Overheidsdominantie

O verheidsparticipatie

Na de Tweede Wereldoorlog was er één algemeen belang dat vrijwel
iedereen deelde: zo spoedig mogelijk wederopbouw van verwoeste woningen,
andere gebouwen, infrastructuur, landbouw en het economische systeem. Allen
schouders eronder en we komen er weer bovenop, zo was de gedachte. Het
proces vereiste strakke regie en daarvoor werd vooral naar de overheid gekeken.
Rijksprogramma’s werden uitgewerkt door provincies en gemeenten en zeker
voor de helft gerealiseerd. De landbouwproductie steeg explosief, in 1962 werd
de miljoenste naoorlogse woning opgeleverd, de hoofdinfrastructuur kreeg
vorm, nieuwe bedrijventerreinen werden aangelegd, een twaalfde provincie
is uit de zeebodem getoverd, Zeeland werd veilig dankzij de Deltawerken,
Schiphol werd de toonaangevende luchthaven en het Bruto Nationaal Product
steeg voor ieder merkbaar. Aanvankelijk waren de gevolgen voor milieu,
natuur en water desastreus maar ook daar zijn vooral Rijksprogramma’s voor
ontwikkeld. Zo heeft de Wet verontreiniging oppervlaktewater uit 1970 tot
spectaculaire kwaliteitsverbeteringen geleid en wordt nog steeds gewerkt aan
een ecologische hoofdstructuur, die gebieden met elkaar verbindt en zorgt dat
de natuur weer tegen een stootje kan. Zo bezien heeft strakke regie door het
Rijk ons ongekend veel voorspoed gebracht.
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Ondertussen genoten steeds meer mensen (hoger) onderwijs, stegen
inkomens en vermogens van particulieren, werd een beetje bedrijf een
multinationale onderneming, nam de macht van de Europese Unie toe, namen
ondernemers en particulieren het voortouw in het proces van verduurzaming,
namen maatschappelijke complexiteit en dynamiek exponentieel toe en
groeide de wens tot participatie. Het vertrouwen dat de overheid ook
in de 21ste eeuw met succes strak zou kunnen regisseren smolt rond de
eeuwwisseling als sneeuw voor de zon. Welhaast symbolisch is de Vijfde
Nota over de Ruimtelijke Ordening, de stoeptegel van maakbaarheidminister
Jan Pronk, niet verder gekomen dan een lijvig ontwerp. Uit die tijd dateert
ook de Fortuynrevolte, die het toenmalig kabinet terug in het hok joeg.
De erop volgende vier kabinetten onder leiding van Jan Peter Balkenende
opereerden in permanente staat van vertwijfeling over de rol van de overheid.
Een periode tussen het centrale paars van Wim Kok en het decentrale paars
van Mark Rutte. We verkeren in een transitie van overheidsdominantie naar
overheidsparticipatie. Dit vereist een megacultuuromslag binnen overheden
maar ook bij ondernemers en particulieren. Zolang we opportunistisch blijven
hangen in een mix van oud als het ons uitkomt en nieuw als ons dat op een
ander moment beter uitkomt, is sprake van een giftig mengsel dat leidt tot
burgerfrustratie enerzijds en overheidsfrustratie anderzijds. Dit boek is een
verkenning van wat overheidsparticipatie vermag en wat er voor nodig is.

P E T E R VA N R O OY
C O Ö P E R AT I E N E D E R L A N D B OV E N WAT E R

Toelichting bij foto omslag
De Flaes-Toren in Esbeek is een treffend voorbeeld van
overheidsparticipatie. Het is een initiatief van lokale ondernemers en particulieren vanuit ruimtelijke, economische en
maatschappelijke perspectieven. Gemeente Hilvarenbeek,
Gemeente Reusel-De Mierden en Provincie Noord-Brabant
hebben het initiatief omarmd door soepele vergunning
verlening en hebben voor circa veertig procent bijgedragen
in de bekostiging.
Het is een voorbeeld van waardecreatie in en met de
natuur dat in 2011 binnen een jaar vanaf het initiatief,
zonder zienswijzen of protesten, is gerealiseerd. Sindsdien
beleven jaarlijks twintigduizend bezoekers het prachtige,
beschermde en afgesloten natuurgebied rondom de Flaes op
Landgoed De Utrecht. Met het oog op onderhoud schouwen
de initiatiefnemers de toren jaarlijks op gepaste wijze.
Foto van Steef Luijten en toelichting door Wiet van Meel.
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Belangrijk is dat de overheid niet
die dingen doet die individuen al doen,
en die dingen iets beter of slechter doet,
maar dat ze die dingen doet die momenteel
helemaal niet worden gedaan.
John Maynard Keynes, 1926
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Woord vooraf door Provincie
We zijn voortdurend op zoek naar het vinden van een
goede balans tussen de rol van de overheid in relatie tot het
particulier initiatief. In plaats van inwoners uit te nodigen
te participeren in ons proces, ontwikkelen we ons tot een
overheid die aansluit bij initiatiefnemers, die hen een podium
biedt en die bewegingen mogelijk maakt waarmee samenwerkingsverbanden van belanghebbenden nieuwe kansen in
gebieden realiseren.
Kernbegrippen die daarbij horen zijn ‘vertrouwen’ en
‘gunnen’. Vertrouwen in de eigen kracht van belanghebbenden en het gunnen van eigenaarschap over het succes van de
gebiedsontwikkeling aan die belanghebbenden zelf. Dat alles
bijgestaan door een Rijk, provincie, gemeente of waterschap
die ontwikkeling mogelijk maakt in plaats van deze zelf als
resultaat te claimen.
Ook voor ons onderling heeft zo'n aanpak consequenties. Niet langer is enkel de onderlinge hiërarchie en focus op
kerntaken dominant tussen Rijk, middenbestuur, gemeenten
en waterschappen. Juist binnen de praktijken van gebiedsontwikkeling komen samenwerkingen tot stand die situationeel
de eigen kracht van partners versterken. Binnen overheden
geformuleerd beleid gaat niet meer à priori vooraf aan de
gebiedspraktijk. Omgekeerd leiden die praktijken juist tot
innovatieve beleidsaanpassingen. De recent door ons parlement aangenomen Omgevingswet tracht de voor deze ontwikkeling benodigde regelruimte wettelijk te borgen.
Zo'n bestuursstijl vraagt om moedige overheidsbestuurders en -medewerkers die onderling een lerende en ontwikkelende basishouding innemen en zich verbinden aan
netwerken waar ze hun ervaringen over de grenzen van hun
eigen organisatie kunnen delen en verrijken.

NederlandBovenWater vormt zo'n netwerk. Met illustere
voorgangers als Habiforum heeft ze in vier programma's
vanaf 2004 vorm gegeven aan een lerend netwerk van overheidsmedewerkers uit alle lagen die elkaars praktijken tot
onderwerp van gezamenlijke verbetering maakten en zo een
lerende en inspirerende gemeenschap vormen.
Zonder de inhoud van deze bundel te verklappen wil ik
een paar praktijken noemen waarin lef en moed is getoond
om het anders te doen. De ontwikkelingen in de Overdiepse
polder vormden een proces van lange adem, maar het resultaat mag er zijn. In Brabant is een aantal initiatieven begeleid
om binnen een half jaar tot duidelijkheid te komen over de
haalbaarheid als het gaat om beleid en wet- en regelgeving.
In Noordoost-Twente is een unieke samenwerking aangegaan
tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid om dertien projecten vanuit de samenleving te versnellen en zo te werken
aan de sociaal-economische versterking van het gebied.
In al deze praktijken komt naar voren dat partijen zoekende zijn naar nieuwe verhoudingen en repertoire. En om
dàt te doen waar de samenleving belang bij heeft op een
manier die recht doet aan ieders rol en positie in onze samenleving.
Belangrijk hierbij is elkaar inspireren, motiveren, leren
van elkaar. Dit is wat anders dan kopiëren. Kopiëren leidt tot
weg ebben van energie, inspireren leidt tot intrinsieke motivatie.
Ank Bijleveld-Schouten
Commissaris van de Koning in Overijssel

Foto: Gerard van Weerd
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Woord vooraf door Rijk
Rijkswaterstaat werkt als uitvoeringsorganisatie van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu dagelijks aan een
veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland, voortbouwend op
een traditie die startte aan het einde van de achttiende eeuw.
Een netwerk van autowegen, vaarwegen en spoorwegen is
ontwikkeld, dienend aan de samenleving. Nederland wordt
beschermd tegen overstromingen en er is zorg voor schoon en
voldoende water. Dachten we aan het begin van deze eeuw nog
dat Nederland in ruimtelijk opzicht min of meer af was, inmiddels blijkt dat de dynamiek in de 21ste eeuw nog veel groter
is dan voorheen. De mogelijkheden van technologische innovaties nemen met een enorme snelheid toe. Opgaven worden
almaar complexer en de noodzaak tot verduurzaming wordt
steeds urgenter. Tegelijkertijd nemen publieke middelen af.
In deze context zijn de opgaven voor Rijkswaterstaat van
een hele andere orde dan voorheen. We moeten handelen en
ver vooruitkijken, terwijl we weten dat de ontwikkelingen zo
snel gaan dat vooruitkijken beperkt mogelijk is en er bijna
altijd meer partijen nodig zijn voor een aanpak. Een adaptieve en meer verbindende werkwijze lijkt vanzelfsprekend,
maar stelt ons in de praktijk voor de nodige uitdagingen. Hoe
samen met anderen tot het maatschappelijk beste resultaat te
komen zonder in oeverloos gepraat te verzanden? Hoe om te
gaan met spanning tussen wendbaarheid en betrouwbaarheid? Wat betekenen de geschetste ontwikkelingen voor het
strategisch personeelsbeleid? Kennisontwikkeling gaat steeds
sneller, we laten meer over aan marktpartijen, maar moeten
toch met voldoende expertise projecten kunnen aansturen.
Welke kennis willen we graag zelf in huis hebben, en wat
vragen we vooral aan anderen? Vooruitkomen met dergelijke
dilemma’s lukt niet met een blauwdruk, hier is een lerende
organisatie voor nodig. Zoals NederLandBovenWater het al
vanaf het begin heeft aangepakt, zo gaat Rijkswaterstaat ook
steeds meer werken: werkende weg lerend en lerende weg
werken. Anders gezegd: reflecteren op wat goed gaat en beter

kan, dat toepassen in een volgende stap, et cetera.
De inpassing van windenergieparken op de Noordzee is
een goed voorbeeld van samen pionieren. Dit gebeurt uiteraard zorgvuldig en stapsgewijs. Met beleidsdepartementen en
belanghebbenden hebben we gewerkt aan een Structuurvisie
Wind-op-Zee, waarin windenergiegebieden zijn aangewezen.
Als beheerder van de Noordzee en als opdrachtnemer van
Economische Zaken werken we nu mee aan het uitgeven van
kavels voor windparken. We doen dit adaptief, dat wil zeggen
dat steeds twee kavels worden uitgegeven en dat in de tijd
tussen twee uitgiftes alle ervaringen worden benut om in een
volgende uitgifte tot optimale randvoorwaarden te komen.
Hierbij heeft de overheid regie op de ruimte en krijgen marktpartijen binnen gestelde voorwaarden de mogelijkheid tot
optimale inrichting te komen. Parallel wordt in internationaal
verband gewerkt aan monitoring en kennisontwikkeling. Zo
zijn steeds de nieuwste inzichten te benutten, bijvoorbeeld
over ecologische effecten of over mogelijkheden om te varen
in windparken. Bovendien is een innovatiekavel aangewezen, waar marktpartijen nieuwe technieken kunnen testen.
Voor ontwikkelaars van windparken is een sterke prikkel tot
innovatie en kosteneffectiviteit ingevoerd, omdat het aandeel
subsidie in de totale kosten in de loop van de jaren steeds
lager wordt. Alle partijen werken dus vanuit hun eigen rol en
verantwoordelijkheid samen aan ruimtelijke ontwikkeling en
technologische innovatie.
De grote meerwaarde van NederLandBovenWater is dat
overheden een gezamenlijk leerproces doormaken en een
gemeenschappelijke taal ontwikkelen. Het mooie is dat in
dit programma ook heel bewust wordt ingezet op scherpe
analyse en reflectie. Leerervaringen worden opgetekend en
geduid en zo is steeds voort te bouwen op ervaringen.
Marco Zeeman
Directeur Netwerkontwikkeling RWS West Nederland Zuid

Foto: Rijkswaterstaat Zee en Delta
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Woord vooraf door Gemeente
Gemeente Dronten heeft het gebied in het oosten van de
gemeente ingebracht bij NederLandBovenWater (NLBW).
Het is een groot gebied met een divers aanbod van zowel
grootschalige als kleinschalige attracties en toeristisch-recreatieve mogelijkheden in Flevoland aan de Veluwerandmeren.
Grote natuurwaarden en uitgebreide recreatiemogelijkheden
komen hier samen. Eén van de grote kansen is het uitbouwen van de bijdrage van de toeristisch-recreatieve sector aan
de werkgelegenheid in dit gebied. De praktijk die wij hebben
ingebracht had als doel om samen met andere partijen uit het
gebied te komen tot een gebiedsverhaal voor de randmeren.
Onze verkenning bij de start van NLBW verliep voorspoedig met een mooie bijeenkomst van belanghebbenden
vanuit het gebied. Het bleek echter al snel niet het juiste
momentum te zijn, waardoor we op dit onderwerp niet
alleen door konden pakken. Als gemeente hebben we hier
zelf wel blijvend op ingezet en eind 2015 is er langzaam een
kentering gekomen en wordt dit idee nu omarmd door meer
partijen. De Coöperatie Gastvrije Randmeren is trekker
van dit gebiedsverhaal geworden. Iets dat wij eerder al voor
ogen hadden, maar het momentum was nog niet aanwezig.
Samen hebben we een zogenaamde informele ‘derde ruimte’
gecreëerd vanuit actieve leden en bezielde ondernemers. Op
dit moment wordt er gewerkt aan initiatieven die gezamenlijk tot meerwaarde leiden en het gebied een verhaal kunnen
geven. Hierdoor kunnen ook weer andere projecten gekoppeld worden die samen invulling kunnen geven aan een programma.
Vervolgens hebben wij de proceskunst van NLBW losgelaten op het evenement Lowlands (zie ook de vierde trendbrief).
Vanuit het principe van netwerken, ketenbenadering en het
installeren van attractors in het gebied hebben we onderzocht

of Lowlands zo'n attractor zou kunnen zijn. Dit door middel
van een opwerkfabriek waarbij projecten opgewerkt worden
tot samenhangende programma’s die samen invulling geven
aan het panorama, de stip op de horizon. Welke slimme
werkprincipes zijn nodig om de complexe buitenwereld te
faciliteren? En hoe kunnen de initiatieven ook maatschappelijke meerwaarde creëren? Geen gemakkelijke vragen die een
simpele oplossing kennen. Samen zijn we aan de slag gegaan.
Daarbij hebben we verkend of er daadwerkelijk sprake is van
het creëren van meerwaarde door partners voor het gebied.
Lowlands heeft deze aanpak erg gewaardeerd, maar heeft om
haar moverende redenen er voor gekozen vooralsnog geen
verbreding van het programma verder uit te werken.
We hebben de afgelopen periode geleerd van de principes
van NLBW en de proceskunst toegepast. Daarbij blijkt in
de praktijk ook hoe moeilijk dit is. We hebben geïnvesteerd
in onze relaties en hierbij een vertrouwenwekkende band
opgebouwd. Als gemeente willen we de ondernemers faciliteren, van ‘buiten naar binnen’ werken waarbij we werken
aan een gezamenlijke opgave. Bij nieuwe initiatieven kijken
we daarom ook naar wat er wel mogelijk is. Dus niet alleen
denken in problemen en belemmeringen, maar vooral ook
hoe is iets wel mogelijk? En hoe kunnen we daarbij de interne
complexiteit vereenvoudigen zodat we de complexe buitenwereld kunnen faciliteren? Daarvoor is ook een kanteling
van werken binnen de organisatie nodig waarin de afgelopen
periode stappen zijn gezet die de komende periode beslist
een vervolg krijgen. NLBW blijft ons bij deze kanteling van
werken inspiratie bieden.
Aat de Jonge
Burgemeester van Dronten

Foto: Buurman fotografie
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Woord vooraf door Waterschap
Dit boek bevat een aantal sprekende voorbeelden op
het gebied van overheidsparticipatie zoals dat van de Overdiepse polder en geeft inzichten over de ontwikkeling van
het denken hierover zoals waargenomen en ervaren binnen
NederLandBovenWater. Mijn eigen ervaringen met participatie en mijn ideeën hierover wil ik graag delen. En er tevens
een paar kanttekeningen bij plaatsen.
Ja, we zijn op zoek naar nieuwe vormen van participatie,
nieuwe vormen voor het zorgen voor draagvlak voor collectieve belangen, taken en maatregelen. En ja, het kan niet
meer zonder betrokkenheid van de bewoners van een plangebied. Ondanks onze inspanningen in processen op het gebied
van interactieve planvorming, zie ik de kloof tussen politiek
en maatschappij steeds groter worden. De kunst is dat tij te
keren, omdat je anders uitkomt op 'ieder voor zich'. Dat perspectief kan geen werkelijkheid worden. En dat is ook niet
de bedoeling van de bewoners van dit land. Wel wordt in
talrijke discussies in het publieke debat, in dagbladen en op
radio en televisie, als het anders moet heel gauw gezegd: dat
moet de overheid doen.
Wat ik zoek is een oplossing voor de stap die we moeten
maken op het gebied van burgerparticipatie, een grotere
betrokkenheid van particulieren, gecombineerd met wellicht
zeggenschap over het te besteden geld. Hoe we dat moeten
doen is ook voor mij een zoektocht, maar wel een noodzakelijke. Daarbij is afstemming met en de participatie van de
gekozen volksvertegenwoordigers, onze bestuurders, noodzakelijk. Ik verwacht dat in die interactie, tussen politiek en
participerende bewoners, in de toekomst een nieuw evenwicht zal ontstaan. Daarbij zal de kaderstellende en toetsende rol van de volksvertegenwoordiging anders worden
ingevuld.

Tegelijkertijd zetten we als organisatie stappen op het
gebied van overheidsparticipatie, door bijvoorbeeld strategische partners als PWN, Landschap Noord-Holland en
Provincie Noord-Holland mee te laten schrijven aan ons vierjaarlijkse waterbeheerplan dat we nu het Waterprogramma
noemen. Veel lastiger is het om hierbij bewoners te betrekken, zo is onze ervaring. Kennelijk is het abstractieniveau te
weinig aansprekend. Wel zien we dat bewoners betrokken
willen zijn bij projecten in hun directe leefomgeving.
Een voorbeeld hiervan is de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, waar gebiedsurgenties op
het gebied van waterveiligheid, recreatie en natuur heel mooi
samen zijn gekomen met de wensen en ideeën van de betrokkenen. Het is een moeizaam proces geweest van jarenlange
weerstand. Het draagvlak is ontstaan op het moment dat
we samen met de aannemers, nog in de aanbestedingsfase,
de belanghebbenden nadrukkelijk hebben betrokken bij de
planvorming. Nieuwe ideeën zijn ontstaan, zoals de lagune
bij Camperduin en het palendorp en het panaromaduin bij
Petten. Nu is iedereen trots op het resultaat. Het project is
van hen, zoals blijkt uit de reactie van een restauranteigenaar. Bij de start van de aanleg, staand voor het bouwbord
van wat nu de Hondsbossche duinen heet, zei ik tegen hem
dat het wel een mooi plan was geworden. De man reageerde
met: "Jazeker is het een mooi plan. En weet u wat het mooiste is? Die lagune daar, die hebben wij bedacht." Het plan
is van de ondernemers en bewoners geworden. Ondernemers
zien nieuwe kansen en wij als overheden participeren daarin.
Zo zie ik overheidsparticipatie wel werken.
Luc Kohsiek
Dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Foto: HHNK | Marcel Rob
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Preambule
Inhoudelijke megaopgaven
op termijn circa veertig wetten, meer dan honderd algemene
maatregelen van bestuur en een paar honderd ministeriële
regelingen voor de leefomgeving gaat vervangen. Vanaf 2016
komen daarvoor in de plaats vier nieuwe algemene maatregelen van bestuur en circa tien nieuwe ministeriële regelingen.
Naar verwachting wordt het omgevingsrecht voor gebruikers
overzichtelijker en ontstaat meer ruimte voor initiatieven van
ondernemers en particulieren.

Klimaatverandering, migratiestromen, metropoolvorming, grondstoffenschaarste, voedingspatroonwijziging,
digitalisering, robotisering en zelforganisatie zijn mondiale ontwikkelingen die ook voor de ruimte van Nederland
verstrekkende gevolgen zullen hebben. Gevolgen die naar
verwachting beduidend verder zullen reiken dan die van de
Industriële Revolutie. Niet voor niets zijn voor de periode tot
2050 door overheden, ondernemingen en filantropen honderden miljarden euro's geprogrammeerd voor implementatie
van het Deltaprogramma, transitie naar duurzame energie,
verduurzaming van voedselproductie, doorbraken in mobiliteit, vorming van slimme steden, transformatie van gebouwen en natuurontwikkeling in relatie tot vrijetijdseconomie.

In een tijd van horizontale sturing en een individuele
cultuur richten overheden zich voor de leefomgeving in toenemende mate op kerntaken in de sfeer van vergunningverlening, toezicht en handhaving en op overheidsparticipatie.
Dit laatste staat voor helpen het goede te doen met het oog
op volhoudbare maatschappelijke meerwaardecreatie. Meebewegen zonder in alles mee te gaan en zorgen dat ook
zwijgende, minder mondige en minder vermogende mensen
kunnen deelnemen. De publieke ruimte is niet voor niets
publiek: noch met (verbaal) geweld noch met geld mag die
worden geconfisqueerd.

Niemand weet hoe ons land er in 2050 uit ziet, maar dat
er megaveranderingen op stapel staan voelt vrijwel iedereen
aan. Een trektocht in een mogelijk niet eerder zo dynamische
tijd verhoudt zich slecht met ruimtelijke visies voor jaartallen die vijftien, vijfentwintig of vijfendertig jaar verder in
de tijd liggen. Toch is er behoefte aan enige houvast, al was
het maar om te komen tot volhoudbare en kosteneffectieve
investeringen. De worsteling met ruimte in de tijd is niet
nieuw maar thans hoogst actueel en urgent. Zie het Manifest2040 (Wij maken ruimte), de omgevingsvisies van vrijwel
alle overheden, de investeringsbeslissingen van multinationals, de oriëntaties van ondernemers en particulieren. Klassieke basisvragen van Immanuel Kant (1724-1804) zijn weer
springlevend. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag
ik hopen? Wie is de mens?

Proces achilleshiel
Inhoudelijk is sprake van megaopgaven en procedureel
voltrekt zich een megaoperatie. We staan in de startblokken maar weten we ook hoe te starten? Mocht sprake zijn
van een leefomgevingrevolutie, dan geldt die niet in de laatste plaats voor het proces. Hiermee doelend op de cultuur
van werken, omgaan met nieuwe verhoudingen, met nieuwe
rollen, met nieuwe posities van volksvertegenwoordigers,
met de kracht van sociale media, met onzekerheden, met risico's en met fouten. Want wie de hemel op aarde wil creëren
door onzekerheden uit te sluiten, riskeert de hel van onvrijheid en wederzijdse beheersing.

Procedurele megaoperatie
De Eerste Kamer heeft in december 2015 de Omgevingswet vastgesteld. Vooralsnog gaat het om een raamwet die
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Voor de noodzakelijke procesrevolutie bestaat geen handboek of alomvattende cursus van liefst één dag. Na overtuiging van de noodzaak ('je gaat om of je valt om') is het een
kwestie van proberen met vallen en opstaan en toepassen van
kennis en kunde die wel voorhanden is. Het gaat om het ontwikkelen van vakmanschap voor het assembleren van kleine
initiatieven tot grote veranderingen. Waar organisaties uit al
dan niet verhulde desoriëntatie vluchten in interne regels om
beter te doen wat ze deden, is het wachten op faillissement of
opheffing. Want, vrij naar Mariken van Nimwegen aan het
begin van de zestiende eeuw, waar 'onkonstigen' 'konstigen'
in hun greep krijgen, 'gaat die konste verloren'. En wat is dan
nog de meerwaarde?

Een algemeen beeld is dat successen van gebiedsontwikkeling nog sterk van toevalligheden afhankelijk zijn. In zekere
zin is dat een gegeven maar ontwikkelingen binnen het systeem van organisaties kunnen het toeval wel helpen. Een
systeem dat is gericht op dienstbaarheid, open staat voor
gebiedsurgenties, in staat is tot maatwerk, het recht op falen
weet te motiveren en volhoudbare initiatieven van derden
minstens zoveel aandacht weet te geven als eigen initiatieven
is een zo vruchtbaardere bodem dan een systeem van afwentelen van verantwoordelijkheden en het schoonhouden van
sectorale paadjes in de hoop zo als organisatie te overleven
en bestaande baantjes in stand te houden. Naast systeemontwikkelingen is het vermogen van individuen om bestaande
kennis eigen te maken en op eigen wijze toe te passen bepalend voor de afhankelijkheid van toevalstreffers.

Praktijkleren in gebiedsontwikkelingen
Vanaf het einde van de vorige eeuw is vanuit Habiforum
en vanaf 2004 vanuit NederLandBovenWater geparticipeerd
in ruim honderd praktijken van gebiedsontwikkeling. Soms
in een bescheiden rol van procesreflectant, soms bepalend
voor het succes van de beoogde ontwikkeling. Ervaringen
en lessen zijn opgetekend in praktijkboeken en cahiers. In
het medio 2016 af te ronden programma ging de aandacht
uit naar zestien praktijken om van daaruit met het oog op
nieuwe praktijken patronen en signalen op te tekenen. Hoe
ontwikkelt zich de context? Wat maakt het middenbestuur
bijzonder? Waarom begint een volhoudbare ontwikkeling
met vooruitzien naar beheer? Wat is de invloed van de
Omgevingswet op gebiedsontwikkelingen? Geven overheden daadwerkelijk podium aan initiatiefnemers? Wat vraagt
overheidsparticipatie van personen en van systemen? Een
voorbeeld van overheidsparticipatie is eruit gelicht en tot in
detail beschreven: de Overdiepse polder. Essenties van de
zestien praktijken zijn in meer of mindere mate geschetst in
vijf trendbrieven, die de basis vormen van dit boek.

Contouren van een vervolg
Gezien de inhoudelijke megaopgaven, de procedurele
megaoperatie, het proces als achilleshiel en daarbinnen de
conditionele betekenis van organisatiesystemen en vakmanschap, rollen de contouren van een vervolg zich als vanzelf
uit. Het gaat om reflecterend opwerken van nieuwe praktijken en daaraan gerelateerd het vergroten van vakmanschap
van frontwerkers en het doorwerken van lessen in systemen.
En dat als inspirerende gemeenschap. Zowaar geen eenvoudige opgave maar wel een morele plicht om de enorme mogelijkheden die Nederland in zich heeft te benutten en aan
te wenden als ruimtelijk wereldlaboratorium voor de 21ste
eeuw.
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Middenbestuur aan zet
Beeld van actualiteit
van het electoraat is helder: decentraal wat ook maar enigszins kan en centraal wat overtuigend meerwaarde heeft. In
Nederland trekken de bij ruimte betrokken departementen
zich om financiële of politieke motieven terug en/of zetten in
op topsectoren. Lees: de top van het bedrijfsleven (groot, multinational) en sectoraal (logistiek, voeding, water). Departementen vormen in toenemende mate de laag tussen de EU
en de regio’s, het hogere middenbestuur. Waar nationale
overheden er in afnemende mate nog toe doen, gaat dit verstrekkende gevolgen hebben voor het aantal rijksambtenaren.
Deze vrees leidt bij hen tot afscherming van eigen werkzaamheden, zich realiserend dat er in het licht van decentralisaties
(op termijn) op rijksniveau veel te weinig maatschappelijk
zinvol werk is voor het huidige aantal medewerkers.

Wat in Nederland in september 2008 begon met een
bankencrisis, is uitgegroeid tot een brede maatschappelijke
crisis. Slechts enkele sectoren zijn niet geraakt, sommige sectoren zoals de bouw zijn in totale omvang gehalveerd. Dankzij onze maakindustrie en export van gemaakte producten
kruipen we thans uit de economische recessie. Het feest van
twintig jaar voor vrijwel iedereen is voorbij, de kater ligt ook
achter ons en wat volgt weet niemand. De vrees voor verlies
van betaald werk en inherent verlies van welvaart maakt ons
behoudend, terwijl hervormingen tot op systeemniveau vrijwel zeker noodzakelijk zullen blijken. Iedereen weet het en
versnelt, ondanks dat, de noodzaak ervan.
Van de Nederlandse particulieren bezit twee procent 32
procent van het totale vermogen. De samenklontering van
geld en goederen zorgt ervoor dat zestig procent van de
Nederlanders samen één procent van het vermogen bezit.
Zelforganisatie met een lege portemonnee is mogelijk maar
niet eenvoudig. Het Midden- en Klein Bedrijf, goed voor het
gros van innovaties, moet investeren maar komt moeizaam
aan krediet. Pieken in faillissementen, lagere marges en een
maatschappelijke dynamiek die sneller raast dan veranderingen binnen organisaties, doen vermoeden dat veel ondernemers aan het overleven zijn. Het Groot Bedrijf, samen
met overheden vooralsnog de grote winnaar van de crisis,
is gedreven door aandeelhouders die kiezen voor ‘lean and
mean’. Directies worstelen met wetgeving voor aanbesteding,
mededinging en boekhouding.

Een faciliterende rol in relatie tot
inhoudelijke ambities van Statenleden
blijkt geen sinecure.
Provincies, het lagere middenbestuur, zijn de overheden
met relatief ruime mogelijkheden. Er wordt gewerkt aan
een cultuuromslag van veilig toetsen naar actief meewerken. Een faciliterende rol in relatie tot inhoudelijke ambities
van Statenleden blijkt geen sinecure. Gemeenten worstelen
met nieuwe decentrale taken, waarvoor ze nog amper de
competentie in huis hebben. Financieel staan veel gemeenten voor een forse afwaardering van grond en vastgoed, als
voorwaarde voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Boze
burgers staan als eerste bij gemeenten op de stoep. Waterschappen worstelen met het zijn van functionele democratie,
terwijl een steeds groter deel van de waterdoelen voornamelijk via coproductie te bereiken is.
Binnen de wetenschap is het accent verlegd van inhoud

Zelforganisatie met een lege portemonnee is
mogelijk maar niet eenvoudig.
De Europese Commissie is zich aan het heroriënteren en
focust op kerntaken. Het signaal van een substantieel deel
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naar index (beloning naar citation index). De adviesbranche
kampt met een chronische werkhonger en verlegt de focus
naar het buitenland. In hoeverre kennis en vakmanschap
voor de specifiek Nederlandse markt hieronder leiden, is nog
niet te zeggen. Koepels die leunen op de veronderstelling dat
representatie nog toereikend is, boeten in aan invloed. Koepelconfectie maakt plaats voor maatwerk. Dit patroon tekent
zich meer of minder af bij politieke partijen, publieke omroep,
vakbonden, Kamers van Koophandel, Recron, Hiswa, LTO,
Milieudefensie, Natuurmonumenten, ANWB, et cetera.

Gemiddeld worden per week twintig
coöperaties opgericht voor energie, voeding,
transport, et cetera.
Dagelijkse bewegingen vinden vooral plaats binnen regio’s
met tussen regio’s vloeibare grenzen. De schaal van lokaal
is te klein voor oplossingen voor actuele vraagstukken, die
van nationaal is eveneens te klein voor de grote vraagstukken van het leven (defensie, milieu, klimaat) en te groot
voor de kleinere vraagstukken. De regio representeert een
schaalniveau dat past bij de dynamiek van de economie, bij
de schaal waarop mensen hun alledaagse leven organiseren,
bij een betekenisvolle samenhang van ecologische, economische en maatschappelijke verbanden, bij de schaal van
maatschappelijke betrokkenheid. Inhoud en proces komen er
samen. Steeds meer vraagstukken lijken niet simpelweg meer
te verhelpen via nationaal georganiseerde standaardprocedures binnen het Huis van Thorbecke. Provincies inspireren en
stimuleren de ontwikkeling van regio’s. Bestuurlijke grenzen
tussen gemeenten zijn nog vooral administratief en er ontstaat serieuze ruimte voor netwerken op buurtniveau, anders
democratisch georganiseerd (pluriform) dan via de bekende
representatieve democratie (uniform). De verschillen tussen
regio’s nemen exponentieel toe en dat is een kwaliteit. Voornamelijk topregio’s met hoge concentraties mensen zijn in
staat de welvaartsgroei van de afgelopen decennia te continueren (‘fast cities’). Andere regio’s kunnen juist excelleren door
een hoge graad van welzijn en welbevinden (‘slow cities’).
Regio’s bekennen kleur waardoor een kleurrijk en complementair geheel ontstaat.

Stip op de horizon
De Troonrede 2013 is duidelijk. We gaan van verzorgingsstaat naar participatiestaat. "Elke Nederlander moet de kans
krijgen om de veranderingen die ons wachten, in zijn eigen
leven in te passen." Aldus onze toen kersverse koning. Een
deel van de samenleving loopt op zijn boodschap vooruit,
zoals ook blijkt uit een studie van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Loslaten in Vertrouwen, 2012). Gemiddeld
worden per week twintig coöperaties opgericht voor energie,
voeding, transport, et cetera. Bij mensen die het aankunnen
is de wil tot zelforganisatie overtuigend aanwezig. Consumenten en producenten houden elkaar scherp via platforms
en rapportcijfers voor diensten en producten. Malafide praktijken en ongegeneerde zakkenvullers worden via sociale
processen genadeloos afgestraft, zonder tussenkomst van
bestuurders of rechters. Voorbij instituties vormen netwerken
het nieuwe organiserende principe. Sociale media verbinden
individuen met elkaar vanuit meest uiteenlopende motieven
en invalshoeken. Van de Nederlandse jongeren is 98% op een
of andere manier actief op Twitter, Facebook, et cetera.
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Een ogenschijnlijk bescheiden kwestie

Sommige problemen zijn zo omvattend dat ze vooralsnog
ontembaar zijn. Zorg is er zo één. We worden ouder en de
medische wetenschap genereert steeds meer en steeds betere
behandelmethoden. Wat er is, willen we zo snel mogelijk toepassen. Naar verwachting gaan de zorgkosten de pan uitrijzen, nog veel sterker dan nu al het geval. Omdat er grenzen
zijn aan financieel-economische mogelijkheden van een land
als Nederland, is het te verwachten dat de verdeling van zorg
een bepalende kwestie wordt binnen het politieke discours.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart
2014 bleek ‘zorg’ al het dominante thema.

is het omgaan met grond.
Opwerkend overbruggen van de kloof
De kloof tussen vrees voor de actualiteit en verlangen
naar vitale netwerken en zelforganisatie wordt vooralsnog
allengs dieper en breder. De toekomst hunkert naar nieuw
weefsel tussen organen, waaruit het perspectief van een
nieuw organisme kan ontstaan. Er bestaat grote behoefte
aan opwerkende kwaliteiten. Opwerken staat voor resultaatgericht verbinden en verrijken door en met initiatiefnemers. Idealiter gebeurt dit binnen en door netwerken, met
een verdienmodel dat hen onafhankelijk van subsidies doet
opereren. Dat verdienmodel zijn we aan het uitvinden, maar
daarmee zijn we nog beslist niet klaar. Van de overheden zijn
provincies in de overgangsperiode voor ruimtelijke ontwikkelingen het beste geëquipeerd om krachtig werk te maken
van opwerkend regisseren, faciliteren of hoe het ook heten
mag. Niet door te zeggen hoe het moet, maar door te laten
zien hoe het kan. Voorbeelden van gebiedsontwikkelingen
waar provincies het verschil maken zijn er overduidelijk.
Geleidelijk tekent zich een steeds rijker repertoire van het
middenbestuur af. Als intermezzo’s vier actuele voorbeelden
waaraan wordt gewerkt.

De verschillen tussen regio’s nemen
exponentieel toe en dat is een kwaliteit.
Een ander ontembaar probleem is klimaatverandering.
Causale verbanden zijn door de complexiteit nog onvoldoende
bekend of erkend en fundamentele wijzigingen in welvaartsniveau en gedrag van een groeiend deel van zeven miljard mensen
gaat ons vermogen te boven. Een ogenschijnlijk bescheiden
kwestie is het omgaan met grond. Toch worstelt Nederland er
al eeuwen mee, zijn er alleen al in de vorige eeuw drie kabinetten over gevallen en zitten er honderden miljarden vast in grond
die constitutioneel toch echt tot Nederland kan worden gerekend. Vooralsnog doet het Rijk niets, vallen gemeenten financieel om en waaieren provincies alle kanten uit. Het varieert van
financiële regelingen en volledig overlaten aan gemeenten tot
het dwingen van gemeenten tot drastische vermindering van
uit te geven bouwgronden voor kantoren en/of woningbouw.
Willen we na de jaren tachtig en de recente crisis niet binnen
afzienbare termijn wederom worden geconfronteerd met ernstige grondverliezen, zijn systeemveranderingen noodzakelijk.
Een optie is minder verstrengeling van grondposities en realisatierecht, zoals in de meeste andere lidstaten van de EU.

Niet door te zeggen hoe het moet,
maar door te laten zien hoe het kan.
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Noord-Holland: Nieuwe Strandwal
Begin deze eeuw werden ook voor de regio Alkmaar-Castricum-Heiloo plannen gemaakt voor uitbundige groene
buffers, infrastructurele ontsluitingen en goed renderende
woningbouw mede met het oog op financiële verevening. De
crisis noopte tot herziening van het plan. Niet alleen financieel, ook vanwege een snel aan betekenis oprukkend energiecluster en woningbouw die daadwerkelijk is ingegeven
door de vraag. Het ruimtelijk ontwerp is enerzijds verrijkt
en anderzijds versoberd. De provincie heeft op verzoek van
de gemeenten mee getekend en gerekend. Tussen de overheden zijn realiseerbare afspraken gemaakt over woningbouw,
groen en infrastructuur. Vooral de aansluiting op de A9 is
cruciaal voor de economische vitaliteit van de regio. Het
accent van de provinciale inzet ligt op het proces in het licht
van een volhoudbare oplossing. Gestolde opvattingen zijn
vloeibaar en daardoor verenigbaar geworden. Cofinanciering
is wel aan de orde maar komt op de tweede plaats.

Noord-Brabant: De Kempen
Slechts één generatie terug
in de tijd was wat nu Brainport heet een regio met hoge werkloosheid. DAF en Philips schreven rode cijfers en trokken in hun kielzog andere
bedrijven mee. Deze mega-urgentie heeft overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen in elkaars armen gedreven.
Inmiddels zijn Brainport en Brabantstad betekenisvolle concepten, waarbij de eerste zelfs op wereldschaal als slimste
regio furore maakt. De provincie faciliteert waar zich vragen
voordoen en ondernemers werken veelal zelforganiserend
in netwerken rondom ICT, maakindustrie, life sciences, et
cetera. Tot zover de relatie publiek en privaat. In de relatie
publiek en particulier staan we thans aan de vooravond van
een sprong. Veel initiatieven met een ruimtelijk gevolg lopen
vast in procedures. Door informatie zodanig te ontsluiten dat
initiatiefnemers veelal zelf kunnen bepalen wat wel en wat
niet tot de ruimtelijke mogelijkheden behoort, kan veel vitaliteit en investeringskracht vrijkomen. De provincie start met
andere organisaties een praktijkatelier gericht op particuliere
zelforganisatie in De Kempen.

Informatie: Jaap van Opstal
opstalj@noord-holland.nl

Informatie: Erik Bruggink
ebruggink@brabant.nl
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Overijssel: IJssel-Vechtdelta
Het Deltaprogramma anticipeert op de gevolgen van klimaatverandering. Voor het kerngebied van de IJssel-Vechtdelta (het gebied rond Zwolle, Kampen en Zwartsluis) gaat
het om stijging van het waterpeil in het IJsselmeer, extremere
rivierafvoer en strengere normen voor waterveiligheid. Meerlaagse waterveiligheid wordt ingezet als sturend principe,
waarbij de opgave zich richt op dijken, ruimtelijke inrichting
en evacuatie/crisisbeheersing. De regionale ambities strekken verder dan inbreng in het Deltaprogramma en opteren
voor een volhoudbare ruimtelijke inrichting door het proactief combineren van ruimtelijk-economische opgaven met
de wateropgave. Dit leidt tot een programma met proeftuinprojecten gericht op het opdoen van concrete ervaring met
verbindingen tussen water, ruimte en economie. Waterschap,
gemeenten, veiligheidsregio en provincie vormen hiervoor
met het Deltaprogramma nieuwe samenwerkingsallianties.
De publieke partijen weten elkaar te vinden op de waarde
van innovatie en hebben uitgesproken deze samenwerking
ook na 2015 als vanzelfsprekend te willen continueren. De
erkende rol van de provincie toont een rijk pallet: initiëren,
uitnodigen, aanjagen, bemoedigen, partijen in positie brengen, condities scheppen, vertegenwoordigen, doelen stellen.

Utrecht: Eiland van Schalkwijk
Anticiperend op mogelijke verstedelijking hebben ontwikkelaars op het Eiland van Schalkwijk (Gemeente Houten)
grootschalige grondposities ingenomen. Agrariërs investeerden niet meer, verloedering van het gebied dreigde. De verstedelijking gaat niet door. Het beleid richt zich nu op landbouw,
recreatie en Waterlinie als dragers. Uitdaging is de gronden
weer ‘vrij te spelen’, bij beperkte overheidsmiddelen. In een
vernieuwende aanpak worden bewoners, ondernemers en
agrariërs uitgenodigd initiatieven te nemen. Als die bijdragen
aan de globale publieke doelen, verlenen gemeente, provincie
en waterschap gezamenlijk snel en eenduidig hun medewerking. Veel regels uit de provinciale verordening worden in dit
experimenteergebied niet van toepassing verklaard. Lerend
vanuit de praktijk zoeken partijen, waaronder de provincie,
hun nieuwe rol bij gebiedsontwikkeling. Minder regels en
meer ruimte voor de energie vanuit een gebied, maar: loslaten
betekent niet achterover leunen.

Informatie: Menno ten Heggeler
m.t.heggeler@overijssel.nl

Informatie: Martijn van Veelen
martijn.van.veelen@provincie-utrecht.nl
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Beheren is vooruitzien
Beeld van actualiteit

ontwikkelopgave van na de Tweede Wereldoorlog. Toch zijn
budgetten voor beheer vaak het stiefkind van de begroting
en dreigt gebiedsontwikkeling voor beheer een buitenbocht
te worden.

In lijn met opvattingen van onder meer Descartes is
denkwerk in onze cultuur ver verheven boven doewerk.
Beleidsontwikkeling en planvorming werden en worden
geassocieerd met denken. Beheer, onderhoud, vervanging en
sloop met doen. Sinds de Verlichting zijn we in de greep van
vooruitgangsdenken. We zijn verslaafd aan de gedachte dat
het altijd beter wordt dan het is en dat vrijwel alles maakbaar is. Ontwikkelen heeft de aura van vooruitgang, beheer
van instandhouding van wat we al hebben. Dit is de culturele
verklaring voor de enorme planologische overcapaciteit, die
zeker tot 2010 heeft bestaan. Waar Primos voor 2025 een al
bijna ongeloofwaardige 700.000 nieuw te bouwen woningen
prognosticeerde, hadden gemeenten meer dan een miljoen
woningen in de plannen zitten. Voor de kantorenmarkt gold
zelfs een overmaat van 400%.

Bijna honderd procent van onze
ruimtelijke kwaliteit is afhankelijk van
het omgaan met de bestaande
voorraad vastgoed.
Ondanks deze feiten blijven we in de greep van Descartes en Mercurius. Onder meer de Neprom, koepelorganisatie
van projectontwikkelaars, kraait genoegen uit als nieuwe cijfers zouden kunnen wijzen op het zogeheten aantrekken van
de markt. De verslaving aan vooruitgangsdenken en gemakkelijk gevulde portemonnees lijkt er, ondanks het verplichte
afkicken, niet minder op geworden. Al dan niet bij genoemde
brancheorganisatie aangesloten bouwende ontwikkelaars
werken intern hard aan verlegging van de focus naar transformatie en beheer van bestaande bebouwing. Niet eenvoudig, want het raakt alle werkprocessen en de cultuur van
organisaties. Ook Rijkswaterstaat realiseert zich dat aanleg
van nieuwe infrastructuur, behoudens uitzonderingen, op
zijn laatste benen loopt. MIRT-gelden zijn tot 2030 goeddeels bestemd en of er voor na die tijd nog een miljardenpot
voor nieuwe infrastructuur beschikbaar komt of zelfs noodzakelijk is, is nog maar de vraag. Voor waterveiligheid zijn
er, in lijn met de Deltabeslissing, wel miljarden beschikbaar
voor doorontwikkelend beheer om nog veel grotere schade
te voorkomen.

Ontnuchterend zijn de huidige cijfers: een kantorenleegstand van gemiddeld bijna 20%, een kwart miljoen te koop
staande woningen, een detailhandel die met 40% zal slinken en mogelijk de helft van het vastgoed zal verlaten, leegstaande bedrijfsgebouwen, gemiddeld per dag drie agrarische
bedrijven die stoppen en gebouwen verlaten en een overschot
van ruim 12.000 ligplaatsen in havens voor pleziervaartuigen. Overtuigend zijn de trends: we zijn de rigide functiescheiding voorbij, maken multifunctioneel gebruik van
gebouwen, nemen genoegen met minder vierkante meters
woonruimte per persoon, kiezen in steden eerder voor een
fiets dan voor een auto, ontwikkelen weer trots voor onze
maakindustrie en kantelen van bezit naar gebruik. Waar in
het voor Nederland economische piekjaar 2008 minder dan
één procent aan de ruimte werd toegevoegd, gaat het thans
hooguit om een half procent. Dit betekent dat bijna honderd
procent van onze ruimtelijke kwaliteit afhankelijk is van het
omgaan met de bestaande voorraad vastgoed. De opgave in
termen van beheer en transformatie is vergelijkbaar met de

De nieuwe realiteit tekent zich nog mondjesmaat af in
het salarisgebouw en de verhouding in menskracht tussen
ontwikkelen en beheren. Met een knipoog naar de maat21

gebieden, zoals de inrichting van een woonkamer geleidelijk
meegroeit met nieuwe behoeften en onze huid zich continu
aanpast aan veranderende contouren van ons lichaam.

schappelijke vraag van de nabije toekomst, geldt nog steeds
een overschot aan (relatief overbetaalde) planvormers en een
tekort aan personen die het vak van beheren verstaan en daar
strategisch mee kunnen omgaan.

De strakke scheiding tussen de wereld van ontwikkeling
en aanleg enerzijds en beheer en onderhoud anderzijds wordt
uit welbegrepen eigenbelang van organisaties opgeheven.
Zoals beperkingen van materialen en formaten voor kunstenaars een inspiratiebron vormen, zo vormen opgaven die
voortkomen uit behoud van adequate kwaliteit een inspiratiebron voor ontwerpers en ontwikkelaars. Op productniveau is de Dutch Design Week in Eindhoven een toonbeeld
van hergebruik en herontdekking van wat eerder is bedacht
en gemaakt. Talloze jonge ontwerpers geven zo de factor tijd
ruimtelijke betekenis. Doorontwikkelend beheren is voor hen
een minstens zo boeiende ontdekkingsreis dan het bedenken
van iets geheel nieuws. Het imago van beheer laat het stoffige
verleden achter zich. Beheer in de oude betekenis trok personen aan met tamelijk bescheiden en behoudende karakters.
Mensen die analoog handelen. Ontwikkelaars waren personen met vergezichten, verhalen en verwachtingen. Mensen
die in toenemende mate digitaal verbeelden. Door de bank
genomen waren beloningen navenant, waardoor de kloof
tussen beide bloedgroepen allengs groter is geworden. Dit
schisma is aan het doorbreken als een kuiken uit een ei.

De nieuwe realiteit tekent zich nog
mondjesmaat af in het salarisgebouw en
de verhouding in menskracht tussen
ontwikkelen en beheren.
Meer dan in het achter ons liggende ontwikkeltijdperk,
vanaf de Tweede Wereldoorlog tot ongeveer 2010, zijn thans
denken en doen elkaars inspiratiebron. De binnen talloze
organisaties strak doorgevoerde scheiding tussen beleid,
planvorming, uitvoering en beheer is achterhaald door
een realiteit van netwerken, behoefte aan kennisintegratie,
doorontwikkelen, hergebruiken, kanteling van bezit naar
gebruik, schaarste van grondstoffen en ruimte, herwaardering van ambachten en toenemende aandacht voor welzijn
en menselijk geluk. Dit maakt het verklaarbaar dat talloze
nieuwe spelers het ruimtelijke domein binnenstappen.

Stip op de horizon
We doorbreken het automatisme van ontwikkelen als
uiting van vooruitgang en weigeren afkalving van kwaliteit
als inherente afschrijving te accepteren. Aan de voorkant van
ontwikkeling klinkt de levenscyclusbenadering volwaardig
door. Een ontwikkeling draagt pas werkelijk bij aan vooruitgang als de boogde kwaliteit ook volhoudbaar is. Volhoudbaar impliceert het vermogen om mee te groeien met
de tijd, niet het historiseren van het bestaande. Het is een
verrijking van het klassieke repertoire van klein onderhoud,
groot onderhoud, herinrichting en transformatie. Niet zelden
volgen die beheermodaliteiten pas op teloorgang van kwaliteit. In meer of mindere mate gaat het om metamorfoses van

Volhoudbaar impliceert het vermogen
om mee te groeien met de tijd, niet het
historiseren van het bestaande.
Vastgoed met gesloten beurs verduurzamen
Winst in termen van duurzame ontwikkeling en economie
kunnen prima samen gaan, ook in de wereld van vastgoed.
Zo bewijst de deal Stroomversnelling, waarin vier bouwondernemingen en zes corporaties gezamenlijk een businesscase
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Levensloopbestendig maken van bestaande woningen

voor verduurzaming van bestaand corporatiebezit ontwikkelen. Doel is nul op de energiemeter voor de bewoner. Dit kan
door innovatieve combinaties van bouwkundige maatregelen
en duurzame technieken voor energieopwekking. De deal
impliceert dat de bouwers een langjarige (minimaal veertig
jaar) garantie voor energieprestaties afgeven en dat de corporaties het preventief, correctief en mutatie-onderhoud volledig ontzorgen. Het kapitaal voor de initiële investering wordt
door de corporaties deels bijeengebracht door de bestaande
energierekening van de bewoners te innen en contant te
maken. Voor de bewoners geldt dat zij tegen gelijkblijvende
woonlasten kunnen wonen in comfortabele en duurzame
woningen met de kwaliteiten van huidige hoogwaardige
nieuwbouw.

De meest effectieve manier om de zorgkosten binnen de
perken te houden, is het creëren van woningen waarin mensen
prettig oud kunnen zijn. Met slimme technieken zoals domotica kan in beginsel elke woningen geschikt worden gemaakt.
Daaraan hangt wel een prijskaartje maar gemiddeld genomen
valt de investering in het niet in vergelijking met jarenlange
intramurale zorg. Voor de komende jaren is becijferd dat er
behoefte is aan honderdduizend levensloopbestendige woningen, aanvullend op de beschikbare voorraad. Een kwestie
die om een oplossing vraagt is de zogeheten ‘split incentive’:
de actieve partij die investeert (particulieren, corporaties,
beleggers, et cetera) genereert winst voor de passieve partij
die afwacht (zorgverzekeraars). Waarschijnlijk is de overheid nodig om in goed overleg met partijen tot een vorm van
verrekening te komen die zorgverzekeraars stimuleert om in
preventie te investeren. Gemeenten die verder denken dan de
waan van de dag betrekken dit bij hun invulling van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Sommige vernieuwende start-ups, zoals energiebedrijf
BAS, gaan nog een stap verder. Zij stellen zich ten doel
externe investeerders, die een aantrekkelijk rendement
kunnen maken uit de cashflow, aan te trekken. Vrijwel het
enige obstakel is regelgeving van het Rijk (Ministerie van
EZ). Voor lokale opwekking van zonne-energie geldt een
uiterst complexe postcoderegeling en een energiereuzen
beschermend teruglevertarief van lokaal opgewekte energie
van slechts zeven cent per kilowatt. Door postcodes te vervangen door regio’s en verhoging van het teruglevertarief met
enkele centen per kilowatt kan het vliegwiel pas echt goed in
beweging komen. De aandacht voor en het imago van vastgoed kunnen er sprongen door maken. Begin juli 2014 heeft
minister Henk Kamp in het kader van het Energieakkoord
toegezegd regels voor het stimuleren van zonne-energie tegen
het licht te houden en te verbeteren.

Kwestie is dat de actieve partij winst
genereert voor de passieve partij.
Transformatie van landelijke gebieden
Kempenbroek is een gebied groter dan de Veluwe op de
grens van Limburg, Brabant en Vlaanderen. Het is deels nog
een lappendeken van natuurgebiedjes, maïsakkers, wegen,
kanalen, woningen en (agrarische) bedrijfsgebouwen. Via
spectaculaire kavelruil ontstaan aaneengesloten natuurzones op laaggelegen delen, toekomstbestendige agrarische
bedrijven op hogere delen, nieuwe ondernemingen gericht op
vrijetijdseconomie, landschappelijke inpassingen van werkgelegenheidsmotoren zoals Nyrstar in Budel en vitale beeksystemen. Vooralsnog vooral in het Limburgse deel wordt slim,
slank en snel gewerkt door een consortium van ARK en

Vrijwel het enige obstakel is
regelgeving van het Rijk.
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Rentmeesterskantoor Van Soest. Binnen politieke kaders op
hoofdlijnen en met miljoenen van vooral Provincie Limburg
kunnen zij slagen maken. Normale menselijke gesprekken,
betrokkenheid en snelheid blijken stukken effectiever dan
stroperige procedures. Binnen drie jaar zijn door vrijwillige
kavelruil een kleine duizend hectares uitgewisseld.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:
Markermeerdijken
Kustversterkingen die in de huidige periode plaatsvinden
moeten met een eenmalige investering minimaal vijftig jaar
overleven. Deze financiële eis legt beperkingen op. Immers de
veranderende eisen van klimaat evenals ruimtelijke en ecologische ontwikkelingen aan de kust zijn niet eenvoudig te
voorspellen. Een statische oplossing impliceert een risico van
overinvesteren, onderinvesteren en zelfs desinvesteren. Het
kan ook anders. Tussen Hoorn en Edam wordt als nieuwe
benadering van waterveiligheid een oeverdijk gerealiseerd: een
zandige, lage en brede dijk die gemakkelijk kan meegroeien
met nieuwe eisen vanuit waterveiligheid, natuur of vrijetijdseconomie. Door maatwerk zandsuppleties kan de dijk blijvend op sterkte worden gehouden. Door te kiezen voor een
brede ruimtelijke oplossing biedt de oeverdijk voortdurend
mogelijkheden voor maatschappelijke wensen, onder meer in
de sfeer van recreatie. Dit kan lokaal van economische betekenis zijn. Ook kan nieuwe kennis zoals van meervoudige
natuurontwikkeling (building with nature) vanwege de flexibiliteit worden geïmplementeerd zonder kapitaalvernietiging.
Zo heeft de oeverdijk een vrijwel eeuwige levensduur en blijft
elke kubieke meter zand die erin wordt aangebracht van nut.
Een treffend voorbeeld van anticiperend beheer.

De resultaten zijn inmiddels zichtbaar: aaneengesloten
natuur met overvliegende kraanvogels, exotische hoppen,
nachtegalen, wielewalen, kwakende boomkikkers, vrijwel
alle vlinders en libellen van Noordwest Europa, agrariërs met
toekomst, aantrekkelijke fiets- en wandelroutes, overnachtingvoorzieningen, horeca, sportvoorzieningen, bestaande
bebouwing met nieuwe bestemmingen, et cetera. De Veluwe
van het zuiden is ontdekt door fietsers en wandelaars. Nog
vooral lokaal uit Weert en omstreken maar het aantal recreanten uit de Randstad en de Vlaamse Ruit neemt gestaag toe.
Voor bewoners van de voorheen zo rustige en bijna autonome
grensstreek is het erg wennen aan grote grazers, wildroosters
en op een zonnige dag talloze bezoekers. Hoewel de snelheid
van verandering en de vrees voor een dominantie van natuurkoeien ook verzet oproepen, wordt tamelijk breed gedeeld
dat de lokale economie een impuls nodig heeft. Waar afronding van de kavelruil is gedacht medio 2016, is dan binnen
vijf jaar een geleidelijk ontstane ruimtelijke versnippering
getransformeerd naar landschappelijke rijkdom. Het kan dus
wel slim, slank en snel, ook met de huidige wetgeving.

Informatie: Bert Kappe
b.kappe@hhnk.nl

Het kan dus wel slim, slank en snel,
ook met de huidige wetgeving.
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Noord-Brabant en Rijkswaterstaat:
Ecosysteemdiensten
Inrichting en beheer van de netwerken van RWS (water
en wegen) was lange tijd gericht op dienstbaarheid aan het
economische systeem en het transport van A naar B. Het
denken in termen van ecosystemen maakt duidelijk dat het
natuurlijke systeem een maatschappelijke en een economische waarde heeft en hoe het volhoudbaar benut kan worden
door de mens. Door bij een weg de omgeving te betrekken,
een rivier als landschap te beschouwen en te gaan denken
vanuit ecosysteemdiensten en functiecombinaties ontstaan
er ineens tal van nieuwe mogelijkheden. Zo zaait een imker
bloemenmengsels op een dijk, teelt een zelforganiserende
wijk bouwgrondstoffen op overhoeken en elders ontstaan
voedselbossen. Geleidelijk ontstaat een nieuw perspectief
op eigenaarschap en gebruik van gronden. In het voorjaar
van 2015 start RWS met proeven om bermen en geluidsschermen met meerwaarde te creëren. Op de A2 tussen
Utrecht en Amsterdam verandert een eentonige brede middenberm, door het inzaaien van bloeiende planten, in een
aantrekkelijk weglandschap met minder onderhoudskosten.
Een andere proef gaat van start om onbegroeide
betonnen geluidschermen, die vaak met graffiti
verontreinigd raken, op verschillende manieren
te prepareren (opruwen, schoonmaken) en deze
te laten begroeien.
Informatie: Gemma van Eijsden
gemma.van.eijsden@rws.nl
en Peter Ramakers
pramakers@brabant.nl
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Overijssel: Woonvisie

Rijkswaterstaat: beheren is vooruitzien en innoveren

Beleidsontwikkeling en visies gaan al gauw over verre
horizonten, waar alles lichter en mooier is. Zie ook het overigens gestelde in deze trendbrief. Logisch: praten over hoe
de wereld eruit zou moeten zien is een stuk minder eng dan je
tanden stukbijten in taaie actuele opgaven. Zijn de woonvisies die gemeenten en corporaties in Overijssel samen opstellen de zoveelste exponent van dit fenomeen? Zeker niet! De
regionale woonvisies voor Overijssel-West en Twente geven
concrete antwoorden op huidige opgaven en hebben alles te
maken met beheer en onderhoud van de bestaande gebieden. Denk aan het benutten van leegstand om een flexibele
schil van betaalbare woningen te creëren, verduurzaming
van bestaande woningen en actief bevorderen dat zwakke
groepen niet alleen in steden maar óók in plattelandsgemeenten belanden. Daarnaast brachten alle gemeenten hun
programma en bestemmingsplancapaciteit in beeld, zetten
dat naast de geprognosticeerde huishoudengroei en gingen
met de billen bloot. De gezamenlijke discussie rekende af met
de laatste restjes ‘groeidenken’ als automatisme.

Rijkswaterstaat Zee en Delta beheert water en infrastructuur in de Zeeuwse Delta, op de Noordzee en in het Caribisch
gebied. Recentelijk is een omgevingskoers opgesteld, in wisselwerking met een landelijke visie op het beheer van water,
wegen en vaarwegen. Met de koers zijn veranderopgaven
geagendeerd en accenten gezet. Zo wordt sterkt ingezet op
het verbinden van de netwerken van RWS aan andere maatschappelijke opgaven in het gebied, gaan we meer doen aan
duurzame leefomgeving en willen we de regio meer in internationale context positioneren. Dat betekent bijvoorbeeld dat
we extra aandacht geven aan de vaarwegen, vanwege het grote
economische belang dat deze hebben voor zowel de internationale als de regionale haveneconomie. Er zijn vijf hot-spots
aangewezen om de omgevingskoers verder te concretiseren
en in de praktijk te brengen. De vaarwegcorridor Rotterdam
Antwerpen is er één van. Opgave is hier de omslag te maken
van individueel assetmanagement naar integraal corridormanagement. Waar we nu nog vaak per individuele sluis plannen
hoe deze bediend, onderhouden, gerenoveerd of aangepast
moet worden, kan dit beter in samenhang gebeuren met
alle activiteiten op de corridor. Zo willen we ook meer gaan
samenwerken in de logistieke keten, niet alleen met schippers
maar ook met verladers. We participeren bijvoorbeeld in een
initiatief van Zeeland Connect, een samenwerkingsverband
van logistieke partijen, om de planning van laden en lossen
te optimaliseren en zo mogelijk af te stemmen op de beschikbaarheid van ligplaatsen en de sluisplanning. Uiteindelijk leidt
dit allemaal tot tijdswinsten voor de scheepvaart en dus tot
economische baten. Op de corridor zijn diverse pilots voorzien, zodat we al doende leren en verder komen. Het mooie
van de aanpak is dat hiermee een vliegwiel voor innovatie en
samenwerking ontstaat.

Informatie: Monique Esselbrugge
m.esselbrugge@overijssel.nl

Informatie: Titia Kalker
titia.kalker@rws.nl
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Rijkswaterstaat: Vervangingsopgave Natte
Kunstwerken
Rijkswaterstaat ontwikkelt via het programma
Vervangingsopgave Natte Kunstwerken (VONK)
inzicht in de relatie tussen de levensduur van de
bestaande natte infrastructuur en de lange termijn
ontwikkelingen. Tot voor kort is veel geïnvesteerd in
de aanleg van infrastructuur. Door veroudering en
intensiever gebruik van kunstwerken is vervanging
of renovatie van een aantal ervan mogelijk noodzakelijk. De kosten van de vervangingsopgave zullen
in de komende decennia naar verwachting oplopen
tot enkele honderden miljoenen euro’s per jaar. Dit
betekent dat de balans tussen aanleg van nieuwe
infrastructuur en beheer, onderhoud en vervanging
of renovatie van bestaande infrastructuur gaat verschuiven. De uitdaging voor Rijkswaterstaat is het op
niveau houden van de gewenste functionaliteit van
water en wegen. Dit vraagt om een visie op de doorontwikkeling van de netwerken. Samenwerking en afstemming
met de omgeving alsook stimuleren van kennisontwikkeling
en innovatie zijn hiervoor van cruciaal belang. Uitgaande van
een adaptieve werkwijze, zoals gepresenteerd in het Deltaprogramma, is het van belang dat flexibiliteit wordt ingebouwd naar tijd, plaats en technische vormgeving. Eén op
één vervanging voor een periode van vijftig tot honderd jaar
is daarbij niet altijd de meest voor de hand liggende keuze.
Er moet rekening worden gehouden met nieuwe eisen aan
de functionaliteit, voortkomend uit klimaat- en socio-economische ontwikkelingen.
Informatie: Marcel Tosserams
marcel.tosserams@rws.nl
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Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet
Beeld van actualiteit

Uitgaande van het concept moesten
provincies op regionale schaal beginnen met
wat vooral grotere gemeenten lokaal al
deden, voordat de term gebiedsontwikkeling
was geboren.

De term gebiedsontwikkeling dook voor het eerst op
tijdens het proces richting ‘stoeptegel’ van Jan Pronk, minister van VROM in het Kabinet Kok II. Hij had er niet veel
mee, want het Rijk was in zijn beleving bepalend voor de
ruimtelijke ordening van ons land. Henk Kamp was als zijn
opvolger nog niet ingewerkt of het kabinet was al gevallen.
Sybilla Dekker heeft als minister van VROM in het Kabinet
Balkenende II gebiedsontwikkeling als concept zo krachtig
gepositioneerd dat ruimtelijke ordening naar de achtergrond
verdween. Zij vroeg aan elke provincie om met een voorbeeldproject te komen, waaraan gezamenlijk een forse impuls
kon worden gegeven. Inherent aan provincies van toen was
een focus op landelijke gebieden: Blauwe Stad, Meerstad,
Haak om Leeuwarden, Hunzeproject, IJsseldelta, Recreatie
Veluwe, Hart van de Heuvelrug, As Lelystad-Zwolle, Bloemendalerpolder,
Wieringerrandmeer,
Rijn-Gouwezone,
West-Zeeuws-Vlaanderen, West-Brabant en Klavertje Vier.
Uitgaande van het concept moesten provincies op regionale
schaal beginnen met wat vooral (grotere) gemeenten lokaal
al deden, voordat de term gebiedsontwikkeling was geboren.
Gebiedsontwikkeling staat voor een proces zonder begin en
zonder einde. Personen in meest uiteenlopende rollen stappen
erin, leveren bij voorkeur meerwaarde en stappen bewust of
onbewust ook weer uit. Het gebied blijft zich dan verder ontwikkelen. Heel anders dan een project met een duidelijk te
markeren begin- en eindpunt. De realisatie van vastgoed is te
modelleren als een project, binnen gebiedsontwikkeling is het
hooguit een element binnen een proces.

Omdat gebiedsontwikkeling een proces is en resultaten van maatschappelijke processen voor meer dan de helft
worden bepaald door de context, is het voor het verstaan
en de effectiviteit van gebiedsontwikkeling essentieel om
zicht te hebben op de maatschappelijke context. Dit is een
stuk vruchtbaarder dan continu toevoegen van bijvoeglijke
naamwoorden (adaptieve, emergente, integrale, nieuwe,
organische gebiedsontwikkeling) of volgnummers (gebiedsontwikkeling 1.0, 2.0, 3.0) of te spreken van gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, alsof het om een als project te benaderen
proces gaat. Het zijn uitingen van verlangens om zowel tijd
als ruimte in te polderen en om vanuit procesaanpassing de
context in de greep te krijgen. Die vlieger gaat helaas niet
op. Gebiedsontwikkeling is niet alleen een proces, het is ook
nog eens een inherent complex proces met telkens een bijzondere context, situatie, spelers, opgaven, uitdagingen, mogelijkheden, et cetera. Leren van elkaar is uiterst zinvol, maar
kopiëren van zogeheten ‘best practices’ is een illusie. Goede
voorbeelden getuigen zonder uitzondering van hard werken
en het uitvinden van eigen wielen. ‘Gebiedsontwikkeling is
voor kanjers en niet voor bange mensen’, zo was tien jaar
geleden al de overtuiging van Riek Bakker in haar rol van
voorzitter van de commissie die de provinciale voorbeeldprojecten mocht helpen.
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Leren van elkaar is uiterst zinvol
maar kopiëren van zogeheten ‘best practices’
is een illusie.

4. Hoogopgeleid. Anderhalve eeuw geleden was minder

dan één procent van de bevolking hoogopgeleid. In 2020
gaat het om meer dan vijftig procent. De ‘burger’ is dus
door de bank genomen minstens zo hoog opgeleid als een
gemiddelde (beleids)ambtenaar, bestuurder of politicus.
5. Welvaart. De gemiddelde welvaart van particulieren is
exponentieel gegroeid. Naast overheden en (grote) ondernemingen maken (vermogende) particulieren steeds vaker
het verschil bij investeringen in grond, vastgoed, kunst,
cultureel erfgoed, et cetera.
6. Media. De invloed van de media is ongekend toegenomen. Vooral landelijke politici en media zijn uit wederzijds belang innig verstrengeld. Menig landelijk politicus
veronderstelt dat de toekomst in zijn of haar handen is en
heeft media nodig voor persoonlijke bekendheid en beeldvorming. Andersom veronderstellen media dat burgers de
Haagse vierkante kilometer nog als centrum van de macht
percipiëren en hebben zij politici nodig voor de omzet van
omroepen en uitgevers van kranten, tijdschriften en sites.
7. Informatie. Door ICT is informatie van iedereen en voor
iedereen op ieder moment beschikbaar. Dit dwingt volledige transparantie af van zowel overheden, ondernemingen
als particulieren. Ook verdienmodellen en meerwaarde
van instituties zijn openbaar. De deels nog te ontdekken
mogelijkheden van ICT zorgen voor het ontstaan van ‘disruptors’ die de hotelbranche (Airbnb), taxibranche (Uber)
en wellicht de klassieke economie (Marktplaats, Alibaba,
ruilen van diensten) fundamenteel raken.
8. Netwerken. Sociale verbanden zijn veel losser en overal
is sprake van (tijdelijke) netwerken. Sociale media verbinden personen rechtstreeks met elkaar, los van instituties of
landsgrenzen. Van de Nederlandse jongeren is anno 2014
98% actief op Facebook, Twitter, et cetera. Ook het aantal ouderen dat online is neemt gestaag toe.

Hierna is de maatschappelijke context van gebiedsontwikkeling geschetst in de vorm van feitelijke trends vanaf
ongeveer 1980 tot heden en verwachte trends vanaf heden.
Bronnen zijn nationale en internationale trendanalyses en
prognoses van trendwatchers en onderzoeksinstellingen. Uit
de ongetwijfeld subjectieve selectie uit het rijke aanbod, zijn
ruimtelijke, economische en maatschappelijke thema’s belicht
die waarschijnlijk (zeer) relevant zijn voor Nederlandse
gebiedsontwikkelingen.

Trends: de feiten vanaf 1980
1. Wereldsysteem. Nederland maakt deel uit van een

wereldsysteem met mondiale verdragen over mensenrechten, veiligheid, klimaatverandering, voedselkwaliteit,
financiële boekhouding, et cetera. De afhankelijkheid van
het wereldtoneel is groter dan ooit tevoren.
2. Europese Unie. In het bestuurlijke Huis van Thorbecke
is boven het Rijk een steeds machtiger EU gekomen, die
geleidelijk meer bevoegdheden krijgt. Nu al komt meer
dan de helft van het beleid uit Brussel. Uitwerking en
implementatie ervan vinden vaak plaats in samenwerking
met andere EU-lidstaten. De betekenis en de positie van de
EU aan de ene kant en (grensoverschrijdende) regio’s aan
de andere kant groeien.
3. Publieke taken. Tal van oorspronkelijk publieke taken
zijn geprivatiseerd (energie, telefonie, post, et cetera) of
semipubliek op afstand van de politiek gezet (woningcorporaties, drinkwaterbedrijven, spoorwegen, et cetera).
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Trends: de verwachtingen vanaf 2016
1. K
 limaatverandering. Klimaatverandering is waarschijn-

9. P
 olitiek. Politieke partijen, van waaruit publieke

lijk een fenomeen van alle tijden maar de snelheid van de
huidige en de toekomstige verandering is bovengemiddeld.
Voor onze klimaatzone impliceert het dat extremen in neerslag, temperatuur en windsnelheden toenemen. Wateroverlast, droogte, hittestress en orkaankracht stellen eisen aan
de inrichting van onze ruimte, infrastructuur, de bouw van
vastgoed, waterbouw en waterbeheer. Voor de lagere delen
van Nederland komen daarbij het omgaan met zeespiegelstijging, volatiele rivierafvoeren en bodemdaling. Realisatie
van het Deltaprogramma 21ste eeuw is een gemeenschappelijke opgave van publieke, private en particuliere partijen.
2. Metropolen. De magneetwerking van grote steden wordt
steeds krachtiger. Mensen kiezen voor hoogwaardige voorzieningen en die zijn voornamelijk mogelijk in hoge concentraties van mensen. Waar thans iets meer dan de helft van
de wereldbevolking in steden leeft, zal dat in 2050 gaan om
tachtig procent van dan circa tien miljard mensen. Ook in
Nederland groeien de voor onze begrippen grote steden als
onderdeel van Noordwest Europese agglomeraties. In de
prijzen van vastgoed manifesteren de groeiende verschillen
scherp. Waar grote vastgoedspelers en retailketens als De
Bijenkorf niet langer investeren buiten bevolkingsconcentraties en kwaliteitscentra, nemen de regionale verschillen
exponentieel toe en wordt (tijdelijk) kwaliteitsverlies van
krimp- en stagnatiegebieden normaal.
3. M
 obiliteit. Verbindingen tussen personen en ondernemingen over de landsgrenzen worden intensiever. Contacten
verlopen multimodaal via ICT, luchthavens, treinstations,
snelwegen, vaarwegen, fietspaden, et cetera. Ook toenemende welvaart van (een deel van) de wereldbevolking, die
extra vakanties en tweede woningen mogelijk maakt, zorgt
voor gestage groei van de mobiliteitsbehoefte. De kwaliteit
van ontsluitingen vormt voor (wereld)steden een belangrijke vestigingsfactor voor individuen en ondernemingen.
Openbaar vervoer en individueel vervoer groeien naar
elkaar toe via apps als 9292 en zelfrijdende auto’s. In de
wereld van transport gaan drones een rol spelen.

bestuurders worden gerekruteerd, kunnen bij verkiezingen steeds minder rekenen op een opkomst van meer dan
de helft van de stemgerechtigden en eveneens in afnemende mate op een vaste aanhang. Voor velen telt het
moment en de persoon van de lijsttrekker. Minder dan
twee procent van de Nederlanders is lid van een politieke
partij. Waar inhoudelijke thema’s eigendom zijn van de
samenleving zelf, het proces participatief is of niet is en
procedures alleen al uit economische motieven eenvoudiger worden en zich in de richting van randvoorwaarden
bewegen, zijn overheden hun meerwaarde in de nieuwe
realiteit aan het uitvinden. Dit voorbij passief aannemen
van meerwaarde zonder hyperactief aantonen van meerwaarde.
10. Koepelorganisaties. Ook andere koepelorganisaties
dan politieke partijen zijn onderhevig aan ontsokkeling.
De maatschappelijke betekenis van vakbonden, Kamers
van Koophandel, Recron, Hiswa, LTO, Milieudefensie,
NWEA, ANWB, SER en publieke omroepen neemt af.
Hun (tussen)rol is of wordt overgenomen door private of
particuliere partijen. Zonder uitvinding van een nieuwe
meerwaarde ligt sanering voor de hand.

Menig landelijk politicus veronderstelt dat
de toekomst in zijn of haar handen is en
heeft media nodig voor persoonlijke
bekendheid en beeldvorming.
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4. Talent. In een hoogcompetitieve en dynamische wereld

7. Natuur. Waar natuur voorheen vooral in het teken stond

maakt het ware talent van individuen voor organisaties het verschil tussen doorontwikkelen of (uiteindelijk)
omvallen. De ‘battle for talent’ wordt met de dag heviger
tussen organisaties en tussen regio’s. Talentvolle individuen zijn zich bewust van hun mogelijkheden en kiezen in
toenemende mate voor de beste omstandigheden om zich
verder te ontwikkelen. Afstand telt steeds minder terwijl
inspiratie, uitdaging en zelfverwerkelijking aan betekenis
winnen.
5. Technorevolutie. De technologische revolutie van de
afgelopen decennia is nog maar een voorproefje van wat
komen gaat. Waar internet leidt tot een leegstand van kantoren (20%) en winkelvastgoed (40%), het oprukken van
clusters van ‘outlets’ nabij snelwegen en afhaalcentra in
steden, gaat robotisering vergaande gevolgen hebben voor
wonen en werken en gaat iets als 3D-printen de vraag naar
commercieel vastgoed op zijn kop zetten en eisen stellen
aan infrastructuur voor transport van grondstoffen. Het
verdienpotentieel van ‘big data’ maakt dat aanbieders van
gratis online informatiesystemen opstaan. Een bedrijf als
Google richt zich al op navigatie en informatievoorziening
voor weggebruikers en mogelijk wordt interactieve openbare verlichting een commercieel interessante bron van
informatie.
6. Grondstoffen. Door de groei van de wereldbevolking
naar tien miljard mensen (omstreeks 2050), een gemiddelde stijging van het welvaartsniveau en eindige beschikbaarheid van fossiele en minerale grondstoffen, neemt de
schaarste ervan toe. Stijgende prijzen op de wereldmarkt
nopen tot hergebruik en efficiënt gebruik bij aanleg en
vervanging. Circulair denken en doen wordt pure noodzaak. Ook bouwen met de natuur overstijgt het niveau van
puur idealisme. Slim omgaan met grondstoffen geldt ook
voor water van goede kwaliteit, benodigd voor onder meer
drinkwaterproductie, landbouw en industrie.

van behoud van biodiversiteit, staat het in toenemende
mate ook voor decor voor ontspanning, beleving, verwondering en inspiratie. Natuur staat voor groen om de hoek,
waar het steeds toegankelijk is voor jong en oud en waar
festivals en evenementen plaats vinden. Een stap verder
gaan grote natuurgebieden (Kempenbroek, Oostvaardersplassen, Veluwe) waar het fietsend en wandelend goed
toeven is te midden van planten en dieren en een terras
en hotel binnen bereik. Nog een stap verder gaat de ruige
natuur van Australië, Groenland of Patagonië waarvoor
steeds vaker verre reizen worden gemaakt. In Nederland
wordt naar alternatieve wildernisbeleving gezocht, bijvoorbeeld door te duiken (Grevelingen) of naar Engeland
te zeilen. Nieuwe vormen van natuurbeleving stellen eisen
aan landbouw, infrastructuur, multimodale ontsluitingen
en bovenal een cultuurverandering bij overheden (voorbij
confisqueren van en blindstaren op de ecologische hoofdstructuur) en natuurorganisaties (voorbij exclusieve toegang tot en kennis van natuur).
8. Beheer. In Nederland neemt het aandeel nieuwbouw en
aanleg ten opzichte van de bestaande voorraad verder
af. Voor nieuwbouw is het nu al minder dan één procent
op jaarbasis. Toch stelt de maatschappelijke dynamiek
nieuwe kwaliteitseisen. Steeds vaker is sprake van doorontwikkelend beheer, waarbij renovatie, vervanging en
uitbreiding worden gecombineerd met oplossingen voor
belendende opgaven. Vooral lage druk regio’s worden
geconfronteerd met de financiële noodzaak om scherpe
prioriteiten te stellen en wellicht bestaande voorzieningen
op te geven, om zo kwaliteitsbehoud van wat blijft te
bekostigen.
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Omgevingswet in maatschappelijke context
9. Netwerken. Instituten en organisaties die in produ-

Veelal als reactie op trends of incidenten zijn er in Nederland circa veertig wetten, 120 algemene maatregelen van
bestuur en een paar honderd ministeriële regelingen voor de
leefomgeving ontwikkeld. Beter gezegd: ze zijn ons overkomen want niemand is er gelukkig mee. De geconstrueerde
complexiteit is in de zin van omzet en/of werk goed voor
adviseurs, advocaten en ambtenaren en slecht voor initiatiefnemers. Zij lopen aan tegen Kafkaëske bureaucratie en
een collectief onvermogen binnen de cultuur van overheden.
Voor een beetje initiatief zijn minimaal één gemeente, één
provincie en één waterschap formeel verantwoordelijk. Daarbinnen ambtenaren, bestuurders en politici die sequentieel
werken en een bestuursrecht dat is gefocust op procedures
tot achter de komma. Bij gevolg traagheid, terwijl de ervaring leert dat de boog van een initiatiefnemer maximaal twee
jaar op positieve spanning blijft. Dan moet er iets tastbaars
gebeuren of de energie lekt weg. Daarmee ook de potentiële
innovaties en de miljarden euro’s die concreet bij particulieren op de plank liggen.

cerende netwerken opereren zijn in het voordeel in een
complexe en dynamische samenleving. De wereldhonger naar innovaties brengt uiteenlopende disciplines en
grote en kleine organisaties bij elkaar. Zelfs de grootste
multinationals erkennen andere partijen nodig te hebben
om echt verder te kunnen komen. In vergelijking met het
menselijk lichaam zijn individuen de cellen en organisaties maximaal de organen. Een orgaan bestaat bij de gratie van minimaal één specialisatie. Samenwerken impliceert een open opstelling naar buiten en interne procedures waar gemotiveerd van kan worden afgeweken.
10. Publieke middelen. De economische wedloop en het
onvermogen hierover op wereldschaal bindende afspraken te maken, stellen eisen aan de koopkracht van particulieren en het investeringsvermogen van bedrijven. Dit
dwingt tot verlaging van belastingafdrachten, terwijl de
staatsschulden extreem hoog zijn en voor Nederland de
inkomsten uit gasverkoop afnemen. Publieke middelen
zijn blijvend schaars, waardoor zelforganisatie niet langer een ideologie maar bittere noodzaak is. Belanghebbende partijen wordt eerder gevraagd mee te betalen aan
de ‘plus’, boven op de ‘basis’ door overheden.

Zo bezien zit het op het verleden gebaseerde omgevingsrecht het op de toekomst gerichte recht van initiatief in de
weg. Hoe sterker de geschetste trends doorzetten, hoe meer
dit gaat knellen. Alle reden om in te zetten op één Omgevingswet, vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s)
en circa tien ministeriële regelingen. Een mega-operatie in de
schaduw van alledaagse politiek en mediaspektakel, terwijl
de gevolgen generaties merkbaar zullen zijn. Waar eerdere
pogingen zijn gestrand, zijn er aanwijzingen dat het onder
leiding van minister van IenM Melanie Schultz gaat lukken.
Althans in procedurele en abstracte zin, ondanks krachtige
lobbies om eigen sectoren te sparen en vooral andere sectoren aan te pakken zoals ook particulieren een eigen dakkapel
contrair aan die van de buurman kunnen percipiëren.

Natuur staat voor groen om de hoek,
waar het steeds toegankelijk is voor jong en oud
en waar festivals en evenementen plaats vinden.
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Zo bezien zit het op het verleden gebaseerde
omgevingsrecht het op de toekomst gerichte
recht van initiatief in de weg.

het ‘waarom’ van iets wordt gedeeld, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het gros van de mensen uit een verlangen
naar betekenisvol handelen geneigd is ‘het goede’ te doen.
Ergens in het programma ook aandacht voor adequate uitvoering van VTH-taken. Met Pakketten is het mogelijk het
programma voor een deelgebied (uitgaande van een provincie: een regio of gemeente) of een thema te verbijzonderen.
Projecten en Producten zijn in toenemende mate aan particuliere en private initiatiefnemers. Uiteindelijk zijn het Personen
in de zin van gebruikers, die de tastbare ruimtelijke resultaten ervaren van een omgevingsproces voor en door hen.

Omgevingsvisie volgens de 8P’s
De Omgevingswet schrijft voor dat het Rijk en de provincies elk één omgevingsvisie opstellen. De visie vervangt
structuurvisies, verkeer- en vervoerplannen en delen van
natuurvisies, waterplannen en milieuplannen. Gemeenten
zijn vrij om ook een eigen omgevingsvisie te maken. De met
de Omgevingswet beoogde trendbreuk in publiek maakbaarheidsdenken verplicht ook tot een trendbreuk in het proces
op weg naar een omgevingsvisie. De geschetste trends pleiten
voor een benadering volgens de 8P’s, zoals eerder beschreven
in het cahier over meerwaardecreatie (www.nederlandbovenwater.nl). Het begint met denken vanuit Personen als initiatiefnemers. De visie is er immers vooral voor mensen die iets
willen met hun en met onze ruimtelijke toekomst. Met Principes ofwel gedeelde waarden worden personen geïnspireerd
en gemotiveerd. Doordachte principes geënt op volhoudbare
ontwikkeling blijken bestand tegen grillen van de tijd en
staan gedurende meer bestuursperiodes als een huis. Goed
voorbeeld: ‘Transformatie waar het kan, nieuwbouw waar
dat niet toereikend is’. Een Panorama is niet meer en niet
minder dan een inhoudelijke stip op de horizon. Verleden,
heden en toekomst worden ruimtelijk met elkaar verbonden. Geen (omgevings)visie in de zin van een blauwdruk of
een plan zonder de status ervan. Wel inhoudelijke inspiratie
en een helder gemotiveerde ontwikkelkoers bij voorkeur in
het licht van duurzame ontwikkeling. Nederland heeft nog
steeds veel in zich hiervoor wereldlaboratorium te worden.
Het Programma bevat voorwaarden voor bescherming,
beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving. Uitnodigend gemotiveerd, opdat initiatiefnemers zowel de redenering als het maatschappelijk belang kunnen doorleven. Als
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Proeftuin voor omgevingsproces
In aanloop naar de Omgevingswet is vooral in procedurele zin door enkele provincies en gemeenten geëxperimenteerd met omgevingsvisies en omgevingsplannen. In de
Brabantse Kempen zetten zeven gemeenten (Bergeijk, Bladel,
Eersel, Hilvarenbeek, Oirschot, Oisterwijk, Reusel-De Mierden) samen met Provincie Noord-Brabant en Waterschap
De Dommel in op het realiseren van een trendbreuk in het
omgevingsproces. Voor initiatieven die ook maatschappelijke
meerwaarde hebben gaat de deur wagenwijd open. In deze
streek zit zelforganisatie vanouds dominant in de genen van
bewoners, is amper sprake van werkloosheid, komen vrijwel
dagelijks agrarische gebouwen vrij, zoeken eigenaren van
cultureel erfgoed nieuwe bestemmingen, hebben vermogende
particulieren binding met hun regio en ook hier moeten
gemeenten op de kleintjes in hun portemonnee letten. Gezamenlijke overheden roepen initiatiefnemers op hun ideeën
kenbaar te maken. Niet met ingewikkelde formulieren maar
met een melding van hun idee aan de betreffende gemeente
of het gemeenschappelijke Huis van de Brabantse Kempen.
Wat volgt is een normaal menselijk meerwaardegesprek
tussen initiatiefnemers en vertegenwoordigers van betrokken
overheden en een selectie op basis van haalbaarheid, innovatiekracht, complementariteit en appreciatie van verantwoordelijke bestuurders.

Voor de geselecteerde initiatieven wordt ingezet op een
zodanig proces dat ontvankelijkheid voor een omgevingsvergunningaanvraag binnen een half jaar mogelijk is. Adviseurs en kennisinstellingen zetten zich in om te leren van
het proces. Kosten van onderzoek blijven voor rekening van
initiatiefnemers maar worden door de aanpak tot een minimum beperkt. Definitieve besluitvorming op basis van een
meerwaardetoets blijft aan bestuur en/of politiek van betrokken overheden, die met oog op tempo parallel werken. De
procesinnovatie loopt weliswaar vooruit op de Omgevingswet maar is waarschijnlijk grotendeels ook mogelijk binnen
de geldende wetgeving. Naar verwachting maakt de Omgevingswet een dergelijk traject procedureel eenvoudiger. Tijdens de procesinnovatie wordt door de provincie geleerd voor
de omgevingsvisie. Duidelijk zal worden wat initiatiefnemers
van overheden nodig hebben om met minimale onderzoekskosten maximale eigen en maatschappelijke meerwaarde te
creëren.
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RVO: PARK21 Haarlemmermeer
In de metropoolregio Amsterdam, tussen Hoofddorp
en Nieuw-Vennep, wordt een gevarieerd nieuw polderlandschap van duizend hectares ingericht vanuit de ontwerplagen polder, park en leisure. PARK21 wordt een belevenis, een vrijetijdslandschap dat stad en land verbindt,
voorziet in de behoefte aan veelzijdige (hedendaagse) recreatiemogelijkheden van omwonenden en ruimte schept voor agrarische transformatie. Tegelijkertijd brengt het park functies
tot ontwikkeling voor de recreatieve en toeristische markt
in de Metropoolregio Amsterdam. Het gebied wordt ontwikkeld door Gemeente Haarlemmermeer. PARK21 is de
schakel tussen verleden en heden van de Haarlemmermeer.
Het vertelt het verhaal van de transformatie van de droogmakerij door de eeuwen heen naar de toekomst, met nieuwe
beleveniswaarden zonder oude cultuur- en landschapswaarden te verliezen. Van hieruit is te begrijpen dat de gemeente
duurzaamheid, in de betekenis van volhoudbaarheid, als een
leidend thema heeft gekozen.

De uitdaging is om gedurende de lange ontwikkelperiode
een samenhangend geheel te ontwikkelen vanuit een richtinggevend panorama ('The Flower of Holland') en met het
benutten van opkomende kansen en (lokale) initiatieven. Er
zijn locale initiatieven voor productie van energie die geleverd
kan worden aan de grootschalige attracties in het leisuredeel van PARK21. Een concrete en praktische invulling van
volhoudbaarheid. De kunst is deze en andere initiatieven op
te werken tot belevenissen die blijvend en dynamisch het
oude en het nieuwe verhaal van de Haarlemmermeer vertellen en collectief mentaal eigenaarschap installeren bij bezoekers, bewoners en ondernemers.
Informatie:
Rob van Aerschot
r.van.aerschot@haarlemmermeer.nl
en Michel Boom
michel.boom@rvo.nl
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Dronten: Zuiderzeevaart
In 2016 is het honderd jaar geleden dat Nederland van
Nijkerk tot Rotterdam blank stond door de doorbraak van
enkele Zuiderzeedijken. De materiële schade was enorm, het
aantal menselijke slachtoffers bleef beperkt en het nieuws
werd gedomineerd door de Eerste Wereldoorlog. Dit verklaart de relatieve onbekendheid met deze watersnoodramp.
Toch staat deze ramp aan de wieg van onze grote waterwerken: de Zuiderzeewerken, later de Deltawerken en recent
Ruimte voor de Rivier. Na aandacht voor waterveiligheid,
later voor waterkwaliteit en weer later voor ruimtelijke
inrichting draait het nu om vrijetijdseconomie van het gebied
op en aan de randmeren tussen Flevoland en het Gooi, de
Veluwe en de IJssel-Vecht delta. Vitaal ondernemerschap is
hiervoor essentieel en staat of valt met een sterk gebiedsverhaal en ketens van arrangementen. Het gebiedsverhaal
van de randmeren is nog onvoldoende ontwikkeld, waardoor
watersporters de tachtig kilometer meren nog zien als kanaal
naar Friesland terwijl het aanbod aan de randmeren
zich goed kan meten met het aanbod van menig ander
watergebied. Wat te denken van Dolfinarium, Walibi,
Lowlands, Landal Veluwemeer, Bruine Vloot en talloze
jachthavens en prachtige natuur. Meerdaagse verblijfsarrangementen liggen binnen handbereik van miljoenen
stedelingen maar het komt er nog te weinig van. Binnen
de Coöperatie Gastvrije Randmeren, een innovatief
samenwerkingsverband van zestien gemeenten, stimuleert Dronten de ontwikkeling van een krachtig gebiedsverhaal met een daaruit volgende marketingstrategie.
Informatie:
Ellen Baas
e.baas@dronten.nl
en Rob Tax
r.tax@dronten.nl
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Overijssel: ecologische hoofdstructuur
In mei 2013 hebben vijftien partijen het Akkoord Samen
Werkt Beter gesloten om in Overijssel een toekomstbestendige koers voor economie en ecologie uit te zetten en uit
te voeren. Een belangrijk onderdeel van dit akkoord is de
realisatie van herstelmaatregelen in én rond 4300 hectares
EHS/24 Natura 2000 gebieden. Daarbij is circa 4200 hectare landbouwgebied betrokken (bufferzones). Het grootste
deel van de opgave moet omstreeks 2020 zijn uitgevoerd.
De uitdaging is dit doel te bereiken met eigenaarschap en in
cocreatie met gebiedspartijen, met slimme ketens van economie, landbouw, natuur, water en landschap. Dit met oog
op maatschappelijke meerwaarde voor Overijssel, op tijd en
binnen budget en met weinig slepende procedures. Partijen
hebben afgesproken elkaar daarop aan te spreken. Onteigenen kan altijd nog en levert naar verwachting een
minder aantrekkelijk resultaat op. Momenteel worden
voor alle gebieden verkenningen uitgevoerd. Er is veel
positieve energie aanwezig. De kunst is het momentum
van in actie willen komen door boeren en ondernemers
niet te verliezen. Uitnodigen om te participeren is geen
vrijblijvende oproep. Dit vraagt van de bureaucratie snel
te schakelen tussen situationele mogelijkheden en algemeen belang. Instituties worden uitgedaagd hun interne
logica aan te passen aan de externe dynamiek.
Informatie:
Hennie Schuman
h.schuman@overijssel.nl
en Freerk Dommershuijzen
fi.dommershuijzen@overijssel.nl
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Rijkswaterstaat: Volkerak-Zoommeer en Grevelingen
De watersnoodramp van 1953 was aanleiding voor een
topprestatie op het gebied van waterveiligheid. Wat we in de
delta van Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland hebben
gepresteerd geniet wereldfaam en blijkt een proeftuin voor
talloze andere delta’s. Toch is ook de veiligste delta van de
wereld nooit af. De veiligheid is op orde maar voor het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen geldt dat de ecologische
veerkracht afneemt, dat de beroepsvaart tussen Rotterdam en
Antwerpen (en op termijn Seine Nord) kampt met oplopende
wachttijden en dat de economische vitaliteit van een stad als
Bergen op Zoom wordt geraakt door een slechte waterkwaliteit van Binnenschelde en Zoommeer. Omdat alles met alles
samenhangt wordt gewerkt aan een Rijksstructuurvisie voor
het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen. Na bijna dertig
jaar onderzoek naar optimale samenhang tussen ecologie en
economie, heeft het kabinet eind 2014 een ontwerp-Rijksstructuurvisie voor de beide wateren vastgesteld. Het kabinet presenteert een ontwikkelperspectief waarin verbetering
van de waterkwaliteit centraal staat en gekoppeld wordt aan
maatschappelijke doelen. Het herstel van getijdewerking in
beide meren wordt gekoppeld aan het opwekken van duurzame energie via een getijdencentrale in de Brouwersdam,

een klimaatbestendige zoetwatervoorziening in de gebieden
rondom het Volkerak-Zoommeer en aan een snellere passage
door de sluizen door een innovatieve zout-zout scheiding.
In 2015 hebben het Rijk en de betrokken provincies en
waterschappen zich verenigd in het programma Ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer om zicht te krijgen
op de financiering en de wijze waarop het programma is uit te
voeren. In 2015 hebben de drie provincies en het Rijk samen
vijftig miljoen euro op tafel gelegd. Rijk en provincies werken
hard aan meerwaardetrajecten en gebiedscoöperaties voor
het resterende deel van het geld en aan de voorbereiding van
definitieve besluitvorming. Het besluit wordt genomen op
basis van feitelijke ecologische en economische kansen voor
het gebied. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met alle
stakeholders. De gedachte is dat kansen pas reëel zijn als alle
betrokken partijen bereid zijn er in te investeren. Niet alleen
overheden maar ook natuurpartijen en ondernemers in vrijetijdseconomie, landbouw en schelpdierkweek. Garanties dat
het gaat lukken zijn er nog niet, maar de uitvoering leent zich
ook voor fasering en adaptieve programmering. Een helder
besluit is voor Rijkswaterstaat als vaarwegbeheerder belangrijk om kosteneffectief en in samenhang te investeren in de
sluizen in de corridor Rotterdam-Antwerpen: Krammer-,
Kreekrak- en Volkeraksluizen. Tegelijkertijd is het de ambitie
van Rijkswaterstaat om het watersysteem robuust te maken,
waardoor het ook op lange termijn kosteneffectief te beheren
is en meerwaarde kan blijven houden voor het gebied.
Informatie:
Joris Geurts van Kessel
joris.geurts.van.kessel@rws.nl

Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat
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Podium voor initiatiefnemers
Vloeibare verhoudingen
Geredeneerd vanuit het publieke domein, tekent zich
voor nieuwe diensten het volgende patroon af: negeren of
terughoudend reageren, meestribbelen, overnemen, afstoten.
Wat particulieren initiëren en wat vervolgens door velen zeer
van belang wordt geacht, wordt door overheden overgenomen
en via regelgeving geüniformeerd en vervolgens uit verlangen
naar meer dynamiek of uit financieel oogmerk verkocht
aan private partijen. Pluriformiteit gaat zo eerst over in
uniformiteit en vervolgens in geüniformeerde pluriformiteit.
Of dit patroon ook in de 21ste eeuw nog geldt, is de vraag
om reden van oneindige mogelijkheden van rechtstreekse
verbindingen tussen mensen die vragen en aanbieden via ICT.

In een avonturenroman verlopen zoektochten volgens een
vast stramien. Na een vaak barre tocht, waarin de held tal
van ontberingen moet doorstaan, wacht hem aan het einde
de beloning. Zo vindt Jason met de Argonauten het gulden
vlies en komt Odysseus uiteindelijk weer thuis. In de geschiedenis van verhoudingen tussen publiek, privaat en particulier
verlopen zoektochten waarschijnlijk even moeizaam maar
met een minder voorspelbaar resultaat. Het is vooral een
trektocht en verre van een georganiseerde reis. Achteraf is
alles verklaarbaar, vooraf weinig voorspelbaar. Veel diensten
vinden hun oorsprong in het particuliere initiatief. Of het nou
gaat om cultuurinstellingen, drinkwaterbedrijven, droogmakerijen, energiebedrijven, natuurmonumenten, spoorwegen,
vuilophaaldiensten, waterschappen, woningcorporaties of
zorgcentra, het zijn individuen die initiatief hebben genomen
en vervolgens organisaties hebben opgezet.

Terugblik op de 20ste eeuw
In het Nederland van precies honderd jaar geleden,
beschikte 0,2 procent van de bevolking over elektriciteit
en 0,0003 procent over een auto. De gemiddelde levensverwachting lag iets boven de vijftig jaar. Vooral na de Tweede
Wereldoorlog is de gemiddelde welvaart (‘profit’) aan een
niet eerder vertoonde opmars begonnen. Aanvankelijk blind
voor negatieve effecten voor onze leefomgeving (‘planet’).
Grof vuil werd in tijdelijke kuilen gestort, roofvogels legden
het loodje door ophoping van het aanvankelijk als wondermiddel geziene DDT en dode vissen dreven met duizenden
op gifgroen open water. De laatste overvliegende uilen symboliseerden een wijsheid die langdurig met verlof was. Particulieren werden bang en onderschreven de urgentie er iets
tegen te doen. Vanaf eind jaren zestig creëerden overheden
condities in de vorm van een explosie van milieuwetgeving,
waardoor onder meer de kwaliteit van het oppervlaktewater spectaculair is verbeterd. Ook op sociaal vlak (‘people’)
kregen arbeidsomstandigheden en sociale rechten een wettelijke verankering. Overheden trokken taken naar zich
toe en namen verantwoordelijkheden op zich. Even leek
Utopia binnen handbereik, totdat begin jaren tachtig sprake

Vrijwel alle diensten vinden hun oorsprong
in het particuliere initiatief.
Uit wetenschappelijk onderzoek door het Rathenau Instituut
blijkt dat overheden de potentie van een nieuwe dienst door
de eeuwen heen zeker niet als eerste herkennen of erkennen.
Ter illustratie een citaat uit Tweede Kamerstukken naar
aanleiding van introductie van de telefoon aan het einde van
de 19de eeuw: Als een uitsluitend lokaal communicatiemiddel
vertegenwoordigt de telefoon in de visie van de Rijksoverheid
geen algemeen maatschappelijk belang. Zijn werksfeer is
per definitie beperkt, terwijl slechts een klein deel van de
stedelijke ingezetenen zich een abonnement kan veroorloven. Voor de overheid is dus geen taak weggelegd. In 1913
werden telefoonnetten ondergebracht bij wat in 1928 het
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT)
zou gaan heten.
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den liggen, arbeidsomstandigheden steeds beter zouden worden en milieuproblemen technisch konden worden opgelost.

was een economische recessie (‘profit’) met werkloosheidspercentages tot zeventien procent. In 1984 piekte de trend
van toenemende collectieve uitgaven in relatie tot het BNP:
70% waar het in 1910 nog maar ging om 10%. De balans
tussen ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’ was nu verstoord ten koste
van ‘profit’. Inmiddels weten we dat het bereiken en het
behouden van een gezonde balans tussen deze drie kapitalen
een enorme opgave is en dat hiervoor al snel naar overheden
wordt gekeken.

In deze Westerse wind zijn publieke diensten
geprivatiseerd en zijn multinationals
bepalende partijen geworden.
Blik op de 21ste eeuw

De laatste overvliegende uilen symboliseerden
een wijsheid die langdurig met verlof was.

Na de millenniumeuforie volgden de beurskrach van 2001
en in Nederland twee politieke moorden. Particulieren kwamen in opstand tegen het huwelijk tussen overheden en grote
marktpartijen en eisten meer dan brood en spelen. Maar als
het even kan wel met behoud van verworven rechten. Politieke hervormingen kwamen niet of moeizaam van de grond en
toch gingen we er in financieel opzicht gemiddeld nog steeds
op vooruit. Zelfs op Prinsjesdag 2008 was er volgens premier
en vicepremier niets aan de hand. Een maand later viel Fortis
en begon het oplopen van staatsschulden en het opendraaien
van geldpersen. Omdat onze democratie zich slecht verhoudt
tot economische krimp, iets dat eerder in de geschiedenis
steevast tot oorlog heeft geleid om vervolgens weer op te bouwen, raakte de mondiale financieel-economische crisis pas
jaren later het dagelijks leven van particulieren. Anno 2016
weten we dat alleen miljardairs, multinationals en meesters
in de ICT winnaars zijn van de economische crisis en dat
uiteenlopende crises bij ons bestaan horen. Politieke daadkracht vereist akkoorddansen en reikt zelfs dan niet verder
dan aanpassingen binnen systemen uit de 20ste eeuw of zelfs
daarvoor. Overheden zullen naar verwachting in afnemende
mate beschikken over middelen, waardoor collectieve uitgaven permanent onder druk staan. Niet voor niets sprak onze
koning tijdens zijn eerste troonrede op Prinsjesdag 2013 van
een participatiestaat. Dertig jaar na de sociale hangmat, via
een sociaal vangnet naar collectief individuele zelfredzaamheid voorbij de deurmat.

Nederland stond in de recessie in de jaren tachtig niet
alleen, en sloot aan bij een trendbreuk naar een (neo)liberaal
tijdperk met ruim baan voor vooral grote private ondernemingen. In deze Westerse wind zijn publieke diensten geprivatiseerd en zijn multinationals bepalende partijen geworden.
Hoge werkloosheidscijfers slonken en economische groeicijfers deden weer denken aan de jaren zeventig. Publieke
partijen verstonden zich voornamelijk met private partijen.
Duurzame ontwikkeling leek vanaf 1987, het jaar waarin het
rapport ‘Our common future’ (‘people, planet, profit’) van de
VN-commissie onder leiding van de toenmalig Noorse premier Gro Harlem Brundlandt verscheen, vooral een zaak van
alom vertegenwoordigde overheden die in talloze publicaties
en op congressen het thema ‘duurzaam en integraal’ als een
nieuw geloof predikten. Ondernemers zagen het toen als luxe
en wezen er op dat er ook geld moest worden verdiend. Bij
particulieren was er een begin van een onderstroom die zich
liet inspireren door maatschappelijke organisaties die het rapport van Brundtland omarmden. Utopia leek terug in de laatste jaren van de vorige eeuw. In de euforie rondom de nadere
millenniumwisseling hielden krantenkoppen ons voor dat
geld voor bijna niemand meer een beperkende factor zou zijn.
En dat geopolitieke spanningen en oorlogen achter ons zou42
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Dertig jaar na de sociale hangmat, via een
sociaal vangnet naar collectief individuele
zelfredzaamheid voorbij de deurmat.

Publieke partijen verkeren in vertwijfeling: initiëren kan
de roep om middelen aanwakkeren, realiseren is het domein
van marktpartijen en faciliteren wordt niet zelden opgevat
als terugtrekken. Zijn Rijk, provincies en gemeenten commensalen in het Huis van Thorbecke of ligt er wel degelijk
een rol voor overheden? Bijvoorbeeld op Europees of nationaal niveau in het bereiken en het behouden van een vitale
balans tussen ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’, in het temmen van
marktpartijen die puur winstgedreven uit de bocht vliegen en
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid verzaken, in het
bereikbaar houden van vitale diensten voor sociaal kwetsbaren en in behoud van veiligheid. Over de meerwaarde
van overheden op lokaal en regionaal niveau zijn gesprekken gevoerd met tien particuliere initiatiefnemers en/of initiatiefrijke private ondernemers. Per gesprek stonden drie
vragen centraal. (1) Wat maakt uw onderneming bijzonder?
(2) Waar hebben overheden geholpen? (3) Wat verwacht u
nog van overheden? Voor zover mogelijk of relevant is het
begrip ‘overheden’ gespecificeerd. De keuze van de geïnterviewde personen, die inherent aan een selectie arbitrair is, is
ingegeven door hun verbintenis met gebiedsontwikkeling en
door hun onderlinge complementariteit.

Voor hen die het aankunnen, is dit het moment van bevrijding van zekerheden uit het verleden. In hun beleving maakt
te veel zekerheid niet sterk maar juist kwetsbaar. Voor hen is
de toenemende spanning tussen mensen en systemen een fascinatie en een inspiratiebron. Voor hen die de dynamiek amper
kunnen bijbenen vormen eigen zekerheden juist bakens. Voor
overheden geldt dat zij niet langer in staat zijn het woud aan
publieke regels en wetten te handhaven. Alleen al voor de
publieke geloofwaardigheid zal moeten worden gesnoeid met
steviger materieel dan een nagelschaartje. Sturen zonder geld
vereist faciliteren met inspiratie, maar dat staat bij overheden
nog in de kinderschoenen. Particulieren handelen met elkaar
via marktplaats zonder belastingafdracht, richten wekelijks
gemiddeld twintig coöperaties voor energie en grondstoffen op, dwingen retailers tot beter vlees dan plofkippen en
investeren zelf in cultuur en natuur. Ondernemers realiseren
uit welbegrepen eigenbelang doorbraken waar het gaat om
duurzame ontwikkeling. Het eerdere beeld van duurzaam als
luxe heeft plaats gemaakt voor verdienpotentieel en imago.
Koplopers raken dicht aan een circulaire economie en nemen
ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, variërend
van levering van schoolfruit en voedselpakketten tot adoptie
van cultuurinstellingen en sportvoorzieningen. Techgiganten
als Amazon, Apple, Facebook en Google staan op het punt
om publieke diensten (bijvoorbeeld openbare verlichting met
oog op data) en informatievoorzieningen (bijvoorbeeld wegverkeer en openbaar vervoer) over te nemen. Het aantal zzpers, grotendeels uit eigen keuze, groeit in de richting van een
miljoen.

Zijn Rijk, provincies en gemeenten
commensalen in het Huis van Thorbecke
of ligt er wel degelijk een rol voor overheden?
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Tien initiatiefnemers
1. Maurice Beijk: Unipro

2. Wim Diepeveen: ReggeStroom

1. U
 nipro is een internationaal opererende fabrikant die alles
levert voor het leggen, onderhouden en renoveren van alle
soorten vloeren inclusief (epoxyhars) gietvloeren. Een chemisch bedrijf, opgericht medio 20ste eeuw. In 2014 heeft
het bedrijf een verhuizing en een metamorfose doorgemaakt. Letterlijk in alles klinken duurzame principes door,
variërend van het grootste sedumdak van Nederland en
totale verwarming met slechts vier palletkachels tot integratie van arbeidsgehandicapten en intensieve samenwerking
met ROC’s. Het bedrijf uit Haaksbergen is winnaar van
de Groene Twinkeling, de jaarlijkse prijs van milieu- en
natuurorganisaties voor de groenste onderneming van Overijssel. Voor de realisatie van het complex heeft het bedrijf
niets aanbesteed maar gewerkt op basis van vertrouwen.
Afspraak is afspraak en bij noodzakelijke wijzigingen is de
opdrachtgever actief betrokken.
2. De gemeente heeft het ruimtelijke proces inclusief de bouw
van een innovatief bedrijfspand op zijn minst niet in de
weg gezeten en is inmiddels een partner bij het uitrollen
van het verduurzamingsconcept tot een gebiedsontwikkeling. Unipro en gemeente voeren samen gesprekken met
andere ondernemingen, zoals AKZO, om op een nieuwe
leest te gaan werken. Zo kan een bijzonder bedrijventerrein ontstaan. Vooral Unipro is initiatiefnemer en de
gemeente verstaat de kunst ontwikkelingen te faciliteren.
3. De onderneming verwacht ruimte voor verder duurzaam
ondernemerschap. Dit reikt verder dan het bedrijf zelf. De
ontwikkeling van het bedrijventerrein inclusief aantrekken
en toelaten van andere bedrijven hoort daarbij. Verduurzaming impliceert immers ook een zodanige combinatie
van ondernemingen dat meervoudig gebruik kan worden
gemaakt van voorzieningen zoals een wateropslag en dat
wellicht het teveel aan CO2 van de een goed is voor het
werkproces van de ander. Deze beoogde verduurzaming
op gebiedsniveau is een organisch proces dat vooral in
handen moet blijven van de entrepreneurs binnen ondernemingen.

1. R
 eggeStroom is een lokaal duurzaam energiebedrijf, in
2011 gestart als coöperatieve vereniging onder het motto
100% lokaal, 100% duurzaam. In de visie van het bedrijf
staan drie transities centraal: naar duurzame energie,
lokale energieopwekking en zelforganisatie. In de regio
Overijssel wordt jaarlijks ruim één miljard aan energiekosten uitgegeven. De coöperatie streeft ernaar een deel
van dat geld in de eigen omgeving te houden en ten goede
te laten komen aan de lokale economie en de lokale werkgelegenheid. ReggeStroom is een particulier initiatief met
een gezonde bedrijfsvoering, zonder enige afhankelijkheid
van subsidies.
2. De gemeente heeft moeite te erkennen dat de gemeentelijke doelen voor duurzame energie, inclusief bemensing
van het energieloket, volledig worden gerealiseerd door
ReggeStroom. De provincie heeft het netwerk Duurzame
Dorpen, waar ReggeStroom deel van uitmaakt, gefaciliteerd. Samen met initiatiefnemers denkt de provincie na
over verdere stimuleringsmaatregelen. Het Rijk staat wat
betreft energie pal naast grote klassieke spelers en stimuleert het gebruik van olie, gas en zwaar gesubsidieerde
kolen. Mooie aanbestedingswoorden over ‘fair level playing field’ ten spijt, van een gelijk speelveld voor fossiele en
duurzame energie is geen sprake.
3. ReggeStroom gunt het Rijk de moed om van de markt
voor energie een vrije markt te maken. In die vrije markt
kan de omslag naar lokaal en duurzaam zorgen voor een
schonere leefomgeving, een krachtige economische impuls,
beter verdeelde welvaart en meer maatschappelijke samenhang. Na decennia van woorden in nota’s is het tijd voor
daden.
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3. Marcel van Dijk: Oogenlust

4. Bart Heijenbrock: MOD-Invest

1. O
 ogenlust creëert sfeer en belevingswaarde tijdens evenementen, bijzondere gelegenheden en stijlvolle diners in het
hogere marktsegment. Anderhalf jaar na de opening van
een waar belevingspand in Eersel is het een wereldspeler. De
boodschap van een opdrachtgever, variërend van presidenten en sjeiks tot ceo’s en mediasterren, wordt door creatieve geesten vertaald naar de aankleding van ruimtes. Waar
nodig of gewenst worden in een atelier unieke stijlproducten
ontworpen. Er werken veertig mensen in vaste dienst met
een schil flexibel inzetbare mensen. Het bedrijf staat voor
inlevingsvermogen, topkwaliteit en snelheid.
2. G emeente en provincie hebben het concept omarmd en
de vergunningen voor de bouw van een prachtig complex
zijn verleend. Maar daarmee ben je er nog niet. Tijdens
het bouwproces bleek het om bouwtechnische of bedrijfseconomische redenen soms nodig af te wijken van eerdere gedachten. Zo is een houten wand niet geheel maar
gedeeltelijk in Robinia uitgevoerd. En is het dak van het
magazijn niet met zink bedekt maar met zinkkleurige platen. Overheden blijken dan weinig flexibel en houden vast
aan aanvankelijke gedachten, terwijl de werkelijke kosten
pas duidelijk worden tijdens de feitelijke uitvoering. Ook
archeologisch onderzoek moest en zou geschieden, ook al
wist een archeoloog vooraf dat het vrijwel zeker om vondsten zou gaan die in de streek zeer algemeen zijn (boerderijresten uit de kopertijd). Aanpassingen voor rekening van
de initiatiefnemer bedragen € 60.000, een bedrag dat ook
aan verdere verduurzaming had kunnen worden besteed.
3. Van overheden wordt meer flexibiliteit en maatwerk verwacht. In een zo dynamische en diverse wereld is dat een
vereiste om financieel gezond te kunnen ondernemen.
Maar de starheid ligt beslist niet alleen op het bord van
overheden. Die worden niet zelden in de mangel genomen
door bewoners in de omgeving, die voor anderen absolute
gelijkheid eisen. Waarom daar wel en hier niet? Vriendjespolitiek? Nederlanders voelen zich snel achtergesteld.

1. D
 e oprichters van MOD-Invest zijn new-kids-on-the-block
op de woningmarkt. Ze hebben een achtergrond in respectievelijk de productie van consumentengoederen en winkelvastgoed. Dat een product digitaal ontworpen wordt,
voor het in productie gaat, is bij consumentengoederen zo
vanzelfsprekend dat zij dit model kopieerden en verrijkten
met werkwijzen zoals die in de auto- en luchtvaartindustrie gebruikelijk zijn. Woningen worden volledig 3D ontworpen en vaste toeleveranciers met dezelfde softwarepakketten prefabriceren de onderdelen op maat. Dit levert
niet alleen kostenbesparing, maar ook tijdwinst op in het
bouwproces. Tijd die wordt geïnvesteerd in kopersbegeleiding. MOD-Invest wil bewijzen dat betaalbaar maatwerk
ook in de woningbouw mogelijk is.
2. MOD-Invest kreeg de kans om hun kijk op bouwen te presenteren op een bijeenkomst van Provincie Utrecht voor
ontwikkelaars en gemeenten. Dit leidde tot uitnodiging
van menig gemeente om eens te komen praten. Het bood
de onderneming de mogelijkheid om naamsbekendheid te
verwerven in een relatief onbekend netwerk. Gemeente
Zeist deed een uitvraag en MOD-Invest werd geselecteerd.
De vraag was groter dan het aanbod. Door kopers geaccordeerde ontwerpen zijn aan toeleveranciers gezonden.
De assemblage van de woningen zal spoedig starten.
3. Wil het bedrijf het concept van projectmatig particulier
opdrachtgeverschap (PPO) verder kunnen ontwikkelen,
zijn nieuwe selectiecriteria van overheden nodig. Want
nieuwe oplossingen scoren slecht op oude criteria. Advies
aan gemeenten: geef bouwvelden uit en voer zelf regie op
openbare ruimte met een hoge kwaliteit die het niveau van
de woningen evenaart. Kijk naar het verleden: de plannen
van Berlage blinken ook nu nog uit in kwaliteit omdat
gemeenten regie voerden en een helder profiel streng
bewaakten. Provincies zijn ideale partijen om de kennis
en ervaringen van valkuilen en goede voorbeelden met en
tussen gemeenten te delen.
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5. Ronny Hooch Antink: LOC7000 eventmanagement

6. Harm Reitsma: de Windcentrale

1. L
OC7000 organiseert evenementen. Spraakmakend is
Lowlands in Dronten, dat in samenwerking met Mojo
Concerts jaarlijks minimaal 50.000 mensen op de been
brengt. Gedurende vijf weken kenmerkt het gebied zich
door stromen van mensen en goederen. Het bedrijf creëert
tijdens Lowlands voor de deelnemers een andere wereld,
een ontmoetingsplaats voor mensen uit alle denkbare
hokjes. Het is een beleving die niet ophoudt bij afloop van
het evenement. Het raakt mensen in hun positieve kijk op
elkaar en geeft weer hoop.
2. Vanwege de noodzaak van continuïteit is gekozen voor
grondposities voor het houden van evenementen. Als
gevolg van de beperkte gebruiksperiode drukken grondlasten stevig op de exploitatie van onder meer Lowlands.
Voor een zo uitgestrekt en goed ingericht gebied in een tijd
van groeiende vraag naar evenementen zou het logisch zijn
het gebied intensiever te gebruiken. Provincie en gemeente bepleiten dat ook in verband met inkomsten en imago.
Dezelfde overheden voelen (nog) onvoldoende urgentie
om te investeren in infrastructuur, iets dat in verband met
mobiliteit een vergunningsvoorwaarde is. Naast infrastructurele beperkingen, is er ook milieuregelgeving die
niet helpt. Enerzijds gelden stringente voorwaarden voor
geluid en licht, anderzijds frustreert regelgeving de winning van energie uit afvalwater dat tijdens evenementen
wordt geproduceerd. Jaren van overleg met het waterschap
hebben nog amper wat aan daden opgeleverd.
3. Overheden doen er goed aan af te stappen van beleidsconfectie ten gunste van maatwerk. Stel voorwaarden
op hoofdlijnen en ontwikkel liever een keurmerk dan
gedetailleerde bemoeizucht met ondernemerschap. Want
bemoeien is niet zelden ook verknoeien van kansen. Waar
het festival van Boedapest elke zomer tienduizenden jongeren trekt, die er ook hun vakantie aan verbinden, hebben
wij de neiging evenementen vooral als overlast te zien. Een
cultuuromslag binnen overheden zou zowel de vrijetijdseconomie als het geluk van bezoekers goed doen.

1. D
 e Windcentrale organiseert coöperaties voor windenergie. Het bedrijf had de wereldprimeur met het opzetten
van een coöperatie, waarin burgers eigenaar konden worden van één of meer aandelen in een windmolen. De opgewekte stroom wordt naar rato van het aantal aandelen in
mindering gebracht op het eigen energieverbruik, waardoor coöperatieleden direct profiteren van hun windmolen. De Windcentrale sprak in een heel vroeg stadium met
de Ministeries van Economische Zaken en Financiën over
de mogelijkheid van zelflevering. Vooral Financiën wenst
geen zelflevering, waarschijnlijk omdat het contrair is aan
haar financiële belangen. Momenteel is zelflevering verder
weg dan ooit tevoren.
2. Op Rijksniveau wordt veel gesproken over windenergie,
maar de uitvoering is gedelegeerd aan provincies, die op
hun beurt wel beleid maken, maar de feitelijke uitvoering
aan ontwikkelaars laten. Mede door overregulering is de
realisatie van windmolens complex. Analoog aan woningbouw tot de crisis, is de grond voor de bouw van windmolens veelal in handen van ontwikkelaars. De Windcentrale
zou geholpen zijn als overheden fysieke en planologische
ruimte bieden om zonder tussenkomst van ontwikkelaars
windmolens te realiseren. Thans koopt de Windcentrale
molens van ontwikkelaars. In de verkoopprijs is de verwachte winst al verdisconteerd. Dit is ongunstig voor
leden van energiecoöperaties. Een meer directe relatie tussen overheden en particuliere coöperaties komt de acceptatie van windmolens vrijwel zeker zeer ten goede.
3. Van overheden wordt verwacht dat zij initiatiefnemers, die
bijdragen aan een volhoudbare toekomst, podium geven.
Trots op ondernemerschap van ondernemers en particulieren past zoveel beter dan ontkenning of zelfs publieke
arrogantie. Ook met het verbinden van initiatieven kan
een overheid meerwaarde tonen. Vanzelfsprekend is ook
een rol als eerste klant (‘launching customer’) waardevol,
omdat een eerste voorbeeld in de praktijk ook anderen
over de streep kan helpen.
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7. Boudewijn Rijff: Vechtclub XL

8. Cees Slager: Molecaten

1. V
 echtclub XL is een onderneming die een leegstaand pand
in de Merwede Kanaalzone van Gemeente Utrecht huurt,
organisch herontwikkelt, er zelf kantoor houdt en verhuurt aan ondernemers die passen bij de signatuur van
creatieve maakindustrie. Selectie geschiedt op basis van
persoonlijke gesprekken met kandidaten, die aan de tand
worden gevoeld over ambities en bereidheid tot samenspel
met bestaande huurders. Zo ontwikkelt zich een steeds
rijker ecosysteem van authentieke producenten en dienstverleners. Vechtclub is financieel mogelijk gemaakt door
de opbrengst van crowd funding en een lening van de
Triodosbank, die de crowd fund investeringen ziet als
achtergesteld eigen vermogen.
Bij aanvang heeft Vechtclub XL geen expliciet beroep
2. 
gedaan op de gemeente. Toepassing van een zogeheten
kruimelregeling zorgde voor relatief snelle wijziging van
het bestemmingsplan. De gemeente erkent het succes van
het initiatief en de betekenis ervan voor de verder te ontwikkelen Kanaalzone. Het huurcontract loopt in 2020 af
en dat zet een rem op verdere investeringen. Gemeente en
Vechtclub XL zijn in gesprek over inpassing in de herontwikkeling van het gebied. De waarde van de grond onder
het forse gebouw speelt hierbij een belangrijke rol. De
toekomst van de broedplaats is dus nog allerminst zeker.
3. 
Kansrijke initiatieven komen op eigen kracht verder en
hebben de overheid amper nodig. Het risico van het stimuleren en faciliteren door overheden, die de essenties van
ondernemerschap niet kunnen doorgronden, is een giftig
mengsel van kaf en koren. Gemeenten moeten leren het
onderscheid te maken tussen een kansrijk initiatief en een
kansarme droom. De bereidheid van financiers of platforms voor crowd funding er (iets) in te willen investeren,
is vaak een betrouwbare graadmeter. Verder geldt als vuistregel dat hoe meer een initiatiefnemer van een overheid
verlangt, hoe zwakker het initiatief is.

1. M
 olecaten is een familiebedrijf van vijftien recreatieparken
in Nederland en twaalf bestemmingen in Centraal Oost
Afrika. De onderneming richt zich op kwalitatief hoogwaardige en tevens betaalbare parken waarin de beleving
van de gast centraal staat. Bijzonder zijn het adaptieve
vermogen en het lange termijn perspectief. Met het oog
op de match tussen vraag en aanbod worden continu
behoeften gemeten en trends geanalyseerd. In Nederland
worden accommodaties en recreatieve producten al na tien
jaar vernieuwd. Ter illustratie: in Waterdunen in Zeeland
investeert Molecaten fors mee in natuur en landschap als
omgevingskwaliteit voor bijzondere recreatiewoningen.
2. Buiten de verleende vergunningen, heeft de overheid zich
laten kennen als een slechte partner wat betreft betrouwbaarheid en continuïteit. Wisselende besturen en discontinuïteit in het opleggen van regelgeving, heffingen en belastingen liggen eraan ten grondslag. Menig ondernemer op
zijn beurt bijt zich vast in zijn autonomie en heeft te weinig
betrokkenheid bij het geluk van zijn directe leefomgeving.
3. 
Waar alles om draait, is vertrouwen en integriteit van
betrokkenen. Dat is hét wapen tegen wederzijdse eerzucht,
hebberigheid en opkomende en veranderende eigen politieke of bestuurlijke belangen. Het wijken voor een ander,
en trouwens ook iets gegund krijgen, is een deugd die veel
rendement in geluk oplevert. Halen is op zijn tijd goed,
maar brengen kan een grotere vreugde zijn.
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9. Anneke Timmermans: Heijmans One

1. H
 eijmans One is een initiatief binnen Heijmans gericht
op innovaties in de bouw. Concreet gaat het om een compacte architectonisch sfeervolle (rij)woning van massief
hout, die precies op twee vrachtwagens past en ter plekke geassembleerd kan worden. De Heijmans One is een
antwoord op twee maatschappelijke vragen: behoefte
aan starterwoningen en tijdelijk gebruik van bouwgrond.
Gemeente Amsterdam was de eerste die het experiment
met de Heijmans One aandurfde en twee prototypes liet
plaatsen op het Zeeburgereiland. Ook andere gemeenten
tonen belangstelling. Er is eveneens interesse uit de markt,
gemeentelijke welwillendheid en een bouwer die kan en
wil realiseren. De vertragende factor is de huidige regelgeving.
2. Regelgeving, ooit bedacht voor bescherming van bewoners, remt nu vernieuwing. De Heijmans One voldoet
aan de eisen van het bouwbesluit voor niet permanente woningen. Logisch, want ze zijn niet als permanente
woningen ontwikkeld. Het huurrecht kent echter geen tijdelijke huurcontracten, waardoor gemeenten vrezen voor
juridische complicaties als zij de tijdelijke situatie van de
One’s wenst te beëindigen. Terwijl de huurders daar geen
problemen mee hebben. Het zijn vaak starters die op een
hippe plek in de stad willen wonen. Ook financiers weten
het product niet goed te plaatsen. Beleggers zijn risicomijdend en zien meer heil in een (semi) permanent gebruik
van de woningen, terwijl partijen achter venture capital
graag willen investeren als
er snel veel Heijmans One
woningen kunnen worden
gebouwd.

3. H
 eijmans doet een appèl op het Rijk om initiatieven
zoals de One te doen slagen door actualisering van regelgeving. Zorg dat die beter aansluit bij de nieuwe realiteit
van gebruik boven bezit. Het verzoek aan gemeenten is
om mee te denken hoe het binnen regelgeving wél kan in
plaats van de reflex dat het niet kan. Binnen Heijmans
werkt een groot team aan verdere ontwikkeling, acquisitie
en juridische aspecten van de One. Heijmans heeft goede
hoop dat ze binnenkort een eerste project kan starten.
Maar vreest voor al die andere creatieve ideeën in Nederland, want lang niet elke initiatiefnemer kan zich zoveel
menskracht veroorloven om een vernieuwing tot een succes te maken.
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10. Steef en Ton Uijttewaal: Blokhovens Linievarken

Als de initiatiefnemers tien procent van hun energie zouden hebben gestoken in het aanvragen van een vergunning
voor een traditionele varkensstal, zonder maatschappelijke
meerwaarde, had die er waarschijnlijk al gestaan. Enthousiasme van overheden dat zich niet vertaald in actie, kan
fnuikend zijn voor een ondernemer die gebiedsontwikkeling ‘er bij moet doen’.
3. De hartenkreet van de initiatiefnemers richting overheden
is dat zij in eigen huis ontvankelijk zijn voor en voorbereid
zijn op verrassende initiatieven. Het gaat om ambtenaren
die niet dagelijks contact hebben met de ondernemers,
raadsleden van gemeenten en statenleden van provincies.
Het bezoek van minister Melanie Schultz aan het vooralsnog papieren initiatief, als pronkstuk van uitnodigingsplanologie, valt niet te rijmen met vergunningverleners
die spijkers op laag water zoeken. Overheden willen op de
hoogte zijn van details die een ondernemer zelf nog moet
ontdekken. Als doelen helder zijn, stel dan het vertrouwen
in de ondernemer om deze te verwezenlijken. Als je een
paard wilt laten lopen, ga je er opzitten of er naast lopen,
maar er niet voor staan.

1. D
 e gebroeders Uijttewaal zijn één van de weinige Schalkwijkse boeren die hun grond niet hebben verkocht aan
projectontwikkelaars, die mikten op een grote nieuwe
woonwijk. Het behoud van de grond wierp de vraag op
hoe ze de toekomst van het boerenbedrijf voor zich zagen.
Deelname aan een door Provincie Utrecht georganiseerde
ontwerpcompetitie zette de broers op het spoor om het
anders te doen. Het door hen ingezonden ontwerp voor
een innovatieve varkensstal kwam als winnaar uit de bus.
Het unieke van het plan is dat het qua maat en schaal past
bij de mogelijkheden van de regio voor agrarische bedrijven. Ze bedachten een stal met recreatieve wandelroutes
er langs en doorheen. Bezoekers zien de varkens in hun
groepshokken in het stro liggen. De varkens hebben een
goed leven, de boer krijgt een eerlijke prijs en de consument weet wat hij eet. Streekproductie en transparante
voedselproductie maken de keten weer sluitend.
2. Het winnen van de prijs viel samen met de introductie
van uitnodigingsplanologie op het Eiland van Schalkwijk.
Koren op de molen van de broers, omdat het initiatiefnemers uitdaagde een bijdrage te leveren aan de invulling
van het gebied. Het door Gemeente Houten geïntroduceerde ‘één loket’ is een zegen. Publiek enthousiasme voor
de nieuwe stal zorgde dat het idee uitgroeide van stal
via recreatieve routes tot aankoop van Fort Lunet. Fort
Lunet zien de broers als het brughoofd naar het gebied
voor bezoekers. Ondanks dat ideeën zijn gegroeid en dat
overheden enthousiast zijn, is er nog geen steen gestapeld.
De slag van praten naar handelen blijkt weerbarstig. Niet
direct betrokken ambtenaren vervallen snel in de reflex
om plannen langs de regellat te leggen. Van de ondernemer wordt verwacht dat hij uitspraken doet over zijn
bedrijfsvoering vijf jaar in de toekomst, terwijl flexibiliteit en adaptief ontwikkelen juist voorwaarden voor
succes zijn. Het ontbreekt de gemeente aan besef wat een
onderneming is. Zonder open winkel gaat het licht uit.
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Beeld van overheden

Verwachtingen van initiatiefnemers

In aanvulling op de gesprekken met initiatiefnemers in
het ruimtelijke domein zijn de honderd thans snelst groeiende
ondernemingen van Nederland (FD Gazellen 2014) geanalyseerd op hun strategie. De FD Gazellen zijn opvallend sterk
gespecialiseerd in een dienst of product. Relatief weinig diensten en/of producten, maar in de beperking wel uitblinken
binnen een breed netwerk. De initiatiefrijke ondernemers
durven vooruit in de tijd te kijken en te investeren in gerichte
innovaties. Het verlangen naar zo min mogelijk financiële
afhankelijkheid wordt breed gedeeld. In de beleving van velen
kunnen diensten van overheden online worden geleverd. Weinigen zien nog een ambtenaar, de overheid is welhaast een
algoritme. Ook uit de tien gesprekken klinkt het verzoek aan
overheden om vooral niet te hinderen en de roep om erkenning (‘zie ons staan’ was een veelzeggende uitspraak) van
ondernemerschap en specialistisch koploperschap. Ook waar
het om klassiek publieke domeinen gaat, zoals cultuur, duurzame ontwikkeling en natuur. De binnen overheden vaak
veronderstelde roep om geldelijke steun blijkt amper aan de
orde. Waar de vraag zich al voordoet, gaat het om (incidentele) stimuleringsregelingen. Op het gebied van energie krijgt
het Rijk een rode kaart vanwege verhulde belangenverstrengeling en discontinuïteit. Indirect geldt dit ook voor grondbeleid, daar vrijwel elk ruimtelijk initiatief er tegen aan loopt
en het Rijk al decennia wegkijkt van perverse prikkels in het
systeem. Kwesties in het openbaar bestuur worden gepercipieerd als problemen van bestuurders zelf, niet van de samenleving. Na vijftig jaar vruchteloos praten over renovatie van
het Huis van Thorbecke is dat verlangen vervlogen. Ondertussen gaat het proces van feitelijke regionalisering in een
globaliserende netwerkwereld onverminderd voort.

Initiatiefnemers, de koplopers naar de toekomst, verwachten van EU en Rijk adequate invulling van kerntaken zoals
veiligheid en rechtsbescherming en zodanig doordachte spelregels dat vooruitkijken en durven op zijn minst niet in de
wielen worden gereden door discontinue of oneerlijke spelregels. Maak echt werk van een ‘fair level playing field’ in voorwaardelijke zin. Van provincies, gemeenten, waterschappen
en Rijkswaterstaat verwachten zij dienstbaarheid en vakmanschap wat betreft vergunningverlening, toezicht en handhaving (zie ook Trendbrief ‘Middenbestuur aan zet’). Waar van
toepassing komt daar adequaat beheer bij (zie ook Trendbrief ‘Beheren is vooruitzien’). En op regionale schaal vooral
opereren als één netwerk van overheden, waarbinnen parallel wordt geschakeld en waar nodig samenhangende kennis
wordt aangeboden. De gangbare publieke spaghetti blijkt
onverteerbaar: met een initiatief eerst door de pomp van een
gemeente, dan van een provincie, dan van een waterschap,
dan van een buurgemeente, dan van Rijkswaterstaat om vervolgens investeringen in onderzoeken te zien vervluchtigen
omdat de spelregels van EU of Rijk zijn gewijzigd. Met het
oog op flexibiliteit, roldifferentiatie en een samenleving die
leunt op cross-overs doen alle regionale overheden er goed
aan te werken aan een integrale begroting. Stop de stikkende
sectoren met bijbehorende potjes en baasjes.
In lijn met het onderzoek als grondslag voor het Cahier
Meerwaardecreatie (8 P’s), zien Personen in de vorm van initiatiefnemers vooral publieke meerwaarde in het articuleren
van Principes (waarden) en het schetsen van een Panorama op
de schaal van een regio (stip op de horizon). Een stap verder
gaat het Programmatisch verbinden van initiatieven, anders
gezegd het assembleren van belangen. Immers, hoe hoger de
specialisatiegraad van initiatiefrijke ondernemers, hoe meer
(impliciete) behoefte aan verbindingskracht. Dit niveau leent
zich om publieke kaders (volhoudbare ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, et cetera) beargumenteerd in te brengen. De

De binnen overheden vaak veronderstelde roep
om geldelijke steun blijkt amper aan de orde.
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in ontwikkeling zijnde Laan voor de Leefomgeving is een
treffend voorbeeld van intelligente ontsluiting van kennis en
argumentaties (zie ook Trendbrief ‘Gebiedsontwikkeling en
Omgevingswet’). Op procesniveau zijn de meerwaardetrajecten van onder meer Noord-Brabant en Overijssel trendsettend. Op het niveau van Pakketten, Projecten en Producten
zijn particuliere en private partijen van nature beter gesteld.
Zij hebben niet de last van democratische legitimering,
gelijkheidsbeginselen, vergaande verantwoordingsplicht, verkiezingskoorts en sectorale verkokering. Mede door sociale
media en virtuele omgevingen krijgen directe contacten
tussen initiatiefnemers en Personen in de vorm van gebruikers een impuls. De tussenrol van overheden smelt steeds
verder af.

waardegesprekken tussen parallel werkende overheden en
initiatiefnemers. Afvinken kan zo plaatsmaken voor aanvonken. Het uitvinden van vitale verhoudingen tussen publiek,
privaat en privaat is de grote opgave voor alle partijen, die
ongetwijfeld met vallen en opstaan gepaard gaat. Het is
een avontuur, een trektocht, een laboratorium voor nieuwe
modaliteiten van democratie.

Een overheid die haar beeld van de realiteit op
moment X kunstmatig uiteenrafelt en vastlegt in
sectoraal beleid, om dat beleid vervolgens
als beoordelingskader voor ontwikkelingen op
moment Y te hanteren, is toe aan een plek in
een museum.

Hoe hoger de specialisatiegraad van
initiatiefrijke ondernemers, hoe meer (impliciete)
behoefte aan verbindingskracht.
De grote opgave
Ervaringen binnen meer dan honderd praktijken van
ruimtelijke ontwikkelingen overtuigen in wederzijdse afhankelijkheden tussen publiek, privaat en particulier. Niemand
betwist dit. Wel gaat het gesprek over bestaande versus wenselijke verhoudingen. Een overheid die haar beeld van de
realiteit op moment X kunstmatig uiteenrafelt en vastlegt in
sectoraal beleid, om dat beleid vervolgens als beoordelingskader voor ontwikkelingen op moment Y te hanteren, is toe
aan een plek in een museum. Een overheid die hierop reageert door alle kaders los te laten, ontkent de betekenis van
het publieke domein. Het wijze midden ligt helaas niet voor
het oprapen. Met roepen om minder regels gaan we er niet
komen. Het ontwerpen van slimmere regels kan helpen en
erkent de noodzaak van afspraken, maar dan wel productieve en geen verstikkende kaders. Slimmere regels zullen we
moeten uitvinden in praktijken, bijvoorbeeld tijdens meer-
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Noord-Holland: Seed Valley
Je staat er niet dagelijks bij stil, maar de tomaat, sla of broccoli die je vandaag eet, is genetisch niet dezelfde als die vijf
jaar geleden op je bord lag. Voortdurende resistentieveredeling
is nodig om te voorkomen dat oogsten ten prooi vallen aan
snel muterende ziekteverwekkers. En om aan de wereldwijd
stijgende vraag naar voedsel te voldoen, moet de opbrengst
van land- en tuinbouwgewassen flink omhoog. Dat kan door
plantenrassen te ontwikkelen die simpelweg meer kilo's per
hectare opleveren, maar ook door rassen te ontwikkelen die
zelfs onder extreme weersomstandigheden of bij hoge zoutconcentraties productief zijn. In het gebied uitstrekkend van
Enkhuizen tot Warmerhuizen heeft zich de laatste decennia
het internationale centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie ontwikkeld. Meer dan veertig bedrijven in deze
bedrijfstak hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband onder de noemer Seed Valley. Het vormt een onderdeel
van Greenport Noord-Holland Noord.

De provincie onderkent de importantie van de zaadveredeling voor Noord-Holland Noord en wil voor de bedrijven
optimale vestigingsvoorwaarden creëren. Er zijn twee zaadveredelingsconcentratiegebieden aangewezen: de omgeving
van Warmenhuizen en een gebied rondom Enkhuizen. De
keuze is gebaseerd op de aanwezigheid van bedrijven en
gunstige vestigingsvoorwaarden. Zaadbedrijven kunnen zich
in zo’n gebied eenvoudig vestigen. Daarnaast zijn bestaande
zaadveredelingsbedrijven buiten deze gebieden apart aangeduid op een kaart, zodat ook zij kunnen profiteren van een
stimulerend provinciebeleid voor deze sector. In de afgelopen
drie jaar is zo vormgegeven aan grootschalige uitbreidingen
met een gezamenlijk oppervlak van circa zestig hectares.
Deze oppervlakte is vergelijkbaar met de totale uitgifte van
bedrijventerrein in dezelfde periode in de hele provincie
Noord-Holland. De provincie combineert deze economische
kansen met een goede landschappelijke en ruimtelijke inpassing. Voor sommige gebieden betekent dit dat er werkenderwijs nieuwe landschappen ontstaan in samenspraak met
bedrijven, burgers en gemeenten.

Seed Valley is opgericht vanuit de visie dat het bedrijvencluster
stevig verankerd wil blijven in Noord-Holland. Nu al werken
er ruim 2500 mensen in Seed Valley en dit aantal groeit met
naar verwachting vijf tot tien procent per jaar. Dit betekent
dat de sector in dit gebied elke tien tot twaalf jaar in grootte
verdubbeld. Seed Valley is inmiddels een begrip en we zien
daar dan ook de positieve resultaten van. De Universiteit van
Amsterdam heeft haar bakens verzet wat heeft geleid tot de
Green Genetic Hub. Daarbij springt ook de benoeming van
een bijzonder hoogleraar voor de sector in het oog. Dat in
samenwerking met ook de Wageningen UR. Het hoger onderwijs/wetenschappelijk onderzoek is hiermee dichter naar de
bedrijven gekomen. Daarnaast bereikt een deel van de innovaties ook het grote publiek. Het is een stimulans voor de bedrijven om ook op dit punt meer samen te werken. Dit alles maakt
Seed Valley tot het mondiale middelpunt van de zaadindustrie
en tot een uitdagend, internationaal werkterrein.

Informatie:
John Arkes
arkesj@noord-holland.nl
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Overijssel: Noordoost-Twente
Vier gemeenten in Noordoost-Twente (Dinkelland, Losser,
Oldenzaal en Tubbergen), Waterschap Vechtstromen en Provincie Overijssel zijn eind 2014 gestart met een moedig experiment met een collectief van dertien initiatieven vanuit de
samenleving in Noordoost-Twente. Zonder strakke kaders
vooraf en met overheidscofinanciering wordt aan de initiatiefnemers alle ruimte gegeven hun innovaties tot ontwikkeling te brengen en hun meerwaarde te leveren aan een
volhoudbaar vitaal Noordoost-Twente. Meerwaardecreatie door een combinatie van overheidsparticipatie en maatschappelijke zelforganisatie staat hierbij centraal. Initiatieven
liggen op terreinen van nieuwe economie, arbeidsparticipatie
en mobiliteit. De kern van de initiatieven is het assembleren
van diverse maatschappelijke opgaven en intrinsieke motivatie vanuit de samenleving.

Overheden heroriënteren zich op hun rol en positie. Maatschappelijke ontwikkelingen, financiële middelen, beperkingen aan de maakbaarheid van de samenleving nopen
daartoe. De toekomst van Noordoost-Twente, de potentiële
kracht van de Twentse samenleving en de heroriëntatie van
de overheden zijn de drijvende krachten van dit participatietraject met drie O’s: ondernemers, overheden en onderwijs.
Spannende vragen moeten de komende twee jaren worden
beantwoord. Zijn we op het spoor van een nieuwe (publiekprivate) praktijk in het creëren van maatschappelijke meerwaarde? Gaan deze initiatieven op diverse maatschappelijke
velden werkelijk impulsen geven aan een vitaal volhoudbaar
Noordoost-Twente? Vanuit het NederLandBovenWater-programma is een leertraject opgezet in samenwerking met
Saxion Hogescholen.

Het gaat nu nog goed in Noordoost-Twente, maar de
regio krijgt de komende jaren te maken met een stapeling
van problemen. Het gaat daarbij om demografische ontwikkeling, afnemende groei van de (beroeps)bevolking,
opkomst van nieuwe economieën, hervorming van
Europees Landbouwbeleid, toenemende druk op overheidsfinanciën, aanwezige natuur- en landschapswaarden en de daarbij behorende wet- en regelgeving (vooral
N2000 en Kaderrichtlijn Water). Er staat dus wat op het
spel. Tegelijk kan worden vertrouwd op het oplossend
en zelforganiserend vermogen van de regio door de aanwezige kracht van nabijheid en Noaberschap.

Informatie:
Elselien Koning
el.koning@overijssel.nl
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Rijksvastgoedbedrijf: Locatie Valkenburg
Vliegveld Valkenburg is een voormalige vliegbasis, die de
komende jaren wordt getransformeerd tot een duurzame wijk
van maximaal vijfduizend woningen. De locatie ligt ingeklemd tussen de duinen, Katwijk en Wassenaar. Natuur- en
recreatiegebieden liggen binnen handbereik. De nieuwe wijk
moet een grote variëteit aan woningen en bewoners trekken,
zowel regionaal, nationaal als internationaal. Voor Locatie
Valkenburg geldt de ambitie om geheel zelfvoorzienend te
zijn in energie. De planvorming is beloond met een ‘outstanding’ vijf sterren BREEAM-NL certificering voor gebiedsontwikkeling.

Het masterplan bepaalt de omvang van het podium. De
principes geven een beeld van het verhaal. Wie en hoe de
rollen ingevuld worden is aan initiatiefnemers. De audities
zijn in voorbereiding. Er wordt nagedacht hoe partijen gestimuleerd en beloond kunnen worden die de principes in hun
plannen integreren. Er wordt nagedacht hoe partijen die de
principes in hun plannen integreren kunnen worden beloond.
Met een scope van twintig jaar en maximaal vijfduizend
woningen kan Locatie Valkenburg zich de luxe permitteren
om te zoeken naar manieren om goede optredens te belonen
met opnieuw een rol (‘past performances’).

Daar waar mogelijk trekken het Rijksvastgoedbedrijf
(RVB) en Gemeente Katwijk het initiatief naar zich toe. Bijvoorbeeld door heldere kaders te stellen en infrastructuur
alsook blauwe en groene structuren tussen de verschillende
bouwvelden vooraf aan te leggen. Door een stevige, samen
met marktpartijen uitgewerkte visie op duurzaamheid neer
te leggen. Maar tegelijkertijd realiseren RVB en Katwijk zich
dat zij niet alle ambities zelfstandig kunnen en moeten willen
realiseren. Vandaar dat een adaptieve ontwikkelstrategie is
uitgewerkt. Niet alles aan de markt overlaten, maar zoeken
naar manieren om de creativiteit en innovaties van de verschillende partijen te ontsluiten. Juist voor zo’n grootschalige gebiedsontwikkeling is flexibiliteit een vereiste. Daar
passen geen statische afspraken bij maar tijdelijke intensieve
samenwerkingsverbanden met meer partijen. Gedurende de
ontwikkeling staat een aantal principes centraal: gebruik
bestaande kwaliteiten, creëer dynamiek en levendigheid,
werk met afgeronde zelfstandig functionerende delen, zorg
voor maximale flexibiliteit binnen houvast en zekerheid,
groei vanuit verschillende bronpunten, wees zelfvoorzienend
in de energiebehoefte en betrek de consument.

Informatie:
Suzanne in ’t Veld
suzanne.intveld@rijksoverheid.nl
en Jaap Jonker
j.j.jonker@katwijk.nl
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Rijkswaterstaat: A2 Vonderen-Kerensheide
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Provincie
Limburg investeren fors in verbetering van de A2. In de regio
Midden-Limburg wordt de A2 over een lengte van twintig
kilometer verbreed naar 2x3 rijstroken en een vluchtstrook.
Het verkeert in het stadium van planuitwerking. Vanaf 2022
is de aanleg voorzien. Rijkswaterstaat Zuid voert het project
uit en doet dat in nauw overleg met onder meer Gemeente
Echt-Susteren, Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Stein,
Waterschap Roer en Overmaas en niet in de laatste plaats
met ondernemers.

In 2014 zijn er 29.196 auto’s gemaakt. Het bedrijf verwacht
in de periode 2020-2025 dagelijks circa duizend personenauto’s te produceren. Voor aanvoer van onderdelen en transport van producten zijn dagelijks 150-200 vrachtwagens
nodig. Omdat de helft van de auto’s in China wordt verkocht,
is een combinatie van transport over spoor naar de haven van
Rotterdam wenselijk. Naast transport van materieel komen
en gaan dagelijks drieduizend medewerkers met hun auto
naar en van het bedrijfsterrein, veelal in de daluren (vroeg
naar het werk, vroeg naar huis). VDL NedCar is een magneet
voor andere bedrijven, waaronder toeleveranciers.

Bijzonder in de directe omgeving van het project en van
groot belang als economische motor voor Limburg zijn
DSM/Chemelot en VDL NedCar. Ook met deze partijen zijn
verbindingen gelegd in verband met relaties tussen de A2
en de aanhaking op DSM/Chemelot-Campus bij Urmond
alsook de aansluiting richting VDL Nedcar bij Born. Hoe
belangrijk VDL Nedcar is voor de regio spreekt uit de cijfers.

Hetzelfde geldt voor DSM en Chemelot. Chemelot is een
bijzonder industrieel innovatiecomplex in life sciences en
material sciences en in zijn soort één van de grootste spelers
van Europa. DSM is eigenaar van het terrein van achthonderd
hectares. Naast DSM delen ruim zeventig ondernemingen de
infrastructuur, zoals SABIC, LANXESS en OCI Nitrogen.
Het terrein biedt werkgelegenheid aan bijna vijfduizend
mensen. Nabij de A2 bevinden zich in Urmond het hoofdkantoor van DSM Dyneema (bekend van ’s werelds sterkste
vezel) en in Sittard het hoofdkantoor van DSM Nederland.
Niet verwonderlijk dat Rijkswaterstaat vroegtijdig in gesprek
gaat met ondernemers. De A2 is voor hen en voor de economie van Limburg een slagader.
Informatie:
Jeroen Maas
jeroen.maas@rws.nl
en Henk Luijpers
hmj.luijpers@prvlimburg.nl
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Meerwaarde door overheidsparticipatie
Woord vooraf
Ab, mede namens vele andere vrienden, maatjes en collega's, heel hartelijk dank voor alles wat in onze relatie tot nu
toe zo gewoon was!

Deze Trendbrief is de laatste binnen de reeks van vijf
binnen het programma NLBW-IV. Het is ook het laatste
document waaraan Ab van Luin actief heeft meegewerkt.
Ab is op 16 oktober 2015 overleden na een jarenlange
strijd tegen kanker. Als bedenker van het Expertisenetwerk
Meervoudig Ruimtegebruik, later Habiforum en van daaruit NederLandBovenWater, heeft Ab zich ontwikkeld van
inspirator van inhoudelijke oplossingen tot inspirator van
menselijke processen in het licht van overheidsparticipatie.
Met bezieling en liefde dook hij in de dromen van particulieren en de daden van betrokken overheden. Die wist hij te
verbinden tot vitale coalities. Met anderen ontwikkelde hij
een nieuwe taal om uitdrukking te geven aan nieuwe verhoudingen en nieuwe rollen. Mentaal eigenaarschap, moreel
kompas, coherent beeld, gebiedsurgenties, beleidsurgenties,
et cetera. Het is de man die het concept van Communities of
Practise (CoP) vanuit de VS en Canada in Nederland heeft
geïntroduceerd. CoP's, als productieve netwerken van bevlogen personen rondom uiteenlopende thema's, zijn inmiddels
ook in onze vakwereld niet meer weg te denken.

Peter van Rooy

De laatste maanden van zijn leven heeft Ab in de context van praktijkleren in Noordoost-Twente een rijke tekst
geschreven over het assembleren van kleine initiatieven tot
grote veranderingen. Op zijn verzoek is zijn tekst in deze
trendbrief integraal opgenomen. Zie het hoofdstuk Noordoost-Twente. De essenties van zijn boodschap zullen nog
decennia hoogst actueel zijn. Het zijn essenties in het licht
van schoonheid in ruimte en in mensen, van ruimtelijke en
menselijke ontwikkeling. Ook in het huidige gure klimaat
is het onze morele plicht hieraan te blijven werken. "Vooral
kleine momenten van betekenisvol handelen kunnen hier
het verschil maken", aldus Ab enkele dagen voor zijn overlijden.

Peter van Rooy en Ab van Luin tijdens de presentatie van het boek 'Overdiepse
polder, vijftien jaar overheidsparticipatie' te Waspik op woensdag 9 september 2015.
Foto: Else van Luin.
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Inleiding
Wederopbouw

Wederafbouw

Na de Tweede Wereldoorlog was er één algemeen belang
dat vrijwel iedereen deelde: zo spoedig mogelijk wederopbouw van verwoeste woningen, andere gebouwen, infrastructuur, landbouw en het economische systeem. Allen
schouders eronder en we komen er weer bovenop, zo was de
gedachte. Het proces vereiste strakke regie en daarvoor werd
vooral naar de overheid gekeken. Rijksprogramma’s werden
uitgewerkt door provincies en gemeenten en zeker voor de
helft gerealiseerd. De landbouwproductie steeg explosief, in
1962 werd de miljoenste naoorlogse woning opgeleverd, de
hoofdinfrastructuur kreeg vorm, nieuwe bedrijventerreinen
werden aangelegd, een twaalfde provincie is uit de zeebodem getoverd, Zeeland werd veilig dankzij de Deltawerken,
Schiphol werd de toonaangevende luchthaven en het BNP
steeg voor ieder merkbaar. Aanvankelijk waren de gevolgen
voor milieu, natuur en water desastreus maar ook daar zijn
vooral Rijksprogramma’s voor ontwikkeld. Zo heeft de Wet
verontreiniging oppervlaktewater uit 1970 tot spectaculaire
kwaliteitsverbeteringen geleid en wordt nog steeds gewerkt
aan een ecologische hoofdstructuur die gebieden met elkaar
verbindt en zorgt dat de natuur weer tegen een stootje kan.
Zo bezien heeft strakke regie door het Rijk ons ongekend
veel voorspoed gebracht.

Ondertussen genoten steeds meer mensen (hoger) onderwijs, stegen inkomens en vermogens van particulieren, werd
een beetje bedrijf een multinationale onderneming, nam de
macht van de EU toe, namen maatschappelijke complexiteit
en dynamiek exponentieel toe en groeide de wens tot participatie. Het vertrouwen dat de overheid ook in de 21ste eeuw
met succes strak zou kunnen regisseren smolt rond de eeuwwisseling als sneeuw voor de zon. Welhaast symbolisch is de
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, de stoeptegel van
maakbaarheidminister Jan Pronk, niet verder gekomen dan
een lijvig ontwerp. Uit die tijd dateert ook de Fortuynrevolte,
die het toenmalig kabinet terug in het hok joeg. De erop volgende vier kabinetten onder leiding van Jan Peter Balkenende
opereerden in permanente staat van vertwijfeling over de
rol van de overheid. Een periode tussen het centrale paars
van Wim Kok en het decentrale paars van Mark Rutte. Een
fase in het proces van overheidsdominantie via overheidsen burger
frustratie naar overheids- en burgerparticipatie.
Inherent aan de ingezette decentralisatie van veel publieke
taken, geldt thans de vertwijfeling over de rol van de overheid
vooral bij provincies en gemeenten en niet in de laatste plaats
bij burgers en ondernemers. De term ‘faciliterende overheid’
is in ras tempo sleets geworden en wordt niet zelden geassocieerd met gedesoriënteerde labbekakkers zonder meerwaarde.
En zonder meerwaarde doe je in deze tijd van zelforganisatie
op zijn minst tijdelijk niet mee.

De term ‘faciliterende overheid’ is in ras
tempo sleets geworden en wordt niet zelden
geassocieerd met gedesoriënteerde labbekakkers
zonder meerwaarde.

58

N e d e r L a n d B o v e n Wa t e r - Tr e n d b r i e f 5

Horizontale sturing

Burgerparticipatie

Overheidsparticipatie

Collectieve cultuur

Individuele cultuur

Burgerfrustratie
© NederLandBovenWater 2015

Overheidsdominantie

Verticale sturing
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Omgevingswet

Overdiepse polder als voorbeeld om van te leren

Onderzoek achter de vierde trendbrief (Podium voor initiatiefnemers) leert dat geen enkele initiatiefnemer pleit voor
het afschaffen van overheden. Integendeel. In meer of mindere mate delen zij de boodschap van de veelbekeken video
van Elizabeth Warren, thans senator voor de Staat Massachusetts in de VS. Een citaat: ‘Er is niemand in dit land die
in zijn eentje rijk is geworden, niemand. U hebt een fabriek
gebouwd? Goed voor u. Maar laat ik er duidelijk over zijn.
U hebt uw goederen naar de markt gebracht over wegen die
wij met zijn allen hebben betaald. U hebt werknemers aangenomen die zijn opgeleid op kosten van de rest van ons.
Uw fabriek was veilig omdat de rest van ons betaalde voor
politie en brandweer. Een deel van uw winst moet worden
geherinvesteerd in onze samenleving. Dat is deel van ons
sociaal contract.’ Burgers en ondernemers zijn wel allergisch
voor overheden die onnodig overnemen of eigenlijk afnemen (paternalisme), die ontwikkelingen bewust of onbewust
remmen (incompetentie), die beschikbaar instrumentarium
niet inzetten waar dat nodig is (inefficiëntie of onwil), die
ontkennen dat zij deel uitmaken van netwerken (monopoliegedachte), die handelen vanuit arrogantie en daarmee vanuit
de macht van de onmacht. We zijn op zoek naar een nieuwe
rolverdeling, waarin overheden meer betekenisvol kunnen
handelen. De Omgevingswet heeft de potentie hierbij structurerend te werken. Het is een brede wet die iedereen raakt
en geënt is op overheidsparticipatie in de betekenis van complementair handelen in netwerken rondom concrete opgaven.
Goede voorbeelden zijn er al. Voorbeelden van hard werken
en leren door te handelen.

Eind vorige eeuw steeg het water in de Maas richting
kruin van de dijk langs de Overdiepse polder. Bewoners volgden de evacuaties elders in rivierengebieden met argusogen
maar kwamen met de schrik vrij. Als gevolg was sprake van
(latente) gebiedsurgentie. Begin 2000 presenteerde het kabinet haar beleidsurgentie om het hoogwater op de grote rivieren aan te pakken. De combinatie van gebiedsurgentie en
beleidsurgentie is door de bewoners vertaald in een ambitie
van formaat. In enkele maanden hebben zij hun terpenplan
ontwikkeld. Vervolgens hebben betrokken overheden de condities gecreëerd om het terpenplan te realiseren. Eind 2015 is
de heringerichte polder opgeleverd. Overheden hebben complementair aan bewoners en aan elkaar gewerkt en zo overtuigend meerwaarde gecreëerd. Publiek instrumentarium is
ingezet daar waar nodig. Neigingen tot hiërarchische sturing en vrijblijvendheid hebben het uiteindelijk afgelegd ten
gunste van het nemen van verantwoordelijkheid. Het was
voor alle partijen enorm wennen en mede daardoor heeft het
proces vijftien jaar veel inspanningen gevergd. Het uithoudingsvermogen van bewoners en ondernemers is zwaar op
de proef gesteld. Per saldo hebben overheden geholpen zoals
alleen publieke partijen kunnen helpen. Belangrijkste leerpunten voor overheden raken de cultuur van werken, die nog
vooral is gericht op wat uit eigen kokers komt. Zie verder het
boek ‘Overdiepse polder: vijftien jaar overheidsparticipatie’
uitgegeven door NederLandBovenWater.

Overheden hebben daarbij geholpen zoals alleen
publieke partijen daar bij kunnen helpen.

We zijn op zoek naar een nieuwe
rolverdeling, waarin overheden meer
betekenisvol kunnen handelen.
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Brabantse Kempen
De Brabantse Kempen als experiment
De Brabantse Kempen is een regio van zeven gemeenten:
Bergeijk, Bladel, Eersel, Hilvarenbeek, Oirschot, Oisterwijk
en Reusel De Mierden. In de 19de eeuw een gebied gekenmerkt door keuterboeren op schrale zandgronden, rondreizende teuten (handelaren), productie van sigaren en valkeniers.
Zelforganisatie zit in de genen. Ook toen DAF en Philips aan
het einde van de 20ste eeuw gelijktijdig rode cijfers schreven en
in hun kielzog andere bedrijven meetrokken richting faillissement. Blijkens onderzoek door het PON is het vertrouwen in
overheden er het geringste van Nederland en is het vertrouwen
in eigen sociale vermogens juist het grootste. Werkloosheid
en afhankelijkheid van uitkeringen zijn amper aan de orde.
In relatie tot Brainport is het uitgeroepen tot de slimste regio
van de wereld. De vraag naar technische vaklieden is groter
dan het aanbod en de vraag verbreedt in ras tempo naar marketing, sales, innovatie en organisatiekunde. Inherent aan een
dergelijke cultuur worden talloze particuliere initiatieven ontwikkeld. Voor nieuwe horeca, recreatie, opleidingen, maakindustrie, verduurzaming van agroproductie, cultuurbeleving,
kleinschalige woningbouw, et cetera.

brengen van zes initiatieven in twee tranches van drie. Het
Huis van de Brabantse Kempen, een publiekprivaatparticulier samenwerkingsverband, heeft het proces ondersteund.
De Hogeschool HAS in ’s-Hertogenbosch heeft gefungeerd
als vraagbaak en als intermediair tussen initiatiefnemers en
extern deskundigen.

Burgerfrustratie en overheidsfrustratie
moeten plaatsmaken voor overheidsparticipatie,
wetende dat de wil tot burgerparticipatie al
ruimschoots aanwezig is.
Evaluatie eerste tranche initiatieven
Medio 2015 is op basis van de eerste tranche van drie initiatieven een enquête gehouden onder vijfentwintig betrokkenen. Een ruime meerderheid onderschrijft de stelling dat
al tijdens het intakegesprek duidelijk was waar het initiatief
schuurt met ruimtelijk beleid. Tegelijkertijd onderkent vrijwel iedereen het perspectief op substantiële maatschappelijke
meerwaarde van de initiatieven. Alleen al deze opmerkelijke combinatie onderschrijft het belang van omdenken en
omdoen in de richting van overheidsparticipatie. In lijn met
ervaringen met vergelijkbare initiatieven elders was de vrees
voor ruimtelijke hobbels kennelijk zo groot, dat de financiële
haalbaarheid aanvankelijk minder aandacht kreeg. Het praktijkatelier heeft de ruimtelijke, maatschappelijke en economische haalbaarheid voor de drie initiatieven binnen zes tot
negen maanden blootgelegd. Door slim samenspel tussen en
binnen overheden zijn ruimtelijke hobbels zeer waarschijnlijk te slechten, al is een werkelijke beoordeling pas mogelijk
op grond van uitgewerkte en onderbouwde plannen. Vanwege onzekerheden en kosten was het daarvoor te vroeg. In

Uit bureaucratisch moeras
Net zoals in de rest van ons land lopen ook in de Kempen
nog teveel initiatieven te hoop tegen een publieke spaghetti en
stikken voortijdig in een bureaucratisch moeras. Keer op keer
voedt een echec het wantrouwen tegenover overheden, terwijl
er wel degelijk publieke taken liggen. Overheden doen kennelijk niet het goede, niet waar de regio behoefte aan heeft.
Burgerfrustratie en overheidsfrustratie moeten plaatsmaken
voor overheidsparticipatie, wetende dat de wil tot burgerparticipatie al ruimschoots aanwezig is. Overheidsparticipatie
is een kwestie van leren door te doen, een opgave voor alle
betrokken partijen op zoek naar nieuwe vitale verhoudingen.
In 2015 zijn provincie en gemeenten gestart met een praktijkatelier en hebben met particulieren gewerkt aan het verder
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twee van de drie praktijken blijkt de werkelijke achilleshiel
de financierbaarheid. Geldschieters zoals banken zijn risicomijdend en stellen voorwaarden waaraan particulier ondernemerschap amper kan voldoen. Vooraf zijn nu eenmaal geen
harde garanties te geven over aantallen bezoekers, overnachtingen of bezettingsgraden.

atiefnemers in een afhankelijke rol, is het tijdens deze horizontale processen gelukt om het initiatief tot een gezamenlijk
avontuur te maken. Ieder aan tafel raadpleegde voorafgaand
aan een overleg zijn of haar achterban om te weten tot waar
de droom kon reiken. Een droom is opgewerkt tot zicht op
een gebiedsdeal. Voor de tweede tranche zijn verbeterpunten
uit de eerste tranche doorgevoerd in het proces dat doorloopt tot eind 2016. Het gaat onder meer om verbreding van
de expertise tijdens intakegesprekken (scherper doorvragen
op motieven en ruimtelijke, maatschappelijke en financiële
realiteitszin op basis van een ondernemingsplan), een meer
directe betrokkenheid van deskundigen (na ondertekening
van een geheimhoudingsverklaring) in plaats van communicatie via een contactpersoon en betere verankering van de
nieuwe manier van werken binnen betrokken overheidsorganisaties. Dit laatste punt kan ook het hardnekkige misverstand, dat de nieuwe benadering meer ambtelijke capaciteit
vergt dan de gebruikelijke werkwijze, wegnemen. Als de
nieuwe benadering bovenop de gangbare benadering komt,
klopt het. Maar het is juist de bedoeling dat de nieuwe benadering de oude routines op termijn overbodig maken. Dit
geheel in de geest van de Omgevingswet. Hoe na de beoogde
kanteling in verhoudingen wordt omgegaan met leges, een
inkomstenbron van gemeenten, verdient nadere uitwerking.

Alleen al deze opmerkelijke combinatie
onderschrijft het belang van omdenken en omdoen
in de richting van overheidsparticipatie.
Wat betreft het proces is ook voor deze drie praktijken
genoemd dat de grote meerwaarde zit in het als mensen met
elkaar om tafel zitten. Waar binnen een klassiek verticale
benadering sprake is van anonieme toetsende functionarissen
aan de kant van overheden, kostbare adviseurs die moeten
worden ingezet om door de bomen het bos te zien en initi-

Een droom is opgewerkt tot zicht op
een gebiedsdeal.
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Interview met Gijske Geevers (initiatiefnemer Wellensgoed)
1. W
 at maakt dit meerwaardeproces voor jou persoonlijk
belangrijk?
De lokale overheid heeft voor mij veel meer een gezicht
gekregen, waar eerst een ambtenaar of wethouder niet meer
was dan een naam met een functie. Ik heb meer begrip gekregen van welke processen er zich achter de schermen afspelen
en andersom hebben we de medewerkers van gemeente en
provincie kunnen betrekken bij onze processen als initiatiefnemers. Het meest waardevolle in dit proces was om te zien
dat alle betrokkenen in onze initiatiefgroep steeds enthousiaster en gemotiveerder raakten om het project gerealiseerd
te krijgen. Door zo met elkaar samen te werken werd het
een beetje een gezamenlijk doel. Daarbij hebben we nu meer
duidelijkheid over de haalbaarheid van het initiatief op het
gebied van ruimtelijke ordening en is het helder wat de realisatie in de weg staat.

2. Welk resultaat zie je voor je?
Onze droom is het realiseren van een viertal kleinschalige
woningen voor mensen met dementie in een ruime en landelijke omgeving.
3. W
 ie en wat zijn het meest essentieel om dat te bereiken?
Een goede financiering op maat is op dit moment het grote
struikelblok. Om de woningen te kunnen realiseren is een
financiering essentieel, maar voor de banken is in de huidige opzet de risicofactor te groot. Er is weinig vergelijkingsmateriaal van andere ondernemers voor handen en we
kunnen voor aanvang van de bouw geen huurcontracten
overhandigen. De meeste zorginitiatieven worden uitgewerkt
met een vastgoedpartner of vanuit een grote zorgorganisatie. Echte burger-initiatieven zoals die van ons zijn jammer
genoeg zeldzaam.
4. Wat is jouw eerstvolgende actie?
Op dit moment maken we een pas op de plaats en bezinnen
we ons op het toekomstperspectief van onze droom.
5. Wat zou je een volgende keer anders doen?
Eerst de financiële haalbaarheid duidelijker in kaart brengen
en pas daarna richten op de omgeving en ruimtelijke ordening.
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Intermediair Erik Bruggink over initiatief Wellensgoed
Een veilige en fijne woonplek voor vierentwintig dementerende ouderen. Dat is de droom van een stel zorgondernemers en twee voormalige agrariërs. Een vernieuwend en
aansprekend concept in het Brabantse buitengebied op de
plek waar vroeger varkensstallen stonden. Kan dat? Na
intensieve sessies met de ondernemers, Gemeente ReuselDe Mierden en Provincie Noord-Brabant is het antwoord: ja,
dat kan. Uiteraard met een aantal mitsen waaraan goed valt
te voldoen. De publieke spaghetti is ontrafeld.

Initiatieven Praktijkatelier De Kempen
Eerste tranche
1. Casterse molen (Gemeente Bladel): herbouw molen,
natuur, recreatie.
2. Paardenhotel (Gemeente Hilvarenbeek): van varkenshouderij naar recreatie.
3. Wellensgoed (Gemeente Reusel-De Mierden): zorghoeve
voor dementerenden.

Maar dan blijkt dat de ondernemers het initiatief niet
gefinancierd krijgen. Het bedrijfsplan steekt goed in elkaar
volgens de bank. Het voorziet in een behoefte, maar vooraf
kunnen geen contracten met cliënten worden overlegd. Voor
deze doelgroep alleszins verklaarbaar maar toch is een gegarandeerde bezettingsgraad van tachtig procent een harde
eis van banken. Als we willen dat goede initiatieven van de
grond komen, dan is niet alleen overheidsparticipatie maar
ook een mesokredietbank nodig.

Tweede tranche
4. Boerderij Natuurlijk (Gemeente Bladel): van intensieve
melkveehouderij naar natuur, praktijkonderwijs,
recreatie, schaapskudde, zorg.
5. Piet van Meintjeshoeve (Gemeente Oisterwijk):
vermaatschappelijking van melkveehouderij.
6. Zonneweide (Gemeente Bergeijk): zonne-energiepark
met agrarisch gebruik.
Aspiranten
7. Elshorst (Gemeente Hilvarenbeek): van intensieve
varkenshouderij naar weidevarkens die wroetend
ploegen en onkruid wieden.
8. Reuseldal (Gemeente Reusel-De Mierden): ecologische
hoofdstructuur met economische ontwikkeling.
9. Romeinse villa (Gemeente Bladel): herbouw historische
villa met economische drager.
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Intermediair Roeland van Hooff over initiatief
Casterse Molen

Intermediair Ger Zimmermann over initiatief
Paardenhotel

Ook in de Brabantse Kempen zijn er tal van ondernemende
mensen met een ruimtelijke droom. Prachtige initiatieven die
met een goede begeleiding kunnen uitgroeien tot pareltjes
voor de samenleving. Als wethouder heb ik echter ervaren dat
alleen díe initiatiefnemers, die beschikken over het talent, de
wilskracht én het doorzettingsvermogen van een topsporter,
ook echt de eindstreep halen. Met de aanpak van het Praktijkatelier De Kempen wordt veel frustratie voorkomen. Gedurende het traject ontstaat er zelfs vertrouwen tussen burgers
en overheid. Sámen kijken naar de kansen en mogelijkheden
en niet slechts naar de ónmogelijkheden. Héérlijk om zo als
team te kunnen werken en cocreatie gaat ook nog eens stukken sneller dan het bekende spel van kat en muis.

Werken binnen het praktijkatelier was voor mij een prachtige ervaring. Ik kon als procesbegeleider de overheid, of
beter de gezamenlijke overheden, laten werken op een manier
ik passend vond. Een manier van werken waarbij de initiatiefnemer en zijn dromen centraal staan en niet het complexe
oerwoud van overheidsregels waar veel enthousiaste ideeën
op stuk lopen. De initiatiefnemer van het Paardenhotel en
de daaromheen geformeerde werkgroep waren enthousiast
over de samenwerking, de leereffecten en de persoonlijke
betrokkenheid van een ieder op het realiseren van de droom.
Het proces heeft uiteindelijk om financiële redenen niet tot
het resultaat geleid waar iedereen op had gehoopt maar een
ieder is blij met de duidelijkheid die binnen een half jaar is
gecreëerd en de aanknopingspunten die er voor de verdere
toekomst liggen.
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Indrukken door Jos Neggers (voormalig HAS en thans Radboud Universiteit)
1. Met welk doel ben je aangehaakt bij het praktijkatelier?
Samen met drie andere studenten van de HAS Hogeschool
heb ik een afstudeeronderzoek uitgevoerd, gericht op de
meerwaarde van gezondheid binnen gebiedsontwikkeling.
Doel was het positioneren van gezondheid in de brede zin van
het woord als gemeenschappelijke en bindende factor tussen
partijen in een gebied. Eén van de casussen was De Brabantse
Kempen. Tot mijn verbazing werd de manier van werken die
wij voor ogen hadden in grote lijnen toegepast binnen het
praktijkatelier: vanuit gezamenlijke principes en een gedeeld
panorama samen aan de slag. Onze brede gezondheid bleek
een belangrijk principe en een inspiratiebron voor de ontwikkeling van panorama’s voor uiteenlopende gebiedsontwikkelingen.

2. Waarin zat voor jou het vernieuwende in de benadering?
Het vernieuwende en ook meteen het grote pluspunt van
de meerwaardecreatie-benadering vind ik het meedenken
vanuit allerlei instanties om het initiatief te ondersteunen.
Deze manier van werken creëert niet alleen bijzondere kruisbestuivingen (hokjes overschrijdend) maar doet ook het besef
toenemen dat iedereen zelf kan bijdragen aan een gezonde
leefomgeving.
3. W
 at kun je concreet toepassen in je studie aan de Radboud
Universiteit?
De eerste maanden aan de Radboud Universiteit zijn achter
de rug en ik merk dat al snel in regeltjes, procedures en
beperkingen wordt gedacht. Dit in tegenstelling tot hoe in
het praktijkatelier gewerkt wordt. Vanaf volgend jaar wordt
de Master van de opleiding Planologie aangepast naar meer
proceswerken in plaats van projectwerken. Ik hoop dat zij
daar ook de nieuwe manier van werken, aan de hand van
meerwaardecreatie, aan toevoegen.
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Doorwerking van praktijklessen binnen overheidsorganisaties
Waar Barack Obama met belangstelling kijkt naar de
'governance' van onze goede voorbeelden, wijst hij binnen
eigen gelederen op het gevaar van twee gedaanten van overheden: reguliere inerte reactieve systemen versus excentrische proactieve praktijkcellen. Van lerende organisaties kan
dan geen sprake zijn, terwijl de samenleving in razend tempo
verandert en van overheden als geheel verwacht dat zij meebewegen. Overheidsparticipatie vereist meer dan enkele
show cases zoals de Overdiepse polder. Het vereist een transitie tot in de vezels van organisaties, beslist niet uitsluitend
overheden. Wetende dat veertig maal anders handelen nodig
is om tot een nieuwe routine te komen, is er veel werk aan
de winkel. Urgent en acuut werk: het verschil tussen omgaan
en omvallen.

Overheidsparticipatie binnen experimentele praktijken
blijkt mogelijk maar is verre van eenvoudig. Het botst met
systemen van overheden die zijn gericht op vermijden van
risico's, confisqueren van inhoudelijke thema's, werken volgens strakke procedures, beoordeling, toetsing, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ontwikkelen en
ontwerpen gebeurt, als het al gebeurt, in excentrische cellen
vaak op enige afstand van de reguliere systemen. Individuen
die leren, lopen niet zelden te hoop tegen op het verleden
geënte regels binnen hun organisatie. Tijdens nieuwjaarsbijeenkomsten klinkt weliswaar de oproep tot flexibiliteit en
maatwerk, maar yoga in een strak harnas is pijnlijk. En dat
terwijl de samenleving als een klein kind schreeuwt om verbindende processen met verenigbare perspectieven. Bij gevolg
schuilt toptalent in veilige beleidsafdelingen en directies, terwijl de kanjers juist nodig zijn voor het welslagen van praktijken. Als publieke frontwerkers.
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13 x participatie in Noordoost-Twente: baanbrekend in
overheidsparticipatie

Belangrijk is dat de overheid niet
die dingen doet die individuen al doen,
en die dingen iets beter of slechter doet,
maar dat ze die dingen doet die momenteel
helemaal niet worden gedaan.
John Maynard Keynes, The End of Laissez-Faire, 1926.

Een nieuw frame: de overheid als aanjager

Het vermogen van de staat om aan te jagen,
te stuwen en te sturen hangt af van het soort
talent en ervaring dat hij kan aantrekken.

Op 13 november 2014 heeft de Stuurgroep NoordoostTwente (NOT) een bijzonder en moedig besluit genomen.
Namelijk om te starten met het Noordoost-Twente 13 x participatietraject met dertien initiatieven die vanuit de samenleving zijn opgekomen1. Wat maakt dat besluit bijzonder en
moedig? Bijzonder, omdat het gaat om een collectief van dertien projecten die elk op zich zeer waarschijnlijk de toets der
subsidiekritiek niet zouden doorstaan. Moedig, omdat met
een overheidsbijdrage van bijna een miljoen euro de initiatiefnemers zonder al te veel voorwaarden vooraf alle ruimte
wordt gegeven om hun projecten tot ontwikkeling te brengen. De essentiële voorwaarde is dat elk van de projecten, en
liefst collectief, niet alleen hun eigen projectresultaat halen,

Mariana Mazzucato, De Ondernemende staat,
Waarom de markt niet zonder overheid kan, 2015.

1 11 initiatieven zijn onder de titel Noordoost-Twente 3.0 door de initiatiefgroep Noordoost-Twente Van Onderop op 20 augustus 2014 aangeboden aan Ank
Bijleveld, Commissaris van de Koning in de Provincie Overijssel en Ineke Bakker, gedupeerde Provincie Overijssel. De twee andere initiatieven zijn afkomstig
uit Losser en Vasse.
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maar tevens volhoudbare maatschappelijke meerwaarde voor
Noordoost-Twente creëren.
De deelnemende overheden, vier gemeenten en een provincie, stappen daarmee uit het weinig energieke frame van faciliterende overheid en begeven zich op het pad van risiconemer, van een ondernemende speler, die riskante investeringen
in de maatschappij voor haar rekening neemt. Ja, risicovol:
wie kan immers vooraf zeggen dat dit pakket van projecten
een duurzame impuls aan Noordoost-Twente zal geven?

voor een andere rol van overheden, namelijk als aanjager van
mogelijk nieuwe markten 2 . Dit nieuwe frame, misschien niet
eens zo rationeel gekozen, maar in elk geval wel intuïtief, daartoe uitgenodigd door een collectief van initiatiefnemers, gedreven en betrokken bij het wel en wee van Noordoost-Twente,
maakt het 13 x participatietraject bijzonder spannend.
Het gaat niet langer om participatie van burgers in initiatieven van de overheid, maar om participatie van overheden
in maatschappelijke initiatieven en aanjager van die maatschappelijke initiatieven. Initiatieven waarin de overheid
risicovol investeert om nieuwe kansen te scheppen en nieuwe
markten voor Noordoost-Twente aan te boren. Je zou zo
maar goud in handen kunnen hebben. We zullen zien.

In deze tijd waarin de terugtredende overheid wordt weggezet en zichzelf vaak positioneert als inerte bureaucratie
tot niet meer in staat dan het faciliteren en het subsidiëren
van initiatieven van derden, wordt voor dit project gekozen

Initiatieven Noordoost-Twente
Project

Initiatiefnemer

Verbindende ambtenaar

Aardevol
Ader Academie
Bombazijn
Gelderman
De Glinstering
Landschapshotel
Leppel
Omgekeerd Bouwen
OONS
Smartcab
Zichtbare Toekomst
Vasse Dorpsmanagement
Sportnatuur

Jan Steggink, Giel Euverman
Bob Egberink, Robert de Groot
Johnny Loohuis
Erik Richters
Bjørn Grundel
Harald Droste
Aljan ten Broeke
Marc Blokhuis
Daniël Koffeman
Mark Baan, Hans Landman
Gert-Jan Egberink, Gerard ter Stege, Sander Hofstede
Jolanda Kemna
Rob Wegman

Erwin Morsink
Edwin ten Hove
Moniek Bazen
Carmen Steghuis
Patricia Ankersmid
Elselien Koning
Bianca Menderink
Niek Oude Nijhuis
Elselien Koning
Manon Balk
Bernard Knuif
Rian Stamsnieder
Antoon Nijland

2 Mariana Mazzucato laat in haar boek De Ondernemende Staat, Waarom de markt niet zonder overheid kan (2015), overtuigend zien dat voor alle innovaties,
zoals op gebied van computers, internet, medicijnen, biotechnologie niet de markt, maar overheden de aanjagers zijn geweest en risicovol hebben geïnvesteerd.
Het zijn niet de garagebouwers van Apple, maar de Amerikaanse overheid die alle vernieuwingen in de iPhone bij aanvang hebben bekostigd. Zij ontmaskert
valse mythen van overheden als slechts faciliterende subsidieverstrekkers en correctoren van marktfalen.
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Zes leervragen
Een nieuwe aanpak vraagt om reflectie. Wat levert het
project aan nieuw handelen en nieuwe inzichten op? Verdient deze ingeslagen weg continuering en zo ja, onder welke
condities? De publieke deelnemers in dit Noordoost-Twente
13 x participatietraject hebben de wens uitgesproken om met
elkaar in en met dit programma te leren en lessen te trekken. De Stuurgroep Noordoost-Twente heeft zes leervragen
geformuleerd (zie bijlage 1) en de Coöperatie NederLandBovenWater gevraagd een leerprogramma (zie bijlage 2) in te
richten en het trekkerschap daarvan te vervullen.

De leervragen focussen op de volgende thema's:
1. Participatiesamenleving verder brengen.
2. Beter ondernemersklimaat NOT.
3. Effectievere financiële overheidsparticipatie.
4. Grotere maatschappelijke meerwaarde.
5. Schakelende overheid.
6. Meer toegevoegde waarde kennisinstellingen.

Leeswijzer
Dit document is opgesteld na een eerste ronde meerwaardegesprekken (mei/juni en september 2015) met de dertien
projecten 3. Indringend is gesproken met initiatiefnemer en
verbindende ambtenaar4 . Van elk gesprek is een verslag
gemaakt. Na akkoord van de gesprekspartners is het verslag
gepubliceerd op Basecamp, toegankelijk voor de deelnemers
aan het 13 x participatieprogramma.
In de volgende paragrafen zijn de bevindingen over het
lopende programma op basis van de eerste ronde meerwaardegesprekken op een rij gezet. Er zijn eerste antwoorden
gegeven op de zes leervragen. En er zijn eerste conclusies
getrokken en aanbevelingen gedaan. Tenslotte is een eerste
advies gegeven over het al dan niet vervolgen van dergelijke
participatieprogramma's.

3

De Bombazijn heeft een langere aanloop gehad dan de andere projecten.
Aan elk project is een ambtenaar van één van de vier gemeenten (Dinkelland,
Losser, Oldenzaal, Tubbergen) of van de provincie gekoppeld.
4
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A. Bevindingen
Inhoud
1. A
 lle initiatiefnemers tonen een sterke drive en gerichtheid
op het leveren van een bijdrage aan een vitaal Noordoost-Twente. Niet alleen het eigen projectresultaat is aan
de orde, evenzeer hoe het project aan een groter belang een
bijdrage kan leveren.
2. De concrete opbrengsten voor Noordoost-Twente beginnen nu te komen en zullen de komende maanden manifester worden. De volgende resultaten kunnen inmiddels worden opgetekend: twee nieuwe arbeidsplaatsen (Aardevol),
een arbeidscontract voor veertig jongeren (SmartCab),
toegezegde werkplaatsen voor jongeren bij de meeste 13 x
participatieprojecten (Ader).

algemene middelen formaliteiten vereist, is voor iedereen
evident. Zeggen ('zonder kaders') en doen ('subsidiebehandeling met kaders') zijn evenwel niet coherent.

Omgeving
5. V
 an Noordoost-Twente wordt gezegd dat het een ondernemende regio is met een rijkdom aan bedrijven. De cultuur
is die van samenwerken; mensen kijken naar gezamenlijke
winst en eigenen zich niet zo snel andermans ideeën toe.
Down-to-earth, vertrouwen krijg je als je het blijkt waard
te zijn. Trots op Twente geeft gedeelde energie. De andere
kant is die van kat-uit-de-boom-kijken, doe maar normaal.

Proces

Initiatiefnemers

3. H
 et begrip tussen ondernemers en overheden over elkaars
positie en processen is sterk verbeterd; het wantrouwen
over en weer is zo goed als verdwenen. Dit is het gevolg
van de koppeling van een specifieke ambtenaar aan een
specifiek project. De interactie tussen initiatiefnemer en
ambtenaar doet de kloof tussen de private en publieke
praktijken verkleinen. Anders gezegd: ieder gaat zich een
beetje eigenaar voelen van elkaars praktijk.
4. Het stuurgroepbesluit van 13 november 2014 , de eindejaarsbijeenkomst van 18 december 2014 en de kick-off
van 16 januari 2015 met uitspraken over een 'go' voor
het collectief en een proces zonder kaders hebben bij de
initiatiefnemers verwachtingen gewekt over de snelheid en
wijze van contractering. Die verwachtingen zijn niet uitgekomen; de laatste contracten zijn in juli 2015 afgesloten.
De projecten hebben een wat vereenvoudigd traditioneel
subsidieverstrekkingstraject doorlopen. Dat de inzet van

6. A
 lle initiatiefnemers tonen veel waardering voor de inzet
van de verbindende ambtenaren. Zij helpen de voor buitenstaanders ondoorzichtige werelden van gemeenten en
provincie inzichtelijk en begrijpelijk te maken.
7. Veel initiatiefnemers tonen het vermogen om hun project
op te werken tot programma's van productieve ketens en
netwerken, waar ook andere 13 x participatieprojecten deel
van uit maken 5. Het opwerken van projecten tot programma's op regionale schaal is essentieel om nieuwe markten
en mogelijkheden te creëren. In onze netwerksamenleving
zijn organisaties al lang niet meer het werkzame organiserende principe. Netwerken en ketens zijn dat geworden.
8. 
I nitiatiefnemers geven aan het deel uitmaken van een
netwerkwerk van dertien projecten nog onvoldoende te
benutten. Er wordt nog te weinig kennis en ervaringen uitgewisseld en benut om prangende kwesties aan te pakken
en nieuwe ketens te maken.

5 Denk daarbij aan de samenwerking tussen Omgekeerd Bouwen en Aardevol, de verbinding tussen Ader Academie, SmartCab, Noaberkracht Academie
en Zichtbare Toekomst als het gaat om opleiding en vorming van jonge mensen, OONS als potentieel instrument voor kruisbestuiving tussen de 13 x
participatieprojecten en De Gelderman, waarbij het maken van een film evenzeer de drager is van het programmatisch verbinden met lopende initiatieven als
lesprogramma's in het onderwijs, de Vlinderpunten, Yellow (promotie en vormgeving) en SmartCab.
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Verbindende ambtenaren
9. D
 e koppeling van een specifieke ambtenaar aan een specifiek project brengt mentaal eigenaarschap voort. Die
persoonlijke verbondenheid is essentieel voor het vakmanschap van verbindende ambtenaar. Je kunt dit werk niet
goed doen zonder persoonlijke verbondenheid en de inzet
van persoonlijke drijfveren. Door één persoon moeten vier
soorten werk worden verricht, te weten:

10. V
 erbindende ambtenaren geven aan dat hun werk interessanter is geworden. Sommigen geven aan voor hun werk
als verbindend ambtenaar te weinig tijd beschikbaar te
hebben.

Onderwijs
11. H
 et 13 x participatieproject is ingestoken als een proces
met ondernemers, overheden en onderwijs. Vanuit onderwijs en onderzoek is Saxion Hogescholen aangehaakt,
in het bijzonder het Innovatieteam. De inbreng vanuit
Saxion heeft onder meer bestaan uit een innovatiediner
en drie minor-studenten bij Aardevol, medewerking van
MIC-studenten (Media, Informatie en Communicatie)
bij de film over Gelderman, inschakelen lectoraat Duurzame Leefomgeving bij Sportnatuur. De Glinstering is
niet door studenten uitgekozen voor de minor 'expeditie'.
Een aantal projecten blijkt onvoldoende onderwijsuitdagingen te bieden, of zijn qua vraagstelling voor studenten
niet scherp genoeg geformuleerd. Voor de overige projecten vond de inzet in het najaar 2015 plaats. Elk project
heeft zijn eigen specifieke vraagstelling en momentum.
Het jaarlijkse onderwijsritme blijkt in de praktijk daar
niet altijd even goed bij aan te sluiten.

1. Contractering. Zorg dragen dat de formele projectcontractering adequaat de noodzakelijke bureaucratische procedures doorloopt. Het kunnen schakelen tussen de interne
overheidspraktijken en externe ondernemerspraktijken en het
managen van verwachtingen zijn belangrijke vaardigheden.
2. I nterne procedureregeling voor realisatie. Om tot
projectrealisatie te komen moeten veelal de nodige procedures (verordeningen, vergunningen, bestemmingsplannen) worden doorlopen. De verbindende ambtenaar is de bemiddelaar
tussen de initiatiefnemer en de vakambtenaren.
3. O
 pwerken tot meerwaarde voor NOT. De verbindende ambtenaar benut zijn maatschappelijke en overheidsnetwerken om mogelijke verbindingen met andere projecten binnen en
buiten zijn/haar eigen gemeente aan te dragen. Verbindingen die
kunnen helpen om het project op te werken tot programma.
De verbindende ambtenaar is mede-eigeaar van de 'opwerkfabriek', waar de initiatiefnemer een leidende rol heeft.
4. Verantwoording. Uiteindelijk zal er verantwoording moeten worden afgelegd aan bestuur en samenleving over het rendement van de ingezette overheidsmiddelen en menskracht.
De verbindende ambtenaar is daarvoor de eerstverantwoordelijke.

Je kunt dit werk niet goed doen zonder
persoonlijke verbondenheid en de inzet van
persoonlijke drijfveren.

Tot op heden hebben logischerwijs vooral de eerste drie
werkzaamheden gedomineerd.
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B. Beantwoording zes leervragen
1. P
 articipatiesamenleving verder brengen. 13 x participatie
heeft ons substantieel verder gebracht bij de Participatiemaatschappij / Doe democratie / Minder overheid meer
samenleving. Het gaat daarbij om: succes- en faalfactoren, wat doen

Niet alle projecten hebben een specifiek NOT-karakter;
SmartCabs kunnen inmiddels ook elders in Nederland worden aangetroffen.
Of de participatiesamenleving verder is gebracht, is
afhankelijk van het welslagen van de projecten en de impact
op en participatie door inwoners van Noordoost-Twente. Een
definitief oordeel kan pas later worden gegeven.

we anders, nieuwe verbindingen, nieuwe netwerken, delen van innovaties,
maatschappelijke meerwaarde creeeren et cetera.

De participatiesamenleving, uitgelegd door onze koning
in zijn troonrede op 17 september 2013, zet participeren neer
als een morele verplichting van iedere burger om overheidstekorten en -tekortkomingen terug te dringen. Participeren
zou ook ruimer kunnen worden neergezet als een morele
opgave, namelijk één die mensen de mogelijkheid geeft vorm
te geven aan het welslagen van hun eigen leven, aan het leveren
van een bijdrage aan het geluk van anderen en aan het mede
vorm geven van hun eigen leefomgeving.
Vanuit dat laatste perspectief op participeren bieden de
verschillende 13 x participatieprojecten in potentie een breed
scala aan mogelijkheden, zoals:
• meer verantwoordelijkheid bij burgers (Dorpsmanagement
Vasse, OONS);
• meer zelfredzaamheid en mobiliteit (SmartCab);
• bouwen aan een leefbare en economisch vitale toekomst
van je stad, dorp en ommelanden (Bombazijn, Gelderman,
de Glinstering, Sportnatuur, Landschapshotel, Leppel);
• aanwakkeren van je dromen, persoonlijke ontwikkeling,
perspectief op werk (Ader Academie, Zichtbare Toekomst,
alsmede SmartCab, Aardevol, Omgekeerd Bouwen);
• meer bewustwording over gebruik van materialen en tegengaan van verspilling (Aardevol, Omgekeerd Bouwen).

2. B
 eter ondernemersklimaat Noordoost-Twente. 13 x participatie leidt tot een beter ondernemersklimaat in Noordoost-Twente. Het gaat daarbij om: vertrouwen over en weer, ondernemersklimaat verbeteren, begrip voor elkaars standpunten, deregulering,
bureaucratie, innoverend vermogen, effectiver besluitvorming et cetera.

Zoals al eerder gezegd is het wantrouwen tussen ondernemers en overheden aanzienlijk verminderd. Er is meer kennis over en begrip voor elkaars praktijken van handelen. Je
zou kunnen spreken van een landschap van praktijken waar
doorheen wordt gereisd. Dat zou kunnen leiden tot snellere
besluitvorming en minder onnodige bureaucratie. Het collectieve van het 13 x participatieproject leidt ertoe dat individuele projecten met elkaar worden verknoopt en worden
opgewerkt tot programma('s). Dit verbindend en innovatief
vermogen is belangrijk voor een goed ondernemersklimaat.
Medewerkers die weten wat ze kunnen en willen, brengen beter presterende bedrijven voort. Een aantal projecten
richt zich op het ontwikkelen van nieuwe markten, met name
binnen het segment van toerisme en recreatie (Bombazijn,
Landschaphotel, De Glinstering, Smartcab, Sportnatuur,
Leppel). Dat zou kunen leiden tot het aantrekken van nieuwe
en andere bedrijvigheid.
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3. E
 ffectievere financiële overheidsparticipatie. De subsidieverstrekking rond 13 x participatie levert ons de volgende
inzichten op in vergelijking met toekenning binnen specifieke subsidiekaders. Het gaat daarbij om: gebundelde aanvraag

4. G
 rotere maatschappelijke meerwaarde. Deze nieuwe aanpak levert veel meer maatschappelijke effecten / sociaal
economische innovatie / maatschappelijke meerwaarde op.

versus individueel, facilterend rol van overheid, variatie in type projecten,

ondernemers/omgeving, zelforganiserend vermogen van de samenleving,

variatie in ondernemers, vrijwilligers, versterking over en weer tussen pro-

nieuwe groep versus usual suspects?

Het gaat daarbij om: hoe agendeer je maatschappelijke meerwaarde onder

jecten, andere aanvragers etc.

Voor een deel liggen de vragen 1 en 4 in elkaars verlengde, als participatie wordt ingevuld als een bijdrage leverend
aan het welslagen van het eigen leven en aan het geluk van
anderen. Zo'n participatie brengt inherent maatschappelijke
meerwaarde voort, meer economische waarde, meer landschappelijke waarde en meer sociaal-culturele waarden.
Alle projecten hebben, behalve hun eigen project- en
bedrijfsfocus, het belang van Noordoost-Twente in het
vizier: hoe kan mijn project meerwaarde leveren voor Noordoost-Twente? Die meerwaarde is rijk gevarieerd (zie 1).

De vraag naar een effectievere financiële overheidsparticipatie is de vraag naar meer dan de som der delen. Levert een
collectief van dertien projecten meer op dan dertien individuele
projecten?
Het antwoord op die vraag kan gegegeven worden door
te zien of individuele projecten op zichzelf blijven bestaan,
dan wel dat er 'opwerkfabrieken' zijn waar projecten, met de
inbreng van gemeentelijke projecten, worden opgewerkt tot
programma's. Die programma's zijn er (zoals Gelderman),
dan wel in ontwikkeling (zoals Ader Academie, de Glinstering,
Dorpsmanagement Vasse, OONS).
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5. Schakelende overheid. Overheden hebben in de huidige tijd
moeite met het aannemen van de juiste rol in de verschillende projecten. Welke inzichten heeft 13 x participatie opgeleverd? Het gaat daarbij om: omgaan met verschillende rollen, kunnen

De vraag betreft zowel het vakmanschap als de ruimte die
door de organisatie gegeven wordt, gezien de formele positie.
De komende tijd gaan we dieper in op de condities voor
het succesvol kunnen acteren als verbindende ambtenaar.
Condities, in termen van persoonlijke drijfveren, expertise
en speelruimte.

schakelen, projecten verbinden binnen de verschillende organisaties, welke
rollen en hoe ga je er mee om, veranderingen, uitdragen delen ervaringen.

Dit project heeft helder gemaakt dat overheidsmedewerkers vier rollen hebben te vervullen om effectief te zijn, zoals
eerder uiteen is gezet. Zij moeten naar bevind van zaken
kunnen schakelen tussen de verschillende rollen. Misschien is
wel de belangrijkste rol die van netwerker, helpen verbinden
van publieke en private projecten en die met initaiefnemers
mede-opwerken tot programma's.
Overheden hebben bij de totstandkoming van de 'opwerkfabriek' een belangrijke initierende en aanjagende functie. De
verbindende ambtenaren zijn daarmee een kritische succesfactor voor het succes van het 13 x participatieproject. Hun
succes wordt bepaald door het beschikken over rijke publieke
en private netwerken, het vermogen de verschillende publieke
en private praktijken te begrijpen en gemakkelijk te kunnen
schakelen tussen die praktijken. Het zijn moedige reizigers
door de landschappen van praktijken en productieve 'smokkelaars' op de grenzen van die praktijken; ze weten iets tot
stand te brengen6 .
De verbindende ambtenaren zien we de verschillende rollen vervullen. Ze worden door de initiatiefnemers bovenal
gewaardeerd in het toegankelijk maken van de overheidspraktijken en het leggen van verbindingen met verwante projecten.

6. M
 eer toegevoegde waarde kennisinstellingen. Wat is de toegevoegde waarde van de kennisinstellingen in het traject en afzonderlijke projecten in brede zin. Het gaat daarbij om: gebruik maken
van elkaars kennis en expertise, jonge mensen laten zien wat in NoordoostTwente gebeurt, aansluiting arbeidsmarkt, nieuwe inzichten, versnelling, et cetera.

Saxion Hogescholen is verbonden met het 13 x participatieproces. Zoals eerder genoemd is het nog in beperkte mate
gelukt concrete bijdragen te leven aan de projecten. Toch zegt
ongeveer de helft van de initiatiefnemers geholpen te zijn met
de inzet van studenten.

De vraag die wij onszelf vooraf hebben gesteld is of de vier
rollen te verenigen zijn in één persoon; of die ene persoon in
staat is waar nodig regelmatig van 'pet' te wisselen.
6

Learning in Landscapes of Practice, boundary, identity and knowledgeability
in practice-bases learning, Etienne Wenger-Trayner et al., Routlegde New York,
2015.
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C. Conclusies en aanbevelingen
1. O
 pbrengsten. The proof of the pudding is in the eating.
Of Noordoost-Twente met dit initiatief werkelijk goud in
handen heeft zal aan het eind van dit jaar blijken als de
resultaten worden geleverd. De meeste projecten nu zijn
halverwege. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen dat er niet geleverd zal worden. OONS en Leppel
verdienen wel specifieke zorg en aandacht. Een aantal concrete tussentijdse opbrengsten zijn eerder opgesomd.

2. D
 e overheid als aanjager van maatschappelijke initiatieven.
De praktijken van ondernemers, overheden en particulieren zijn inherent verschillend. Om maatschappelijke
meerwaarde te creëren zal die rijke variatie aan praktijken
tot een fraai landschap van praktijken moeten worden
gesmeed om losse projecten en initiatieven op te werken
tot effectieve programma's die Noordoost-Twente daadwerkelijk verder brengen. Overheden zijn democratisch
gelegitimeerd om die rol van verbinder en aanjager op zich
te nemen. De verbindende ambtenaren laten concreet in de
praktijk zien dat het ook zo werkt. Als je kennis krijgt van
elkaars wereld en je over en weer ook wat verantwoordelijk gaat voelen voor die andere werkelijkheid, neemt het
wantrouwen af en de productieve kracht toe. De mythe
van de overheid als een lamgeslagen bureaucratie, tot niet
veel meer in staat dan faciliterend subsidies te verstrekken,
wordt fraai doorgeprikt.

Aanbevelingen
1. F
 ocus in de tweede ronde meerwaardegesprekken op
de geleverde concrete resultaten. De zes leervragen

zijn van antwoorden voorzien. Die antwoorden kunnen in de tweede ronde nog wat worden aangescherpt.
Belangrijk is nu zicht te krijgen of geleverd wordt wat
is beloofd. Welke concrete resultaten zijn geboekt op
zowel projectniveau of voor Noordoost-Twente? En wat
is de maatschappelijke impact?

Aanbevelingen

2. Leer meer van elkaar. Uit gesprekken is gebleken dat de

3. O
 ntwikkel ontvankelijkheid en mentaal eigenaarschap bij
bestuurders en ambtenaren. Als het werkelijk gaat om een

initiatiefnemers behoefte hebben om meer contact met
elkaar te hebben en gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. Hierop zou lopende het huidige project
in de samenwerking tussen ondernemers en overheden
actief kunnen worden gestuurd.

oprechte uitnodiging door overheden aan de samenleving
om met initiatieven te komen, dan vraagt dat een grote
mate van ontvankelijkheid van initiatieven door diezelfde overheden. Ontvankelijkheid betekent een ander en
nieuw soort routine, anders dan het routinematig 'afvinken' van vooraf geformuleerde voorwaarden waaraan elk
initiatief moet voldoen. Een eerste stap in de nieuwe routine is een ontwikkelend meerwaardegesprek, waarin het
initiatief kritisch wordt onderzocht op leveren van maatschappelijke meerwaarde. Ontvankelijkheid betekent toegewijde persoonlijke aandacht, snelheid van besluitvorming, (tijdelijke) ruimte om te experimenteren of te prototypen, hulp over bureaucratische grenzen heen bij het
doorlopen van (wettelijke procedures), het benoemen van
een gezamenlijk wenkbaar maatschappelijk perspectief.

De mythe van de overheid als een
lamgeslagen bureaucratie, tot niet veel
meer in staat dan faciliterend subsidies
te verstrekken, wordt fraai doorgeprikt.
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3. M
 aatschappelijke ondernemers. Elk initiatief komt voort
uit eigenbelang, gelukkig maar. Voor ondernemers staat
het bedrijfsbelang hoog in het vandaal. Wat blijkt uit de
gesprekken: elk ondernemersinitiatief heeft tegelijk als
focus het leveren van maatschappelijke meerwaarde aan
Noordoost-Twente, of het nu gaat om nieuwe arbeidsplaatsen, persoonlijke ontwikkeling, bouwen aan de toekomst van je stad of dorp. Een tweede mythe doorgeprikt,
die van inherent zelfzuchtige, uitsluitend op eigen belang
gerichte ondernemers.

4. Ontwerp een maatschappelijk verantwoordingsproces.

Uiteindelijk ligt de vraag op tafel naar de maatschappelijke meerwaarde van het 13 x participatieproject
voor Noordoost-Twente. De verantwoording naar
de gekozen hoeders van belastinggeld (raden, staten,
bestuur) is evident. Zou, gezien het participatiekarakter, een directe verantwoording eveneens naar de
samenleving van Noordoost-Twente niet erg voor de
hand liggen?

Aanbeveling
5. S
 electeer initiatieven met ondernemend en investerend
vermogen. Hoewel, gezien de tussentijdse momentop-

De verantwoording naar de
gekozen hoeders van belastinggeld
(raden, staten, bestuur) is evident.

name, de meeste projecten nog moeten leveren wat ze
hebben beloofd, tekent zich wel een eerste beeld af dat
doordachte initiatieven met ondernemend en investerend vermogen een kritische succesvoorwaarde is.
Daarin zou dit 13 x participatieproject wel eens onderscheidend kunnen zijn van andere door de overheid
gefinancierde programma's. Het is goed om dat bij het
mogelijk vormgeven van een nieuw programma krachtig in beeld te houden.

Een tweede mythe doorgeprikt, die van
inherent zelfzuchtige, uitsluitend op eigen
belang gerichte ondernemers.

78

N e d e r L a n d B o v e n Wa t e r - Tr e n d b r i e f 5

4. Interne bureaucratische eenvoud. Het benoemen van het
13 x participatieproject als een kaderloos traject klinkt
erg aantrekkelijk door haar schijnbare eenvoud. Het is
evenwel niet eenvoudig maar complex. Mensen kunnen
overigens prima omgaan met complexiteit; het is net het
echte leven. Er is een belangrijke stelregel als het gaat om
complexiteit. Als de buitenwereld complex is, moet je de
binnenwereld, bijvoorbeeld de formele, bureaucratische
wereld van de subsidiebeoordeling en -verstrekking eenvoudig maken. Om snel adaptief te kunnen schakelen,
moet je intern vereenvoudigen.
	De teleurstelling over de niet uitgekomen verwachtingen
van een snelle financiering van de projecten bevestigt
nadrukkelijk de noodzaak van bureaucratische eenvoud.

In het werk van de verbindende ambtenaren wordt manifest hoe belangrijk het is om intern, zowel ambtelijk als
bestuurlijk, mentaal eigenaarschap te verkrijgen als kritische succesvoorwaarde om dingen voor elkaar te krijgen
en om interne ketens en netwerken te maken.
	Veel initiatiefnemers hebben hun project vanuit het organiserend principe van ketens en netwerken opgezet. Hun
'opwerkfabrieken' zijn erop gericht om van projecten
programma's te maken. Men is zich er van bewust dat
programmasturing (en niet lijsten van losse projecten)
uiteindelijk maatschappelijke meerwaarde voorbrengt. Ze
stellen vast dat er nog meer winst valt te halen als ze elkaar
actiever opzoeken; niets gaan vanzelf, je zult er gefocust
werk van moeten willen maken.
	Met het omarmen van het 13 x participatie-initiatief door
de gemeenten en provincie is impliciet gekozen voor het
willen sturen op een hoger, programmatisch niveau dan
op het niveau van losse projecten. En is de conditie gecreëerd op het onderling verbinden van projecten tot nieuwe
netwerken en ketens. Een majeure stap vooruit.

	Een andere reden voor interne bureaucratische eenvoud is
de volgende. Een constante in een snel veranderende maatschappij is het idee van de netwerksamenleving. De netwerksamenleving is de overheid overkomen en de overheid
is niet goed ingericht om daarmee adequaat om te gaan.
De bureaucratie levert deelantwoorden en die gaan in een
netwerksamenleving niet meer helpen. Veel overheden, en
ook bedrijven, denken dat de organisatie het organiserend
principe is. Dat is een misvatting, waardoor ze opgesloten raken binnen hun eigen instituties. Deze tijd vraagt
dat netwerken en ketens de organiserende principes zijn.
Alleen in een netwerkketen is kwaliteit te leveren.
	
Binnen veel overheidsorganisaties wordt wel gesnapt
dat door de eigen kokers heen verbindend moet worden
gewerkt, terwijl die organisaties als gescheiden eenheden
zijn ingericht, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dit spanningsveld is niet simpel opgelost, maar vraagt slim werken.
Onderscheidende eenheden brengen eigenheid en afstand
tot de ander voort. Verbinden en samen resultaten boeken
vraagt eigenaarschap, collectief mentaal eigenaarschap7.
7 Waardenmakerij,

Aanbevelingen
6. Richt bewust 'opwerkfabrieken' in. Als de inzet is om

publieke en private projecten met elkaar te verbinden
en op te werken, dan moet daar bij de inrichting van
programma's bewust op worden ontworpen. Verbinden
en opwerken gaat niet vanzelf.
7. Ontwerp een slim contracteringsproces. Het contracte-

ringsproces heeft te lang geduurd. Verwachtingen zijn
gewekt, die niet konden worden nagekomen. Een regeling
was nog niet beschikbaar. Met de opgedane ervaringen
is het wijs, met het oog op een mogelijk vervolg, het
contracteringsproces met de verschillende stappen met
verantwoordelijken in de tijd neer te zetten en te delen.

cahier gebiedsontwikkeling, Ab van Luin, Katrien Termeer, Hans Mommaas, Gerard Breeman, Jules Hinssen, NederLandBovenWater, 2012.

79

5. Investeren in vakmanschap van overheidsparticipatie. Een
nieuwe rol van overheden in het aanjagen van maatschappelijke initiatieven vraagt vakmensen die kunnen verbinden, eigenaarschap installeren, opwerken. We spreken van
vakmanschap als de persoonlijke drijfveren en expertise
van mensen bijdragen tot het leveren van goed werk. Organisaties kunnen bijdragen aan vakmanschap door mensen
uit te dagen, door ruimte te geven om initiatief te nemen
in het eigen werk en de persoonlijke drijfveren de motor
laten zijn waarop de inzet draait. Zijn overheden in staat
voor de nieuwe rol benodigd talent en ervaring te doen
ontplooien en aan te trekken?

6. N
 ieuwe markten voor Noordoost-Twente. De 13 x participatieprojecten leggen een aantal potentieel interessante
onderscheidende nieuwe 'markten' bloot.
1. Nieuwe toeristische arrangementen in een onderscheidend landschap. Alleen het prachtige landschap van
Noordoost-Twente is wellicht niet voldoende om meer
dag- en verblijfsrecreatie te trekken. De concurrentie
met andere gebieden in Nederland is groot. Sportnatuur en Landschapshotel framen het landschap op
een nieuwe manier en richten zich daarmee ook op
nieuwe doelgroepen. Deze manier van naar het landschap kijken zou verder kunnen worden uitgewerkt.
2. Mobiliteit. SmartCab geeft een nieuw perspectief op
betaalbare mobiliteit en zelfredzaamheid. Uitdagend,
nu veel gesubsidieerd openbaar vervoer naar verwachting de komende jaren zal verdwijnen.
3. Nieuwe toekomsten voor dorp en stad. De volhoudbaarheid van voorzieningen staat in bepaalde gebieden
in Nederland onder druk. Ook over Noordoost-Twente
zijn er zorgen. De Glinstering en Gelderman reiken
interessante andere manieren van kijken en handelen
aan om impulsen te geven aan de toekomst van onder
druk staande plekken.
4. S choling en opleiding. Aanwakkeren van je jonge dromen en persoonlijke ontwikkeling zijn de thema's van
een aantal projecten (Ader Academie, Zichtbare Toekomst). Daarnaast hebben projecten eigen jongerenopleidingen ontwikkeld (Aardevol, Omgekeerd Bouwen
SmartCab). SmartCab blijkt erg succesvol met aanzienlijk hogere scores dan andere scholingsprogramma's,
waarmee veel overheidsgeld voor opleiders en trainers
is gemoeid.
5. Hergebruik van materialen. Twee projecten richten zich
op hergebruik van materialen en tegengaan van verspilling (Aardevol, Omgekeerd Bouwen).

	Belangrijk daarbij is te realiseren dat het 13 x participatieproject, of welk ander project dat daarop zou volgen,
zowel de 'productie- en realisatiefabriek' is als de 'leerfabriek' voor het verder ontwikkelen van het vakmanschap. In het werken vormt zich het vakmanschap en de
identiteit van vakmensen. Als het goed is worden daarom
dubbele resultaten geboekt, zowel op de concrete inhoud
als op het persoonlijk vakmanschap. Om competente mensen en werkplezier te verwerven verdient elk (complex)
project het om ook als een lerende omgeving te worden
ingericht en behandeld.

Aanbeveling
8. 
Investeer in grensoverschrijdende medewerkers. Een

aanjagende rol van overheden vraagt medewerkers die
gemakkelijk kunnen bewegen en hun netwerken kunnen inbrengen in de praktijken van zowel overheden als
ondernemers. Zij zijn de verbindende schakels, die op
de grensvlakken van praktijken kansen voor vernieuwingen kunnen (doen) initiëren.
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Aanbevelingen
9. Focus op programmatische sturing. Het is beter vooraf

7. M
 aatwerk vooraf bij onderwijsinstellingen. Hoewel bij aanvang vol enthousiasme is ingezet op een proces met ondernemers, overheden en onderwijs gebiedt de eerlijkheid te
zeggen dat het vooralsnog vooral een proces is van ondernemers en overheden. Het onderwijs heeft moeite om tijdig vraaggestuurd aan te haken en specifieke meerwaarde
te leveren. In het voorafgaande is uitgelegd wat de reden
daarvan is. De conclusie is, dat wil onderwijs en onderzoek een volwaardige rol kunnen spelen, voor de start
van een project met gericht (maatwerk) de onderwijs- en
onderzoeksvraag moet worden opgehaald en een gericht
aanbod moet worden gedaan. Beter tijdig vaststellen dat
onderwijs en onderzoek geen of een bescheiden bijdrage
kunnen leveren, dan hoge verwachtingen in de lucht te
houden.

programmatisch te sturen dan dat via een verzameling
van losse projecten aan het toeval over te laten. In een
mogelijk vervolgprogramma zouden één of meer (nieuwe markten) programma's kunnen worden geselecteerd
die Noordoost-Twente economisch, sociaal en ruimtelijk duurzaam verder brengt en daarop partijen met initiatieven uitnodigen. Eerdergenoemde nieuwe 'markten'
1 en 3 lijken, ook in combinatie met elkaar, aantrekkelijk om programmatisch verder uit te werken.
10. O
 nderzoek kritische succesfactoren van jongerenopleidingsprogramma's. Uit oogpunt van effectief inzetten van

belastinggeld is het wijs te onderzoeken welke de kritische succesfactoren zijn bij de SmartCab-opleiding (en
andere 13 x participatieprojecten) en hoe die als werkprincipes te transformeren zijn naar andere jongerenopleidingsprogramma's binnen Twente en daarbuiten.

Aanbevelingen
11. O
 nderzoek ervaringen elders met vergelijkbare trajecten. Er is ongetwijfeld elders in Nederland ervaring

opgedaan met het actief participeren van onderwijs en
wetenschap. Welke werkprincipes zijn toegepast? Wat
zijn de kritische succesfactoren?
12. O
 ntwerp een maatwerk 'intake-routine' bij onderwijsinstellingen. Elk maatschappelijk initiatief kent een

eigen specifieke vraag en vraagt dus maatwerk van kennisinstellingen. Er zit evenwel een spanning tussen het
gevraagde maatwerk en het routinematige onderwijsritme bij kennisinstellingen. Die spanning zal blijven
bestaan: hoe kan dan binnen het onderwijsritme een
routine worden ontwikkeld die maatwerk voortbrengt?

81

D. Advies omtrent een eventueel vervolg
De vraag of dit '13 x -participatie-experiment' met de
leerervaringen van nu navolging verdient, en zo ja onder
welke condities, kan pas worden beantwoord als helder is
waarom?

je tijd om te dolen, te zoeken, te vragen totdat je het weet.
Het neerzetten van een concrete energiegenererende stipop-de-horizon is het allerbelangrijkste. Weten dat je kunt
falen is het op één na belangrijkste.

Waarom zou je algemene middelen in projecten of een
collectief van projecten stoppen? De positie die je inneemt
bepaalt het antwoord.
Misschien is het schijnbaar voor de hand liggende antwoord dat je als overheid in deze tijd van terugtrekkende
overheden, (vermeende) burgerparticipatie en zelfredzaamheid initiatieven vanuit de maatschappij daarom wel bemoedigend moet steunen, niet zo spannend en overtuigend.
Misschien is dan het risico van anything goes -op grond
waarvan moet je immers kiezen- en daarmee geld verspillen
zonder volhoudbare resultaten wel erg groot. En wellicht doe
je bovenal initiatieven die echt het verschil kunnen maken
ernstig tekort.

2. J e wilt partners uitnodigen en uitdagen om hun initiatieven op de reis naar de stip-op-de-horizon in te brengen
en deze initiatieven samen programmatisch op te werken.
Je snapt dat je daarbij eisen aan je partners mag en moet
stellen (en omgekeerd: zij aan jou), in elk geval in de zin
van ondernemend en investerend vermogen. Reizen zonder
persoonlijke drijfveren, kennis, kunde en goede uitrusting
is op voorhand gedoemd te mislukken; daarin ga je geen
belastinggeld investeren. Reisgenoten die willen en kunnen leren van successen en mislukkingen onderweg en
het vermogen hebben te kunnen schakelen zijn van harte
welkom.
3. Je wilt breed eigenaarschap installeren. Mensen moeten
zich kunnen en willen verbinden en identificeren met een
initiatief. Dat betekent dat ze als 'mentaal eigenaar' ook de
ruimte krijgen om richting te geven en mee te bouwen aan
de stip-op-de-horizon.

Als overheden uit de aangeprate rol8 stappen van weinig
meer tot stand kunnen brengen, anders dan hier en daar wat
subsidies verstrekken en zelfbewust de rol opnemen van aanjager, opstuwer, verbinder, opwerker van maatschappelijke
initiatieven (inclusief aanbevelingen van de overheid zelf) dan
komen andere antwoorden naar boven.

Geadviseerd wordt om de komende tijd in gesprek met
stuurgroep en individuele bestuurders een scherp beeld te
krijgen over welk waarom ten grondslag ligt aan een mogelijk vervolg op dit 13 x -participatietraject en of daarin
sprake is van een common ground. In het bovenstaande zijn
twee uiterste perspectieven geschetst. Wat moet, wie wil en
wat kan?

1. J e wilt zinvol investeren in (de ontwikkeling van) nieuwe
markten en mogelijkheden om Noordoost-Twente te helpen voor zichzelf een volhoudbare toekomst te creëren.
Je snapt dat je als overheden zelf ook aan het stuur moet
staan, risicovol moet investeren en niet domweg moet
afwachten wat er uit de samenleving naar boven komt.
Roept-u-maar heeft nog nooit tot vernieuwingen geleid.
Dat betekent: weten wat je wilt, weten wat kansrijke
markten en mogelijkheden zouden kunnen zijn. Je neemt
8

Zie voetnoot 2.
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Bijlage 1
Zes leervragen
1. 1
 3x Participatie heeft ons substantieel verder gebracht bij
de Participatie maatschappij / Doe democratie / Minder
overheid meer samenleving.

5. O
 verheden hebben in de huidige tijd moeite met het aannemen van de juiste rol in de verschillende projecten. Welke
inzichten heeft 13 x participatie opgeleverd?

Het gaat daarbij om: succes- en faalfactoren, wat doen we
anders, nieuwe verbindingen, nieuwe netwerken, delen van
innovaties, maatschappelijke meerwaarde creëren, et cetera.

Het gaat daarbij om: omgaan met verschillende rollen,
kunnen schakelen, projecten verbinden binnen de verschillende organisaties, welke rollen en hoe ga je er mee om, veranderingen, uitdragen en delen van ervaringen.

2. 13x Participatie leidt tot een beter ondernemersklimaat in
Noordoost-Twente.

6. Wat is de toegevoegde waarde van de kennisinstellingen in
het traject en afzonderlijke projecten in brede zin?

Het gaat daarbij om: vertrouwen over en weer, ondernemersklimaat verbeteren, begrip voor elkaars standpunten,
deregulering, bureaucratie, innoverend vermogen, effectiever
besluitvorming, et cetera.

Het gaat daarbij om: gebruik maken van elkaars kennis en
expertise, jonge mensen laten zien wat in Noordoost-Twente
gebeurt, aansluiting arbeidsmarkt, nieuwe inzichten, versnelling, et cetera.

3. D
 e subsidieverstrekking rond 13 x Participatie levert ons
nieuwe inzichten op in vergelijking met toekenning binnen
specifieke subsidiekaders.

Het gaat daarbij om: gebundelde aanvraag versus individueel, faciliterende rol van overheid, variatie in type projecten, variatie in ondernemers, vrijwilligers, versterking over
en weer tussen projecten, andere aanvragers, et cetera.
4. D
 eze nieuwe aanpak levert veel meer maatschappelijke
effecten / sociaal economische innovatie / maatschappelijke
meerwaarde op.

Het gaat daarbij om: hoe agendeer je maatschappelijke
meerwaarde onder ondernemers/omgeving, zelforganiserend
vermogen van de samenleving, nieuwe groep versus usual
suspects.
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Bijlage 2
Leerprogramma
Uitgangspunten Leerprogramma
1. C
 ruciaal voor het welslagen is dat het leerprogramma het
mentale eigendom is van de deelnemers in het 13 x Participatieproces. In eerste instantie gaat het om de publieke
deelnemers. Private en maatschappelijke deelnemers haken
later aan. Het moet hun leerprogramma worden en zijn.
Zij hebben aangeven te willen leren en het leerprogramma
zal hen daarin moeten faciliteren. Wat de deelnemers willen leren is in eerste opzet in deze bijlage verwoord.

het blijvend kunnen ontwikkelen van de regio NoordoostTwente, zowel economisch, ruimtelijk-landschappelijk
als sociaal-cultureel. Het gaat dus over een blijvend
vitaal Noordoost-Twente en het zelforganiserend vermogen van de regio als een aanpak om dat te bereiken.
Als het voorafgaande juist is en collectief wordt gedragen, dan gaat het leerprogramma over het blijvend
voortbrengen van een vitaal Noordoost-Twente door
het doorontwikkelen van het zelforganiserend vermogen in de regio. Wat vraagt dat van ondernemers, burgers, ambtenaren, overheidsbestuurders, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen? Wat is behulpzaam in hun doen en laten en wat moeten ze kunnen?

2. H
 et 13 x Participatieproces is dynamisch. Dat wil zeggen
dat er enerzijds richtinggevend wordt gestuurd op resultaten en tegelijkertijd deze al werkende weg worden gerealiseerd. Het is daarmee zowel een project als een proces.
Het ondersteunende leerprogramma zal eenzelfde dynamisch karakter hebben. Er is een globaal programma en
tegelijkertijd zullen naar bevind van zaken steeds opnieuw
die stappen worden gezet die op dat moment behulpzaam
zijn.

De dertien praktijken zijn daarvoor tegelijk doel en middel. Ze zijn serious business waar het doen centraal staat,
waar het erop aankomt, waar resultaten moeten worden
geboekt die er werkelijk toe doen. En het zijn de oefenvelden, waarop met enige afstand wordt gereflecteerd,
waarin wordt geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken
die goed en minder goed kunnen uitpakken. Beide vinden
tegelijk plaats en worden afgewisseld.

3. H
 et leerprogramma maakt deel uit van het 13 x Participatieproces. Doen is leren. Het leerprogramma is daarmee
ook een interventie-instrument.
4. D
 e dertien projecten willen een dubbel resultaat boeken 9.
Enerzijds het concrete resultaat van het project zelf en
anderzijds wil het project haar bijdrage leveren aan een
blijvend vitaal Noordoost-Twente. Je zou kunnen zeggen
dat het 13 x Participatieproces in essentie gaat over de
vraag hoe ondernemers, burgers, overheden, maatschappelijke organisatie en kennisinstellingen met elkaar en
ieder met eigen verantwoordelijkheid zorg dragen voor
9

5. D
 e leercirkel van Kolb is de methodische aanpak. Het
vertrekpunt is concrete praktijkervaring. Op behaalde
resultaten, successen en ook onvrede over voortgang en
gedoe wordt gereflecteerd (observeren). Wat is succesvol en wat kan worden verbeterd? Welke terugkerende
patronen doemen op? Welke moeten worden versterkt en
welke verzwakt? Om tot aanpakken te komen die duur-

De inzet van algemene publieke middelen, ons aller belastinggeld, veronderstelt genoemde dubbele doelstelling. Het ligt niet voor de hand dat met algemene
middelen alleen private belangen worden ondersteund.
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Opzet leerprogramma
Nulsituatie
zaam zijn worden deze en andere vragen op tafel gelegd en
beantwoord (verdiepen). Een en ander leidt tot kansrijke
aanpassingen in het proces (ontwerpen), die vervolgens
op hun werkzaamheid in de concrete praktijk worden
beproefd (ervaren in het doen). Enzovoort, enzoverder.

Op 20 november 2014 brachten de Commissaris van de
Koning en de gedeputeerde een bezoek aan Noordoost-Twente
om te kijken, te ervaren en te discussiëren over ideeën/initiatieven vanuit de samenleving in Noordoost-Twente. Naast
de drie projecten die tijdens het bezoek zijn bezocht, is het
idee in de samenleving opgevat om te komen tot een bundel
van projecten vanuit de samenleving in Noordoost-Twente.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een bundel van dertien
initiatieven vanuit de samenleving, ook wel genoemd 13x
Participatie Noordoost-Twente 3.0.
Het betrof een breed aanbod aan initiatieven, zoals: scholenproject, recreatie en toerisme, bouwprojecten et cetera.
Alle projecten zijn in ontwikkeling, maar met een versnellingsbijdrage zou de samenleving een enorme impuls krijgen.
Zo wordt ingezet op verduurzaming, werkgelegenheid, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, bereikbaarheid platteland, et cetera. Het is mooi om te zien waar de samenleving
mee bezig is, maar we moeten ook constateren dat wanneer
alle dertien projecten afzonderlijk zouden worden beoordeeld
binnen de verschillende subsidiemogelijkheden die er zijn,
waarschijnlijk niet één in aanmerking zou zijn gekomen voor
een subsidie. Er lagen dus dertien inhoudelijk goede initiatieven vanuit de samenleving en toch vinden die binnen de
bestaande kaders geen aanknopingspunten om ondersteund
en versneld te worden.
Een andere constatering vooraf is: 90% van de initiatiefnemers heeft nog nooit eerder een subsidie aangevraagd bij
de partners van de gebiedsontwikkeling. Voor een groot aantal van deze projecten geldt dat er nog geen contacten/relaties
waren tussen ondernemers en de overheid en het onderwijs.

6. H
 et leerprogramma heeft vooralsnog een looptijd van een
jaar. Tussentijds en aan het einde wordt geëvalueerd.

Leercirkel van Kolb

Ervaren in
doen

Observeren

Ontwerpen

Verdiepen
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Doorlopen van de leercirkel
Er is van gedachten gewisseld over de uitvoering in het
doorlopen van de leercirkel. Praktisch lijkt de volgende aanpak effectief:
1. Nulsituatie: zie vorige pagina.
2. E
 rvaren en observeren. In 2015 zijn onder leiding van
NederLandBovenWater indringende meerwaardegesprekken gevoerd met ondernemer, ondersteunende ambtenaar
en onderzoekende kennisinstelling. De meerwaardegesprekken zijn gevoerd op drie resultaatgebieden met de
leervragen als leidraad:
A. Realisatie ondernemersdoel.
B. Bijdrage realisatie vitaal Noordoost-Twente.
C. 
Effectieve rollen overheid, ondernemer, onderzoeksinstelling.
3. Verdiepen en ontwerpen. Na elke ronde vond een rapportage plaats, waarbij in elk geval ook de leervragen van
antwoorden zijn voorzien. In de loop van het jaar werd de
inhoud steeds rijker. De rapportages ('groeidocumenten')
dienen ook om het project op basis van de opgedane ervaringen zo nodig bij te stellen.
Eind 2015 is advies uitgebracht over de leerervaringen,
de kritische succesfactoren en eventueel het continueren van
deze aanpak met condities waaronder.
Tussentijds zijn bijeenkomsten georganiseerd met de
ondersteunde ambtenaren en Innovatieteam van Saxion
Hogescholen, zo nodig aangevuld met ondernemers.
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Blijf leren
De Meester zei: 'You Zilu!
Ken jij wel de definities van de zes verwordingen?'
'Nee.'
'Ga dan maar zitten! hier zijn ze:
houden van medemenselijkheid, maar niet van leren, ontaardt in dommigheid;
houden van wijsheid, maar niet van leren, ontaardt in oppervlakkigheid;
houden van vertrouwen, maar niet van leren, ontaardt in oneerlijkheid;
houden van oprechtheid, maar niet van leren, ontaardt in eigenrechtigheid;
houden van moed, maar niet van leren, ontaardt in opstandigheid;
houden van standvastigheid, maar niet van leren, ontaardt in idiotie.'
Confucius, De Gesprekken, hoofdstuk 17.

Overheidsdominantie

O verheidsparticipatie

Na de Tweede Wereldoorlog was er één algemeen belang dat vrijwel
iedereen deelde: zo spoedig mogelijk wederopbouw van verwoeste woningen,
andere gebouwen, infrastructuur, landbouw en het economische systeem. Allen
schouders eronder en we komen er weer bovenop, zo was de gedachte. Het
proces vereiste strakke regie en daarvoor werd vooral naar de overheid gekeken.
Rijksprogramma’s werden uitgewerkt door provincies en gemeenten en zeker
voor de helft gerealiseerd. De landbouwproductie steeg explosief, in 1962 werd
de miljoenste naoorlogse woning opgeleverd, de hoofdinfrastructuur kreeg
vorm, nieuwe bedrijventerreinen werden aangelegd, een twaalfde provincie
is uit de zeebodem getoverd, Zeeland werd veilig dankzij de Deltawerken,
Schiphol werd de toonaangevende luchthaven en het Bruto Nationaal Product
steeg voor ieder merkbaar. Aanvankelijk waren de gevolgen voor milieu,
natuur en water desastreus maar ook daar zijn vooral Rijksprogramma’s voor
ontwikkeld. Zo heeft de Wet verontreiniging oppervlaktewater uit 1970 tot
spectaculaire kwaliteitsverbeteringen geleid en wordt nog steeds gewerkt aan
een ecologische hoofdstructuur, die gebieden met elkaar verbindt en zorgt dat
de natuur weer tegen een stootje kan. Zo bezien heeft strakke regie door het
Rijk ons ongekend veel voorspoed gebracht.

Overheidsparticipatie
Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet

Overheidsparticipatie

Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet

Ondertussen genoten steeds meer mensen (hoger) onderwijs, stegen
inkomens en vermogens van particulieren, werd een beetje bedrijf een
multinationale onderneming, nam de macht van de Europese Unie toe, namen
ondernemers en particulieren het voortouw in het proces van verduurzaming,
namen maatschappelijke complexiteit en dynamiek exponentieel toe en
groeide de wens tot participatie. Het vertrouwen dat de overheid ook
in de 21ste eeuw met succes strak zou kunnen regisseren smolt rond de
eeuwwisseling als sneeuw voor de zon. Welhaast symbolisch is de Vijfde
Nota over de Ruimtelijke Ordening, de stoeptegel van maakbaarheidminister
Jan Pronk, niet verder gekomen dan een lijvig ontwerp. Uit die tijd dateert
ook de Fortuynrevolte, die het toenmalig kabinet terug in het hok joeg.
De erop volgende vier kabinetten onder leiding van Jan Peter Balkenende
opereerden in permanente staat van vertwijfeling over de rol van de overheid.
Een periode tussen het centrale paars van Wim Kok en het decentrale paars
van Mark Rutte. We verkeren in een transitie van overheidsdominantie naar
overheidsparticipatie. Dit vereist een megacultuuromslag binnen overheden
maar ook bij ondernemers en particulieren. Zolang we opportunistisch blijven
hangen in een mix van oud als het ons uitkomt en nieuw als ons dat op een
ander moment beter uitkomt, is sprake van een giftig mengsel dat leidt tot
burgerfrustratie enerzijds en overheidsfrustratie anderzijds. Dit boek is een
verkenning van wat overheidsparticipatie vermag en wat er voor nodig is.
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