dat parti-
cipatie plaatsvindt voor het officiële vergunningentraject. Als het parti-
cipatieproces goed is doorlopen, zijn de termijnen van de Omgevingswet 
niet te kort. De reguliere procedure van acht weken zal de standaard wor-
den. Dat wijkt weinig af van de nu gangbare procedure. Bij complexe aan-
vragen waar sprake is van een Europese richtlijn geldt een termijn van 26 
weken. Vaak treden nu echter situaties op waarbij bepaalde onderdelen 
zijn vergeten mee te nemen of waar in een laat stadium commotie over 
ontstaat. Dan ontstaat vaak tijdgebrek, maar dat is dan ook te wijten aan 
de voorbereiding, die niet zorgvuldig genoeg is geweest. Waarschijnlijk 
zal dat na invoering van de Omgevingswet beter worden.
Ook is het van belang vooraf aan te geven waarover de participatie gaat 
en wat er met het resultaat gebeurt. Het niet aangeven van grenzen en 
randvoorwaarden (de kaders) kan leiden tot teleurstelling en gebrek aan 
vertrouwen in een later stadium.

Plannenmakers zijn vaak heel flexibel. Zodra er echter een plan is, gaat er 
blijkbaar een knop om en verdwijnt die flexibiliteit. Ze gaan uit van dat 
plan en verdedigen dat bij de minste en geringste opmerking. Mensen die 
op het plan reageren zijn veelal geneigd erop te schieten. Het gevolg is ar-
gumenteren en niet naar elkaar luisteren. Als het enigszins mogelijk is, is 
het gewenst de bevolking te benaderen met een open probleemstelling en 
dan gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Een hardnekkig misverstand 
is dat alleen plannenmakers goede plannen kunnen maken. Mijn stelling 
is dat burgers hierbij veel meer kunnen dan je denkt. Burgers kennen de 
buurt, kennen de mensen en hun belangen en kennen de geschiedenis.

Burgers beschikken echter vaak niet over de hulpmiddelen om hun ge-
dachten goed onder woorden te brengen of te visualiseren. Bij een goed 
planproces gaan burgers en plannenmakers het samen doen.

Een groot misverstand is dat participatie veel tijd en geld kost. Partici-
patie kost een beetje maar levert een hoop! Een van de argumenten om 
geen grootschalige participatieprocessen te gaan uitvoeren zijn de tijd 
en kosten die het vraagt in de eerste processtappen. Dat is juist, maar 
daartegenover staan aanzienlijke opbrengsten wat betreft aspecten zoals 
kwaliteit, draagvlak, tijdwinst in de verdere loop van het project, min-
der kans op juridische procedures, rendement en als allerbelangrijkste: 
voldoening. 1
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Bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en vele anderen zijn betrokken bij de eigen leefom-
geving en willen invloed op de inrichting daarvan. 
Overheden moeten dus anders gaan werken dan 
voorheen. De nieuwe Omgevingswet past daarbij 
en zet in feite een transitie in werking in het fysieke 
domein. Ben Tap beschrijft hoe hij daarmee in Hoorn 
ervaring heeft opgedaan. 
Door Ben Tap

De samenleving vraagt steeds nadrukkelijker om betrokken te 
worden bij de eigen leefomgeving. Daarnaast is er een grote behoefte aan 
minder regels, meer duidelijkheid en meer integraliteit. De nieuwe Om-
gevingswet maakt dat in theorie mogelijk. De intentie van de wet is goed, 
zij gaat uit van vertrouwen. Ik ben zeer benieuwd hoe dit in de praktijk 
zal gaan uitpakken. Juist omdat de verschillende overheden gewend zijn 
om alle mogelijke risico’s vooraf te benoemen en uit te sluiten. De Om-
gevingswet is dan ook meer dan een wetswijziging of een stelselherzie-
ning. Eigenlijk is er sprake van een transitie in het fysieke domein. Een 
wet die aansluit bij een nieuwe manier van denken en werken.

Net als bij de transitie in het sociaal domein heeft dat een enorme 
impact op vele betrokken partijen. De nieuwe wet biedt veel kansen 
maar kent ook bedreigingen. Mijn verwachting is dat de noodzakelijke 
cultuurveranderingen de grootste uitdaging zal zijn. In de eerste plaats 
bij de professionals die hun eigen expertise in dienst moeten stellen 
van een integraal proces. Die zullen moeten leren samen te werken en 
te denken om initiatieven van anderen mogelijk te maken in plaats van 
aanvragen toetsen aan bestaand beleid. Dat betekent ook vertrouwen 
hebben in collega’s, inwoners, ondernemers en maatschappelijke orga-
nisaties. Maar dat betekent ook dat de samenleving zal moeten wennen 
aan deze nieuwe werkwijze. Laten we daarbij ook de veranderende rol 
van de gemeenteraden niet vergeten. Zij zullen nog meer dan ze al deden 
vooral de ambitie moeten aangeven, kaders moeten stellen en vertrou-
wen geven aan het college en de ambtelijke organisatie wanneer het gaat 
om de uitvoering. Dat lijkt een eenvoudige stap maar dat is het in veel 
gemeenten beslist niet. ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’ is een 
bekende uitspraak. Die is zeker van toepassing op deze transitie.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen zelf 
initiatiefnemer zijn van een nieuwe ontwikkeling. In onze gemeente 
kennen we het Hoorns Initiatieven Platform (hip). Een multidisciplinair 
team dat initiatieven binnen 14 dagen beoordeelt op haalbaarheid en 
wenselijkheid. Initiatiefnemers weten hierdoor snel waar ze aan toe zijn. 
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Nee is ook een antwoord, maar de insteek van het hip is geheel in de 
geest van de nieuwe wet: kijken hoe initiatieven mogelijk gemaakt kun-
nen worden. In de nieuwe wet ligt veel nadruk op het organiseren van 
een goed en tijdig participatietraject. Dit is mede te danken aan de in-
breng van de D66-Tweede Kamerfractie bij het opstellen van de wettekst. 
Het idee hierachter is dat wanneer dit goed wordt doorlopen er tijdens 
de daadwerkelijke vergunningverlening niet of nauwelijks zienswijzen 
worden ingediend of beroep wordt ingesteld. Maar belangrijker nog, 
dat alle belanghebbenden in een vroegtijdig stadium worden gewezen 
op potentiële ontwikkelingen en worden gevraagd om daarover mee te 
denken. Lastig is op dit moment dat niet precies wordt aangegeven wat 
wordt verstaan onder een goed en tijdig participatietraject. Zelf heb ik 
inmiddels een aantal positieve ervaringen met deze werkwijze, maar het 
komt helaas ook vaak voor dat bezwaarmakers die niet of niet geheel in 
het gelijk worden gesteld achteraf het participatie- of inspraak proces ter 
discussie stellen. Met name gemeenteraadsleden zijn gevoelig voor deze 
signalen. Het wordt dus zaak om het gevoerde proces goed vast te leggen. 
Of zoals de professionals het noemen: Raad van State-proof te maken.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen na-
tuurlijk ook belanghebbende zijn. Voor al deze partijen geldt dat men net 
zo goed zal moeten wennen aan deze nieuwe manier van inspraak. Zelf 
noem ik dat ‘beginspraak’. In de gemeente Hoorn werken wij al enige tijd 
in de geest van de nieuwe Omgevingswet en organiseren wij dus ruim 
voor de officiële start van de procedure inloopavonden waarbij steevast 
meerdere bezoekers argwanend vragen naar de plannen en besluiten. 
Ons antwoord is dan steevast dat er nog geen plannen zijn en dat we 
juist in dit vroege stadium oprecht nieuwsgierig zijn naar de kaders en 
randvoorwaarden die belanghebbenden de plannenmakers willen mee-
geven. Vrijwel altijd zijn er personen die dit niet vertrouwen en openlijk 
uitspreken dat zij vermoeden dat de gemeente en de initiatiefnemer 
onder een hoedje spelen met een dubbele agenda. Er valt dus nog veel 
aan vertrouwen te winnen.

Ondernemers, vaak projectontwikkelaars, moeten ook nog wennen aan 
deze nieuwe werkwijze. Voor hun gevoel duurt het langer en wordt de 
kans op bezwaren groter. De meeste projectontwikkelaars zijn echter wel 
in staat om deze slag te maken. Omwonenden kunnen zich de eventuele 
nieuwe ontwikkeling vaak moeilijk voorstellen en zien een verandering 
in hun leefomgeving meestal als een bedreiging. Mijn ervaring is dat 
goede tekeningen met verschillende scenario’s en inzet van moderne 
technieken bezoekers aan inloop- en informatiebijeenkomsten snel een 
duidelijk en herkenbaar beeld geeft. Wanneer hier de nodige zorg aan 
wordt besteed, worden vaak veel onterechte veronderstellingen wegge-
nomen. Bij moderne technieken denk ik niet alleen aan driedimensiona-
le uitwerkingen van de nieuwe ontwikkeling, bijvoorbeeld vanuit de ach-
tertuin of slaapkamer van een inwoner bezien, maar ook door gebruik 
te maken van een virtual reality-bril waarbij een omwonende daadwer-
kelijk vanaf zijn eigen balkon de nieuwe bebouwing kan ervaren. Heel 
handig bij discussies over hoogtes, afstand, schaduwwerking en privacy 
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bijvoorbeeld. Waar veel ondernemers wel een steeds grotere hekel aan 
beginnen te krijgen is ‘de ladder voor duurzame verstedelijking’. Ik snap 
heel goed de bedoeling van dit instrument. Maar we moeten ons ook 
realiseren dat deze is ontstaan in tijden van crisis. Toen was het heel 
belangrijk om te voorkomen dat er gebouwd zou worden voor leegstand. 
Wanneer ik nu terugkijk op de afgelopen periode zullen veel gemeenten 
zich vertwijfeld afvragen waarom zij juist tijdens de crisis niet wat meer 
woningen hebben laten bouwen. De meeste ladderonderbouwingen die 
ik tot nu toe heb gezien waren erg behoudend en pessimistisch. In bijna 
alle gevallen bleek de vraag in de praktijk veel groter dan het onderzoek 
had voorspeld. Ik moet dan altijd denken aan de uitspraak van Steve Jobs 
(Apple) die zijn marketingafdeling verbood om marktonderzoek te doen 
naar de behoefte aan iPods en iPhones omdat de mensen toch nog niet 
wisten dat ze er een zouden willen hebben. We weten inmiddels alle-
maal hoe dat verhaal is geëindigd.

Maatschappelijke organisaties krijgen naar mijn idee wel de mogelijk-
heid om meer invloed uit te oefenen bij de nieuwe Omgevingswet. Niet 
zo zeer bij individuele initiatieven, maar zeker bij de vaststelling van 
de omgevingsplannen. Het milieu en de leefomgeving worden daarbij 
tenslotte belangrijke aandachtspunten. Persoonlijk zie ik dat eerder als 
een bedreiging dan als een kans. Positief ben ik echter over de mogelijk-
heid voor de gemeente om de huidige normen niet alleen nog verder te 
verscherpen maar ook te versoepelen. Hiermee komen talloze nieuwe 
ontwikkelmogelijkheden in beeld. Woningen aan de rand van een be-
drijventerrein bijvoorbeeld. Of wandel- en fietspaden door de natuur in 
plaats van er omheen.

Over één groep inwoners maak ik mij zorgen: de zwijgende meerderheid. 
Het is nu ook al zo dat een handvol tegenstanders veel aandacht kan 
genereren en de politieke besluitvorming gemakkelijk kan beïnvloe-
den. Voorstanders, waarvan er vaak veel meer zijn, hoor je meestal niet. 
Die hebben immers een ander belang en lijken minder geïnteresseerd. 
Voor een goed participatietraject is het echter wel wenselijk om ook 
deze belanghebbenden te betrekken. Hiervoor zijn gelukkig steeds meer 
goede en succesvolle voorbeelden voorhanden. Het lijkt mij verstandig 
wanneer gemeenten die met elkaar gaan delen om van elkaars successen 
te leren.

Het is jammer dat het ministerie zo expliciet een overgangsperiode van 
10 jaar benoemt vanaf de datum van invoering (1 januari 2021). Natuur-
lijk is het goed dat je als gemeente voor sommige onderdelen nog wat 
extra tijd gegund krijgt, deels ook voor de technische implementatie. 
Denk hierbij aan nieuwe ict-koppelingen, het digitaliseren van de hui-
dige bestemmingsplannen en de (verplichte) online ontsluiting daar-
van. Maar het zou echt heel onverstandig zijn wanneer gemeenten deze 
overgangsperiode gebruiken als excuus om minder vaart te maken met 
de invoering van de nieuwe wet. 1
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Elke wethouder kent het gefrustreerde gevoel als mensen de ge-
meente zien als een hindermacht in plaats van als partner. Dit was op 
grote schaal het probleem in het Overijsselse dorp Nijverdal, waar cen-
trumondernemers en gemeente met de ruggen tegen elkaar aan stonden. 
In 2015 stond de centrumeconomie op het punt van instorten door een 
opeenstapeling van problemen. Door het toepassen van principes uit de 
Omgevingswet is de weg omhoog weer gevonden en is de relatie tussen 
gemeentelijke overheid en centrumondernemers weer hersteld. Sterker 
nog, die relatie is beter dan ooit.

Laat ik beginnen vanuit een persoonlijk perspectief. Toen ik vier jaar ge-
leden begon als wethouder in de gemeente Hellendoorn (waar Nijverdal 
binnen valt) schrok ik van het beeld dat ondernemers van de gemeente 
hadden. Alles wat de gemeente deed werd gezien als onderdeel van ons 
grote geheime plan om de middenstand kapot te maken. Samenwer-
king was niet mogelijk, de relatie slecht en elke poging tot een gesprek 
gleed al snel af richting beschuldigingen aan het adres van de overheid. 
Dat is een heel lastig uitgangspunt als de gemeenteraad reageert op een 
brandbrief van alle centrumondernemers dat er écht iets moet gebeuren 
en de raad het college de opdracht geeft hier met spoed mee aan de slag 
te gaan.

Geen wet biedt de oplossing voor zo’n probleem, ook niet de Omgevings-
wet. Maar wél de filosofie achter de Omgevingswet. De gedachte dat de 
samenleving zelf aan zet moet kunnen zijn voor belangrijke vraagstuk-
ken in de samenleving hebben we serieus genomen. We hebben een 

Het vertrouwen in de overheid staat al jaren flink  
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betrekking tot gebiedsontwikkeling en ruimtelijke 
plannen kan dit doorbreken betoogt Thomas Walder 
op basis van een praktijkvoorbeeld in Nijverdal. 
Door Thomas Walder
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groep ondernemers, pandeigenaren, bewoners en belangengroepen 
gevraagd of het niet beter is dat zij zelf een masterplan schrijven voor 
het centrum van Nijverdal in plaats van dat de overheid dat doet. Na 
enige terughoudendheid ging hier een behoorlijk grote (en groeiende) 
groep mensen uit de lokale samenleving mee aan de slag in subgroepen. 
Als gemeente hielden we ons bewust op afstand. We betaalden wel de 
externe procesfacilitators, maar schoven alleen aan als men ambtelijke 
input uitnodigde. De sfeer bij de groepen was goed en constructief. Van 
enorme waarde was ook dat verschillende belangen met elkaar aan tafel 
zaten, die rekening konden houden met elkaar. Zo was het bijvoorbeeld 
niet zo dat het gehandicaptenplatform bij de gemeente er steeds op 
moest wijzen dat ondernemers uitstallingen en reclameborden midden 
op de blindengeleidenstrook zetten, en dat wij als gemeente tot irritatie 
van onszelf en winkeliers steeds weer het conflict moesten aangaan over 
waar welke borden wel en niet mogen staan, maar zaten zij rechtstreeks 
bij elkaar aan tafel. 

Men houdt dan rekening met elkaar omdat men elkaar begrijpt en men 
dat wil, niet omdat de overheid er een regeltje voor gemaakt heeft. De 
Omgevingswet beoogt precies zo’n soort dialoog. Mensen moeten met 
elkaar een belangenafweging maken, en niet de overheid. Dit zie je ook 
duidelijk terug in de voorbeeldfiguren van doorlooptijden van initiatie-
ven. Men heeft gestuurd op het versimpelen van het juridische gedeelte 
van doorlooptijden, maar voor het proces ‘aan de voorkant’ is juist meer 
tijd uitgetrokken. Immers, als er al een belangrijk stuk belangenafwe-
ging, afstemming en draagvlak heeft plaatsgevonden in de ontwerpfase 
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van een project, dan levert dit minder discussie en gedoe op als een ver-
zoek om bijvoorbeeld een wijziging van het omgevingsplan (dat in plaats 
komt van het bestemmingsplan) eenmaal bij de overheid ligt.

Terug naar het masterplan. De samenleving had zelf regie op de inhoud, 
de planning en de deelnemers aan het proces. Dit zorgde ervoor dat 
meermaals het volledige theater afgehuurd moest worden omdat er geen 
vergaderzaal in Nijverdal groot genoeg was voor de steeds verder uitdij-
ende groep. Uiteindelijk is na een half jaar het proces afgerond, waar  
300 Nijverdallers actieve input in gehad hebben. Het masterplan was 
groots en ambitieus, op verschillende punten strijdig met het coalitie-
akkoord, financieel voor geen meter sluitend en door de gemeenteraad 
unaniem … aangenomen. En dat was een prachtig moment. Een raadslid 
vatte het samen als: “dit plan kan wel tegen onze eigen kaders zijn, maar 
als jullie als samenleving nou massaal zeggen dat we het masterplan 
moeten uitvoeren, wie zijn wij dan nog als volksvertegenwoordigers om 
daar iets van te vinden?”

Dit was het moment waarop het vertrouwen tussen ondernemers, 
pandeigenaren en centrumbewoners definitief hersteld werd. Vanaf dat 
moment trokken we gezamenlijk op. Om het plan te financieren stelden 
winkeliers voor om de reclamebelasting in het centrum fors te verhogen, 
en pandeigenaren zijn met de pet rondgegaan en hebben over de komen-
de 10 jaar voor 400.000 euro aan vrijwillige bijdragen opgehaald aan het 
masterplan bij een groot deel van de pandeigenaren.

Ik heb vier belangrijke lessen geleerd in dit proces:
1.  Verzeker jezelf ervan, ook als je niet zelf aan tafel zit, dat alle verschil-

lende belangen een plek hebben in het proces. Op het moment dat er 
een groep stakeholders wordt vergeten bijvoorbeeld, voelen wij ons 
als overheid vaak verplicht deze belangen achteraf in het proces in te 
voegen, ook als dit afbreuk doet aan het eindresultaat.

2.  Wees helder over kaders en richtlijnen. Het niet geven van kaders is 
een fors risico. Als wethouder in Hellendoorn ben ik er verrassend 
goed mee weggekomen omdat de gemeenteraad volledig meeging in 
het verzoek tot overschrijden van onze financiële kaders en het coali-
tieakkoord, maar het tegenoverstelde was ook denkbaar.

3.  Accepteer dat als je de samenleving verantwoordelijk maakt om be-
paalde keuzes te maken, dat zij dat op een andere manier doen, en met 
een andere blik, dan de overheid. Dit klinkt als een open deur maar 
het is oprecht lastig voor mensen die in gemeenteland werken om te 
accepteren dat de samenleving bezig is met het maken van plannen op 
hun vakgebied.

4.  Als je bereid bent de samenleving serieus te nemen, ontstaan initi-
atieven en samenwerkingsverbanden die groter, sterker en breder 
gedragen zijn dan je ooit als overheid zelf voor elkaar krijgt. Belangrijk 
hierbij is wel dat er rechtstreekse belangen voor de deelnemers zijn. 1

Thomas Walder  
was van 2014–2018 
wethouder ruimtelijke 
ordening Hellendoorn.

Een raadslid  
vatte het samen 
als: “dit plan kan 
wel tegen onze 
eigen kaders 
zijn, maar als  
jullie als samen- 
leving nou mas-
saal zeggen dat 
we het master-
plan moeten 
uitvoeren, wie 
zijn wij dan nog 
als volksverte-
genwoordigers 
om daar iets  
van te vinden?”



feiten & cijfers · Geen vierkante meter onbenut

Aan elk stukje Nederland  
hangt een label. Nederlanders 
zijn zuinig op de schaarse 
stukken land waar 17,2 miljoen 
inwoners moeten wonen,  
werken en ontspannen.  
Iedere vierkante meter heeft 
wel één, twee of meerdere  
keren van bestemming gewis-
seld. Om een zinnig gesprek  
te voeren over de invulling van  
de (publieke) ruimte, brengt 
idee u in herinnering wat de 
feiten en cijfers vertellen over 
de inrichting van Nederland. 
Ontdek bijvoorbeeld dat  
Nederland niet zo bebouwd  
is als u wellicht dacht.  
Of verbaas u dat Nederland  
als ‘waterland’ uit bijna drie 
keer zoveel bos en natuurlijk 
terrein bestaat dan uit water.

Samenstelling Laura van Dijk

Geen 
vierkante 

meter 
onbenut
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Groen vs. Grijs 

Nederland is een groen land. Vier vijfde van de oppervlakte wordt ge-
bruikt voor landbouw, bos, natuur en recreatie, waarvan (nog steeds) het 
merendeel voor landbouw is gereserveerd (cbs, 2016). Minder dan 15% 
van het land bestaat uit versteend gebied: infrastructuur, woongebied, 
bouwterreinen en overig bebouwd gebied (cbs, 2016). Het mag geen ver-
rassing zijn dat de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht 
bovengemiddeld veel woonfunctie hebben, net zoals Gelderland wint 
met de hoeveelheid bosgebied als thuisprovincie van de Veluwe. In totaal 
wonen Nederlanders op nog geen 7% van de totale ruimte (cbs, 2016). 
42,5% van de Nederlanders doet dat in een rijtjeshuis, tegenover 23% 
van de mensen die wonen in een vrijstaand huis (cbs, 2015). De totale 
infrastructuur beslaat slechts 3% van het Nederlands grondgebied – be-
stuurders die elke dag in de file staan, ervaren dat vast anders. Vertaald 
in lengte is dit 139.000 km weg. Daarvan zijn 85% gemeentelijke wegen, 
waaronder dus de straat voor uw huis (cbs, 2016). 

Ruimtegebruik 
per provincie
2012
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Openbare ruimte delen 

Wat betreft infrastructuur hebben inwoners van dunbevolkte provincies 
meer weg ‘per hoofd van de bevolking’ dan de inwoners van de Randstad. 
Natuurlijk ligt de dichtheid van het aantal wegen wel hoger dan gemid-
deld in dichtbevolkte gebieden, dit geldt ook voor spoorwegen. In totaal 
is het spoorwegnet in Nederland 3.000 km lang (cbs, 2016). Gelderland is 
de kampioen van het spoor met 544 km en in Flevoland ligt slechts voor 
67 km aan spoorweg. Gemiddeld heeft Nederland één station op 7,6 km 
spoor (cbs, 2016).

Nederlanders moeten hun ruimte en bijbehorende openbare voorzienin-
gen, zoals het spoor, steeds meer delen. Door de enorme bevolkingsgroei 
van 5,1 miljoen (1900) naar 17,2 miljoen (2018) is de beschikbare ruimte 
per inwoner met meer dan twee derde afgenomen (cbs, 2016). Vooral in 
de Randstad komt steeds meer druk op de beschikbare vierkante meters 
groen. Zo hebben inwoners van Friesland of Drenthe meer dan acht keer 
zo veel landbouwgrond ‘per hoofd van de bevolking’ dan inwoners van 
Zuid-Holland (cbs, 2016).

Ruimte per inwoner  
in Nederland
per vierkante meter 
1900 – 2012

In de periode vóór 1970 is de 
hoeveelheid stedelijk gebied 
per inwoner niet bekend 
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Herbestemming

Hoewel landbouw nog steeds meer dan 70% van de totale grond in 
Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en Overijssel beslaat, neemt de 
landbouw in Nederland gestaag af – en dat terwijl Nederland als tweede 
landbouwexporteur ter wereld blijft groeien (cbs, 2016; 2017). Veel van de 
voorheen agrarische grond wordt gebruikt voor woningbouw, maar ook 
komt er veel natuur- en recreatiegebied bij. In tegenstelling tot de perio-
de 2006-2008 hebben de recente verdwenen landbouwgronden zelfs va-
ker een groen karakter, dan dat de oude weilanden worden volgebouwd 
met nieuwbouwwijken (cbs, 2016). 

Ook het watergebied binnen Nederland neemt toe en dit zal alsmaar 
meer worden. Eén van de ruimtelijke ordening hoogstandjes waar Ne-
derland om wordt geroemd, is het project ‘Ruimte voor de Rivier’. Om 
hoge waterstanden van de rivieren de baas te kunnen, wordt op ruim 
dertig plaatsen langs de Rijntakken meer ruimte voor het water gecre-
eerd. Daarnaast is het hergraven van gedempte grachten een heuse trend 
als klimaatadaptatie in steden. Zo wordt elk stukje Nederland steeds 
herbestemt en herbestemt naar de doelstellingen van dat moment.

Bestemming 
van verdwenen 
landbouwgrond 
2000 – 2010

Bron: CBS
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“Daarom ga ik een vergaand, vereenvoudigd en gebundeld  
omgevingsrecht als geheel neerzetten, dat niet alleen de  
knelpunten van vandaag oplost, maar ook een goede wettelijke 
basis biedt voor de maatschappelijke opgave van morgen.”

Met deze boodschap kondigde Rutte I in 2011 de komst van een eenvou-
diger en beter omgevingsrecht aan. Inmiddels zijn we zeven jaar verder. 
Welke balans kunnen we opmaken? De Omgevingswet is door de Tweede 
en Eerste Kamer aangenomen, maar nog niet in werking getreden. De 
wetgever heeft al diverse wetten en regelingen voorgesteld om de Om-
gevingswet te repareren. De inwerkingtredingsdatum is uitgesteld van 
2018, naar 2019 en … staat nu gepland voor 2021. En, last but not least: 
we hebben een nieuw verantwoordelijk bewindspersoon: D66-minister 
Ollongren.

Eenvoudig beter
De Omgevingswet wordt gezien als één van de meest omvangrijke wet-
gevingsoperaties van de Nederlandse geschiedenis. Gezien de taakstel-
ling voor de gemeenten, wordt de wet zelfs vergeleken met de vierde 
decentralisatie, volgend op de drie binnen het sociale domein. Voor de 
invoering van de Omgevingswet gaf Rutte I ons diverse overtuigende 
argumenten. Zo zou de wet beter aansluiten bij de behoefte en Europese 
wet- en regelgeving en zouden de instrumenten uit de wet leiden tot een 
meer integraal afwegingskader. Ook werd ons een betere rechtsbescher-
ming beloofd.

De bedoeling van de nieuwe Omgevingswet was 
en is om het omgevingsrecht eenvoudiger en  
beter te maken. Mariëtta Buitenhuis verwoordt 
waarom dat volgens haar niet is gelukt en het  
geheel juist complexer is geworden. 
Door Mariëtta Buitenhuisw

Mariëtta Buitenhuis · Eenvoudig en beter of onnodig en complex?
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Het belangrijkste en meest genoemde argument vóór de invoering van de 
Omgevingswet is de vereenvoudiging en verbetering van het ruimtelijk 
bestuursrecht en zo’n beetje alles wat daarbij komt kijken. Kortgezegd 
zorgt de Omgevingswet voor een Eenvoudiger en Beter stelsel in het orde-
nen van ruimte. Hieraan ligt de probleemstelling ten grondslag dat het 
huidige omgevingsrecht is uitgegroeid tot een complex stelsel aan wette-
lijke kaders, waar zelfs deskundigen het speelveld niet meer van kunnen 
doorgronden. De Omgevingswet zou daarin alles veranderen.

Niet elke verandering is een verbetering
De oorspronkelijke argumenten voor de invoering van de Omgevings- 
wet overziend en de laatste ontwikkelingen aanschouwend, betwijfel  
ik soms of we de oorspronkelijke doelstelling van de Omgevingswet  
– Eenvoudig en Beter – niet uit het oog zijn verloren. Hierna bespreek ik 
een aantal argumenten die tegen de stelling pleiten dat de Omgevings-
wet het huidige omgevingsrecht vereenvoudigt.

Geen behoefte aan vereenvoudiging
De Omgevingswet gaat uit van de veronderstelling dat het omgevings-
recht baat heeft bij een reductie aan regels. Deze veronderstelling kan 
in twijfel worden getrokken. In dit opzicht is het interessant dat op het 
gebied van vergunningverlening in 2010 reeds een belangrijke vereenvou-
digingsslag heeft plaatsgevonden, namelijk de invoering van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (ook wel bekend als de Wabo). Ik geef 
in het kader een voorbeeld dat illustreert wat de Wabo precies veranderde.

Stel iemand wil aan zijn huis een serre bouwen, in strijd met het geldende 
bestemmingsplan. Voorheen moesten voor het tot uitvoering brengen van 
deze ontwikkeling verschillende vergunningen worden aangevraagd: een 
bouwvergunning en een vergunning voor het afwijken van het bestem-
mingsplan. Was de woning een monument, dan kwam daar ook een monu-
mentenvergunning bij. Met de komst van de Wabo hoeft voor de bouw van 
de serre in principe nog maar één vergunning te worden aangevraagd: de 
omgevingsvergunning.

Eén vergunning voor een project in plaats van diverse deelvergunnin-
gen: dat klinkt voor velen als muziek in de oren. Door de politiek werd 
de komst van de allesomvattende omgevingsvergunning dan ook met 
veel lof ontvangen. Dit terwijl uit de praktijk bleek dat burgers en be-
drijven juist graag dankbaar gebruik maakten van de mogelijkheid om 
deelvergunningen aan te vragen. Zo hoorden zij van het bevoegd gezag 
bijvoorbeeld graag eerst of de ontwikkeling in overeenstemming met het 
bestemmingsplan was, voordat zij met het bouwen begonnen. Met de 
komst van de Wabo werd de aanvraag van de deelvergunning bemoeilijkt.

De oorspron-
kelijke argu-
menten voor de 
invoering van de 
Omgevingswet 
overziend en  
de laatste ont-
wikkelingen 
aanschouwend, 
betwijfel ik 
soms of we de 
oorspronkelijke 
doelstelling van 
de Omgevings-
wet – Eenvoudig 
en Beter – niet 
uit het oog zijn 
verloren.
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Achteraf  
gezien was  
het beter  
wanneer iets 
minder haast 
was gemaakt 
met de  
Omgevingswet

Vereenvoudiging heeft in dit opzicht voor de praktijk dus niet altijd tot 
verbetering geleid. Een oorzaak van het blindelings uitgaan van deze 
veronderstelling is dat aan de Wabo geen uitgebreide probleemanalyse 
ten grondslag lag. Voor er nog maar enige ervaring met de Wabo was 
opgedaan, werd in 2011 de Omgevingswet aangekondigd. Zou de Omge-
vingswet niet opnieuw een geromantiseerd idee zijn van vereenvoudi-
ging? Ook bij de Omgevingswet blijkt een gefundeerde probleemanalyse 
afwezig. Achteraf gezien was het beter wanneer iets minder haast was 
gemaakt met de Omgevingswet – die uiteindelijk toch tot 2021 is uitge-
steld; zoveel haast was er dus blijkbaar niet – en deze probleemanalyse 
en eerste ervaringen met de Wabo waren afgewacht. 

Stelsel van amvb’s en ministeriële regelingen leidt tot complexiteit
Het omgevingsrecht bestaat momenteel naar schatting uit 35 wetten, 
4700 wetsartikelen, 120 algemene maatregelen van bestuur (hierna: am-
vb’s) en 120 ministeriële regelingen. Met de Omgevingswet wordt een po-
ging gedaan de honderden bepalingen op het gebied van het omgevings-
recht terug te brengen naar één wet: de Omgevingswet. Daarnaast komen 
vier amvb´s en een aantal ministeriële regelingen te gelden. Veel van wat 
nu in formele wetten is geregeld, wordt naar deze amvb’s en ministeriële 
regelingen overgeheveld. 
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Het regelen van meer zaken op niveau van amvb en ministeriële rege-
ling beoogt meer overzichtelijkheid, waar op zich niemand tegen kan 
zijn. Toch heeft het stelsel van amvb’s en ministeriële regelingen diverse 
nadelige gevolgen. Ten eerste kan worden opgemerkt dat doordat in de 
Omgevingswet slechts normen worden opgenomen, die vervolgens in 
amvb’s en ministeriële regelingen worden uitgewerkt, de Omgevingswet 
niet duidelijker wordt ten opzichte van de huidige situatie. Voor gebrui-
kers van de Omgevingswet wordt het daardoor alsnog lastig hun weg 
te vinden in het woud aan regels in de Omgevingswet, diverse amvb’s 
en ministeriële regelingen. Zeker nu die regels op een andere plaats 
teruggevonden moeten worden en soms een andere inhoud hebben. Ten 
tweede leidt het stelsel van amvb’s tot rechtsonzekerheid bij zowel de 
gemeenten als burgers, omdat zij geen rechtstreeks beroep op de amvb’s 
en ministeriële regelingen kunnen doen. Ten derde zijn de Tweede en 
Eerste Kamer met het stelsel van amvb’s en ministeriële regelingen 
grotendeels buiten spel gezet, omdat zij over uitvoeringsbesluiten niets 
te zeggen hebben. Mijns inziens was het achteraf gezien beter geweest 
meer zaken rechtstreeks in de Omgevingswet zelf te regelen.

Flexibiliteit gaat ten koste van duidelijkheid 
Een doelstelling van de Omgevingswet is dat het omgevingsrecht flexibe-
ler wordt ten opzichte van het huidige systeem van wet- en regelgeving. 
Met flexibiliteit wordt bedoeld het verruimen van wettelijke kaders met 
het doel meer algemene wettelijke doelstellingen te verwezenlijken. Een 
voorbeeld is de ruimte die aan bestuursorganen wordt geboden om van 
algemene voorschriften af te wijken. Hiermee wordt het voor gemeenten 
makkelijker duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Iets waar iedere 
D66’ers alleen maar voorstander van kan zijn. Deze afwijkingsruimte 
gaat echter ten koste van voorspelbaarheid, inzichtelijkheid en rechtsze-
kerheid. Ik illustreer dit met een voorbeeld.

Een voorbeeld is het omgevingsplan dat de gemeenteraad onder vigeur van 
de Omgevingswet voor het gehele gemeentelijk grondgebied gaat vaststel-
len. Voor het centrum kan de gemeenteraad bijvoorbeeld bewust besluiten 
geen bestemmingen aan te wijzen waarbinnen een XL-supermarkt kan 
worden gerealiseerd. Van deze regels kan het college in de toekomst afwij-
ken, zonder toestemming van de gemeenteraad. Op dat moment weten de 
centrumbewoners minder goed waar zij aan toe zijn ten opzichte van de 
situatie dat de gemeenteraad hier de regie in handen heeft.

Omgevingsplan niet werkbaar
Duidelijk is dat de gemeente een van de belangrijkste spelers is in het 
omgevingsrecht. Met de komst van de nieuwe wet komen alle gemeen-
ten in 2021 te beschikken over één omgevingsplan voor het gehele ge-
meentelijk grondgebied, in plaats van de diverse bestemmingsplannen 
en beheersverordeningen die de gemeenteraad daar nu voor vaststelt.

Op de komst van het omgevingsplan is veel kritiek geuit. Zo wordt 
gewaarschuwd dat de introductie van het omgevingsplan leidt tot het 

De Tweede en 
Eerste Kamer 
zijn met het 
stelsel van  
ministeriële  
regelingen en 
amvb’s groten-
deels buiten 
spel gezet, 
omdat zij over 
uitvoeringsbe-
sluiten niets te 
zeggen hebben



39

‘slaan van een nietje’ door de grote stapel verordeningen en voorschrif-
ten over de leefomgeving. Verder is er ook veel onduidelijkheid over wat 
voor regels er nu wel en niet in het omgevingsplan thuishoren. Zo is 
bepaald dat regels over openbare orde geen plaats in het omgevingsplan 
krijgen.

Neem nou de marktverordening waar veel gemeenten over beschikken, 
die tevens het oogmerk heeft de verrommeling van het staatbeeld tegen te 
gaan. Valt deze verordening onder de zorg voor de fysieke leefomgeving? 
Het antwoord lijkt te zijn dat de regels uit deze marktverordening uit elkaar 
moeten worden getrokken: delen gaan op in het omgevingsplan en het 
overige blijft opgenomen in de marktverordening. Gewaarschuwd wordt 
dat het omgevingsplan mogelijk een slagveld aan verordeningen achterlaat, 
waaruit happen zijn genomen die in het omgevingsplan terecht komen.

Tot slot zal de democratische rol van de gemeenteraad met de komst 
van de Omgevingswet naar mijn mening beperkter worden. Zo kan de 
gemeenteraad zijn bevoegdheid om delen van het omgevingsplan vast te 
stellen aan het college delegeren en kan het college zonder toestemming 
van de gemeenteraad van de regels uit het omgevingsplan afwijken. Dat 
is kwalijk, zeker vanuit D66-perspectief, omdat de het enige democra-
tisch gelegitimeerde orgaan in de gemeente is dat rechtstreeks door zijn 
inwoners wordt gekozen. Ik denk dat het goed zou zijn in dit opzicht in 
meer waarborgen voor de gemeenteraad te voorzien. Dit zou op lande-
lijk niveau geregeld kunnen worden door de amvb’s of de in voorberei-
ding zijnde invoeringsregelingen te wijzigen, op zodanige wijze dat de 
gemeenteraad toch haar vvgb-bevoegdheid 1 behoudt. Tegelijkertijd heeft 
de gemeenteraad de beschikking over diverse instrumenten om zelf zijn 
regie te behouden, bijvoorbeeld door beleidsregels te formuleren over 
hoe en wanneer hij actief in kennis wil worden gesteld van de aange-
vraagde omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit waar-
mee van het omgevingsplan wordt afgeweken.

Conclusie
In deze bijdrage is de stelling tegen het licht gehouden dat de Omgevings-
wet het ruimtelijk bestuursrecht eenvoudiger maakt. Met tenminste vier 
argumenten kan worden betoogd dat de komst van de Omgevingswet het 
omgevingsrecht niet vereenvoudigt, maar juist complexer maakt:
• Eén regeling is niet altijd duidelijker;
• Het opnemen van meer regels op niveau van AMvB maakt het  
 omgevingsrecht juist complexer;
• Flexibiliteit gaat ten koste van duidelijkheid;
• Het omgevingsplan is voor gemeenten onwerkbaar.

Ik trek hieruit de conclusie dat het idee om het omgevingsrecht te ver-
eenvoudigen goed was, aangezien over het huidige omgevingsrecht veel 
klachten bestaan over bijvoorbeeld de hoeveelheid en complexiteit van 
regels. Op de uitwerking van dit idee is naar mijn mening echter veel aan 
te merken. 1

1 | vvgb: verklaring van  
geen bezwaar
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Minister Ollongren informeert binnenkort de Tweede en Eerste Ka-
mer over het advies van de Raad van State op de Algemene Maatregelen 
Van Bestuur van de nieuwe Omgevingswet (ow). De Omgevingswet gaat 
onder andere over de vergunningverlening van grootschalige en com-
plexe projecten, projectbesluiten en m.e.r.-plichtige projecten die in ons 
dichtbevolkte en mondige land bijna altijd tot sociale en politieke onrust 
en daarmee hoge kosten leiden. Niet alleen voor de initiatiefnemer, 
maar ook voor de overheid en daardoor voor de burger. Bij het ontwerp 
van deze wet is onvoldoende gekeken naar het doelmatig betrekken van 
burgers bij besluiten die zijn leefomgeving aangaan en zijn bewezen 
oplossingen in vergelijkbare landen niet onderzocht. De nieuwe wet gaat 
op het gebied van burgerparticipatie uit van goede intenties en stelt geen 
eisen aan het participatieproces, uniek in de wereld. In andere landen 
wordt in toenemende mate een internationale standaard succesvol ge-
hanteerd, onderschreven door tientallen maatschappelijke organisaties, 
gehanteerd door honderden bedrijven en met biljarden aan kapitaal als 
bewijs. Ik houd daarom een dringend pleidooi om deze ernstige weef-
fout in de amvb te herstellen en sluit af met een pleidooi om voor de nog 
geen 100 projectbesluiten en m.e.r.-plichtige projecten per jaar een klei-
ne maar zeer effectieve wijziging aan te brengen. Wordt dit niet serieus 
overwogen, kan er maar een verklaring zijn: het bestuur in Nederland 
wil regentesk blijven en dit kan D66 electoraal duur komen te staan.

De Omgevingswet stelt geen inhoudelijke eisen aan 
het participatieproces en laat burgerparticipatie dus 
afhangen van goede intenties. Een grote fout, betoogt 
Eelco de Groot, terwijl er over de grens genoeg voor-
beelden zijn van hoe het wel kan.

Herstel weeffout 
burgerparticipatie 
in Omgevingswet
Door Eelco de Groot
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Pleidooi voor een democratisch en kosteneffectief besluitvormingsproces
De nieuwe Omgevingswet, die in 2021 in werking zal treden, is de meest 
ingrijpende stelselherziening sinds de invoering van de grondwet in 
1848. De oude situatie, weergegeven in 26 wetten en vele amvb’s is steeds 
lastiger te hanteren voor bedrijven, burgers en overheid. Het is daarom 
goed dat dit ingewikkelde stelsel herzien wordt. In dit essay focus ik in 
op een klein maar essentieel onderdeel van de Omgevingswet, namelijk 
burgerparticipatie. Ook dit onderdeel vraagt modernisering, vanuit zowel 
een democratisch als kosteneffectief oogpunt. Ik wil in dit essay ingaan 
op in hoeverre die modernisering van burgerparticipatie in de nieuwe 
ow en amvb’s tot stand is gekomen en welke democratische en financiële 
effecten dit heeft. Hierbij focus ik op de besluitvorming van complexe 
projecten, bestaande uit projecten met een significante impact en schaal 
op de leefomgeving, gedefinieerd als (1) projectbesluiten, projecten 
van nationaal belang zoals vliegvelden, hoogspanningstracé’s en grote 
windparken op land; en (2) m.e.r.-plichtige projecten, projecten met een 
significante impact en schaal zoals wegen, zonneparken, brzo-bedrij-
ven, geothermie en intensieve veehouderij. Dit soort projecten, in totaal 
nog geen honderd per jaar, hebben vanuit een democratisch en kostenef-
fectief oogpunt een slecht trackrecord in Nederland. Te denken valt aan 
de A4 bij Delft/Schiedam, de Betuwelijn en hsl, de discussies rondom 
Schiphol en Lelystad, windparken op land, co2 opslag en vele andere. 

Burgerparticipatie was al wettelijk verplicht in vele westerse en niet-wes-
terse landen, en is dat vanaf 2021 ook in Nederland. Maar in Nederland 
is iets unieks aan de hand. Wat burgerparticipatie is wordt niet genor-
meerd in de amvb. De Raad van State schreef in haar publiek beschikbare 
advies in 2014 over de Omgevingswet het volgende: “Volgens de toelich-
ting zou een weigering van een aanvrager om mee te werken aan een 
ingepast inspraakmoment het bevoegd gezag aanleiding kunnen geven 
om te oordelen dat niet in voldoende mate tot een afgewogen besluit kan 
worden gekomen over de aanvaardbaarheid van de activiteit. Dat zou 
kunnen leiden tot een weigering van de aanvraag. Een dergelijke wei-
gering behoeft een uitdrukkelijke wettelijke grondslag, waarin de Awb 
noch enige andere wet voorziet”. 

Maar die weigeringsgrondslag is er niet. Dat betekent dat wanneer een 
initiatiefnemer een vergunning aanvraagt waarin burgerparticipa-
tie ontbreekt of van onvoldoende kwaliteit is, het Bevoegd Gezag een 
vergunning niet kan weigeren. De burger kan geen verhaal halen bij de 
rechter, ook niet bij de hoogste bestuursrechter van ons land; de Raad 
van State. Zij moet de bal terugkaatsen, het is aan het Bevoegd Gezag zelf 
om de kwaliteit van participatie te beoordelen. De burger die dacht dat 
zijn rechten nu wettelijk waren geborgd staat opnieuw met lege handen. 
Het laat zich raden wat voor effect dit heeft op de kloof tussen burger en 
overheid en het vertrouwen van de burger in politiek en overheid, dat 
met deze nieuwe wet juist moest verbeteren!
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De kosten van vertragingen, scopewijzigingen, afstel en reputatieschade 
zijn fors, voor het bedrijfsleven, maar ook voor de overheid, en dus voor 
de burger. Rijkswaterstaat becijferde in 2009 al dat de bovenwettelijke 
inpassingskosten voor rijkswegen 5-20% van de technische realisatie-
kosten bedragen, met uitschieters van 100%. Deze zijn grofweg 50-50 
verdeeld over verfraaiingen (die de burger wil) en gedoe (dat de burger 
niet wil) om het ontwerp maatschappelijk gedragen te krijgen. Dit be-
tekent concreet dat voor de A6 van Schiphol naar Lelystad 500 miljoen 
euro betaald wordt aan overleg en gedoe. Dat is internationaal gezien 
fors. Wanneer het besluitvormingsproces 20% effectiever zou zijn, wordt 
alleen al op dit project €100 miljoen bespaard. Voor de kleine honderd 
projectbesluiten en m.e.r.-plichtige projecten per jaar betekent dit mil-
jarden aan besparingen. 

Wordt dit er straks beter op? De Omgevingswet gaat uit van vertrouwen 
en goede intenties van initiatiefnemer, overheid en burgers op lokaal 
niveau. De juiste plannen en uitvoering volgen dan op natuurlijke wijze 
vanzelf. In hoeverre dit Kantiaans principe in praktijk werkt wanneer het 
spannend wordt (en dat zijn complexe projecten per definitie) is zeer de 
vraag. In eerder genoemde advies merkte de Raad van State reeds op:“De 
Afdeling kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de huidige uitvoe-
ringspraktijk zelden gebruik maakt van de mogelijkheid om gelegenheid 
tot inspraak te bieden in de gevallen waarin dat niet wettelijk voorge-
schreven is.” Waarschuwingen op het gebied van capaciteiten: “burgers 
en bedrijven zijn niet steeds zelf in staat adequate gedragsregels te 
formuleren,”; rechtsonzekerheid: “Bedrijven en burgers kunnen gecon-
fronteerd worden met rechtsonzekerheid, doordat in verschillende pro-
vincies of gemeenten uiteenlopende voorschriften worden vastgesteld,”; 
en kosteneffectiviteit: “Extra bestuurslasten kunnen ook voortkomen uit 
de mogelijkheid dat burgers en bedrijven een beroep doen op gelijkwaar-
digheidsbepalingen,” zijn tot op heden niet beantwoord. De Raad van 
State sluit af met: “Tot slot bestaat nadrukkelijk het risico dat de moge-
lijkheden tot flexibilisering leiden tot een complex van regels dat voor 
betrokkenen moeilijk inzichtelijk en voorspelbaar zal zijn. Als voor elke 
situatie specifieke voorschriften kunnen worden gesteld, zullen daar-
over ook weer vragen rijzen en nadere regels kunnen worden gesteld”.
Genoeg democratische vragen dus. Maar wat zijn de financiële effecten 
van de regeldruk van de amvb’s? In opdracht van het Ministerie van i&m 
zijn deze onderzocht door het consultancybureau sira. Het rapport ‘Fi-
nanciële effecten amvb’s Omgevingswet’ werd in oktober 2016 publiek. 
Hoewel wordt benadrukt dat onder andere op het terrein van burger-
participatie de financiële effecten niet kwantitatief kunnen worden 
ingeschat, komt men toch met cijfers: bedrijven besparen tussen de €450 
en 900 miljoen, overheidsinstellingen tussen de €75 en 130 miljoen. De 
Minister heeft de kamer hierover per brief geïnformeerd op 18 november 
2016. De onderzoekers zijn aanmerkelijk positiever dan de Raad van State 
en verwachten dat de kosten voor bezwaar- en beroepsprocedures enkele 
jaren zullen stijgen, maar door de zorgvuldige voorbereiding zullen 
uiteindelijk “voordelen worden behaald voor zowel bedrijven, overhe-
den en waarschijnlijk ook burgers”. De onderzoekers gaan ervanuit dat 
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vereenvoudiging van regelgeving leidt tot lagere kosten, maar hoe wordt 
nooit duidelijk. De respondenten verwachten bij projectbesluiten “dat de 
tijd voor het vastleggen van het doorlopen proces beperkt zal zijn omdat 
alle afwegingen al zijn gemaakt”. Dat is nou niet bepaald in de geest van 
het vroegtijdig betrekken van burgers. 

Voor een representatief onderzoek verwacht je dat stakeholders worden 
benaderd die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met ingewikkel-
de burgerparticipatie. Naast 25 overheids- en semioverheidsinstellingen 
heeft sira 8 stakeholders uit het bedrijfsleven geraadpleegd (p. 111): de 
Koninklijke Metaalunie, zlto (boeren en tuinders), hiswa, ion, bovag, 
Nederlandse Fruitteler Organisatie, Nederlandse Rubber- en Kunststof-
industrie en arn Amsterdam (een auto recyclingbedrijf). Het is onbegrij-
pelijk dat geïnformeerde stakeholders zoals de energie-, infra-, bouw- en 
brzo-bedrijven, academici en maatschappelijk middenveld (bijv. Vereni-
ging Eigen Huis, npbo, milieuorganisaties), de commissie m.e.r. en de 
Raad van State, die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met burger-
participatie en zich hier zorgen over maken, nooit zijn geraadpleegd. 
De ernst van het probleem en het vergevorderde stadium van de besluit-
vorming rondom de ow, vraagt om een krachtige en effectieve herstel-
maatregel. Gelukkig is Nederland niet het enige land ter wereld dat 
projecten met een significante impact op de leefomgeving moet reali-
seren in een beperkte ruimte met een mondige bevolking die sceptisch 
staat tegenover overheid en bestuur. Tegelijkertijd met het ontstaan 
van de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de jaren ’70 is het sociale zusje 
ontstaan, de social impact assessment (sia). In die tijd werd de sia 
vooral gehanteerd in Angelsaksische landen. Inmiddels wordt de sia 
wereldwijd uitgevoerd en is in zo’n 40 landen wettelijk verplicht, naast 
eerdergenoemde landen bijvoorbeeld ook in Chili, Zuid-Afrika, de Filip-
pijnen en Groenland. In Europa wordt de sia in o.a. Finland, Verenigd 
Koninkrijk, Italië, Oostenrijk en Oost-Europese landen toegepast. Ook in 
Suriname, onder andere door het staatsoliebedrijf, en Aruba. Maar niet 
in Nederland, Duitsland en België. 

Wereldwijd is de meest gebruikte sia-norm die van de ifc. Deze wordt 
door bijna alle toonaangevende commerciële banken gehanteerd, waar-
onder in Nederland de ing, abn en de Rabobank, door multilaterale in-
stellingen als de Wereldbank en Europese Investeringsbank en door mul-
tinationals als Shell. De sia onderzoekt de sociaaleconomische effecten 
en beheersmaatregelen van complexe projecten met omwonenden. Ef-
fecten worden beheerst binnen technische en financiële mogelijkheden, 
over de aanvaardbaarheid van overblijvende effecten beslist het bevoegd 
gezag, net als bij de m.e.r. De sia kent een representativiteitseis om om-
wonenden te betrekken, zij ondervinden immers de effecten, gebaseerd 
op een robuuste sociaaleconomische nulmeting. Deliberatieve principes 
als tijdigheid, complete en begrijpelijke niet-technische samenvattingen 
over aard, duur en start van het project en een besluitvormingsproces dat 
omwonenden gelegenheden biedt om hun opvattingen met betrekking 
tot de risico’s, effecten en mitigerende maatregelen van het project te for-
muleren, zijn verplicht. Dat betekent dat alle belanghebbenden evenredig 
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en geïnformeerd worden betrokken in het besluitvormingsproces.
Jaarlijks worden honderden sia’s wereldwijd uitgevoerd, met biljarden 
aan kapitaal. Dit aantal is groeiende, vanwege de bewezen effectieve en 
professionele risicobeheersing. De sia gaat niet uit van intenties, maar 
stelt eisen aan onderdelen in een logisch en systematisch proces. 

De sia is uiteraard te vinden in de ‘Inspiratiegids Participatie’ van de ow, 
naast vele andere ongelijksoortige methoden en technieken waaruit het 
ingewikkeld kiezen is. Nederland hanteert daarmee de best beschikbare 
internationale normen niet, een onwaardige positie voor een gidsland 
op het gebied van democratie, recht en vrede. Ook loopt Nederland een 
groot risico op nog hogere kosten door verwachtingen van burgers ten 
aanzien van burgerparticipatie niet waar te kunnen maken. Suriname 
overweegt om de sia net als de m.e.r. binnenkort wettelijk verplicht te 
stellen. Laten we dat voorbeeld volgen, en daarmee het democratisch 
gehalte versterken, het vertrouwen van de burger herwinnen en de 
bespaarde kosten nuttiger inzetten. Minister Schultz Verhagen kon zich 
op vragen van D66 Eerste Kamerlid Petra Stienen op 30 mei 2017 goed 
voorstellen dat voor complexe projecten voor een sia wordt gekozen. 

In het regeerakkoord schitteren democratische vernieuwingen door 
afwezigheid. Minister Ollongren kan met een eenvoudige maatregel 
burgerparticipatie voor deze complexe projecten op het best beschikbare 
internationale niveau brengen.  

Dit kan zij doen door bij de invoeringsregeling de aanvraagvereisten voor 
projectbesluiten en m.e.r.-plichtige projecten te laten voldoen aan de 
Europese mer Richtlijn en aan de breed gehanteerde internationale ifc 
norm. Dat betekent concreet dat een milieu- en sociaaleffectrapport en 
een milieu- en sociaalmanagementplan voortaan voor deze projecten 
verplicht wordt gesteld. Dit is democratisch en kosteneffectief, en daar 
moet een meerderheid voor te vinden zijn. 1

Eelco de Groot  
werkt als senior lector 
en onderzoeker Risk 
Management aan de 
TU Delft. Eerder werkte 
hij voor Royal Has-
koningDHV, Cordaid, 
Artsen Zonder Grenzen 
en Accenture.
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Ik woon al sinds 2002 met veel plezier in de Grasstraat in Utrecht- 
Noordoost. Toen we daar 16 jaar geleden kwamen wonen, zonder kinde-
ren, woonden er nog voornamelijk vrijgezellen en weduwen in de straat 
en gebeurde er eigenlijk niet zoveel. Twee auto’s door de straat was een 
drukke dag. Dat is in 16 jaar wel veranderd. Bij goed weer is de straat 
het domein van zeker twintig kinderen tussen 1 en 15 jaar. Maar ook de 
jonge ouders leven veel meer met elkaar en op straat bij gebrek aan een 
achtertuin. Al zolang we er wonen is het een woonerf en staat er een 
parktafel van de gemeente. Ontzettend gezellig en daar ontstond dan ook 
het idee om de straat helemaal autovrij te maken, of een echte ‘Gras-
straat’ zoals we samen fantaseerden. Toen de gemeente Utrecht vervol-
gens het idee van een “Leefstraat” lanceerde, hebben we met een groepje 
buren de stoute schoenen aangetrokken en een plan ingediend. Je mag 
dan je straat in de zomermaanden tijdelijk voor autoverkeer afsluiten 
en intensiever gebruiken voor buurt- en straatactiviteiten. Voor onze 
straat eigenlijk niets nieuws dachten we. Er werd al jaren volop op straat 
geleefd en het weinige autoverkeer werd in de zomer vaak door spelen-
de kinderen en hun rondslingerende speelgoed toch al gedwongen een 
stukje om te rijden. Veiliger en dus beter, dachten we... 

Mensen meer regie geven over hun omgeving klinkt 
goed, maar teveel regelgeving en formele eisen zijn 
funest voor menselijke interacties. Een kleine groep 
kan het voor de rest verpesten. 
Door Mark Sanders
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Na de eerste draagvlakmeting in de eigen straat bleken enkele van onze 
buren zich eigenlijk al jaren heimelijk behoorlijk te irriteren aan al dat 
kinder- en volwassenenplezier. Daar wilde men echter niets van zeggen 
“om niet voor zeikerd” te worden aangezien, maar het Leefstraat voorstel 
was blijkbaar een mooie gelegenheid om dat ongenoegen wel kenbaar 
te maken. Dat was even schrikken. We dachten iets leuks voor te stellen 

voor iedereen en dan blijk je ineens toch meer 
een Tokkie dan je ooit gedacht had. Maar als 
niemand ooit iets zegt, kun je, weet ik nu uit 
ervaring, zonder het te weten anderen behoor-
lijk irriteren. De inspraakavond klaarde na een 
uurtje de lucht. Irritaties werden uitgesproken, 
besproken en eigenlijk was vanaf dat moment de 
situatie al meteen anders. We leven nog steeds 
lekker op straat en de kinderen spelen nog 
steeds buiten. Maar ze voetballen niet meer te-
gen de muur en hangen niet meer tegen het hek. 
En de ouders houden elkaar en hun kroost, zeker 
na 22.00 uur, bijna automatisch meer in toom. 

Toch kun je het nooit iedereen helemaal naar de zin maken. En wat in-
teressant is om te zien, is hoe mensen, als ze eenmaal geklaagd hebben, 
ook niet gemakkelijk in een positieve, constructieve houding te manoeu-
vreren zijn. Het plan is aangepast en nogmaals besproken. Zoals de ge-
meente ook van initiatiefnemers vraagt. En uiteraard is aan de bezwaren 
en zorgen zoveel mogelijk tegemoetgekomen. Maar er blijft een kleine 
harde kern van vier tegenstanders vanuit de aangrenzende straat die op 
basis van behoorlijk vergezochte en grotendeels verzonnen en veronder-
stelde problemen formele bezwaren maakt en zelfs met een kort geding 
dreigt. Om te voorkomen dat men moet toegeven dat er met de buren 
best te praten valt, zoekt men zijn heil in formele procedures. Wat daar 
de uitkomst ook van moge zijn, de schade is al gedaan. Net zoals de ver-
beteringen in de leefbaarheid al waren gerealiseerd nog voordat het plan 
was ingediend, juist omdat men wel constructief het gesprek aanging.

De burger meer regie geven in de openbare ruimte en zijn eigen leef-
omgeving klinkt op papier heel mooi. En er zijn ook vast veel mensen 
die betogen dat dit netjes en goed formeel geregeld moet worden. Mijn 
stelling is dat dat niet kan. Formele rechten en plichten (bureaucratie) 
staan menselijke interactie in de weg. Warren Buffet zei ooit dat elk pro-
bleem zich laat oplossen zolang je er de juristen (regels) en de accoun-
tants (geld) buiten laat. Meer regie voor de burger in zijn eigen omgeving 
is voor de samenleving een oefening in samen leven. En dat vraagt van 
bestuur, politiek en pers dat ze op gepaste afstand alleen ongelukken 
voorkomen. Die les voor de samenleving is hard nodig en de gemeente 
Utrecht verdient naar mijn bescheiden mening lof en navolging met haar 
programma. 1    

Mark Sanders is econoom en hopelijk deze zomer leefstraatbewoner.
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De inrichting van de publieke ruimte kan leiden tot 
controverse. Hoe dienen we als democratische sa-
menleving om te gaan met de rol van het verleden, 
binnen de publieke ruimte, zonder bij te dragen aan 
verdere polarisering van de samenleving? 
Door Gerben Bakker & Gert Jan Geling

Toen in 2011 het standbeeld van Jans Pieterszoon Coen in Hoorn 
werd omgereden door een vrachtwagen, startte een activistische groe-
pering direct een petitie tegen de terugplaatsing ervan. De indieners 
vroegen daarmee aandacht voor de ‘wrede daden’ van Coen en stelden 
voor om een tekstbord bij het beeld te plaatsen, of het te vervangen door 
een stadgenoot ‘op wie Hoorn wel trots kon zijn’. De gemeente koos voor 
terugplaatsing, met een nieuw, verklarend tekstbord. 1

Omgekeerd viel in Urk waar te nemen hoe juist pogingen om het verle-
den uit te wissen een nationalistische tegenreactie in de hand werkte. 
Hier wilde men juist de controversiële episodes uit het verleden zicht-
baarder maken zonder nuance. In Urk pleitte een lokale partij er inmid-
dels voor om juist nieuwe straten te vernoemen naar ‘helden uit het 
verleden’ zoals Michiel de Ruyter en Johan Maurits: ‘Wij hebben ze hoog 
in het vaandel staan en willen ze eren in plaats van wegdenken”. 2

Dergelijke tegengestelde gebeurtenissen illustreren dat de inrichting van 
de publieke ruimte, daar waar het de aanwezigheid van standbeelden 
of straatnamen die herinneren aan personen of gebeurtenissen uit het 
verleden die controverse kunnen veroorzaken in het heden betreft, een 
voedingsbodem is geworden voor polarisatie. De nieuwe identiteits-
politiek, de multi-etnische samenleving en de opkomst van identitaire 
partijen, geven voeding aan de huidige culture wars die zich sterk richten 
op de traditionele identiteit van Nederland. 

De publieke ruimte  
als voedingsbodem  
voor maatschappelijke 
polarisatie

1 | ‘Petitie tegen standbeeld 
Jan Pieterszoon Coen’, 
Historiek 10-09-2011 http://
historiek.net/petitie-tegen 
-standbeeld-jan-pieterszoon 
-coen/12704/  

2 | ‘Urkers willen straten ver-
noemen naar ‘helden uit het 
verleden’, WNL.tv, 23-01-2018 
https://wnl.tv/2018/01/23/
urkers-willen-extra-straten 
-vernoemen-naar-helden 
-verleden/  
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Hoewel mensen doorgaans niet erg op de hoogte meer zijn over de pre-
cieze geschiedenissen die te maken hebben met monumenten, beschou-
wen velen deze aanvallen als een affront, gericht op het ondermijnen 
van de oude symbolische orde van Nederland. Hieronder ligt de cruciale 
kwestie in hoeverre Nederland toebeweegt naar de multi-etnische sa-
menlevingseisen, of dat zij zich het ‘morele gewoonterecht’ voorbehoudt 
om oudere tradities te eerbiedigen. 

De controverses rondom monumenten laten zo een dieper probleem zien 
van polarisatie, oftewel, het verschijnsel dat de publieke ruimte steeds 
meer uiteenvalt in (radicale) tegenstelling. We zullen moeten nadenken 
over hoe we deze discussies op een productieve manier kunnen regisse-
ren, zonder dat de polarisatie oorlogszuchtige proporties aanneemt.
We zetten een aantal van deze controverses op een rijtje, en doen sugges-
ties voor enkele benaderingen in relatie tot de vraag hoe men hiermee in 
de toekomst kan omgaan. 

Beeldenstorm van buitenaf
‘Hoog tijd voor een beeldenstorm in de lage landen’, zo kopte De Corre- 
spondent bij monde van Tomas Vanheste, correspondent Europa in 
augustus 2017. Daarmee schaarde hij zich achter Amerikaanse activis-
ten die standbeelden van zuidelijke oorlogshelden uit de burgeroorlog 
wilden verwijderen. 3 Dergelijke standbeelden zouden ook in de Lage 
Landen verwijderd moeten worden, want ‘We geven straatnamen aan 
mensen die we willen eren’. 4 Het plaatsen van bordjes met uitleg over 
koloniale misdaden was niet afdoende, omdat ze in het niet vallen bij de 
‘imposante monumenten die heroïek uitstralen’. 5 

3 | Tomas Vanheste,  
‘Hoog tijd voor een beelden-
storm in de lage landen’,  
De Correspondent, 18-08-2017. 
 
4 | Ibidem.  
 
5 | Ibidem.
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In 2016 deed ook actiegroep ‘De Grauwe Eeuw’ weer een duit in het 
zakje door een standbeeld van Coen te bekladden. Ook de beelden van 
de Scheepsjongens van de Bontekoe en de stoep voor het voc-schip ‘De 
Halve Maen’ waren de klos. 6 Eerder werd al gepleit voor een nieuwe 
naam voor de Coentunnel. Zonder succes overigens, omdat de Gemeente 
Amsterdam het veranderen van de namen van straten en tunnels als een 
operatie zag die teveel geld zou kosten. 7 Gemeentes die zich weinig raad 
weten met dit type discussie zijn misschien snel bereid om de aandacht 
te verleggen naar praktische kwesties.

Incidenten in het buitenland voeden overduidelijk de discussies in 
Nederland, hoewel de contexten vaak ver uit elkaar liggen. In Zuid-Afri-
ka werd heftig geprotesteerd tegen de aanwezigheid van het standbeeld 
van John Cecil Rhodes aan de Universiteit van Kaapstad. ‘Rhodes moet 
vallen’, was de strijdkreet, omdat hij volgens studenten een ‘wrede racist’ 
was geweest. 8 Tegen de achtergrond van de Zuid-Afrikaanse geschiede-
nis is deze claim heel anders dan tegen de achtergrond van de context 
van de Universiteit van Oxford waar men Rhodes ook van zijn sokkel 
wilde trekken. Maar waar ook verzet ontstond. 
Welbekend zijn de protesten, die gevolgd werden door rellen en een 
aanslag, rondom het standbeeld van generaal Robert E. Lee op de campus 
van de Universiteit van Virginia in Charlottesville. In Baltimore, New 
Orleans, en op de campus van Duke University zijn eveneens standbeel-
den verwijderd. 9 Net als dat in Polen op dit moment de publieke ruimte 
gezuiverd wordt, op last van de huidige conservatieve regering, van 
straatnemen die herinneren aan het communistische verleden. 10 

In Canada ging men zelfs zo ver dat een Afrikaanse studentenorganisatie 
opriep tot het verwijderen van een standbeeld van Mahatma Gandhi van-
wege vermeende anti-zwarte opvattingen. 11  Maar hoe kunnen gekwetste 
Canadezen Gandhi werkelijk slechts op zijn racistische eigenschappen 
beoordelen als ze daarmee zijn bredere betekenis maar even tussen 
haakjes plaatsen?

Blikvernauwing
Het opgezweepte activisme wordt op ongenuanceerde manier geïmpor-
teerd naar regionale context, alwaar de discussie snel ontaardt. Mensen 
weigeren dat hun historische identiteit op de korrel wordt genomen 
door militant slachtofferschap.
Tegenstanders van koloniale heldenverering krijgen bovendien niet 
méér gelijk op het moment dat ze het beeld van hun voetstuk trekken.  
Ze scheppen vooral aversie rondom hun dwingende manier van doen,  
en daarmee dienen ze hun punt niet, namelijk dat sommige discussies 
over oorlogsmisdaden in het verleden best gevoerd mogen worden.
Monumenten, mét de context van uitlegborden, kunnen een levende 
herinnering zijn aan zaken uit ons verleden waar we vandaag de dag niet 
meer trots op hoeven te zijn. Want monumenten zijn er niet alleen om trots 
te zijn op onze geschiedenis, maar ook om ons te herinneren aan de zwarte 
bladzijdes ervan. Wie alleen maar zint op censuur pleit feitelijk voor ge-
schiedvervalsing en demonstreert zijn radicaal eenzijdige zaakvoorstelling.

6 | ‘Actiegroep bekladt 
standbeeld Jan Pieterszoon 
Coen’, Historiek 25-10-2016  
http://historiek.net/actie  
groep-bekladt-standbeeld 
-jan-pieterszoon-coen/64841 
 
7 | ‘Coentunnel Amsterdam 
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-houdt-zijn-omstreden-naam 
~a8487c5b/   
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ten’, NRC Handelsblad  
19-03-2015 https://www.nrc.
nl/nieuws/2015/03/19/de 
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-1479614-a1227435 
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Dat er een heftig debat woedt over deze kwesties is niet problematisch. 
Maar de eenzijdige morele zaakvoorstelling is dat wel degelijk. De dis-
cussie ontaardt in een strijd tussen activisten die de koloniale erflast 
willen ‘oplossen’ door te streven naar een definitief soort geschiedenis-
herschrijving, en anderzijds ‘reactionaire symbolisten’ die menen dat 
Nederland toe is aan de herwaardering van nationalistische symbolen. 
Het strijdgeweld van beiden legt beslag op de open onderhandelings-
ruimte. Zij zijn een bedreiging omdat zij met hun onvoorwaardelijke 
claims het open discussieproces overstemmen. Sterker nog: als er al 
eventuele schuldvereffening plaats zal moeten vinden in de multi-et-
nische samenleving, dan kan deze alleen ontstaan vanuit een radicale 
bereidwilligheid om standpunten van de ander welbegrijpend te verwer-
pen, of zelfs te omarmen. 

Zo hoort dat ook in een open samenleving waarin men elkaar verbaal 
aan het kruis kan nagelen, maar waarbij er altijd mogelijkheid blijft om 
het dossier te heropenen en de waarheid van de ander te ontkrachten op 
grond van feiten. 

Verschillende politieke wegen  
Hoe kan men politiek omgaan met de gevoelige discussie omtrent histo-
rische monumenten? Er zijn meerdere wegen. Maar ze zijn niet allemaal 
even verkiesbaar. 

De eerste weg is de status quo behouden. Hierbij kiest men ervoor om zich 
niets aan te trekken van het boegeroep van beide kampen. De verwach-
ting is dat deze struisvogelstrategie vroeg of laat verzet verder aanwak-
kert. Maar ook wordt een open samenleving kwetsbaar en stug wanneer 
het zich niets aantrekt van tegengeluid, niet in staat is om strijd te ontze-
nuwen, noch om zichzelf te onderzoeken.

De tweede weg is het zuiveren van de publieke ruimte. Men zal de publie-
ke ruimte zuiveren van aanstootgevend materiaal, uit angst om anders 
racistisch te zijn. Het probleem hier is een kritiekloze aanpassing aan 
dogmatici. Die leidt tot zelfondermijning omdat je de onuitgesproken 
achterban van je vervreemdt. Men verliest draagvlak van iedereen die de 
eisen overtrokken vindt.

De derde weg is het nationale verleden vol in de schijnwerpers plaatsen.  
Dit is doorgaans populistisch. Het voordeel is duidelijkheid voor de 
bühne. Monoculturele eigenwaardering, politiek geuit, is een daad van 
verzet tegen multiculturalisme. Tegelijkertijd committeert deze strategie 
zich volledig aan de tegengestelde eenzijdige voorstelling van het verle-
den en provoceert daarmee iedereen die zich daar niet in vindt. 

Deze drie wegen zijn niet verkiesbaar maar worden in de praktijk snel 
gevolgd. Het hoofddoel zou echter moeten zijn dat bovengenoemde blik-
vernauwing voorkomen wordt en dat er oog blijft voor contextualiteit. 
Geslaagd is in dit geval wel degelijk de strategie om historische toelich-
ting te bieden bij monumenten. Hierdoor verschuift het accent binnen 
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de discussie naar de vraag welke kwalijke historische aspecten onderbe-
licht zijn, in plaats dat men zich blind staart op het verwijderen van wat 
aanstootgevend is. 

Daarnaast kan men ook een accent leggen op hoe men nieuwe symboli-
sche eenheid kan scheppen in het drastisch diversifiëren van de publieke 
ruimte. Tegenover de afbraakstrategie van activisten tegen alle tradities 
en monumenten, zou men sneller moeten durven nadenken over de 
richting van het toekomstig historisch bewustzijn. 

De liberale filosofe Martha Nussbaum bevestigde in haar boek ‘Politieke 
emoties’ dat een positieve vorm van nationalisme verbindt en identiteit 
verschaft. Met nieuwe kunstwerken op een meer monumentale schaal 
geven we op een eigen manier continuïteit aan de geschiedenis onder 
de maatschappelijke voorwaarden van vandaag. Zij noemt het prachtige 
cloud gate van Annish Kapoor, in het Millennium Park in Chicago als 
voorbeeld. Denken over de toekomst (zonder het verleden te willen her-
schrijven) genereert een productieve discussie over betekenis en hoe we 
perspectief geven aan onze geschiedenis van de toekomst.

Bovenstaande wegen zijn suggesties, en geen volwaardige strategie om 
maatschappelijke polarisatie op dit vlak te voorkomen. Waakzaamheid 
is geboden in relatie tot groeperingen die zich verschansen achter een 
verabsoluteerd eigen gelijk. Daartegenover is het onderwerp van natio-
nale identiteit niet te onderschatten. Er zal beter gezocht moeten worden 
naar hoe hier op een productieve manier invulling aan gegeven kan 
worden. 1
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Tegenover me zit Alexandra van Huffelen, een dynamisch 
ogende 49 jarige vrouw die op 1 juni 2018 al weer 4 jaar de 
directie voert over het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf van 
de gemeente Amsterdam. Ons gesprek begint met gebak 
bij de koffie. Niet vanwege ons interview maar omdat het 
Gemeentelijk Vervoer Bedrijf een hoog cijfer – 7,6 – heeft 
gescoord in het klanttevredenheidsonderzoek.  
 
Tijdens ons gesprek blijkt snel dat in haar hele carrière 
een aantal thema’s de hoofdrol hebben gehad, waarbij  
het gedachtegoed van D66 onderdeel van het werk vervult. 
Van meet af aan zowel in de energiesector als wethouder 
 en nu als directeur ligt haar focus op duurzaamheid, 
leefbaarheid en op het tegengaan van de tweedeling in  
de samenleving.  
 

Door Piet van Mourik

Wie ben je? Alexandra valt lachend met de deur in huis: “Ik ben een 
“hardcore D66-er”. Al tijdens mijn studie Bestuurskunde ben ik in 1989 
overtuigd lid geworden en gebleven. Naast mijn maatschappelijke activi-
teiten heb ik verschillende rollen in de partij vervuld. Tegenwoordig wat 
meer achter de schermen als voorzitter van de fondsenwerving-commis-
sie.”

Wat drijft je? “Al sinds de jaren 90 word ik gedreven door het behoud van 
de planeet, energie-efficiency, duurzame energie en luchtkwaliteit. Een 
zaak die weliswaar veel meer mainstream is geworden maar waar er ook 
nog een wereld is te winnen. Daarom ben ik ook blij dat ik onderdeel ben 
geworden van de Transporttafel die voorstellen moet doen om de Parijse 
klimaatafspraken in Nederland waar te maken.” 

Welk sociaal-liberaal kompas speelt de hoofdrol? “De sociale kant over-
heerst. Ik raak steeds meer gericht op het aanpakken van het verschil 
tussen mensen die wel, en die veel minder kansen hebben. Ik ben van 
mening dat niet alleen de politiek maar ook een bedrijf als het mijne een 
belangrijke rol hierbij moet spelen.” 

Wat vind je er belangrijk bij? “Het hebben van een baan is extreem be-
langrijk voor het welzijn van mensen en om zich te ontwikkelen. On-
derwijs is een basisvoorwaarde, maar we moeten er ook voor zorgen dat 
mensen aan het werk kunnen. Dus niet alleen zorgen dat er werk is maar 
vooral mensen een stap verder helpen die al een tijd uit het arbeidsproces 
zijn of uit een omgeving komen waar generaties lang niet gewerkt wordt.” 
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Wat betekent dit vanuit GVB? “Ik voel me thuis bij het “Radicale Midden” 
(groep jonge D66-ers die vindt dat D66 een progressievere koers moet 
varen) en vind dat leefbaarheid en het verbeteren van sociale omstan-
digheden hoog op de agenda moeten staan. Ik ben duidelijk geraakt door 
mijn verleden als wethouder in Rotterdam waar mensen in bepaalde 
delen van de stad 7 jaar eerder sterven als gevolg van een combinatie 
van een laag opleidingsniveau, slechte voeding, niet genoeg bewegen 
en een slechte luchtkwaliteit. Plekken waar kinderen gewoonweg geen 
kans hebben. De enige manier van echt helpen is op individueel niveau 
zonder te pamperen”.

Wat kan GVB er aan doen? Alexandra stelt klip en klaar: “Gvb is een 
openbaar vervoer bedrijf dat zich in eerste instantie bezig houdt met 
mobiliteit en bereikbaarheid gekoppeld aan de leefbaarheid van de stad. 
Het taartje bij de koffie geeft aan dat de inwoners van Amsterdam blij 
met ons zijn. Ik vind het ongelofelijk belangrijk dat onze reizigers en de 
Amsterdammers ons positief waarderen terwijl we het met minder sub-
sidie, meer leveren. Op gastvrijheid, veiligheid, comfort, reisinformatie, 
kortom vinden onze reizigers het fijn om met gvb door de stad te reizen. 
Daar scoort gvb dus met een 7,6 erg goed op.” 

Wat betekent GVB voor Amsterdam? “Amsterdam is een wereldstad in 
klein formaat waar gvb mensen op een veilige en comfortabele manier 
bij elkaar brengt. We willen gastvrij, betrouwbaar en verbindend zijn. De 
context van dit bedrijf gaat enorm veranderen nu Amsterdam tussen de 
100.000 tot 150.000 woningen gaat bouwen. Verdichting en nieuwbouw 
lopen gelijk op. Toen ik begon vervoerden we 730.000 reizigers en nu 
900.000 reizigers per dag. Dat zijn bewoners, werknemers en bezoekers. 
Alles met hetzelfde netwerk en materieel. Nu de westelijke tuinsteden 
worden verdicht en we Zeeburgereiland en IJburg II ontwikkelen is het 
mijn grote wens om een oost-west metro verbinding aan te leggen.”

Welk obstakel voorzie je voor het GVB? “Amsterdam kent ‘Koers 2025’ 
waar de grote uitbreidingen in staan. Het nieuwe college van b&w staat 
voor de opdracht een nieuwe visie op mobiliteit te ontwikkelen. Er zijn 
al veel plaatjes en ideeën maar kern is wel dat we een helder toekomst-
beeld moeten hebben. Veel geld zal dan nodig zijn om te investeren waar 
het Rijk niet alleen in kan voorzien. Ook de stad en private investeringen 
zullen nodig zijn.” 

Wat gaat met mobiliteit veranderen? “Mobiliteit was altijd lopen, fietsen, 
auto of openbaar vervoer. In heel Europa zien we een nieuwe serie van 
gebruiksvormen opdoemen zoals deelauto, deelfiets of driverless busjes. 
De snelle mobiliteitsgroei tast – als we niets doen – de leefbaarheid van 
de stad aan. In de historische binnenstad wordt het nu al onmogelijk 
om alle vervoersvormen naast elkaar te handhaven. Wat mij betreft 
mogen er veel minder auto’s in de binnenstad. Tegelijk neemt in de rest 
van de stad de auto, en de fiets, en de tram en de voetgangers in enorme 
hoeveelheden toe. We hebben dus nieuwe circulatieplannen nodig om 
al dat verkeer te accommoderen. En we moeten investeren in nieuwe 
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metroverbindingen en een fijnmazig netwerk met zogeheten ‘Mobility as 
a Service’ concepten. Een combinatie met het traditionele ov met nieuwe 
mobiliteitsvormen als deelauto’s, deelfietsen, etc.”

Wat moet in jouw optiek gebeuren? “Leefbaarheid voorop. Zorgen dat we 
aan de emissies werken want dat heeft groot effect op de gezondheid van 
mensen. Zo blijft de stad aangenaam en prettig. Vooral investeren in me-
troverbindingen, lopen, fietsen en wat ik noem gedeeld vervoer. Nieuwe 
vormen die het extra aantrekkelijk kunnen maken. Dan kan je denken 
aan combinaties zoals trein en ov-fiets, metro met een driversbusje of 
tram of Car2Go. Mooi voorbeeld is Kopenhagen met een autovrije bin-
nenstad waar alleen wordt gefietst en gewandeld ondersteund door met 
name een metro netwerk.” 

GVB heeft groei in nieuwe wijken in kaart maar hoe zit het met de regio?
“Er zijn eigenlijk drie niveaus tegelijk waar ik aan werk. Naast het 
verbeteren van de doorstroming in het huidige mobiliteitssysteem van 
de stad, is er de aansluiting van nieuwe woonwijken. Eerst tram, bus of 
metro voordat er mensen komen wonen. Dit is belangrijk zodat mensen 
gaan kiezen voor andere vormen van vervoer dan de auto. Daarnaast het 
verbeteren van de verbindingen met de regio. Knelpunten zijn Schiphol, 
Zaanstad/Purmerend en in mindere mate Almere. Door de stijgende wo-
ningprijzen in de stad gaan steeds meer mensen in de regio wonen, maar 
blijven ze wel binnen de stad werken. Deze verbindingen vragen extra in-
vesteringen in doortrekken van metro’s en intensiveren bestaande trein-
netwerk. Daarbij wordt samengewerkt met ns, de vervoerbedrijven uit 
de regio Amsterdam, maar ook htm en ret. Samen hebben we een visie 
voor de hele Randstad ontwikkeld. Deelvervoer als onderdeel van MaaS 
(Mobility as a Service) koppelen aan traditionele openbaar vervoer. Het is 
van belang dat dit collectief gebeurt. Iedereen wil met dezelfde reisinfor-
matie en zelfde betaalsysteem overal in Nederland kunnen reizen.” 

Welke rol speelt GVB hierbij? “Gvb is grote een maatschappelijke on-
derneming met ongeveer 4000 fte’s. Weliswaar een nv, maar gvb heeft 
geen winstoogmerk en heeft de gemeente Amsterdam als enige aan-
deelhouder. Als grote en zichtbare werkgever kunnen we bijdragen aan 
sociale veiligheid, het creëren van werkgelegenheid (ook voor mensen 
die een tijdje uit de arbeidsmarkt weg zijn geweest), mensen opleiden, 
ontmoetingsplekken in de stad creëren, een bijdrage leveren aan een 
goede luchtkwaliteit door werken met schone voertuigen , afvalstromen 
te verminderen en een bijdrage te leveren aan een circulaire economie, 
duurzame energie te stimuleren door de daken metrostations vol leggen 
met zonnepanelen. Kortom gvb kan enorme boost geven om Amsterdam 
een mooiere plek te maken. En die rol moeten we ook spelen.” 

Hoe vind je dat terug in jouw aanpak? “Door ons mvo (Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen) programma, dat bestaat uit drie poten. 
Naast groen, energie efficiency en het voorkomen van uitstoot uiteraard 
door het geven van werk en opleidingen. Ik vind het heel belangrijk dat 
mensen via gvb aan het werk komen. We leiden op om vervolgens naar 
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een baan door te stromen en interesseren vooral jonge mensen om voor 
gvb te werken. Wij zetten ook heel actief mensen in om via de Partici-
patiewet weer in het arbeidsproces terug te komen. Last but not least 
zetten wij in op innovatie om daarmee efficiënter te worden, beter aan 
te sluiten op de wensen van onze reizigers en om mobiliteit toegankelijk 
te maken voor iedereen: voor mensen met een grote of kleine beurs of 
mensen die minder makkelijk kunnen lopen of zien.”

Waarom moet GVB vooroplopen? “Noblesse oblige. Als zichtbaar onder-
deel van de stad. Er werken heel veel mensen bij ons en iedereen kent 
ons. We werken samen met lokale ondernemingen van de catering tot 
de rai, cultuurinstellingen en Amsterdam Marketing. Veiligheid is ook 
niet te onderschatten. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich vaak veiliger 
voelen in het openbaar vervoer dan op de straat.” 

Hoe maak je afweging tussen maatschappelijk, organisatie en individu-
eel belang? “Mensen moeten plezier hebben in hun werk, zich gewaar-
deerd voelen, en de ruimte krijgen hun eigen verantwoordelijkheid te 
krijgen. gvb heeft alleen succes als mensen het oké vinden om hier te 
werken. Alleen mensen die met plezier hun werk doen kunnen een goe-
de service verlenen. Dat geldt voor de hele onderneming.”

Hoever kan vrijheid en verantwoordelijkheid in dit bedrijf? Alexandra: 
“Van oorsprong is gvb een bedrijf dat strikte regels kent. Lange tijd was 
wantrouwen de factor die heerste tussen medewerker en management. 
Hierdoor zijn zoveel regels gemaakt dat elke flexibiliteit uit de organi-
satie is geperst. Ik steek veel tijd in werken op basis van vertrouwen. De 
kern van wat ik de komende tijd wil bereiken is dat vertrouwen voorop 
staat. En iedere medewerker van gvb de verantwoordelijk krijgt en neemt 
om zijn of haar werk op de beste manier in te richten.”. 

Hoe pak je dat aan? “Ingewikkeldste blijft bouwen aan vertrouwen. De 
balans vinden hoe mensen zich senang voelen terwijl regels worden af-
gebroken. Soms vormen regels immers ook een fijn huis. Het begint met 
veel praten, ook met de Ondernemingsraad. Zo zie ik de samenwerking 
met de or zoals een wethouder met de gemeenteraad werkt. Als kritische 
medestanders. Onze medewerkers zijn mijn partners die in de or hun ei-
gen gerechtvaardigde belang verdedigen, samen met ons gemeenschap-
pelijk belang: de continuïteit van onze onderneming. Daar hebben we in 
de afgelopen tijd al mooie stappen in gezet.” 

Hoever gaat dat op de schaal van protocollenfabriekje of laissez-faire?  
Duidelijker kan Alexandra niet zijn: “Zo weinig mogelijk regels. Samen-
werken op basis van vertrouwen en een paar basisprincipes: transparan-
tie en het nakomen van afspraken. Gebaseerd op de overtuiging dat ieder 
van ons erop uit is om van zijn eigen werk en van onze onderneming met 
veel plezier een zo groot mogelijk succes te maken!” 1
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#verontwaardiging

Inwoners van een gemeente die protesteren tegen de komst van een 
asielzoekerscentrum, de Groningers die zich verzetten tegen gaswinning 
en bewoners rondom Lelystad die de komst van een vliegveld willen 
tegenhouden. Het is niet moeilijk om recente voorbeelden te vinden van 
burgers die verontwaardigd of zelfs woest zijn op de overheid. Voor het 
openbaar bestuur lijken deze eigenwijze burgers soms een hinderlijke, 
storende factor.  

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verontwaardiging van burgers 
veel aandacht krijgt in het publieke debat. Hoewel sommige politici, 
bestuurders en ambtenaren de boze burger op het schild hijsen, spre-
ken andere gezagsdragers over de boze burger alsof het een bijzondere 
burgersoort betreft. Deze ‘civis iratus’ zou niet voor rede vatbaar zijn, en 
daarom niet serieus genomen hoeven te worden. Men spreekt ook wel 
over het nimby gevoel bij burgers: Not In My BackYard. Geen asielzoekers 
in mijn achtertuin, gaswinning onder mijn bodem of vliegtuigen boven 
mijn hoofd.

Vaak liggen achter de verontwaardiging van burgers echter terechte 
zorgen, frustraties en idealen. Zo kunnen zij het gevoel hebben dat zij 
continu aan het kortste eind trekken, onvoldoende in processen worden 
betrokken of soms zelfs door het openbaar bestuur worden geschoffeerd. 
Hun verontwaardiging laat zien waar burgers belang aan hechten, waar 
zij voor staan en waar zij voor in actie willen komen. Verontwaardiging 
an sich is dan ook geen gevaar voor de democratische rechtsstaat. Het 
kan voor de democratie juist een informatieve functie hebben, doordat 
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het politici, bestuurders en ambtenaren een beter beeld geeft van wat er 
leeft in de samenleving.

In de democratische rechtsstaat kunnen gevoelens van verontwaardi-
ging, als het goed is, door bestaande mechanismes, zoals verkiezingen 
en referenda, in goede banen worden geleid. Zo hebben burgers de 
mogelijkheid om verontwaardiging te tonen door op andere of nieuwe 
politieke partijen te stemmen of zelf politiek actief te worden. Verder 
hebben zij dankzij het recht op demonstratie bijvoorbeeld mogelijkhe-
den om hun verontwaardiging te uiten buiten deze traditionele politieke 
kanalen om.

Als verontwaardigde burgers echter de grenzen van de democratische 
rechtsstaat overschrijden, ontstaat een probleem. Zij kunnen dan bij-
voorbeeld de openbare orde verstoren en, in extreme gevallen, geweld 
gebruiken tegen politieke vertegenwoordigers, medewerkers van de 
overheid of medeburgers. Denk aan de burgers die de gemeenteraad in 
Geldermalsen bestormden toen deze vergaderde over de komst van een 
azc of de demonstranten bij de Oostvaardersplassen die medewerkers 
van de provincie en Staatsbosbeheer intimideerden.

Dit roept vragen op over hoe een democratische rechtsstaat in het alge-
meen, en het openbaar bestuur daarbinnen in het bijzonder, het beste 
om kan gaan met de verontwaardiging van burgers. 

#antifragiliteit

De democratische rechtsstaat zou enerzijds voldoende veerkrachtig 
moeten zijn om zich te kunnen aanpassen aan snel veranderende 
omstandigheden, zoals de opkomst van mondige burgers en nieuwe 
communicatie- en mobilisatiemiddelen die zij tot hun beschikking heb-
ben. Deze middelen kunnen de gebiedsgebonden betrokkenheid (bij een 
bepaalde politieke gemeenschap) en issuegebonden betrokkenheid (bij 
een bepaald onderwerp) van burgers niet alleen efficiënter en effectie-
ver maken, maar ook leiden tot nieuwe combinaties en meer spontane 
vormen van betrokkenheid. Zo kunnen de tegenstanders van het ene 
lokale vliegveld zich organiseren in netwerken met tegenstanders van 
het andere lokale vliegveld en kunnen zij leren van elkaars ervaring en 
expertise. En lokale issues, zoals de komst van een vliegveld of het niet 
bijvoederen van dieren bij de Oostvaardersplassen kunnen niet alleen 
een kristallisatiepunt vormen waarop burgers meer vage, onbestemde en 
latente gevoelens van onbehagen projecteren en afreageren, maar kun-
nen omgekeerd dit onbehagen ook voeden als mensen het gevoel hebben 
dat zij de grip op hun eigen omgeving lijken te verliezen.

Behalve veerkrachtig zou de democratische rechtsstaat ook voldoende 
weerbaar moeten zijn om haar kernwaarden te beschermen. Helaas laten 
Polen en Hongarije zien dat de democratische rechtsstaat niet altijd 
opgewassen is tegen de krachten die haar dreigen te ondermijnen. Het 
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gaat daarbij bijvoorbeeld om krachten die de democratie, soms zelfs via 
democratische weg, aantasten door het (liberaal) democratische ideaal 
aan te tasten van vrije gedachtevorming en politieke concurrentie van 
ideeën, waardoor er steeds minder ruimte komt voor diversiteit en afwij-
kende meningen.

Wat echter opvalt aan de termen veerkracht en weerbaarheid is dat het 
vooral lijkt te gaan om verdedigingsmechanismes. De democratische 
rechtsstaat dient te reageren op schokken die haar bedreigen door zich 
hiervan te herstellen, zich hieraan aan te passen of hiertegen weerstand 
te bieden. De vraag is of dit voldoende is voor de gewenste omgang met 
verontwaardiging. Het zijn immers reflexen of reacties die vaak pas 
komen wanneer de eerste klap al is verkocht of de eerste schok al heeft 
plaatsgevonden. En de veerkracht en weerbaarheid worden pas op de 
proef gesteld als burgers hun verontwaardiging uiten en daarbij grenzen 
opzoeken of overschrijden.

Maar bovenal is verontwaardiging niet iets waartegen de democratische 
rechtsstaat zich altijd moet verdedigen, het is ook iets waar de democra-
tische rechtsstaat haar voordeel mee kan doen. Wat dat betreft heeft de 
econoom en filosoof Taleb een interessant begrip geïntroduceerd. Taleb 
(2013) spreekt over ‘antifragiliteit’: een antifragiel systeem weet zich niet 
alleen te herstellen van schokken, zich hieraan aan te passen of hier-
tegen weerstand te bieden, maar weet hiervan zelfs sterker te worden. 
Taleb geeft als voorbeeld het veelkoppige monster Hydra uit de Griekse 
mythologie waarvan voor elke afgehakte kop er twee terug groeiden.
Als de democratische rechtsstaat deze lijn van denken volgt, zou zij niet 
alleen moeten kijken hoe zij veerkrachtig of weerbaar kan zijn tegen ver-
ontwaardiging, maar hoe zij deze in haar eigen voordeel kan omzetten 
en zichzelf ermee kan versterken. Dit vereist dat zij niet alleen reactief, 
maar ook proactief opereert. Haar instituties dienen de kernwaarden van 
de democratische rechtsstaat niet alleen te beschermen, maar ook actief 
uit te dragen. Hierbij ligt een belangrijke rol weggelegd voor het open-
baar bestuur. 

#hoedan

Ten eerste heeft het openbaar bestuur een voorbeeldfunctie. Politici, 
bestuurders en ambtenaren dienen zelf de spelregels van de democratie 
te allen tijden te respecteren en dienen de kernwaarden van de demo-
cratische rechtsstaat actief uit te dragen. Ten tweede heeft het openbaar 
bestuur een rol als steunpilaar van de democratie. Politici, bestuurders 
en ambtenaren dienen burgers duidelijk te maken waar democratische 
grenzen liggen, en wanneer deze grenzen worden opgezocht of zelfs 
overschreden. En ten derde dienen zij actief op zoek te gaan naar de 
oorzaken van de verontwaardiging van burgers en te kijken hoe zij deze 
verontwaardiging een plek kunnen geven in het democratisch proces. 
Wanneer dit laatste lukt, versterken zij de democratische rechtsstaat en 
maken zij deze antifragiel.
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Hoe kan het openbaar bestuur het beste deze rollen vervullen? Om een 
antwoord op deze vraag te formuleren is het belangrijk te onderkennen 
dat verontwaardiging zich manifesteert in fasen, en dat de rollen die het 
openbaar bestuur kan innemen en de instrumenten die het kan inzetten 
per fase verschillen. Op basis van bestaand onderzoek hebben Sarah de 
Lange en ik in de essaybundel #WOEST een model geïntroduceerd met 
vijf fasen in de metafoor van een storm.

De eerste fase is het ‘stormklaar’ maken van een politieke gemeenschap. 
Tijdens deze fase is er binnen een politieke gemeenschap niet of nau-
welijks sprake van verontwaardiging. Dit is de fase waarin het openbaar 
bestuur de politieke gemeenschap kan voorbereiden op mogelijke on-
rust. Hierbij valt te denken aan het cultiveren van democratisch ethos en 
burgerschap. Deze kunnen worden bevorderd via burgerschapsvorming 
in het onderwijs, via inburgeringcursussen of het oefenen van burger-
schap in de praktijk, zoals in wijkcomités.

De tweede fase is ‘de stilte voor de storm’. Tijdens deze fase is er binnen 
een politieke gemeenschap sprake van verontwaardiging, maar heeft 
deze zich nog niet gemanifesteerd aan de oppervlakte of is deze nog niet 
zichtbaar voor het openbaar bestuur. Dit is de fase waarin het openbaar 
bestuur waakzaam dient te zijn en de verontwaardiging van burgers zo 
vroeg mogelijk moet proberen te signaleren. Het openbaar bestuur kan 
hiervoor zijn oor te luister leggen bij burgers zelf of bij professionals in 
de wijk, die zicht hebben op de verontwaardiging van burgers. Andere 
mogelijkheden zijn verder peilingen, (online) monitoring van onvrede 
en andere ‘thermometers’.

De derde fase is het ‘opkomend stormtij’. Tijdens deze fase is er binnen 
een politieke gemeenschap sprake van oplopende spanningen en strijd. 
Groepen burgers komen hier tegenover elkaar of tegenover het openbaar 
bestuur te staan. Dit is de fase waarin het openbaar bestuur escalatie 
van conflicten kan proberen te voorkomen of conflicten kan proberen te 
de-escaleren met behulp van bemiddeling of mediatie. Het openbaar be-
stuur kan bijvoorbeeld een dialoog organiseren via een inspraakavond of 
zij kan een referendum organiseren om mensen mee te laten beslissen.
De vierde fase is ‘de storm’. Tijdens deze fase is er binnen een politieke 
gemeenschap sprake van geweld of de dreiging daarvan. Het openbaar 
bestuur dient dan de openbare orde te handhaven en te voorkomen dat 
er gelegenheden zijn om ongestraft geweld te plegen en ervoor te zorgen 
dat alle betrokkenen zich veilig voelen, zodat zelfverdediging geen argu-
ment kan zijn voor geweld. Indien nodig, kunnen autoriteiten gebruik-
maken van een samenscholings- of een verenigingsverbod of zelfs het 
geweldsmonopolie om een situatie weer onder controle te brengen. Zij 
dienen deze instrumenten echter altijd proportioneel in te zetten en een 
balans te vinden tussen het faciliteren van politieke vrijheden en het 
bewaken van de openbare orde en veiligheid.

De vijfde fase is ‘na de storm’. Tijdens deze fase is er binnen een politieke 
gemeenschap sprake van maatschappelijke breuklijnen, polarisatie en/
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of aanhoudende vijandigheden. In deze fase dient het openbaar bestuur 
de fysieke en sociale schade op te maken en te kijken hoe de politieke 
gemeenschap zich kan herstellen. Het openbaar bestuur kan in deze fase 
bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseren waar burgers via gemeenschap-
pelijke doelen en projecten weer nader tot elkaar kunnen komen en 
elkaar niet als vijanden, maar als politieke tegenstanders gaan beschou-
wen. 

#sterkerdoorstrijd

In zijn klassieker Il Principe (De heerser) stelt Machiavelli (2012) dat een 
succesvolle heerser ‘virtù’ nodig heeft om met de ‘fortuna’ om te kunnen 
gaan. De fortuin – de omstandigheden die niet te controleren zijn – is 
notoir wisselvallig, maar een succesvolle heerser weet op haar te antici-
peren door zijn handelen aan te passen aan de omstandigheden. Ma-
chiavelli vergelijkt de fortuin daarbij met een onstuimige, woeste rivier 
die buiten haar oevers kan treden. Deze wijze les van Machiavelli is ook 
relevant voor gezagsdragers die in de 21ste eeuw geconfronteerd worden 
met burgers die boos, ontevreden of teleurgesteld zijn. 

Net als een kabbelend beekje dat plotseling een onstuimige, woeste 
rivier kan worden, heeft de verontwaardiging van burgers de potentie 
aan te zwellen tot voor het openbaar bestuur onbeheersbare proporties. 
Enerzijds kan de kracht van deze verontwaardiging de democratische 
rechtsstaat verzwakken of vernielen, anderzijds kan deze de democra-
tische rechtsstaat vernieuwen en versterken. Verontwaardigde burgers 
vormen dus niet alleen een gevaar voor de democratische rechtsstaat, 
maar ook een kans omdat zij het openbaar bestuur dwingen zich open te 
stellen en te werken aan een antifragiel politiek systeem.

De uitdaging voor gezagsdragers is dat zij zich enerzijds kwetsbaar en 
zelfkritisch durven op te stellen als de situatie daar om vraagt, maar dat 
zij tegelijkertijd ook daadkrachtig blijven staan en strijden voor de kern-
waarden van de democratie. Zij dienen zich onbevreesd voor te bereiden 
op de verontwaardiging van burgers. Het is de aanvaarding en organisa-
tie van diversiteit en conflicten die de democratische rechtsstaat sterk 
maakt. Machiavelli (2007) stelde in zijn andere werk Discorsi (Verhan-
delingen) al dat het juist de tegenstellingen waren tussen het volk en de 
senaat in Rome die de Romeinse Republiek vrij en machtig maakten. 
Dit verrassende inzicht laat zien dat een staatsvorm met ruimte voor de 
wrijving tussen geregeerden en regeerders een ideaal is dat het waard is 
om voor te blijven strijden. 1
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Een van de meest afschuwelijke films die je ooit in je leven kunt 
bekijken, is Salò, or the 120 days of Sodom van Pier Paolo Pasolini (1975).  
Zelf zag ik de film tijdens mijn studie, in een cursus over het kwaad in de 
kunst. “Als het jullie teveel wordt, mag je weglopen”, vertelde de docent, 
“Maar probeer de hele film af te kijken.” Het werd al snel duidelijk waar-
om hij dit zei: ik heb nog nooit met zoveel hoofdpijn en walging naar een 
film gekeken. Enkele studenten werden ziek en liepen weg. Beelden die 
we eerder in de cursus hadden bekeken van vernietigingskampen, poli-
tieke moorden en terroristische aanslagen vielen er bijna bij in het niet. 

Dat laatste doet me denken aan een bekende uitspraak van Benjamin 
Franklin, bekend vanwege zijn rol als medeopsteller van de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsverklaring en zijn wetenschappelijke experimenten 
met elektriciteit: “Vertel me en ik vergeet. Leer me en ik onthoud. Betrek 
me erbij en ik begrijp.” De grootste kracht van een verhaal, in welke vorm 
dan ook, is dat het degene aan wie het wordt verteld meeneemt naar een 
voorheen vreemde wereld van onbekende personen. Het laat je voelen en 
denken vanuit een ander.

In het geval van Salò, or the 120 days of Sodom wordt de toeschouwer be-
trokken bij het verhaal van achttien tieners die gedurende vier maanden 
op alle mogelijke manieren worden vernederd en mishandeld door vier 
fascistische hoogwaardigheidsbekleders. Deze mannen – een hertog, een 
magistraat, een bisschop en een voorzitter – trekken zich terug in een 
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Deze film is Pasolini’s meest gruwelijke en tevens zijn laatste. Vlak voor 
de vrijgave ervan werd hij doodgeschoten. Salò,or 120 days of Sodom was 
ongelooflijk controversieel en werd in veel landen verboden – het is dat 
in sommige landen nog steeds. Meest misselijkmakend is misschien nog 
wel dat de vier heren ogenschijnlijk ‘beschaafde’, intelligente mensen 
zijn. Er hangt moderne kunst aan de muren, er worden dagelijks ver-
halen verteld, er is muziek en de heren zijn belezen. Tot aan de Tweede 
Wereldoorlog – maar nu stiekem nog steeds – werd geloofd dat bescha-
ving door middel van kunst en filosofie zou leiden tot beschaafde men-
sen met een moreel kompas. Kunst zou de mens zuiveren en beteren. 
Schrijvers als Oscar Wilde betwijfelden dit al eerder in werken als The 
Picture of Dorian Gray (1890), waarin het hoofdpersonage degenereert en 
corrumpeert, ondanks zijn verwoede pogingen zijn ziel te zuiveren met 
een ongelooflijke kunstverzameling.

Het lijkt of Pasolini wil laten zien dat al onze beschaving slechts een dun 
laagje vernis is over een verdorven wezen. Het komt uiteindelijk neer op 
de aloude vraag of de mens intrinsiek goed of intrinsiek slecht is: is de 
mens iets wat tegen zichzelf beschermd moet worden of iets wat vrijheid 
gegund moet worden? Liberalen gaan uit van de goedheid van de mens 
en gunnen hem zijn vrijheid. Vrijheid impliceert verantwoordelijkheid, 
ook voor anderen. De vier fascistische hoogwaardigheidsbekleders uit 
Pasolini’s film lijken het schoolvoorbeeld van het ultieme kwaad. Als je 
alleen naar hen zou kijken, zou je meteen zeggen dat de mens intrinsiek 
slecht is en voor zichzelf beschermd zou moeten worden. Alle kunstzin-
nige en culturele vorming ten spijt. 

Liberalen gaan uit van de goedheid van de mens. En dat is iets moois, 
want hoe zouden we burgers anders hun vrijheid kunnen geven? Tegelij-
kertijd zorgt dat uitgangspunt ervoor dat we mensen zien als onbeschre-
ven bladen die we nog kunnen opvoeden. We zien mensen als potenties: 
met de juiste opvoeding en het beste onderwijs, zou iedereen het maxi-
male uit zichzelf kunnen halen. Maar een belangrijke vraag die we ons 
moeten stellen is: als de mens goed is, hoe kan het dan dat sommigen in 
staat zijn tot zulke slechte daden – denk aan terroristen, nazi’s, moorde-
naars, mishandelaars, gijzelnemers en verkrachters? En vooral: hoe kun-
nen we voorkomen dat mensen zulke slechte daden plegen? Salò zou ons 
kunnen leren dat morele waarden pas tot stand komen wanneer indivi-
duen op elkaar botsen, in de publieke of politieke ruimte. Als niemand 
nog ooit tegengesproken zou worden, zou iedereen er zijn eigen moraal 
op leren nahouden. Terwijl een verschil van mening of van levensstijl, 
vaak tot discussie leiden – en discussie leidt tot reflectie.

Dat is ook de reden waarom films als deze nergens verboden zou  
moeten zijn, maar juist door iedereen moeten worden bekeken. Zodat  
we daarna kunnen praten over de vraag waarom zulke goede mensen 
zulke slechte dingen kunnen doen en vooral: hoe we dat kunnen voor- 
komen. 1
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Ik erger me er altijd aan als mensen wijsneuzig tegen mij beginnen 
over de Eerste Kamer als ‘chambre de réflexion’. Dat is het niet, het zou 
nog eerder kloppen om over de Eerste Kamer als ‘chambre d’inspecti-
on’ of ‘chambre de correction’ te spreken, al zou ik niet weten waarom 
dat ook zo nodig in het Frans zou moeten. De Eerste Kamer is net als 
de Tweede Kamer een politiek orgaan en dat is ook altijd zo geweest, al 
viel dat vroeger wat minder op dan nu. Dat had meer te maken met de 
voorspelbaarheid van de politieke verhoudingen toen dan met de be-
voegdheden van de Eerste Kamer. In de lange, lange jaren dat de politieke 
verhoudingen nog zo waren dat de samenstelling van de Eerste Kamer 
wat de fracties betreft bijna het spiegelbeeld van de samenstelling van 
de Tweede Kamer was, viel het oordeel van de Eerste Kamer uiteraard 
zelden anders uit dan wat aan de andere kant van het Binnenhof voor 
juist werd gehouden. Als de Eerste Kamer al een andere keuze maakte, 
was dat toch vooral omdat de voorgestelde wet technisch of juridisch 
tekortschoot. Hoewel, bijna 45 jaar geleden zag ik vanaf de publieke 
tribune hoe de door mij geschreven initiatiefwet abortus van pvda en 
vvd door toedoen van Haya van Someren-Downer sneuvelde. In de Nacht 
van Wiegel haalde in 1999 het correctief referendum het niet in de Eerste 
Kamer. Ruim vijf jaar later was er de Nacht van Van Thijn waarin een 
grondwetswijziging die een gekozen burgemeester mogelijk zou maken 
de grond in werd geboord. Thom de Graaf trad toen af als minister voor 
Bestuurlijke Vernieuwing. In alle drie de gevallen waren de overwegin-
gen en de uitkomsten vooral of zelfs helemaal politiek van karakter.  

‘Nachten’ zijn er in de politiek niet meer zoveel, maar de vanzelfspre-
kendheid van een instemmende Eerste Kamer is er ook overdag niet 
meer. In beide Kamers zijn de coalitiepartijen maar met één zetel in de 
meerderheid en soms zal de oppositie niet nodig zijn om een wetsvoor-
stel af te stemmen of minstens in de gevarenzone te brengen. Formeel 
zijn de fracties van de regeringspartijen in de Eerste Kamer niet gebon-
den aan een regeerakkoord dat in de Tweede Kamer gesloten is. In de 
praktijk is van de vrijheid die we als oppositiepartij tijdens Rutte II had-
den nu natuurlijk geen sprake meer. Omgekeerd is een partij als de pvda 
nu als oppositiepartij in de Eerste Kamer naar verhouding twee keer zo 
groot als in de Tweede Kamer. Het soortelijk gewicht van de senaatsfrac-
tie is daardoor uiteraard ook toegenomen, zowel intern in de eigen partij 
als extern in relatie tot het kabinet en de regeringspartijen. Forum voor 
Democratie en denk zijn nu nog niet in de Eerste Kamer vertegenwoor-
digd, maar dat zou na de Provinciale Statenverkiezingen heel goed wel 
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het geval kunnen zijn. D66 keerde in 2015 na de vorige PS-verkiezingen 
met een dubbel zo grote fractie als derde grote partij terug in de Eerste 
Kamer, maar er is geen enkele zekerheid dat het ook in 2018 weer tien of 
zelfs meer zetels zullen worden. Overigens geldt mutatis mutandis het-
zelfde voor bijna alle andere partijen. In feite zijn ze met uitzondering 
van de sgp allemaal onderhevig aan het regime dat D66 vanaf de oprich-
ting heeft gekend: in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie 
voor de toekomst. Anders gezegd, het is allerminst ondenkbaar dat de 
Eerste Kamer in juni 2019 een heel andere partijverdeling zal kennen dan 
nu. Ook anders bovendien dan nu in de Tweede Kamer het geval is. De 
vliesdunne meerderheid van het huidige kabinet indachtig is dat geen 
comfortabel vooruitzicht.  

In de tijden dat de senatoren voor het betreden van de vergaderzaal – in 
zijn soort de oudste (1650) ter wereld – hun bolknakjes in het sigaren-
kastje op hun terugkomst konden laten wachten, zal wel nooit iemand 
het lef hebben gehad te vragen of het ‘leuk’ is in de Eerste Kamer. Dat 
wordt mij met regelmaat gevraagd en de verwachting is meestal dat ik 
zal zeggen dat het vooral zwaar, druk of moeilijk is. Dat is het natuurlijk 
soms ook, zeker als je woordvoerder bent bij een omstreden wetsvoor-
stel, maar leuk is het gelukkig ook. Dat geldt zeker voor de contacten en 
het overleg in de eigen fractie op dinsdagmorgen voor de plenaire verga-
dering en de commissievergaderingen. Nu D66 regeringspartij is gewor-
den, is het onderling overleg zowel politieker als intenser geworden. De 
oppositierol was gemakkelijker dan de huidige rol als coalitiepartij. Er is 
meer nog dan onder Rutte II overleg met de fractie van D66 in de Tweede 
Kamer. Nieuw is het overleg met onze bewindslieden in het kabinet en 
met de woordvoerders van de coalitiepartijen. In de Eerste Kamer is het 
gesprek tussen de fracties altijd al vrij gemakkelijk en collegiaal, maar de 
rolwisseling van oppositie naar coalitiepartij was toch wel wennen. Net 
als in de hele partij schuurt het ook bij ons regelmatig.

Het gezicht van de Eerste Kamer raakt sterker politiek getekend. Dat 
brengt als vanzelf ook de discussie mee over de juiste verhouding tot de 
Tweede Kamer. Wij hebben geen recht van initiatief of amendement en 
wij zijn niet direct gekozen. Het eerste beperkt je in je handelingsmoge-
lijkheden, het tweede noopt tot een zekere bescheidenheid. Het primaat 
ligt toch duidelijk bij de Tweede Kamer, maar als je kijkt naar het aantal 
vragen dat er aan bewindspersonen gesteld wordt, het aantal moties dat 
wordt ingediend en het aantal expertmeetings rond belangrijke politie-
ke thema’s, is het begrijpelijk dat men elkaar onderling toch regelmatig 
maant om niet op de stoelen van de Tweede Kamer te gaan zitten. Als het 
om wetgeving gaat, wordt van de Eerste Kamer uiteindelijk een ja of een 
nee verwacht, maar voor het zover is, zijn er toch nog heel wat moge-
lijkheden om de bewindspersoon uit te nodigen, te verleiden of zelfs te 
dwingen de interpretatie en de implementatie van de nieuwe wet meer 
in overeenstemming met het gevoel van de Eerste Kamer te brengen. 
Uitvoerige vragenrondes met memories van antwoord van soms tiental-
len bladzijden zijn zeer gebruikelijk, soms zelfs bij wetsvoorstellen die 
uiteindelijk als hamerstuk worden afgehandeld. De memories van ant-
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woord hebben direct betekenis voor de uitleg van de wet. Als de minister 
of staatssecretaris toezeggingen doet worden die door de griffie van de 
Eerste Kamer nauwkeurig vastgelegd en regelmatig wordt nagegaan of 
aan de toezeggingen al is voldaan. 

Het is voor de Eerste Kamer niet altijd en misschien zelfs wel steeds min-
der mogelijk als medewetgever op te treden. Er is een sterke neiging om 
steeds meer te regelen via convenanten, akkoorden of tafels van overleg. 
De overheid is dan een partij naast maatschappelijke organisaties of 
bedrijven. Ook in de wetgeving wordt veel geregeld via maatregelen van 
bestuur (MvB0, die nog niet bekend en ook niet geformuleerd zijn op het 
moment dat de wet in de Kamer ter discussie staat. Meestal wordt dan 
gevraagd om de MvB niet alleen bij de Tweede Kamer ‘voor te hangen’, 
maar ook bij de Eerste Kamer. Dan kunnen er ook weer vragen over 
gesteld worden. Uiteraard liggen daar vooral voor de oppositiepartijen 
kansen om de bewindspersoon het vuur aan de schenen te leggen. 
D66 heeft een voorkeur voor een parlementair systeem zonder Eerste 
Kamer. Niettemin accepteert de partij het bestaan van de Eerste Kamer 
en als fractie proberen wij natuurlijk zo goed mogelijk de taken van de 
Eerste Kamer vorm te geven. Wij zijn de laatste beslissers in het wetge-
vingsproces, maar tegelijkertijd de eersten die het uiteindelijke wets-
voorstel in zijn geheel te zien krijgen. Dat helpt nog weleens om fouten 
en inconsistenties aan het licht te brengen. Voor mij in de drie jaar dat 
ik lid van de Eerste Kamer ben nooit leuker dan op het moment dat ik 
zag dat in een wetstekst over de titels die universiteiten mogen verlenen 
stond dat de jonge doctor in het Engels de titel ‘doctor of philopsophy’ 
zou mogen voeren. Die malle ‘p’ is toen schielijk verwijderd, ook een 
beetje stiekem trouwens, want de Eerste Kamer mag een wet immers niet 
veranderen. 1
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Als we spreken over genoomediting – crispr/Cas, het ingrijpen in 
ons dna, “precisiemacht” daarover, in de woorden van Hub Zwart – dan 
roept dat vaak weerstand op. Vooral de toepassing van genoomediting op 
het terrein van de voortplanting. Het idee dat wij aan het dna sleutelen 
van embryonale cellen, en daarmee een eigen hand hebben in een kind 
dat zal worden geboren, brengt onrust met zich mee. Waarom is dat? 
Voor wetenschappelijk onderzoekers zoals ik is dat soms moeilijk te be-
grijpen. Dan kan het nuttig zijn om ons de verschillende typen bezwaren 
onder de tegenstanders van genoomediting, te proberen te doorgronden. 
Ik zal drie typen bezwaren bespreken.  

Ten eerste bestaat er een vrees voor de risico’s – voorziene en onvoor-
ziene risico’s – voor het toekomstige kind, en ook voor de eventuele 
kinderen van dat kind. Vaak is er een gemakkelijk antwoord op een 
dergelijk bezwaar: we gaan alleen verder met de ontwikkeling van ge-
noomtechnologie als de risico’s voldoende worden begrepen, én kunnen 
worden geminimaliseerd. Dit bezwaar is van consequentialistische aard: 
de voordelen moeten opwegen tegen de nadelen. En hoewel we in een 
vroeg stadium niet altijd weten wat de voor- en nadelen van een nieuwe 
technologie zijn, kunnen we daar meestal wel achter komen, juist door 
het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dit bezwaar is dus oplosbaar.

Ten tweede bestaat er een principieel bezwaar ten aanzien van het 
gebruik van embryo’s, een bezwaar dat is verbonden met uiteenlopende 
opvattingen over de morele status van het embryo. Als zelfs het meest 
vroege, het meest prille begin van het leven wordt beschouwd als in 
zekere zin heilig en in ieder geval beschermwaardig, dan is ieder ‘gerom-
mel’, zelfs het meest zorgvuldige, omzichtige onderzoek, problematisch. 
Dit bezwaar is helder. Stelt u zich eens voor dat wij het onderzoek dat wij 
moeten doen om genoomediting verder te ontwikkelen niet met em-
bryo’s maar met pasgeboren baby’s zouden moeten uitvoeren. Dat zou 
overduidelijk onaanvaardbaar zijn. Voor veel mensen is er – in moreel 
opzicht – echter een levensgroot verschil tussen een pasgeboren baby 
en een met het blote oog onzichtbaar groepje cellen. We mogen best met 
cellen doen wat we met levende personen niet zouden doen. Maar dat 
onderscheid wordt niet door iedereen gezien. En dat is niet – of in ieder 
geval niet eenvoudig – te veranderen. Niet door nieuwe feiten te presen-
teren of nieuwe wetenschappelijke inzichten. 

Betekent dit dat we moeten stoppen met het onderzoek? Niet per se. 
Principiële bezwaren zoals deze zijn niet absoluut. Soms moeten ze 
wijken voor zwaarwegender belangen. De gezondheid kan een zwaarwe-
gend belang zijn, het voorkomen van ernstig lijden.. Soms is het nodig 
om het ene leed met het andere leed te bezweren. Veel mensen zullen 
dat begrijpen. En bovendien kunnen mensen soms toch ‘schuiven’ met 
hun principiële bezwaren. Een Gestalt-switch noemde Wittgenstein 
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dat: u ziet iets plotseling in een ander licht, en dan is het voor u ook iets 
anders. Als u een tijdje kijkt naar een kleine verzameling cellen in een 
petrischaaltje, misschien zijn die cellen opeens toch niet meer ‘leven’ of 
‘een persoon’ voor u. Overigens geeft ook Guido Pennings in zijn bijdrage 
aan de bundel aan dat niet voor alle typen kiembaanmodificatie em-
bryo’s nodig zijn: genoomediting kan ook op de geslachtscellen worden 
toegepast, voordat een bevruchting tot stand wordt gebracht.

En een derde en – voor nu – laatste categorie bezwaren heeft te maken 
met ons mensbeeld, ons wereldbeeld. Er bestaat de angst dat wij ‘te ver 
gaan’. Het gaat om een angst voor grenzenloosheid. Te ver gaan is eigen-
lijk iets bijzonders dat alleen wij mensen kunnen, in tegenstelling tot al 
het andere dat leeft in de natuur: wij kunnen natuurlijke grenzen open-
breken, het ene in het andere laten overgaan, wij kunnen dat wat buiten 
ons bereik lag, daarbinnen trekken. En dat hebben wij altijd al gedaan. 
Wij zijn Homo faber, de makende mens. En juist omdat we dat altijd al 
gedaan hebben, vraag ik mij wel eens af waarom dit bezwaar telkens 
weer terugkomt bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Waarom 
willen wij onszelf toch altijd op de grenzen wijzen? 

De controversiële bioethicus Julian Savulescu draait het graag om. Hij 
stelt dat wij mensen het aan onszelf verplicht zijn om gebruik te ma-
ken van alle technologie die voorhanden is om ons nageslacht de beste 
kansen te geven. Ook genoomediting. In een artikel in Journal of Medical 
Ethics geeft een van zijn collega’s aan Oxford, Michael Parker, felle kritiek 
op dit morele imperatief van Savulescu, en haalt daarbij Shakespeare aan:

The web of our life is of mingled yarn,  
good and ill together; our virtues would  
be proud if our faults whipp’d them not, 
and our crimes would despair if they  
were not cherish’d by our virtues.    

Mingled yarn, een gemende textuur, goed en slecht, zwart en wit. Zo oud 
is het idee al dat geluk niet bestaat in perfectie, maar in een balans tus-
sen het goede en het slechte, het zieke en het gezonde. Om het goede, het 
schone, het ware te kunnen zien, hebben we het slechte, het lelijke, het 
onware nodig. Het streven naar perfectie is daarom verkeerd, zegt Par-
ker. En daar ziet u ook meteen de grote tekortkoming van een dergelijk 
argument: er wordt gesuggereerd dat genoomtechnologie wordt ingezet 
met het doel om perfectie te bereiken, en óók dat het mogelijk is om met 
technologie perfectie te bereiken. En dat is niet het geval. Savulescu zou 
zeggen: er zal heus genoeg tegenslag en ziekte zijn in een mensenleven. 
Maar we kunnen – daar waar we kunnen, daar waar we dat veilig en doel-
treffend kunnen – de natuur best een handje helpen door de grootste 
obstakels voor een goed leven weg te nemen. 

“
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Dna is niet een glazen bol gebleken, niet in de mate waarin werd ver-
wacht. De mogelijkheden om op grond van dna onze medische toekomst 
te voorspellen, zijn beperkt door een biologie die veel te complex blijkt 
te zijn. Zo ook zullen de mogelijkheden om onszelf te verbeteren door 
aan dna te sleutelen, biologisch begrensd zijn. We zullen bij sommige 
mensen ernstige, zeldzame ziekten kunnen herstellen, bij ons alle-
maal wellicht dragerschap van dergelijke ziekten kunnen verwijderen. 
Misschien dat we onszelf een heel klein beetje slimmer, mooier, moreler 
kunnen maken. Maar dan echt maar een heel klein beetje. En dat is maar 
goed ook, misschien, want met een beetje imperfectie blijven zwart en 
wit grijs, en daarmee een stuk interessanter. 1
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Slappe knieën
Deze maand is het vier jaar geleden dat  
ik, nieuw in de politiek en als jong  
bestuurder, vol goede moed begon aan 
mijn opdracht om in Amsterdam de 
chaotische financiën op orde te brengen. 
Met het coalitieakkoord in de hand en met 
mijn financiële ervaring en kennis maakte 
ik samen met ambtenaren een ambitieus 
plan. Nieuw management, twee reorgani-
saties, concernadministratie, control op 
orde, nieuw ict-systeem, begrotingsregels 
– all or nothing en het liefst morgen af. 

In zijn recente boek ‘Grote jongen zijn’ 
beschrijft Frank de Grave, een van mijn 
voorgangers als Amsterdams wethouder 
financiën, hoe politiek een overlevings- 
spel is geworden. Bestuurders lopen als 
angsthazen rond, verlammen en van  
ellende komt er weinig substantieels  
meer uit hun handen.  

Mijn moment van slappe knieën kwam 
vorig jaar. Na twee jaar intensieve voorbe-
reiding stond de Amsterdamse belasting-
dienst op het punt om de stekker uit het 
twintig jaar oude gammele ict-systeem te 
trekken en over te stappen op een nieuw 
systeem om daarmee elk jaar een half 
miljard euro aan belastingen te innen. De 
risico’s waren bekend en onder controle, 
maar langzaam bekroop mij de angst dat 
er toch iets mis zou gaan met dit extreem 
complexe project. Stel dat een aantal van 
de honderdduizenden belastingbetalers de 
aanslag van zijn buren toegestuurd krijgt? 

Krantenkoppen, heisa, raadsdebatten, mo-
ties … ik zag het allemaal voor me. De kans 
was klein, maar niet nul. Doormodderen 
met een systeem dat al jaren op instorten 
stond was geen optie, maar toch … Er is een 
moment geweest dat ik hoopte ergens in 
de honderden pagina’s memo’s en rappor-
ten een aanleiding te vinden om het uit te 
stellen. 

Bestuurders moeten beleid maken en 
uitvoeren en dat laatste is een stuk lastiger 
dan het eerste. 
Een veteraan in het openbaar bestuur 
vertrouwde mij ooit toe: “Slecht beleid 
is niet erg, dat voer je gewoon niet uit. 
Slechte uitvoering van goed beleid, dat is 
funest.” Maar zelfs een goede uitvoering 
is geen garantie voor succes, want elk 
incident wordt uitvergroot en verkleint de 
kans op overleven. Het invoeren van een 
belastinginningssysteem in een grote stad 
als Amsterdam is dermate complex dat het 
voor de meeste mensen niet te bevatten is. 
Een incidentloze uitvoering is uitgesloten. 

Maar het is goed afgelopen. De slappe 
knieën waren tijdelijk en grote incidenten 
bleven uit. Het lijstje voor de komende 
vier jaar ligt klaar en met een beetje geluk 
en iets meer geduld kan ik het helemaal 
afwerken. 1
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