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et opruimen van onnodige bureaucratie en knellende regels is maatschappelijk van groot 
belang. In alle domeinen klinkt steeds luider de roep om de menselijke maat. Systemen en 
regels die op papier volkomen kloppen, werken te vaak slecht uit in de echte wereld. 

In het netwerk van bestuurders rond het programma Beter en concreter is een bewe-
ging ontstaan om deze thematiek te adresseren in alle domeinen van de overheid. Het gaat letterlijk en 
figuurlijk om ruimte in de fysieke leefomgeving, om lokaal af te wegen of een bouwplan gewenst is, of 
niet. In het sociale domein zoeken we wegen om burgers te ondersteunen met maatwerk. Natuurlijk 
krijgen gelijke gevallen een gelijke behandeling in onze rechtsstaat, maar geen mens is gelijk aan een 
ander mens. In het bestuurlijke domein zien we dat een informele aanpak veel meer vruchten afwerpt 
dan de formeel-juridische procedures. Rechtmatig is lang niet altijd het rechtvaardigst.

Dat regels nodig zijn, staat buiten kijf. Zonder zouden we al snel verkeren in een jungle. Onbegrensd 
vertrouwen in de menselijke goedheid is naïef. Maar, louter wantrouwen is evenmin op zijn plaats. Deze 
PM Special staat in het teken van de zoektocht naar de balans tussen regels en ruimte. 

Dit blad verschijnt ter gelegenheid van het einde van Beter en concreter, een gezamenlijk program-
ma van de VNG en de ministeries van BZK en EZ voor het verminderen van regeldruk en het verbete-
ren van de kwaliteit van dienstverlening. In elke provincie is een wethouder of burgemeester regionaal 
ambassadeur voor het thema. Overal zijn in de afgelopen jaren regionale en landelijke bijeenkomsten 
geweest om inspirerende aanpakken en voorbeelden uit te dragen. Van betere klantcontacten, onder-
nemersdienstverlening en snelle vergunningen tot een vertrouwensaanpak bij toezicht en handhaving.

Hiernaast is de Interbestuurlijke taskforce in het leven geroepen waarvan ik – met groot plezier – de 
voorzitter ben. Het is loutere winst dat in dit gremium bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers 
van het rijk, de provincie en gemeenten, knelpunten in de regelgeving gezamenlijk aanpakken. Al is 
niet elke casus een succes, de verbinding is wel cruciaal. Voor burgers en ondernemers zijn we tenslotte 
één overheid. Weliswaar eindigt het programma Beter en concreter, maar de verschillende onderdelen 
worden in de lijn voortgezet. De praktijkverhalen in deze PM Special spatten van optimisme en energie. 
Een knappe jongen die de geest terugkrijgt in de fles. Deze beweging is een blijvertje.

A.A.M. Brok, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de Interbestuurlijke taskforce van 
Beter en concreter
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VISIE

et programma Beter en concreter heeft 
voor bewustwording gezorgd onder ge-
meenten en tevens voor een vliegwieleffect. 
Als eerste noemt Jorritsma de regionale 

ambassadeurs, een netwerk van burgemeesters en wet-
houders die voor collega’s bijeenkomsten organiseren 
over regeldrukvermindering en verbetering van de dienst-
verlening aan burgers en bedrijven. ‘Wat de ene gemeente 
bedacht heeft, hoeft de andere niet opnieuw te bedenken,’ 
benadrukt Jorritsma. Verder is nauw samengewerkt met 
Actal. Ook gemeenten kunnen sinds kort aankloppen bij 
dit orgaan dat kabinet en parlement adviseert over de 
regeldruk van voorgenomen wetgeving. ‘Steeds meer ge-
meenten doen dat, met name bij verordeningen.’ Ook de 
Interbestuurlijke taskforce heeft nuttig werk verricht bij 
de aanpak van knelpunten in bestaande wet- en regelge-
ving. Zo konden de Drechtsteden en de BEL-gemeenten 
(Blaricum, Eemnes en Laren) niet met de Wet basisre-
gistratie personen uit de voeten. Niet in alle gevallen 
zijn ze gemachtigd elkaars administratie in te zien en te 
gebruiken om bijvoorbeeld gegevens te muteren. Samen 
met het ministerie van BZK, de VNG en de Nederlandse 

‘NEEM DE BURGER EN DE ONDERNEMER ALS UITGANGSPUNT, NIET DE REGELGEVING’

Gemeenten nemen steeds meer de burger 
als uitgangspunt. Een positieve ontwikkeling, 
zegt VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. 
‘Vasthouden aan regeltjes heeft weinig met 
professionaliteit te maken. De gemeente moet 
geen controlfreak zijn, maar een facilitator.’ 
Over de winst van Beter en concreter.

DE WINST VAN 
BETER EN 

CONCRETER
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‘NEEM DE BURGER EN DE ONDERNEMER ALS UITGANGSPUNT, NIET DE REGELGEVING’

Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) werden de knel-
punten op een rijtje gezet en is een leidraad opgesteld. 
‘Samenwerkingsverbanden kunnen nu beter hun werk 
doen.’ Last-but-not-least hebben veel gemeenten over 
deregulering en verbetering van de dienstverlening een 
flinke paragraaf in hun collegeprogramma’s opgenomen. 
‘Dat heeft Beter en concreter wel mooi opgeleverd,’ zegt 
Jorritsma zichtbaar tevreden.

UITVOERBAARHEID
Het programma voegde een nieuwe ambitie toe: het 
verbeteren van de uitvoerbaarheid van rijksregelgeving. 
‘Gemeenten en rijk, en ook provincies en waterschap-
pen, werken nu bij de totstandkoming van nieuwe wet-
geving veel eerder samen. Het rijk heeft hierbij een zo 
groot mogelijke beleidsvrijheid voor de decentrale over-
heden en vermindering van regels en bureaucratie geac-
cepteerd.’ De komst van de Omgevingswet is de testcase. 
De regelarme wet bundelt en vereenvoudigt de sterk 
versnipperde bouw-, milieu-, water en natuurregels. 
‘Gemeenten vinden dit een goede wet, want ze biedt be-
stuurlijke afwegingsruimte om lokaal maatwerk te reali-
seren. Deze speelruimte moet straks niet in de AMvB’s 
ingeperkt worden,’ zegt Jorritsma. Niet dat ze daar niet 
gerust op is, want de wetgeving rond de decentralisaties 
van de jeugdzorg, de ouderen- en gehandicaptenzorg én 
de begeleiding van zwakke groepen op de arbeidsmarkt 
is goed gelukt en niet door de Tweede Kamer en later de 
ministers dicht geamendeerd. ‘Er is behoorlijk veel be-
leidsvrijheid voor gemeenten gebleven. Natuurlijk is het 
ondenkbaar dat we die beleidsruimte vandaag al honderd 
procent benutten. De eerste zorg per 1 januari was dat 
iedereen goed bediend bleef. Dat was al ingewikkeld ge-
noeg. We zitten er bovenop dat het rijk bij het eerste het 
beste incident niet weer naar het instrument van regel-
geving grijpt. Als er iets mis gaat, moet de gemeenteraad 
iets doen en niet de Tweede Kamer. Het eigenlijke werk 
begint nu pas, want nu willen gemeenten hun zorgtaken 
anders gaan inrichten. De bedoeling is dat steeds meer 
mensen in staat worden gesteld de eigen regie in handen 
te nemen en dat we, daar waar dat nodig is, niet meer met 
zoveel mensen op een gezin duiken. De gemeente moet 
geen controlfreak zijn, maar een facilitator.’ 

VERTREKPUNT
Beter en concreter heeft dertien factsheets opgeleverd, 
beknopte handreikingen voor gemeenten om hun regel-
geving tegen het licht te houden, van de modelverorde-
ning tot de terrasvergunning. Ook de APV zit erbij. Een 
goed vertrekpunt voor deregulering, aldus de betreffende 
factsheet. Iets wat de gemeente Hollands Kroon zich 
heeft aangetrokken. Met de ‘compacte APV’ wil het col-
lege 80 procent van de regels schrappen. De raad heeft 
nog geen groen licht gegeven. Ze wil dat de burgers hier-
bij worden betrokken en niet in het diepe terechtkomen. 

Jorritsma: ‘Een hartstikke goed initiatief. Een gemeente 
moet kritisch zijn op haar eigen regels. De kern is bur-
gers meer ruimte te geven. Daar past geen betuttelende 
regelgeving bij. Het oordeel is aan de gemeenteraad of 
er niet te veel is geschrapt. Ik heb zelf in Almere in de 
APV de eis geschrapt dat mensen hun eigen straat schoon 
moesten vegen. Na een tijd heb ik dat er weer ingebracht. 
Mijn bedoeling was dat burgers dan een grond hebben 
om elkaar hierop aan te spreken. In het uiterste geval zou 
ik een bekeuring uit willen delen. Sneeuw kan een risico 
opleveren voor de buren als jij je stoep niet netjes houdt. 
In de gemeenteraad is daar veel discussie over geweest, 
maar uiteindelijk heeft mijn voorstel standgehouden. Het 
is prima dat zo’n discussie ook in de raad van Hollands 
Kroon gevoerd wordt. Dat ze zich er heel bewust van is 
welke regels men in de APV wil hebben en welke niet.’

ADAGIUM
Wat Jorritsma aanspreekt, is dat gemeenten zich inspan-
nen de burger en de ondernemer steeds meer als uit-
gangspunt te nemen en niet langer de regelgeving van de 
gemeente. ‘Het adagium in Almere is voortaan: bij twijfel 
doen. Als je als ambtenaar twijfelt of iets wel binnen de 
regels kan, maar het is een oplossing voor de burger, dan 
doe je dat gewoon. We weten dat burgers en ondernemers 
persoonlijk contact met een belangstellende en proac-
tieve ambtenaar buitengewoon op prijs stellen. Dat heet 
de “informele aanpak”, maar is juist heel professioneel en 
een veel prettiger bejegening. Vasthouden aan regeltjes 

heeft weinig met professionaliteit te maken. Het zijn juist 
mensen die niet professioneel zijn die, om toch de schijn 
maar op te houden, heel erg regels nodig hebben. Het 
liefst zie ik dat ambtenaren boven de regelgeving hangen, 
dus de bedoeling van de regelgeving veel beter commu-
niceren met de burger. Dan kun je ook makkelijker af-
wijken. Meestal zijn regels bedoeld om burgers tegen el-
kaar te beschermen. Als je dat op een andere manier kan 
doen dan door letterlijk een regel te hanteren, kun je vaak 
mensen veel gelukkiger maken. Als er burgerinitiatieven 
zijn, moeten we niet meteen zeggen: Dat mag niet of dat 
moet u zus of zo doen. Nee, waar zit uw probleem en kun-
nen we u helpen om dat probleem op te lossen?’ • PvdB

Beter en concreter heeft een reeks factsheets uitgebracht 
over dereguleren en dienstverlening. U vindt ze allemaal 
op www.vng.nl

‘HET LIEFST ZIE IK DAT AMBTENAREN 
DE BEDOELING VAN DE REGELGEVING 
VEEL BETER COMMUNICEREN MET 
DE BURGER’
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DE BESTUURLIJKE ACHTERGROND VAN HET PROGRAMMA BETER EN CONCRETER
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oede regels sluiten 
aan bij de belevings-
wereld van burgers 
en bedrijven,’ stelt 

Jan ten Hoopen. Hij is collegevoor-
zitter van Actal, het Adviescollege 
toetsing regeldruk, de nationale 
waakhond ter vermindering van re-
geldruk. ‘Het gaat bij regeldruk niet 
per definitie om het verminderen 
van regels, wel of mensen begrijpen 
waar ze voor dienen. Als ze het niet 
begrijpen, leidt dat tot irritatie en 
weerstand.’

‘Regels mogen de dagelijkse gang 
van zaken in het werk of de maat-
schappij niet hinderlijk in de weg 
zitten,’ vindt Margo Trappenburg, 
bijzonder hoogleraar maatschappe-
lijk werk en hoofddocent bestuurs- 
en organistiewetenschap aan de 
Universiteit Utrecht. ‘Goede regels 
fungeren als een winterdijk. Om op 
terug te vallen als er iets mis gaat.’  

Volgens Jacques Wallage, voorzit-
ter van de Raad voor het openbaar 
bestuur (Rob), moet je beginnen 
met de vraag of je überhaupt regels 
moet hebben.’ Bij alle beleid moet je 
je afvragen wat het meeste effectieve 
instrument is om je doel te berei-
ken. Regels moet je handhaven, dat 
brengt kosten met zich mee. Je kunt 
ook stimuleren, verantwoordelijkhe-
den activeren of fysiek slimme maat-
regelen nemen die goed gedrag uit-
lokken. Kies je er toch voor om iets te 
regelen, maak het dan niet onnodig 
ingewikkeld.’ 

‘GOVERNMENTALITEIT’
Bij regeldruk hebben we het over for-
mele regels, regels die zijn vastgelegd 
in de wet, in protocollen of handlei-
dingen. Een teveel aan deze formele 
regels, maar ook te ingewikkelde re-
gels, frustreren burgers en bedrijven 
in hun dagelijkse bezigheden. Belang-

rijk zijn echter ook de effecten op zo-
genoemde informele regels. Arjo Kla-
mer, hoogleraar culturele economie 
aan Erasmus Universiteit, beschrijft 
het kernachtig in het boek Merkbaar 
minder regeldruk, dat Actal in 2013 
uitgaf. ‘Formele regels hebben de nei-
ging informele regels, regels die spon-
taan tot stand zijn gekomen in de 
maatschappij, te verdringen. Met als 
gevolgen een afnemend vertrouwen, 
opportunistisch gedrag (graaien), 
verlies aan gemeenschapszin en een 
toenemend gevoel van onbehagen.’  
Informele regels zijn deel van het so-
ciaal kapitaal, stelt hij. ‘Een informele 
regel is dat ik iemand die voor mijn 
ogen verongelukt te hulp schiet. Maar 
als de formele regels zodanig zijn, dat 
ik juridisch aansprakelijk kan wor-
den gesteld, dan zal ik ervoor oppas-
sen om de betreffende persoon zelfs 
maar aan te raken.’

Overheden, maar ook bedrijven 
en organisaties hebben de afgelopen 
jaren een hoop formele regels opge-
steld. Dit paste in de tijdgeest van 
‘governmentaliteit’, zoals de Franse 
filosoof Foucault het noemde, een 
logica die zich richt op beheersing, 
controle, regels, programma’s, pro-
tocollen, metingen en gevallen.  
Trappenburg koppelt deze logica 
aan de opkomst van de ‘nieuwe be-
terweters’: kwaliteitsmedewerkers, 

DE BESTUURLIJKE ACHTERGROND VAN HET PROGRAMMA BETER EN CONCRETER

De overheid moet meer ruimte maken voor initiatieven van-
uit de maatschappij, met ‘goede regels en gerichte service’. 
Welke bestuurlijke gedachten liggen achter het program-
ma Beter en concreter? En wat zijn eigenlijk goede regels? 
We spraken met Margo Trappenburg, Jan ten Hoopen en  
Jacques Wallage, alle drie spreker tijdens het slotcongres op 
25 maart a.s. in Utrecht.

JACQUES WALLAGE: 

‘OP VERTROUWEN 
VOLGT RUIMTE, 

DAN GAAN MENSEN 
ZICH SERIEUZER 

GEDRAGEN’
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organisatieadviseurs en andere 
functionarissen die ervoor moesten 
zorgen dat er efficiënter en doelma-
tiger gewerkt ging worden. Ze gingen 
de prestaties van medewerkers in  
onder andere zorg en onderwijs 
meetbaar maken om deze vervolgens 
te ‘benchmarken’ met vergelijkbare 
organisaties. Er kwamen talloze ver-
betertrajecten, schaalvergrotings-
operaties, organisatiekantelingen, 
enz. ‘Ze zitten in de hele publieke sec-
tor,’ zegt Trappenburg. ‘En na afloop 
van programma’s is er altijd weer een 
lijst van aanbevelingen hoe het nog 
beter kan. We zijn hier echt te ver in 
doorgeslagen. Ik waag te stellen dat 
al die goede adviezen geen geld ople-
veren, maar juist geld kosten.’

VERTROUWEN
Formele regels nemen de verant-
woordelijkheid van mensen weg. ‘We 
moeten de burgers en ondernemers 
meer ruimte geven om op hun eigen 
manier hun verantwoordelijkheid 
op te pakken,’ zegt Ten Hoopen. ‘Be-
stuurders en ambtenaren moeten 
zich meer in hen gaan verdiepen. 
Betrek relevante groepen uit de sa-
menleving bij de ontwikkeling van 
nieuwe regels. Reageer inhoudelijk 
op hun inbreng en leg eerlijk verant-
woording af over gemaakte keuzes.’ 
Onze wet- en regelgeving wordt te 

veel vanuit een juridische oriëntatie 
gemaakt. Als collegevoorzitter van 
Actal roept hij al enige jaren dat 
wetgeving maatschappelijke doelen 
moet dienen, niet moet ondermij-
nen. De samenleving verandert, we 
moeten volgens hem anders gaan 
denken, gaan besturen op basis van 
vertrouwen.

In Wallage heeft hij een fervente 
medestander. ‘De overheid gaat uit 
van de calculerende burger,’ stelt 
hij. ‘Onze huidige wijze van sturen 
is gebaseerd op wantrouwen. Op 
wantrouwen volgt controle. En op 
controle volgt nog meer controle. Op 
vertrouwen volgt ruimte, dan gaan 
mensen zich serieuzer gedragen.’ Als 
voorbeeld noemt hij graag de post. 
‘Als je te weinig porto op een brief 
zet, wordt deze wel bezorgd met de 
melding “we krijgen nog 1,32 euro 
van u”. Het aantal mensen dat dit be-
taalt is blijkbaar zo groot dat de post 
dit kan doen.’ Ander voorbeeld: de 
controle op milieuvergunningen. ‘In-
middels is gebleken dat als drie keer 
blijkt dat een bedrijf te vertrouwen is, 
je deze minder kunt controleren. Die 
ondernemer kijkt wel uit om het ver-
diende vertrouwen te schaden.’ Actal 
adviseerde in 2012 al de vergunning- 
of meldplicht voor gevelreiniging af 
te schaffen. ‘Welwillende bedrijven 
melden steeds keurig, maar dat zijn 

ook precies de bedrijven die over het 
algemeen geen (zware) overtredin-
gen begaan.’ Ten Hoopen: ‘Het dient 
dus geen enkel nut. Door algemene 
regels in de APV op te nemen en pas 
naar aanleiding van klachten van 
burgers in te grijpen, blijven onnodi-
ge lasten voor bedrijven achterwege.  
De verantwoordelijkheid om geen 
overlast te veroorzaken, ligt dan bij 
de bedrijven zelf.  Wie hier toch mis-
bruik van maakt, moet je bestraffen.’

LOSLATEN 
Loslaten in vertrouwen was de titel 
van het Rob-advies van twee jaar 
geleden. Geef burgers de ruimte 
en reguleer alleen iets als dat echt 
nodig is, was de boodschap. En die 
geldt nog steeds. Het blijkt echter 
lastig de oude bestuurlijke jas uit 
te trekken. De verticaal ingerichte 
overheidsstructuur botst met de 
maatschappelijke initiatieven die op 
veel plaatsen in horizontaal verband 
ontstaan. ‘De doe-democratie groeit 
van onderop,’ zegt Wallage. ‘Ik hoor 
actieve burgers zeggen: “Ons groot-
ste probleem is hoe we de ambtenaar 
met ons mee laten denken”. Politiek 
en bestuur moeten per situatie en 
per onderwerp bepalen welke rol zij 
voor zichzelf zien weggelegd, stelt 
Wallage. ‘Laten we ruimte geven aan 
initiatieven vanuit de samenleving 

VISIE

8

MARGO TRAPPENBURG: 

‘PERFECTIE GAAT 
TEN KOSTE VAN HET 
DAGELIJKSE WERK. 
GOED GENOEG IS 
GOED GENOEG’
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en niet te veel hechten aan formele 
macht en het politieke primaat.’ 

‘Maar ja, dan is er een incident 
en dan zit de politiek er meteen 
bovenop. Dan treedt de risicoregel-
reflex in werking.’ Hij vertelt hoe in 
Groningen destijds een enorme dis-
cussie ontstond na een incident met 
een pistool in een kroeg. ‘Preventief 
fouilleren,’ riepen sommigen in de 
gemeenteraad. ‘De politiek heeft 
sterk de neiging de oplossingen te 
bedenken,’ zegt Wallage. ‘Dat is po-
litieke stoerheid. In plaats daarvan 
zijn wij met de horeca om tafel gaan 
zitten om de problematiek te verken-
nen. Besturen is ook de tijd nemen 
om het probleem te analyseren. La-
ten we nu eens de tijd nemen om te 
onderzoeken wie écht iets aan een 
probleem kan doen en die mede ver-
antwoordelijk maken.’

DECENTRALISATIE
Kunnen gemeenten de decentralisa-
tie van de zorg als momentum pak-
ken om de bestuurlijke verandering 
vorm te geven? ‘Ja, je kunt nadrukke-
lijk inzetten op meer common sense 
hulpverlening in de wijk,’ denkt Mar-
go Trappenburg. ‘Laat die professi-
onals in die teams nu eens gewoon 
hun werk doen. Waak ervoor om 
meteen iemand aan te stellen die “de 
coördinatie en communicatie” gaat 

doen of een adviseur om werkproces-
sen te optimaliseren. Laat geen nota’s 
schrijven, maar vraag mensen uit de 
wijkteams eens in de gemeenteraad 
te vertellen welke problemen zij zoal 
tegenkomen, hoe ze daarmee om-
gaan en welke steun zij hierbij van de 
overheid nodig hebben. Of loop als 
raadslid eens een dagje mee.’

Een beetje politieke ongehoor-
zaamheid is ook geoorloofd, denkt 
ze. ‘Dat er zich privacykwesties gaan 
voordoen in de komende tijd is te 
verwachten. Je kunt er vooraf veel 
aandacht aan besteden om eventu-
ele problemen voor te zijn. Je kunt 
ook gewoon doen en kijken waar het 
schip strandt en vervolgens kijken of 
iets wel of niet mag.’ 

Trappenburg pleit ook harts-
tochtelijk voor meer kwalitatieve 
vormen van evaluatie. ‘Je zou wil-
len dat gemeenteraadsleden willen 
weten hoe het gaat met hun burgers 
in plaats van dikke  rapporten lezen 
met verbetervoorstellen.’ Het is een 
bestuurlijke reflex om verbeterplan-
nen te vragen, denkt ze. ‘Perfectie 
gaat ten koste van het dagelijkse 
werk. Goed genoeg is goed genoeg.’

Ten Hoopen had gehoopt dat de 
landelijke politiek in het proces van 
decentralisatie verdere stappen had 
gezet. ‘De overheid blijft op twee 
gedachten hinken. Ze stellen de ge-

meente verantwoordelijk voor het 
zorgbeleid, maar men wil tegelijker-
tijd toezicht blijven uitoefenen op de 
uitvoering van de jeugdzorg. In plaats 
van het vertrouwen op gemeentelijk 
niveau te leggen, maken ze er een on-
nodig ingewikkelde constructie van.’

KENNISCENTRUM
Gemeenten kunnen vanaf novem-
ber 2014 een beroep doen op de 
kennis en ervaring die Actal heeft 
opgebouwd in 15 jaar toetsing van 
wet- en regelgeving op het thema 
regeldruk. ‘We adviseren alleen op 
verzoek van gemeenten,’ vertelt Ten 
Hoopen. ‘Over de inrichting van ver-
ordeningen en andere gemeentelijke 
regels. Dan gaat het bijvoorbeeld 
over het voorkomen van  het dubbel 
uitvragen van burgers, wat een grote 
bron van irritatie is bij burgers.’ Deze 
adviesfunctie botst volgens hem niet 
met de rol als nationale waakhond. 
‘We zijn ook niet van plan een soort 
van Actal-keurmerk te ontwikkelen. 
Gemeenten kunnen van onze ex-
pertise gebruik maken en daarmee 
de kwaliteit van hun regels verbete-
ren waardoor burgers, bedrijven en 
professionals zo beperkt mogelijk 
hinder ondervinden.  We maken de 
adviezen ook openbaar, zodat andere 
gemeenten er ook kennis van kun-
nen nemen.’  • HH

JAN TEN HOOPEN: 

‘HET GAAT EROM OF 
MENSEN BEGRIJPEN 

WAAR DE REGELS 
VOOR DIENEN’

VISIE
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Het rapport 
Merkbaar min-
der regeldruk 
kunt u down-
loaden op 
www.actal.nl 
onder nieuws. 
De rapporten 
van de Raad 
voor het open-
baar bestuur 
vindt u op 
www.rob-rfv.nl 
onder publica-
ties.
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EN VEEL KOFFIE 
DRINKEN

BURGERINITIATIEF

BESCHEIDEN BESTUUR IN PEEL EN MAAS

DE SAMENLEVING IN

10

HET DORP KENT 
460 ACTIEVE 

VRIJWILLIGERS, 
15 WERKGROEPEN EN 

25 VERENIGINGEN
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Bescheiden bestuur vraagt 
om anders te denken en 
anders te doen. ‘Geen eigen 
plannen maken, vertrou-
wen geven en veel koffie 
drinken aan de keukentafel,’ 
is volgens burgemeester en 
wethouders van de relatief 
jonge gemeente Peel en 
Maas in Limburg het begin 
van succes.

n Peel en Maas gebeurt 
iets, dat meer aandacht 
verdient,’ zegt Willem 
Trommel, hoogleraar be-

leids- en bestuurswetenschappen 
aan de Vrije Universiteit. Deze Lim-
burgse gemeente, waar bescheiden 
bestuur hoog in het vaandel staat, 
mag van hem minder bescheiden 
zijn over wat ze doet. Trommel stak 
de loftrompet uit tijdens een bijeen-
komst van het programma Beter en 
concreter dat eind januari in Peel 
en Maas werd gehouden. Diverse 
projecten op het vlak van zelfbe-
stuur passeerden de revue. Hieruit 
werd duidelijk wat het betekent om 
als college van B&W de macht en 
controle los te laten en te beginnen 
met luisteren. Dan heb je geen hou-
vast meer aan ‘smart’ doelstellingen, 
maar gaat het om zachte begrippen 
als ‘vertrouwen’, ‘vragen stellen’ en ‘in 
gesprek gaan met een bakje koffie’. 

Voor elke situatie, voor elk pro-
ject moeten ambtenaren afwegen 
wat er nodig is. ‘Het idee om als 
overheid maatwerk te bieden, is ba-
lanceren op een slap koord,’ zegt Raf 
Janssen, wethouder in Peel en Maas. 
‘Ons rechtsbestel wil gelijke gevallen 
gelijk behandelen. Wij behandelen 
ook iedereen gelijk in gelijke geval-
len, maar er zijn geen gelijke geval-
len. Dan dreigt het gevaar van wille-
keur, daar moeten we mee om zien 
te gaan. De bureaustoel van de wet-
houder is ingeruild voor een keuken-
stoel. We komen bij de mensen thuis 
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BURGERINITIATIEF

BESCHEIDEN BESTUUR IN PEEL EN MAAS

I‘

HEFT IN EIGEN HANDEN 
IN KONINGSLUST

Koningslust is een dorp in de gemeente Peel en Maas met 1250 inwoners. Hier 
namen inwoners zo’n tien jaar geleden, in samenwerking met hun gemeente, 
het heft in eigen handen. ‘Dat was hier niet altijd vanzelfsprekend, men vond 
het lange tijd beter niet je hoofd boven het maaiveld uit te steken,’ zegt Wil van 
der Coelen, regisseur zelfsturing bij de gemeente Peel en Maas en sinds 1993 
inwoner van Koningslust. Op die manier leefden eind twintigste eeuw dorpsbe-
woners en gemeentebestuur in twee werkelijkheden naast elkaar, zonder elkaar 
te ontmoeten. Tot rond 2000 het geld op was en het echt anders moest. 

Het initiatief kwam van het gemeentebestuur, dat een ontwikkelingsnotitie 
schreef over hoe ze het graag zouden zien, met volop zelfsturing voor de inwo-
ners. In Koningslust namen enkele enthousiaste inwoners de uitdaging aan. Piet 
Geurts was een van hen. Geurts: ‘De burgers werden verantwoordelijk gemaakt 
voor de veranderingen in hun eigen dorp. Dat werkt, dan zet je mensen in hun 
kracht, zoals dat zo mooi heet. Ik merk dat goed in het dorp. Ook nu, met de 
drie decentralisaties in de zorg, zoeken we zelf naar oplossingen.’

Het dorp kent 460 actieve vrijwilligers (ruim eenderde van alle inwoners), 
15 werkgroepen, 25 verenigingen en 37 afgeronde projecten op velerlei gebie-
den, van herinrichting, waaronder een natuurgebied, het gemeenschapshuis, 
tot de zorg, met onder meer drie dagdelen per week een dagvoorziening voor 
ouderen en vervoer. ‘Bij ons houdt de gemeente het wettelijke kader in de ga-
ten en zorgt bijvoorbeeld voor de veiligheid. Op projectbasis is er fi nanciele 
ondersteuning mogelijk, als we een functie uitbreiden bijvoorbeeld, maar voor 
de exploitatie van het dorpshuis krijgen we niets. Daarvoor zijn we onder meer 
naar de Europese Unie gegaan, de provincie en naar banken. We hebben ons 
geld als dorp zelf geregeld.’

Geurts ziet dat de manier van werken bij de gemeente Peel en Maas duide-
lijk ‘beter en concreter’ is geworden. ‘Dat was tien jaar geleden nog heel anders. 
Het is een langdurig proces geweest om tot dit systeem te komen, maar zoiets 
kost gewoon tijd.’ Het kostte alleen al tien maanden gezamenlijk praten voordat 
de bewoners van Koningslust een richting kozen waar ze met hun dorp heen 
wilden. Van der Coelen: ‘We hebben veel gepraat en rond de tafel gezeten. 
Als je iets wilt veranderen als gemeenschap ontkom je daar niet aan. Het is 
belangrijk mensen de tijd te geven om te ontdekken dat ze er toe doen, dat ze 
in staat zijn overal iets van te vinden en dat ze dat recht hebben. Pas dan kun je 
gezamenlijk aan de slag.’ 

In Dagblad de Limburger
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en richten ons op de ontwikkelingen 
in het dorp. Als je iets wilt bereiken, 
moet je zelf in beweging komen.’

ZELFBESTUUR
‘Besturen met ruimte voor zelfbe-
stuur van inwoners bestond al toen 
ik in 2010 als burgemeester be-
gon,’ vertelt burgemeester Wilma 
Delissen, ook ambassadeur van het 
programma Beter en concreter. ‘Peel 
en Maas is vijf jaar geleden uit de ge-
meente Helden-Panningen ontstaan 
en daar werkte men al met zelfbe-
stuur.’ 

Veel willen doen en het uitein-
delijk niet voor elkaar krijgen, dat 
is volgens Delissen deels de oorzaak 
van het slechte imago van de over-
heid bij burgers. ‘Als overheid zijn 
we erin geslaagd heel veel uit han-
den te nemen van onze inwoners. 
Waarom doen we dat? In onze ge-
meente wonen 43.000 inwoners, dat 
zijn 43.000 ervaringsdeskundigen. 
Waarom zouden wij het als gemeen-

tebestuur beter weten? Wij vragen 
de inwoners nu wat ze willen en hoe 
de overheid kan helpen. De burger 
heeft vaak al heel goed nagedacht 
over hoe hij iets wil doen. Als ge-
meentebestuur kijken we of hij ons 
daarbij nog nodig heeft en zo ja, hoe. 
Soms heb je wetten en regels waar-
aan je je moet houden, dat noem 
ik het autoritaire gedeelte van ons 
werk, maar over het algemeen kijken 
we naar hoe je dingen kunt realise-
ren, hoe we regels kunnen aanpassen 
om een project of initiatief gereali-
seerd te krijgen.’ 

Met deze manier van werken 
werden in Peel en Maas al vele bur-
gerinitiatieven een succes. Een kas-
teel werd opgeknapt, diverse dorpen 
organiseerden dagbestedingen voor 

hun ouderen, er kwam vervoer voor 
ouderen, elk dorp richtte een buurt-
huis in, waarvan de exploitatie volle-
dig door het dorp wordt gedaan en 
ondernemers helpen gericht sociaal 
zwakkere medeburgers aan werk.

ANDERE BRIL
Vertrouwen geven is soms eng, want 
het kan ook mis gaan. ‘We geven 
soms een boel gemeenschapsgeld 
weg en dan moet je het vertrouwen 
hebben dat inwoners daar spaar-
zaam mee omgaan,’ aldus de burge-
meester van Peel en Maas. ‘Dat zal 
vast een keer fout gaan, maar als je 
geen fouten meer mag maken, kun je 
de winkeldeur wel sluiten. Als je naar 
de menselijke maat toe wilt, dan loop 
je risico’s. Die moet je incalculeren. 
Je bent ook afhankelijker van be-
paalde mensen bij deze manier van 
werken. Als die wegvallen, ik houd 
mijn hart soms vast, maar tot nu toe 
werd het werk steeds weer opgepakt.’

Ook binnen de gemeente spelen 
mensen een belangrijker, dragender 
rol. ‘Je moet een aantal koplopers 
hebben, die de nieuwe aanpak in de 
vingers hebben. Die kunnen vanuit 
hun contact met de samenleving on-
der meer helpen bij het opstellen van 
collegevoorstellen. Maar alle amb-
tenaren moeten leren door een an-
dere bril te kijken en iedereen moet 
een slag in het denken maken. En 
ik moet vertrouwen geven aan mijn 
ambtenaren om dit te kunnen doen. 
Door ze bijvoorbeeld niet meer te 
verplichten uren te schrijven, maar 
erop te vertrouwen dat ze hun uren 
halen, mogelijk in het weekend of 
’s avonds. Geef mensen de kans zelf 
naar buiten te gaan, de samenleving 
in.’  • HA 
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‘ALS JE NAAR DE 
MENSELIJKE MAAT 

TOE WILT, DAN 
LOOP JE RISICO’S’

NUCHTER
De zaal buldert, de mensen slaan zich op de knie-
en van de pret. Het enige dat cabaretier Pieter 
Derks daarvoor hoeft te doen is voorlezen uit het 
Rijksprotocol stranding levende walvisachtigen, 
versie 1.1. (Er komen er dus nog meer). Als het niet 
zo dolkomisch was, zouden de tranen in je ogen 
schieten. Hebben ze daar in Den Haag niets beters 
te doen? 

De oude Goethe schreef  al In der Beschrän-
kung zeigt sich erst der Meister. Und das Gesetz 
nur kan uns Freiheit geben. Regels en beperkingen 
maken vrij, maar maak het niet te gek. Ira Helsloot, 
hoogleraar besturen en veiligheid in Nijmegen, 
onderzocht in zijn Crisislab de uitwerking van tal-
loze regels, regelingen en wetten. De uitkomst is 
dat regels, eisen en protocollen vaak geen enkel 
e� ect hebben op onze veiligheid of de kwaliteit 
van de samenleving. Mooi dat het wetenschappe-
lijk is aangetoond, maar je kon het eigenlijk al aan 
je water voelen. Als u straks uw huis wilt verkopen, 
moet u voor een paar honderd euro een deskun-
dige inhuren om een energiecertifi caat op te la-
ten stellen. Wat voor zin heeft dat? Burgers weten 
zelf ook wel dat een huis waar nog geen dubbele 
ruiten in zitten veel minder waard is dan een wo-
ning mét. Zal een certifi caat iemand prikkelen om 
te investeren in het energiezuinig maken van zijn 
woning? Een kistje wijn voor de man die over tien 
jaar aantoont dat het wel zo is.

De vraag is: waarom maken we die zinloze re-
gels? Om te kunnen zeggen dat het aan ons niet 
heeft gelegen? Om zeker te stellen ‘dat dit nooit 
meer mag gebeuren’? Voor de journalisten aan de 
‘patatbalie’ in de Tweede Kamer? Eén ding is ze-
ker: het is niet voor de burgers. Want ook dat blijkt 
uit onderzoek: burgers accepteren risico’s en van 
onnodige bureaucratie houden ze al helemaal niet. 
Wie in Den Haag verschil wil maken, kan zich beter 
onderscheiden met nuchterheid.

Jean Paul Gebben is burgemeester van 
Renkum en regionaal ambassadeur voor Beter 
en concreter in de provincies Gelderland en 
Utrecht
en concreter in de provincies Gelderland en 
Utrecht

COLUMNBURGERINITIATIEF
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n de meeste gemeenten bepaalt de gemeenteraad 
het welstandsbeleid en toetst de welstandscom-
missie de bouwplannen. ‘Wij leggen de verant-
woordelijkheid voor de beeldkwaliteit van de 

bouwplannen daar waar die hoort: aan de keukentafel bij 
de aanvrager en de architect. En dan blijkt dat mensen 
daar heel goed mee om kunnen gaan,’ zegt  wethouder Jan 
ten Kate, regionaal ambassadeur Drenthe voor het pro-
gramma Beter en concreter. In De Wolden heeft de raad 
besloten een welstandvrije gemeente te worden. Om zo-
ver te komen is Ten Kate eerst gaan kijken in Nederlands 

eerste welstandsvrije gemeente Boekel. Ook het college 
en de gemeenteraad heeft er een bezoekje gebracht. Ten 
Kate: ‘Die waren meteen enthousiast. Het maakte nau-
welijks verschil en waar het wel verschil maakte, werd de 
omgeving er alleen maar mooier van.’ Ook ging hij tijdens 
informatieavonden in gesprek met bewoners en archi-
tecten: ‘Natuurlijk zijn er altijd mensen die bang zijn dat 
het uit de hand loopt. Maar tot op heden zijn er nog geen 
excessen geweest.’

De Wolden is nu voor 95 procent welsta ndsvrij. Pro-
jectbouw is nog uitgesloten en er is een aantal bescherm-
de dorpsgezichten waar wel welstandstoezicht geldt. 
Over de Dokter Larijweg in Ruinerwold is wel wat langer 
gesproken in de gemeente, vertelt de wethouder. ‘Dit is 
een karakteristieke weg met fraaie perenbomen. Deze 
stond op de nominatie om een beschermde  status te krij-
gen, maar daarvan heeft het dorp uiteindelijk gezegd dat 

men zelf een beeldkwaliteitsplan wilde opstellen. Prach-
tig toch?  Dit doen de mensen zelf, dit komt vanuit de 
samenleving. Niks geen regels vanuit de overheid.’

MINDER GEMOPPER
De welstandsvrije gemeente sluit aan op de behoefte 
van de inwoners. Volgens Ten Kate worden mensen 
uitgedaagd om er zelf iets van te vinden. Ze gaan meer 
nadenken over hun omgeving. Als iets niet mag van de 
welstandscommissie is het makkelijk mopperen op de ge-
meente, dat kan nu niet meer. En burgers zijn blij met de 
snelle service, in een half uur heb je een bouwvergunning. 
Ten Kate: ‘Doordat er geen welstandcommissie meer 
naar aanvragen hoeft te kijken, kan het sneller. En als het 
gaat om de veiligheid: architecten geven aan dat een plan 
volgens het bouwbesluit is getekend. Daarmee wordt de 
aanvrager meer verantwoordelijk. Wel voert de gemeente 
nu wat vaker controles uit tijdens de bouw.’

Architect Mark Gortemaker in Zuidwolde: ‘De ar-
chitect krijgt meer een adviserende rol. Opdrachtgevers 
stappen nu ook zelf met de tekening naar de buurman. 
Het is iets meer voorwerk, maar daarna kan het ook snel. 
Een volgende stap zou nog zijn dat de aanvraag digitaal 
ingediend en verwerkt wordt.’

Om demotivatie binnen de gemeente te voorkomen 
adviseert Ten Kate de nodige aandacht te geven aan de 
medewerkers die het nieuwe beleid moeten uitvoeren: ‘Ze 
moeten niet het gevoel krijgen dat ze in voorgaande jaren 
voor niets aan welstand hebben gewerkt. Dat is niet zo. 
We zitten nu eenmaal in een andere tijd en daar hoort 
deze ontwikkeling ook bij.’  • HS

WELSTANDSVRIJ IN 
DE WOLDEN

Als het over minder regels en betere dienst-
verlening gaat, kunnen ze in gemeente De 
Wolden goed mee praten. Daar is de wel-
standsvrije gemeente ingevoerd. Aan het 
merendeel van de bouwaanvragen komt 
geen welstandscommissie meer te pas. Een 
bouwvergunning kan in De Wolden in een 
half uur worden verstrekt. 

EEN BOUWVERGUNNING IN EEN HALF UUR

‘NATUURLIJK ZIJN ER ALTIJD 
MENSEN DIE BANG ZIJN DAT HET 

UIT DE HAND LOOPT’
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Bewoners hebben zelf een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de 
Dokter Larijweg in Ruinerwold
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e zaten samen aan tafel om niet goed 
werkende Haagse regelgeving bij de 
kop te pakken. Dat was nieuw en ver-
nieuwend,’ vertelt directeur-generaal 

Gert-Jan Buitendijk van het ministerie van BZK over zijn 
werk in de interbestuurlijke taskforce Beter en concre-
ter. ‘Zo waren we in staat eens diep in de problematiek 
te duiken. Zit het probleem nou echt in de regelgeving of 
misschien wel in de modelverordening van de VNG of in 
de doorvertaling naar de lokale handelingspraktijk bij ge-
meenten? Op alle drie de niveaus kwamen we wel wat te-
gen, maar we schroomden niet elkaar de maat te nemen. 
Als het probleem in Den Haag lag, werd ik gesommeerd 
bij de verantwoordelijke ministeries aan de bel te trekken. 
Zorgde de interpretatie van een regel voor moeilijkheden, 
dan werd de oplossing in het land gezocht. Gezamenlijk. 
Door dat samenspel kon er tempo worden gemaakt en 
hebben we mooie resultaten geboekt. Niet alle knelpun-
ten zijn opgelost, maar er wordt nu serieus naar gekeken. 
Je praat over een zeer taai dossier. Het winstpunt van het 
programma is dat de bestaande infrastructuur van het 
rijk om over allerlei regelgeving na te denken, nadrukke-
lijk een lokale vertakking heeft gekregen.’

ONDERNEMERS
Ook met bedrijven werkt het rijk samen aan het wegne-
men van juridische obstakels. ‘In tien regeldichte secto-
ren inventariseren we de knelpunten en werken we aan 
oplossingen,’ vertelt directeur-generaal Bedrijfsleven en 
Innovatie Bertholt Leeftink van het ministerie van EZ. 
‘We toetsen alle wetsvoorstellen op de effecten voor be-
drijven. Voor een ondernemer is het immers belangrijk 
dat goede regelgeving begrijpelijk is en aansluit bij zijn 
situatie. En door snelle maatschappelijke veranderingen 
worden flexibiliteit van regels en maatwerk steeds be-
langrijker.’

Voor bepaalde domeinen blijft regelgeving complex, 
erkent hij. ‘Voor deze wetgeving werken wij samen met 

branches en toezichthouders aan de ontwikkeling van “re-
gelhulpen”. Dit zijn digitale tools die bedrijven aangeven 
welke regels op hen van toepassing zijn, maar vooral wat 
zij concreet moeten doen.’ Er zijn regelhulpen voor onder 
andere brandveiligheid, arbo, hygiëne, horeca, recreatie 
en ISO-normering. Steeds meer ondernemers hebben 
bovendien een Ondernemingsdossier. Hiermee leggen zij 
eenmalig informatie uit hun bedrijfsvoering digitaal vast 
en delen ze die met toezichthouders en vergunningsverle-
ners. ‘Dat bespaart tijd en geld voor zowel de ondernemer 
als de overheid.’ Inmiddels zijn bijna 7000 bedrijven aan-
gesloten. In 2015 zal het aantal bedrijven met een Onder-
nemingsdossier groeien naar 35000. Met dit dossier kan 
een ondernemer digitaal bewaken en aantonen dat hij de 
juiste regelgeving volgt, geeft Leeftink aan.

De betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf 
en ondernemingsverenigingen bij het programma was 
groot, weet Leeftink. ‘Voor gemeenten is het belangrijk 
om van ondernemers zelf te horen wat er speelt in het 
lokale bedrijfsleven. Beter en concreter heeft dit goed op 
de agenda gekregen.’ Gemeenten richtten Ondernemers-
huizen in en werken met accountmanagers om onderne-
mers goed van dienst te zijn. ‘In Zoetermeer is het zonder 
regels tot stand gekomen ondernemershuis Ter Zake een 
succes.’ Leeftink noemt ook het voorbeeld van het Drent-
se De Wolden. ‘Een ondernemer kan daar binnen een half 
uur een simpele bouwvergunning krijgen. Uitgangspunt 
is vertrouwen, toetsing vindt achteraf plaats. De reacties 
van zowel ondernemers, burgers als gemeente zijn posi-
tief.’ Een ander instrument dat in het kader van Beter en 
concreter is ontwikkeld, is de ondernemerspeiling. Hier-
mee kunnen gemeenten de kwaliteit van hun dienstverle-
ning meten. En onderling hun scores vergelijken. ‘Nuttig 
is de peiling na een aantal jaren te herhalen,’ zegt Leef-
tink, ‘om te kijken of er vooruitgang is geboekt.’ 

BURGERS
De overheid kan nog veel doen, meent DG Buitendijk van 
BZK, om te werken vanuit het perspectief van de burger. 
‘Op de standaardmomenten waarop de burger contact 
heeft met de overheid – aangifte van een geboorte of 
aanvragen van een uitkering – moet deze ervoor zorgen 
dat de regelgeving eenvoudig toepasbaar is. Ik ben er ook 
voor om meer ambtenaren te trainen in de informele aan-
pak. Een groot deel van de klachten blijkt alleen al door 
persoonlijk contact oplosbaar. Ook is het van belang dat 

MINISTERIES VAN BZK EN EZ SLAAN BRUG NAAR GEMEENTEN EN BEDRIJVEN

Het programma Beter en concreter is  erin geslaagd om rijk 
en decentrale overheid te binden op regeldrukvermindering 
en het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en  
bedrijven, zeggen Bertholt Leeftink (EZ) en Gert-Jan  
Buitendijk (BZK). 
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de overheid duidelijk is over procedures en deze zorgvul-
dig afhandelt. Mensen hebben er geen bezwaar tegen dat 
ze soms ‘nee’ horen. Als ze maar het gevoel hebben dat de 
beslissing goed is afgewogen.’ We moeten ook voor ogen 
houden dat er voor de burger maar één overheid is. Ik 
zie dat uitvoeringsorganisaties en gemeenten elkaar op-
zoeken om het aan de achterkant samen goed te regelen. 
Af en toe denk ik wel: kan die éne overheid er niet wat 
sneller komen?’

Burgers nemen steeds vaker het initiatief voor het 
verbeteren van de leefbaarheid van wijk of buurt. Volgens 
Buitendijk kan deregulering helpen om de ‘doe-democra-
tie’ verder vorm te geven. Tot op zekere hoogte. ‘Je kunt 
als overheid zeggen: laat het maar over aan de burgers, ze 
regelen alles wel onderling met elkaar. Zoals een buurt-
barbecue, dat hoeft de overheid echt niet te regelen, al 
moeten wel een paar brandveiligheidsregels in acht wor-
den genomen. Maar waar ligt de grens? Dat wordt voor 
een groot deel politiek-bestuurlijk bepaald. Soms kun je 
als bestuurder ruimte geven en soms moet je juist scher-
per op iets zijn. Dat heeft ook te maken met lef.’

Leeftink heeft een vergelijkbare boodschap: ‘De ko-
mende jaren wordt het nog belangrijker dat we nieuwe 
innovatieve bedrijvigheid ruimte bieden, ontwikkelingen 
gaan snel en ondernemers spelen daar op in. Het is be-
langrijk dat wij als overheid niet alles dicht timmeren, 
maar met oog voor publieke belangen vertrouwen ge-
ven aan de ondernemer. Ondernemers moeten kunnen 
ondernemen. Dit betekent ook dat wij als één overheid 
opereren en als rijksoverheid vertrouwen geven aan ge-
meenten.’ • PvdB

GERT-JAN BUITENDIJK:

‘WE ZATEN 
SAMEN AAN 
TAFEL OM 
NIET GOED 
WERKENDE 
HAAGSE 
REGELGEVING 
BIJ DE KOP TE 
PAKKEN’

BERTHOLT LEEFTINK: 

‘VOOR 
GEMEENTEN 
IS HET 
BELANGRIJK 
OM VAN 
ONDERNEMERS 
ZELF TE HOREN 
WAT ER SPEELT’

COLUMN

VERTROUWEN

De ware kunst van het openbare bestuur is om 
voortdurend de goede beslissingen te nemen. Het 
is een maalstroom met steeds nieuwe gebeurte-
nissen en akkefi etjes. Niet voor niets zei de Britse 
staatsman Harold Macmillan, gevraagd naar wat 
hij het meeste vreesde: ‘Events, dear boy, events.’

Toch willen de meeste collega-bestuurders die 
ik ken méér dan alleen overeind blijven. Je ging 
tenslotte ooit in de politiek om het anders te doen. 
Beter. Daarom is het cruciaal om af en toe tijd te 
nemen voor refl ectie.  Als regionaal ambassadeur 
van Beter en concreter heb ik veel inspiratie ont-
leend aan de bestuurlijke bijeenkomsten waar we 
ervaringen uitwisselden. Hoe kunnen we dienst-
verlening beter organiseren? Confl icten soepel 
oplossen? Ruimtelijke ontwikkelingen sneller vlot 
trekken? We vertelden elkaar over snelle vergun-
ningen, welstandsvrij beleid, over het toepassen 
van mediationvaardigheden bij het oplossen van 
bezwaren enzovoorts. Allemaal onderwerpen die 
je zo zou willen regelen in je eigen diensten. Als de 
maalstroom het toelaat. 

Wat is nu – bij het sluiten van de markt –  de 
kern van de zaak? Gaat het om regels afscha� en? 
Om betere regels? Om strak organiseren? Voor mij 
is de gemeenschappelijke noemer van alle inspire-
rende aanpakken uit het programma Beter en con-
creter: vertrouwen.  Vertrouwen dat een toezicht-
houder in staat is de geest van de wet (niet de 
letter) toe te passen. Vertrouwen dat ambtenaren 
in informeel contact met burgers tot oplossinge n  
komen. Vertrouwen op de kracht van inwoners.  
En vertrouwen op ons eigen gezonde bestuurlijke 
verstand om adviezen van sectorspecialisten in 
perspectief te kunnen plaatsen. Het is een voor-
recht om als bestuurder – in de maalstroom van 
alle dag - te kunnen bijdragen aan zo’n klimaat van 
vertrouwen. 

Annalies Usmany-Dallinga is wethouder in 
Appingedam en regionaal ambassadeur voor 
Beter en concreter in de provincie GroningenBeter en concreter in de provincie Groningen
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TER ZAKE IN 
ZOETERMEER

SPREEKUUR IN 
LELYSTAD

16

DIENSTVERLENING AAN BEDRIJVEN

GERICHTE SERVICES AAN ONDERNEMERS

ndernemers die vragen hebben over on-
dernemerschap, andere ondernemers 
willen ontmoeten, deel willen nemen aan 
interessante workshops of een goede ver-

gaderfaciliteit zoeken, kunnen in Zoetermeer terecht in 
ondernemershuis Ter Zake. Er zijn werkplekken, wifi, 
koffie en printers. ‘Het voorziet echt in een behoefte en 
wordt steeds bekender,’ zegt wethouder Marc Rosier, re-
gioambassadeur voor het programma Beter en concreter. 
‘Doordat we het samen met lokale ondernemers opgezet 
hebben zien ondernemers Ter Zake ook als een plek van 
gemeente en ondernemers, waar je met je ondernemers-
vragen terecht kunt.’ De wethouder werkt nauw samen 
met de Raad voor ondernemers Zoetermeer (RVOZ). 
Voorzitter Robert Willems: ‘We willen de bedrijvigheid 
vergroten door te verbinden. Het Ondernemershuis helpt 
daar bij. Op termijn zou de RVOZ hier zelfs kantoor kun-
nen houden.’ Wat was de succesfactor voor Ter Zake? Ro-
sier: ‘Het feit dat we het samen opgepakt hebben, dat was 
essentieel. Dit is geen veredelde balie van de gemeente.’

In de recente KING ondernemerspeiling waarderen 
ondernemers  de gemeente met een 7-. Voor wethouder 
Rosier een aanmoediging om nog een tandje bij te zetten: 
‘Ondernemers blijven kritisch op vergunningstrajecten 
van de gemeente. De informatie op onze website moet be-
ter en we gaan ons team “Versnellers’”nog meer inzetten. 
Medewerkers uit verschillende afdelingen gaan er samen 
voor zorgen dat vergunningen zo snel mogelijk worden 
behandeld.’  Ook wil Rosier het zogenaamde ‘ontslakken’ 
bij de gemeente stimuleren: ‘je moet beargumenteerd af 
kunnen wijken van je eigen regels als die goede plannen 
in de weg staan.’

Kijk ook op: www.tzoh.nl

ethouder Jop Fackeldey uit Lely-
stad zag met lede ogen de Kamer 
van Koophandel en de Belasting-
dienst   uit Lelystad vertrekken. Hij 

besloot met een locatie in Lelystad aan te sluiten bij het 
ondernemersplein in Almere. Hier wil de gemeente Le-
lystad twee functies onderbrengen:  alle dienstverlening 
aan ondernemers, maar ook een ruimte voor ontmoeting. 
Ondernemers kunnen terecht met vragen over vergun-
ningen, bestemmingsplannen of over omzetbelasting. 
Dat kan op afspraak of door gewoon binnen te lopen. 

Fackeldey, die ook ambassadeur is van Beter en con-
creter: ‘We nemen gastvrijheid voor ondernemers seri-
eus.’ Hij is net gestart met een wekelijks ondernemers-
spreekuur op maandagochtend. De eerste ondernemers 
hebben hier al gebruik van gemaakt. ‘Het gaat dan vaak 
om vragen op wat meer detailniveau, bijvoorbeeld over 

het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Of ze presenteren 
een idee met de vraag of ik dat eens wil toetsen. Ik beloof 
in mijn spreekuur nooit dat ik het zal oplossen, maar wel 
dat ik zal kijken wat ik kan doen.’ 

De wethouder wil ook graag aan de slag met regel-
druk: ‘Binnenkort komen we met een “Kafkaknop”, voor 
ondernemers die vinden dat ze met onzinnige regels te 
maken hebben.’ 

Dat de communicatie met de overheid nu is verbe-
terd wil Fackeldey niet meteen beweren. ‘De overheid is 
een veelkoppig monster en op veel plekken gaat het nog 
niet goed genoeg. Belangrijk is dat we de signalen horen 
en kijken of we kunnen verbeteren. Maar ik kom al wel 
ondernemers tegen die ons beleid positief waarderen.’ 
Dat geldt bijvoorbeeld voor ondernemer André Opdam, 
bestuurslid van de Bedrijfskring Lelystad: ‘We hebben 
bij de collegewisseling een advies neergelegd over hoe we 
samen iets kunnen bereiken voor Lelystad. Nu er verbin-
ding is, is de verhouding tussen overheid en bedrijfsleven 
beter en meer inhoudelijk geworden. Ik merk dat we een 
ondernemende wethouder hebben.’ • HS
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‘WE NEMEN GASTVRIJHEID 
VOOR ONDERNEMERS SERIEUS’
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PRETTIG CONTACT MET DE OVERHEID

KENNISCENTRUM DIENSTVERLENING
Efficiënte en betrokken dienstverlening. Digitaal waar mogelijk, persoonlijk waar het moet. Welke eisen stellen inwoners en onderne-
mers aan de dienstverlening? Hoe wordt dienstverlening iets van de gehele organisatie? De kennis en ervaring van het ministerie van 
BZK, de VNG en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) op deze terreinen is bijeengebracht in het Kenniscentrum 
Dienstverlening.

www.kinggemeenten.nl

INFORMELE 
AANPAK
Tevreden burgers, tevreden ondernemers, 
welke overheid wil dat nu niet? Gemeenten 
ontvangen jaarlijks honderden bezwaar-
schriften en klachten. Een informele aan-
pak vergroot de aanvaardbaarheid van over-
heidsbesluiten.

e ervaring leert dat het schrifte-
lijk, formeel en juridisch afdoen 
van bezwaren hoge kosten met 
zich meebrengt en zelden leidt tot 

een voor de burger bevredigende afloop. Het 
project Prettig contact met de overheid intro-
duceerde de informele aanpak. Geen brieven 
sturen, maar direct in contact treden en zoeken 
naar oplossingen. Concreet betekent het dat 
een ambtenaar na een negatief besluit of na het 
ontvangen van een klacht of bezwaar, direct te-
lefonisch contact opneemt met de betreffende 
ondernemer of burger. Hij bespreekt dan wat 
er precies speelt en hoe het vraagstuk het beste 
kan worden behandeld. Een persoonlijke aan-
pak, waarbij hij gebruik maakt van mediation-
vaardigheden om een conflict te beperken. 

Het werkt. Uit evaluaties en onderzoek bij 
bestuursorganen die werken met de informele 
aanpak, blijkt dat gemiddeld 50 tot 60 procent 
van de bezwaren wordt ingetrokken, de kosten 
voor de overheid met 20 procent afnemen en 
de tevredenheid van de burger met 40 procent 
toeneemt. 

Het Kenniscentrum Prettig contact met de 
overheid biedt overheden ondersteuning in de 
vorm van presentaties, workshops, conferen-
ties, materialen, een instrument voor effectme-
ting en een website. 

 
Prettig contact met de overheid is een project 
van het ministerie van BZK om de informele 
aanpak verder in te voeren. Gemeenten kun-
nen ondersteuning krijgen bij het organiseren 
en uitvoeren van pilots. 
www.prettigcontactmetdeoverheid.nl

ONDERNEMERS-
PEILING
Wie wil weten hoe ondernemers over de 
dienstverlening van de gemeente denken, 
kan de Ondernemerspeiling inzetten, een 
compacte digitale enquête die op eenvou-
dige wijze uitgezet kan worden. 

De gemeente Etten-Leur doet mee, omdat zij 
structureel haar dienstverlening aan onder-
nemers wil verbeteren. ‘Ondernemers moe-
ten daar zelf van meet af aan bij betrokken 
zijn,’ zegt Frank Stroop, programmamana-
ger Dienstverlening aan ondernemers. Noud 
Arts,  kwaliteitsmedewerker Wonen en Werken 
in Venray, benaderde alle circa 3400 onderne-
mers in Venray. ‘In totaal werkten 480 onder-
nemers (14,1 procent) mee.’ 
       De enquête biedt inzicht in de tevredenheid 
over het functioneren van de gemeente op vijf 
onderwerpen: (digitale) dienstverlening, lokale 
regel- en lastendruk, de relatie ondernemer - 
gemeente, economisch beleid en vestigings-
klimaat. De resultaten komen beschikbaar op 
www.waarstaatjegemeente.nl, zodat gemeen-
ten resultaten onderling kunnen vergelijken en 
van elkaar kunnen leren.

En er valt het een en ander te verbeteren, 
leert de ervaring van de Proeftuin. Het schort 
nogal eens aan de communicatie en informa-
tievoorziening over de afhandeling van aanvra-
gen of problemen. Dat straalt direct af op de 
waardering van de dienstverlening. Uit onder-
zoek onder de negen proefgemeenten blijkt dat 
bijna tweederde van de ondernemers ontevre-
den is over de informatieverstrekking en com-
municatie.

De ondernemerspeiling is in opdracht van het 
ministerie van EZ ontwikkeld door KING, sa-
men met gemeenten, VNO-NCW /MKB-Neder-
land en diverse adviesbureaus. Kijk voor meer 
informatie op: www.kinggemeenten.nl/secties/
ondernemerspeiling/ondernemerspeiling 

TOP
TAKEN
Burgers en ondernemers die een 
vergunning willen aanvragen, een 
verhuizing willen doorgeven of 
melding willen maken van losse 
stoeptegels, de zogenoemde ‘top-
taken’, doen dat graag via de web-
site van de gemeente. Dat moet 
snel en effectief kunnen. Helaas 
verdwalen ze nog wel eens.

Burgers raken de weg kwijt in de 
veelheid van informatie, maar ook 
tweederde van de ondernemers kan 
onvoldoende uit de voeten met de 
dienstverlening via de website. Dat 
kan beter met een toptakenwebsite, 
waarbij de focus ligt op de meest ge-
zochte taken, die steeds prominent 
op de beginpagina staan. 

Goede voorbeelden van toptaken 
http://goedopgelost.overheid.nl/on-
derwerp/toptaken

ONDERNEMERSPLEIN 
Op Ondernemersplein.nl vinden 
ondernemers informatie over on-
dernemen, bijvoorbeeld over per-
soneel, het starten van een onder-
neming en de financiering ervan. 
Via de site worden onder andere 
webinars en formulieren aangeboden 
van (semi-)overheidsorganisaties, 
waaronder de Kamer van Koophan-
del, Belastingdienst, Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland en RDW. 
Gemeenten ontsluiten nu al infor-
matie via het Ondernemersplein. 
Alle gemeenten hebben een brief 
ontvangen over de mogelijkheden 
die aansluiting op Ondernemers-
plein.nl biedt. De VNG is partner van 
Ondernemersplein.nl.
www.ondernemersplein.nl

GERICHTE SERVICES AAN ONDERNEMERS
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Vervoerders klagen over regeldruk, bewoners klagen over verkeers-, stank- en geluidsoverlast. Het 
actieplan van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met het ministerie van 
Economische Zaken, heeft partijen aangezet met elkaar om tafel te gaan en samen naar oplossingen 
te zoeken. Vervoerders zien graag dat de regels meer uniform worden, maar dat is lastig met bijna 
vierhonderd verschillende gemeenten. Bovendien is niet alles met regels op te lossen. Stakeholders 
moeten samen op zoek naar slimme oplossingen.

LOGISTIEK

OVERHEID EN LOGISTIEKE SECTOR ZOEKEN SAMEN NAAR SLIMME OPLOSSINGEN

BEVOORRADING 
WINKELS IN 

BINNENSTEDEN 
LASTIG PROBLEEM
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LOGISTIEK

OVERHEID EN LOGISTIEKE SECTOR ZOEKEN SAMEN NAAR SLIMME OPLOSSINGEN

emeentebewoners klagen geregeld over vieze vracht-
wagens die hinderlijk op fietspaden staan geparkeerd, 
voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen, geluidsover-
last  veroorzaken in de vroege morgen en opstoppin-

gen veroorzaken in smalle straten. De lijst van ergernissen die bedrij-
ven tegenkomen bij de bevoorrading van winkels in binnensteden is 
minstens even lang: te krappe bevoorradingstijden, grote verschillen 
tussen gemeenten als het gaat om eisen aan vrachtwagens, (dure) 
vergunningen en onnodig papierwerk. De verschillende gemeente-
lijke voorschriften en beperkingen kosten de vervoersbedrijven jaar-
lijks zo’n 500 miljoen euro, berekende de ondernemersvereniging 
EVO. Bij de ene gemeente moeten vervoerders bijvoorbeeld meer 
ritten maken vanwege de eisen  aan de maximumlengte van vracht-
auto’s, bij een andere gemeente moeten meerdere vergunningen 
aangevraagd worden omdat deze gebonden zijn aan een kenteken.

De klachten van vervoerders waren voor de ministeries van 
Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu aanleiding om 
het Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek op te stellen en 
aan te bieden aan de Tweede Kamer. Een van de vele actiepunten 
is het opheffen van lokale belemmeringen bij de bevoorrading van 
winkels. 

‘Wat een landelijke, uniforme aanpak lastig maakt, is dat Am-
sterdam nu eenmaal anders in elkaar zit dan een dorp in Drenthe,’ 
zegt Joost Dieleman, programmaleider Maatwerk regeldruk en toe-
zicht van Economische Zaken. ‘Het afstemmen van regels tussen 
honderden gemeenten kost veel tijd. Voor het bedrijfsleven is dat 
lastig. Als landelijke overheid kunnen we gemeenten goede voor-
beelden aanreiken en werken aan bewustwording. Het gaat om 
concrete oplossingen.’

MEER SAMENWERKING 
Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van EVO, is redelijk 
optimistisch over het terugdringen van het aantal regels. ‘Ik zie in 
toenemende mate samenwerking. Zo zijn alle partijen het erover 
eens dat we minder voertuigen moeten inzetten bij de bevoorrading 
van winkels, dus dat punt moet oplosbaar zijn. Ook wordt gespro-
ken over de kwestie dat ondernemers nu geen goederen voor elkaar 
mogen meenemen. Als een ondernemer geen vervoersvergunning 
heeft, moet hij een vervoerder inschakelen. Dat kan efficiënter.’ Hij 
signaleert wel dat gemeenten over het algemeen weinig kennis van 
logistiek hebben en vaak niet verder kijken dan de eigen grenzen. 
‘Men realiseert zich bijvoorbeeld onvoldoende welke effecten be-
paalde verkeersmaatregelen hebben. Als je een winkelstraat afsluit, 
dan heeft dat meteen gevolgen voor de bevoorrading van winkels.’

UNIFORME REGELS
Vervoerders hebben belang bij meer uniforme regels voor winkel-
bevoorrading.  Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logis-
tiek Nederland (TLN) vertelt dat zij er zelf veel aan doen om het 
vervoer te optimaliseren. ‘We delen informatie, bundelen goederen-
stromen en bestellingen en stemmen openingstijden af om extra 
ritten te voorkomen. Vroeger was het de droom van elke vervoerder 
om een zo groot mogelijk wagenpark te hebben, nu is dat zoveel 
mogelijk vervoer met zo min mogelijk wagens.’

Maar de uniforme regels voor logistiek in binnensteden moeten 

Het laden en lossen 

in de ochtend voor 

de winkels in de 

binnenstad levert 

voor burgers veel 

overlast op

MACHIEL VAN DER KUIJL: 

‘ONDERNEMERS 
MOETEN PROBLEMEN 
SNELLER 
AANKAARTEN BIJ 
WETHOUDERS’
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van gemeenten komen enliefst voor een langere termijn gelden. Van 
Dijk: ‘Transportbedrijven kunnen niet investeren voor één jaar, dat 
doen ze voor de langere termijn en dus moeten ze weten waar ze 
aan toe zijn. Nu zet het ontbreken van eenduidige regels een rem op 
de investeringen.’ Toch denkt hij dat ze over tien jaar een heel eind 
kunnen zijn op het gebied van duurzaam vervoer, gemeenschappe-
lijke distributiecentra aan de rand van gemeenten.’

Van der Kuijl meent dat de landelijke overheid moet meekijken 
met  de gemeentelijke regels voor de logistieke sector. ‘Aan stede-
lijke distributie zit ook een landelijke kant, denk aan de toevoer via 
rijks- en provinciale wegen. Stedelijke distributie begint niet bij de 
gemeentegrens. Vergeet niet dat transport en logistiek een topsec-
tor is van de economie.’ 

SLIMME LOGISTIEKE OPLOSSINGEN
Het is een lastig probleem, toch hebben gemeenten er alle belang  bij 
om mee te denken over logistieke oplossingen die zowel de gemeen-
te, de burger als de vervoerder ten goede komen. Uit het EVO-on-
derzoek uit 2013 bleek dat Amsterdam tweehonderd vrachtwagens 
per etmaal minder in de stad krijgt als de bevoorradingstijden met 
één uur worden verruimd. Er zijn dan namelijk minder vrachtauto’s 
nodig, wat veiliger en schoner is en goederen goedkoper maakt. 
Goed voor de burger én voor het bedrijfsleven, die er ongeveer 2,5 
miljoen euro per jaar mee bespaart. Van Dijk (TLN) noemt Utrecht 
als goed voorbeeld: ‘Die stad is goed bezig met milieuzonering en 
bedrijven die helemaal elektrisch worden bevoorraad.’

Maar er zijn wel kanttekeningen te plaatsen, zeggen betrokke-
nen. De eis van elektrische bevoorrading bijvoorbeeld is goed voor 
gemeente en omwonenden: er is minder vervuiling en minder her-
rie. Maar het is duur voor ondernemers die moeten investeren in 
nieuw materieel. En de stilte van elektrische auto’s kan gevaarlijk 
zijn voor winkelend publiek dat die auto’s niet hoort aankomen. Bo-
vendien blijven er altijd de laad- en losgeluiden. En niet alles is met 
regels op te lossen, het gaat ook om goed gedrag. Als de chauffeur 
van een elektrische auto de radio keihard aan heeft staan tijdens 
het lossen, dan is het effect van  stil vervoer in één klap teniet ge-

20

SCHONERE LUCHT IN DE 
STAD UTRECHT

 
Om de lucht in de stad schoner te maken heeft 
de gemeente Utrecht, als eerste in Nederland, 
in het centrum van de stad een milieuzone in-
gericht. Personen- en bestelauto’s op diesel van 
voor 1 januari 2001 mogen sinds 1 januari 2015 
de milieuzone niet meer in. Tot 1 mei hanteert de 
gemeente een gewenningsperiode. Bij de toe-
gang tot de milieuzone worden kentekens 
gefotografeerd en krijgen de chauffeurs van  

auto’s op borden te zien of ze er met hun auto 
wel of niet in mogen rijden. Een rode ‘nee’ bete-
kent dat je auto niet meer welkom is in het cen-
trum van Utrecht. Ook worden mensen aange-
sproken en waarschuwingen uitgedeeld. Vanaf 
1 mei gaat de gemeente echter boetes uitdelen.

Utrecht berekende vooraf dat met de invoe-
ring van de maatregel zo’n 2 procent van het 
Utrechtse wagenpark niet meer in het centrum 
mocht rijden, in totaal zo’n 4500 voertuigen. Ze 
stelde voor bezitters van heel oude auto’s een 
subsidie van 500 tot 1.500 euro beschikbaar als 
ze hun wagen lieten slopen. Voor de aanschaf 
van een schone auto konden de voormalige die-
selbezitters nog eens 750 tot 5.000 euro onder-
steuning krijgen.

LOGISTIEK

ARTHUR VAN DIJK: 

‘UTRECHT IS 
GOED BEZIG MET 
MILIEUZONERING 

EN BEDRIJVEN 
DIE HELEMAAL 

ELEKTRISCH WORDEN 
BEVOORRAAD’

daan. Van Dijk: ‘Al weet je natuurlijk dat je niet in een stiltegebied 
terechtkomt als je in hartje Amsterdam gaat wonen.’

Wat kunnen ondernemers zelf doen om hinderlijke regels terug 
te dringen? Ondernemers moeten problemen sneller aankaarten bij 
wethouders, vindt Van der Kuijl (EVO). ‘Als ergens een maximale 
lengte voor vrachtvervoer geldt terwijl dat niet nodig is, bijvoor-
beeld. En laat bedrijven ook eens bestuurders uitnodigen voor een 
werkbezoek, om wederzijds begrip te kweken.’

Is het probleem rond bevoorrading over tien jaar niet  
automatisch opgelost, doordat fysieke winkels verdwijnen uit de  
binnenstad en we steeds meer online kopen? Van der Kuijl (EVO): 
‘Nee, webshops zoeken steeds vaker samenwerking met fysieke  
winkels. Webwinkel Coolblue, verkoper van consumentenelektronica,  
bijvoorbeeld heeft nu ook vijf echte winkels. En denk eens aan het 
thuisbezorgen van al die webaankopen. Dat wordt het volgende  
logistieke vraagstuk op het bordje van lokale bestuurders.’  • FdR
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DE GRONINGSE 
AANPAK

Door intensief samen te werken met lokale stake-
holders heeft de gemeente Groningen een belang-
rijke volgende stap gezet in de richting van scho-
nere bevoorrading van winkels in de binnenstad. Een 
adviescommissie bevoorrading, waar lokale ondernemers 
bij betrokken waren, begeleidde een onderzoek naar de 
vraag hoe de stedelijke distributie schoner, goedkoper en 
e�  ciënter kon. In de eindfase van het onderzoek werd in 
november 2014 als onderdeel van het Let’s Gro festival, 
een jaarlijkse serie bijeenkomsten in Groningen, een werk-
atelier georganiseerd met bewoners, bedrijven uit de stad, 
toeleveranciers en vervoerders. Hierin werden kansen 
geïnventariseerd en een rangorde van uitvoerbare oplos-
singen bepaald. Er bleek veel belangstelling voor de work-
shop Voorraad op Stroom, waarbij vooral de koplopers op 
het gebied van elektrisch bevoorraden in de spotlights 
werden gezet. Hier zetten ook staatssecretaris Mansveld 
en wethouder Van Keulen de eerste handtekening onder 
de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Samen met 
andere partijen wil Groningen de komende tien jaar het  
goederenvervoer in de binnenstad vrij maken van lucht-
verontreiniging.

Uit het onderzoek rolde een aantal verbeterpunten, al-
dus Peter Colon, managing partner van Buck Consultants 
International BCI, die het onderzoek uitvoerde. ‘Zo gaat 
de gemeente nu werken aan het e�  ciënter organiseren 
van afvalstromen van detailhandel en horeca. Dan zijn er 
straks minder vuilnisauto’s nodig. En het straatbeeld ver-
betert doordat er op minder dagen containers op straat 
staan.’ Dit jaar worden ook ruimere venstertijden inge-
voerd voor schone vrachtwagens. Colon: ‘Bovendien ver-
scherpt de gemeente het toezicht op gewicht en lengte 
van vrachtwagens en op het naleven van de venstertijden. 
Zo wordt goed gedrag beloond wat ondernemers prikkelt 
om te investeren.’ 

 
Verder werkt Groningen aan logistieke hubs aan de rand 
van de stad: hier leveren ‘gewone’ vrachtwagens goederen 
af, die vervolgens met elektrisch vervoer naar de binnen-
stad worden getransporteerd. Colon: ‘Die hubs zijn er al, 
maar het is de bedoeling dat ze geschikt worden gemaakt 
voor allerlei vervoersbedrijven in plaats van voor één be-
drijf. Dat is een kwestie van slimmer gebruikmaken van de 
bestaande infrastructuur.’

Op 27 januari jl. 
is het Actieplan 
maatwerk regel-
druk logistiek 
naar de Tweede 
Kamer gestuurd. 
Het plan is te 
downloaden via 
www.rijks-
overheid.nl. 
Actal bracht in 
2013 het advies 
Regels in bedrijf: 
sectorscan 
logistiek uit. 
Dit advies is 
beschikbaar via 
www.actal.nl.

KAN WÉL
In de donkere dagen voor kerstmis – iedereen was 
met zijn hoofd al bij cadeautjes en het kerstmenu 
– kregen we in Tilburg een gouden kans. Coolblue, 
een van de grootste Europese retailers,  wilde zijn 
distributiecentrum bij ons vestigen. Maar wel snel, 
onmiddellijk na nieuwjaar moest de vergunning 
rond zijn. Het leek onbegonnen werk om zo’n com-
plexe vergunning in de kerstvakantie voor elkaar 
te krijgen, maar het lukte. De betrokken afdelingen 
bleven bereikbaar en deden op het juiste moment 
wat nodig was. Zo werd Tilburg het hoofdkwartier 
van een kansrijk en snelgroeiend bedrijf.  

Het verhaal is illustratief voor de ‘Kan wél-aan-
pak’ die we sinds een paar jaar hebben ingezet. 
Het was een reactie op de stroperigheid waar we 
als bestuurders al te vaak in vastliepen. Een initi-
atief kon nog zo mooi zijn, altijd was er wel een 
reden waarom het niet kon. Was het geen geur-
cirkel, geluidsnorm of archeologische vereiste, dan 
zaten de parkeernormen, de hoogbouwnota  of het 
bestemmingsplan wel in de weg. Op een goede 
dag zijn we er gewoon mee opgehouden. Dus toen 
de razend populaire restaurantformule Happy Italy 
een vestiging wilde op een cruciale plek in de bin-
nenstad, maakten we het mogelijk. Ook al paste 
het niet in alle beleidskaders. Iedereen was het 
er immers over eens dat het dé kans was om het 
kernwinkelgebied te verbinden met de zone van 
kleine winkeltjes die minder in tel was. Het is een 
succes gebleken. 

‘Kan wél’ is dat we regels toepassen zoals ze 
bedoeld zijn; om iets te kunnen tegenhouden als 
je het niet wilt toestaan. In tegenstelling tot alles 
blokkeren wat je juist wel wilt. De ambtelijke orga-
nisatie heeft de geest met enthousiasme omhelsd. 
Het levende bewijs is een groot bord op onze 
afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. 
‘Ja-maar’ staat erop. Met een groot rood kruis er-
door.

Erik de Ridder is wethouder van Tilburg 
en regionaal ambassadeur voor Beter en 
concreter in Noord-Brabant.

COLUMN
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Eén op de drie bedrijven heeft in theorie te maken 
met meer dan acht verschillende toezichthouders. 
Van de brandweer en de RUD tot de politie en de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Onderne-
mers klagen over dit zogeheten ‘gestapelde toezicht’.

In de praktijk blijkt samenwerking niet gemakkelijk. De lokale toe-
zichthouders en rijksinspecties kennen elkaar niet, de werkwijzen 
zijn verschillend en ze weten soms niet van elkaar dat ze in dezelfde 
bedrijven actief zijn. Het organiseren van samenwerking kost tijd 
terwijl de capaciteit beperkt is. Overigens is het niet altijd duidelijk 
of er wel sprake is van een probleem, vertelt Velders. Zo komen er 
in ziekenhuizen weliswaar veel toezichthouders, maar die richten 
zich allemaal op verschillende vakgebieden en zitten niet in elkaars 
vaarwater. Samenwerken heeft dan geen toegevoegde waarde.

In één klap al het toezicht in elkaar schuiven en een perfecte 
gegevensuitwisseling organiseren, is een utopie. Voor Velders is 
de les uit de proefprojecten niettemin dat met kleine stappen toch 
mooie resultaten zijn te boeken. Dat lukt het beste als op bestuurlijk 
niveau doelen worden geformuleerd en de resultaten door bestuur-
ders worden gevolgd. Het is verstandig om klein te beginnen en om 
eerst goed het probleem in kaart te brengen. 

OPTIMALE ZORG
Een voorbeeld van zo’n aanpak is de conferentie die dit voorjaar 
wordt gehouden in de gemeente Peel en Maas. Het gaat om de vraag 
hoe het toezicht op zorgaanbieders zo efficiënt mogelijk kan wor-
den ingericht. Nu de decentralisaties op hoofdlijnen geregeld zijn, 
kunnen gemeenten de uitvoering gaandeweg optimaliseren. ‘Het 
uitgangspunt is dat de mensen die het nodig hebben optimale zorg 
krijgen en dat de instellingen die dat leveren zo weinig mogelijk 
worden belast met administratieve en toezichtslasten,’ zegt adjunct-
gemeentesecretaris Leon Breukers. Hij wil bij de conferentie om te 

TOEZICHT

MOOIE RESULTATEN MET KLEINE STAPJES

EFFICIËNTER 
ZONDER STAPELEN

22

S ira Consulting deed bureauonderzoek naar toezichts-
lasten. Hieruit bleek dat in tien sectoren meer dan acht 
inspecties en toezichthouders actief kunnen zijn. Het 
is voor bedrijven vervelend als ze tegen verschillende 

inspecteurs steeds hetzelfde verhaal moeten vertellen. Kan het 
toezicht door meer samen te werken efficiënter worden georgani-
seerd? Voor ondernemers én voor de toezichthouders zelf? Rob Vel-
ders denkt van wel, al ligt het genuanceerd. Velders is consultant, 
oud-inspecteur en kenner van het inspectiewezen. In verschillende 
gemeenten begeleidde hij pilots in opdracht van Beter en concre-
ter. Toezichtslasten verminderen is één van de opdrachten van het 
programma. 
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MOOIE RESULTATEN MET KLEINE STAPJES

EFFICIËNTER 
ZONDER STAPELEN

beginnen in kaart brengen wat van de gemeente wordt verwacht op 
het gebied van toezicht en handhaving bij de nieuwe taken (Jeugd-
zorg, Wmo en Participatiewet). De middag wordt ingeruimd voor 
gesprekken met niet-gemeentelijke toezichthouders. Wie zijn er 
betrokken? Is samenwerking gewenst en haalbaar? De resultaten 
van deze conferentie worden via de kanalen van Beter en Concreter 
gedeeld met andere gemeenten. 

HORECA
In Rotterdam is er een flinke bestuurlijke ambitie om regeldruk en 
toezichtslasten aan te pakken. In het nieuwe plan van aanpak Ver-
mindering regeldruk ondernemers wordt voorgesteld om het gesta-
peld toezicht voor hotels te beperken. De branche heeft te maken 
met veel toezichthouders: op de Drank- en horecawet, legionella, 
de horecaexploitatievergunning, zaken rond geluid en afval enzo-
voorts, vertelt coördinator Regeldruk Heleen Lobbe. Het idee is 
dat alle gemeentelijke toezichthouders, zoals de inspecteurs van de 
DCMR (milieu), bouwinspecteurs en de brandweer, samen optrek-
ken. In de horecasector gebeurt dat al waar de gemeente het prin-
cipe high trust, high penalty hanteert. Dat wil zeggen dat onderne-
mers die het goed doen, vertrouwen genieten en maximaal één keer 
in de vijf jaar een bezoek krijgen van de gemeentelijke toezichthou-
ders Horecavergunningen. Maar ondernemers met een slechte staat 
van dienst kunnen meer controles verwachten, vier tot vijf per jaar. 
Hier tussenin is een groep ondernemers die maximaal twee keer 
per jaar bezoek krijgen, vooral om hen te helpen de richtlijnen te 
kunnen volgen. Om de samenwerking tussen de verschillende toe-
zichthouders goed te organiseren, zijn ICT-voorzieningen nodig. De 
uitwisseling van informatie verloopt nog niet gesmeerd. ‘Het zou 
fijn zijn als daar eens een subsidiepotje voor komt,’ zegt Lobbe. • MA

ALLES 
AFSCHAFFEN

Stoere taal, schaf maar af die regels. De gemeente 
gaat niet meer toezien op naleving van zaken die 
mensen maar met elkaar uit moeten maken. Dat 
past in de optiek van een terugtredende overheid 
en vooral bij het niet meer betuttelen. Waarom 
zou je moeten bepalen waar honden wel of niet 
mogen poepen of wanneer iemand de vuilnis naar 
buiten mikt. Spreek elkaar er op aan en niet de ge-
meente of een andere handhavingsinstantie.

Als raadslid, wethouder en nu burgemees-
ter loop ik zo’n zestien jaar rond in het openbaar 
bestuur. Wanneer bovenstaande situatie had be-
staan, had mij dat in die jaren zeker een jaar extra 
tijd opgeleverd. Die tijd is nu opgegaan aan vra-
gen stellen, commissievergaderingen, lezen van 
brieven van bewoners, wethoudersspreekuur, be-
zwaar- en beroepszaken, buurtbemiddeling, wijk-
schouwen en het bijwonen van vergaderingen van 
wijkcommissies en dorpsraden, waar het ging over 
het wel of niet handhaven van regels.  

Vooral dat laatste is opmerkelijk, want we wil-
len participatie op buurt- en straatniveau. Daar 
hebben we deskundigen voor en er zijn ook bud-
getten voor. Zo krijg je mondige bewoners die met 
de buurt bezig zijn, meestal op positieve wijze. 
Lost men dan de zaken met elkaar op, dan zijn 
regels niet nodig. Ik noem de nieuwe speelplaats, 
het hondenpoepveldje, de verkeersdrempel, par-
keren van bussen en de ecologische zone. Niet ie-
dereen wil de speelplek voor de deur of honden of 
een drempel. De weelderige plantengroei van de 
ecologische zone is sommigen een doorn in het 
oog en de ronkende grote bestelbus van je buur-
man kan als een rode lap werken. 

Belangrijk is dat je inzet op een oplossing met 
elkaar in plaats van met regels te schermen. Toch 
heb je die regels soms nodig om tot normalisering 
te komen. Dat is ook beter en concreter! Alles af-
scha� en, nee. Beter en concreter ja.

Rene Verhulst is burgemeester van Goes en 
regionaal ambassadeur 
van Beter en concreter 
in Zeeland

COLUMN

Rene Verhulst is burgemeester van Goes en 
regionaal ambassadeur 
van Beter en concreter 

ONDERNEMINGSDOSSIER

Het Ondernemingsdossier is een van de instru-
menten om toezichtslasten voor ondernemers 
te verminderen. Het is een initiatief van het be-
drijfsleven en de overheid samen. In het Onder-
nemingsdossier vult een ondernemer eenmalig 
informatie over zijn bedrijfsvoering in. Vervol-
gens kan hij digitaal vergunningen aanvragen 
en meldingen doen. Met ‘regelhulpen’ maakt 
het Ondernemingsdossier bestaande regels in-
zichtelijk. De ondernemer ziet in één oogopslag 
wat hij moet doen om regels na te leven. Ook 
krijgt hij een waarschuwing als er bijvoorbeeld 
een vergunning moet worden verlengd. Het On-
dernemingsdossier vergemakkelijkt het werken 
voor de ondernemer en verbetert de kwaliteit 
van het toezicht. Toezichthouders kunnen actue-
le gegevens raadplegen en zijn zo beter geïnfor-
meerd. Ze kunnen controles op afstand uitvoe-
ren en per onderneming een risico-inschatting 
maken. Het is wel zo dat alleen toezichthouders 
die door de ondernemer zijn geautoriseerd het 
Ondernemingsdossier kunnen raadplegen. De 
ondernemer is eigenaar van zijn eigen dossier.  
www.ondernemingsdossier.nl   
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SOCIAAL DOMEIN

Met de decentralisaties dreigt de 
bureaucratie in omvang toe te 
nemen. Reden voor burgemeester 
Anneke Raven van Hellendoorn 
om als ambassadeur voor Over-
ijssel  van het programma Beter 
en concreter het debat hierover 
te starten met bestuurders, zorg-
aanbieders en ondernemers in het 
sociaal domein. 

inder Haagse regel-
geving, decentrali-
seren is overlaten en 
loslaten. Raven wijst 

vooral op jeugdzorg en de huishou-
delijke hulp: ‘De verantwoording 
richting Den Haag is zo ongelooflijk 
uitgebreid dat we volgens mij bijna 
op individueel niveau zitten.’ 

Vrijwel alle gemeenten in het 
regionale verband van Twente wor-
stelen met dezelfde problemen. De 
regeldruk van Den Haag wordt dui-

DE STRIJD OM MINDER BUREAUCRATIE

M

VERTROUW
OP PRESTATIE-
AFSPRAKEN

REGELLUWE VERORDENING JEUGDHULP

ijkend naar die veror-
dening, maar ook bre-
der naar de worsteling 
die in meer gemeenten 

speelt, stelt adviseur Marcel Kieviet 
van Actal voorop dat de ruimte die 
gemeenten hebben gekregen, feite-
lijk beperkt is: ‘Als je naar het wette-
lijk kader kijkt, zie je dat gemeenten 
toch een heleboel verplichtingen zijn  

meegegeven. De vraag is dus hoe je 
aan de beperkte ruimte die er is op 
een goede manier – dus zo regelluw 
mogelijk – invulling kunt geven.’

Bij de inrichting van de verordening 
ziet Actal vier uitdagingen:
1. De gemeente beschikt vaak al 
over informatie van burgers en be-
drijven. Laat zien dat je daarover be-
schikt en geef aan wat je aanvullend 
nodig hebt. Voorkom dat je bekende 
informatie opnieuw vraagt.
2. Beperk de verantwoordings-
informatie tot datgene wat je nog niet 
weet en wat je echt nodig hebt.
3. Probeer zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij de definities die er al zijn. 
Iedere verandering in definiëring 
heeft voor instanties en gemeenten 
administratieve gevolgen. 
4. Open één loket voor het hele so-
ciale domein. Decentralisatie heeft 

voor burgers als doel samenhang aan 
te brengen. Zo staat een inkomens-
probleem vaak niet op zich. De uit-
daging voor gemeenten is de proble-
matiek op verschillende domeinen in 
samenhang te bekijken. Ken als over-
heid die individuele burger.

Het college van Beuningen kon in 
grote lijnen instemmen met het ad-
vies. De andere gemeenten in het re-
gionale samenwerkingsverband van 
het Rijk van Nijmegen hebben het 
advies ook gekregen. Intussen heeft 
Actal in zijn nieuwe adviserende taak 
ook contacten en gesprekken met an-
dere gemeenten. Recentelijk meldde 
zich de gemeente Amsterdam. Zij wil 
advies van Actal over ál haar veror-
deningen, dus ook de verordeningen 
in het economisch domein (parkeren, 
subsidie).
Meer informatie: www.actal.nl

AMSTERDAM WIL ADVIES 
VAN ACTAL OVER AL HAAR 

VERORDENINGEN 

K

delijk en dichtbij ervaren. Raven: 
‘Verantwoording betekent bureau-
cratie. Die bemoeilijkt de uitvoering 
en extra administratie kost ook extra 
capaciteit. Terwijl er vanwege bezui-

nigingen bij de overdracht minder 
geld beschikbaar is’

Raven ziet al mooie voorbeel-
den van nieuwe instrumenten in het 
sociaal domein. Zoals het initiatief 
van een online talentenportaal in 
haar eigen gemeente Hellendoorn, 
waar werkzoekenden zich met hun 
cv kunnen presenteren. ’s Morgens 
stond er een vacature op die een van 
de kandidaten goed paste. ’s Mid-
dags kon de betrokkene aan het 
werk. 

Gemeenten moesten per 1 januari onder meer een 
eigen Verordening Jeugdhulp opstellen. De VNG had 
hiervoor een modelverordening in de aanbieding. 
De gemeente Beuningen klopte onmiddellijk bij het 
adviescollege Actal aan om het concept van haar 
regionale verordening te laten toetsen op regeldruk 
en onnodige bureaucratie.
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‘VERANTWOORDING 
BETEKENT 

BUREAUCRATIE’

De decentralisaties zijn een feit. Hoe voorkomen gemeenten dat de bureaucratie in het sociale domein toe-
neemt? Dit wordt niet alleen veroorzaakt door Haagse regelgeving. Ook de gemeente zelf kan  onnodige 
bureaucratie voorkomen door  slim en regelluw te werk te gaan.
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SOCIAAL DOMEIN

n Amsterdam, Alkmaar, Al-
melo en Alphen aan den Rijn 
liep tot aan de jaarwisseling 
een vier maanden durende pi-

lot voor een alternatieve manier van 
schuldeninning. Gedurende de vier 
maanden hebben instellingen nau-
wer samengewerkt aan oplossingen 
voor mensen in de schuldhulpver-
lening. Aan de ene kant stonden de 
schuldeisende overheidsorganisaties 
(Belastingdienst, UWV, CJIB, Cen-
trale Verzekeringsbank en DUO), 
aan de andere kant de gemeente en 
onder meer de schuldhulpverlening. 
Daarnaast was het ministerie van 
BZK betrokken. Overheden zijn pre-
ferente schuldeisers, maar kennen 
elk een eigen incassoprocedure.

  
INTEGRALE AANPAK
De professionals bespraken met el-
kaar cases om te kijken of ze daar 
‘slimmer mee kunnen omgaan door  
een integrale aanpak in plaats van 
alleen te handelen vanuit het be-
lang van de eigen organisatie,’ vertelt 
Wouter van der Torre. Hij is onder-

zoeker bij TNO en als coach betrok-
ken bij de Doetank slimmer innen 
die bij wijze van innovatie aandrong 
op deze pilot.

Wat zijn de bevindingen tot dus-
ver? Van der Torre somt op:
• Het is handig om een informeel 
netwerk te hebben van mensen die 
elkaar informeren en snel kunnen 
schakelen. 
• Iedereen ziet wel het nut van ge-
coördineerd innen in. Een huisuit-
zetting kost de maatschappij veel 
geld en je schiet er weinig mee op.
• Slimmer innen kan efficiencyvoor-
delen opleveren, maar je moet wel 
kijken waar de voordelen vallen en 
wie de kosten maakt.
• De overheid die het dichtst bij de 
burger staat zou de regie moeten 
hebben: de gemeente dus.
• Partijen blijken vooral reactief te 
werken. Computers komen in actie 
als er iets fout gaat en spuwen geau-
tomatiseerde brieven uit.
• Geen enkele partij geeft een inte-
graal advies aan de burger, ieder is 
voor zijn eigen organisatie bezig.

SCHULDEN INNEN KAN OOK ANDERS

EEN HUISUITZETTING 
KOST DE MAATSCHAPPIJ 
VEEL GELD 

I
Multi-probleemgezinnen hebben vaak schulden bij verschillende overheidsorganisaties. Die starten meestal 
onafhankelijk van elkaar een betalingsprocedure. Terwijl geen van de partijen het grotere geheel kan overzien.

• Het verdient aanbeveling om toe-
slagen rechtstreeks naar de schuldei-
sers over te maken. De huurtoeslag 
dus direct naar de woningcorporatie.

Toegegeven, het is nog maar een be-
ginnetje, maar partijen hebben in elk 
geval een aantal inzichten verworven 
om processen zo te organiseren dat 
iedereen er beter van wordt. Schuld-
eisende partijen leren (beter) met 
elkaar samenwerken. Maar het zijn 
vooral de gezinnen die er baat bij 
hebben. Wat de Doetank slimmer 
innen betreft, zal de uitkomst van de 
pilot in deze vier gemeenten zeker 

kunnen bijdragen aan een meer ge-
structureerde aanpak over heel Ne-
derland op dit gebied.   • KS

Kijk voor meer goede voorbeelden op: 
goedopgelost.overheid.nl
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APV

DEREGULEREN IN DE FRYSKE MARREN

HOUD DE ZAKEN 
PRAKTISCH EN 

HANDHAAFBAAR
Harmoniseren en dereguleren, dat stond het college van B&W van de Fryske 
Marren voor ogen toen er een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 
moest komen. De verordening die regels bevat om het voor iedereen in de 
gemeente ‘netjes en leefbaar’ te houden. Hoe weersta je dan de neiging om 
alles af te dichten en elke kwestie voor te blijven?
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rie Aalberts is burge-
meester van gemeente 
De Fryske Marren, re-
centelijk ontstaan uit 

de fusie van de gemeenten Gaaster-
lân-Sleat, Lemsterlân en Skarsterlân 
en een stukje van Boarnsterhim. Hij 
is ook al enige jaren de Friese regio-
naal ambassadeur van het program-
ma Beter en concreter. Bij elke APV 
keren bepaalde thema’s terug, weet 
hij uit ervaring. Wat moet bijvoor-
beeld wel of niet vergund worden? 
De kernvraag is voor hem echter of de 
regels die gesteld worden in praktijk 
te handhaven zijn. Aalberts: ‘Daar 
mogen we wel nuchter in zijn. Wij 
denken als overheid alles te kunnen 
regelen. Maar hebben we daar ook de 
menskracht en de middelen voor?’

WINKELWAGENTJES
Wat zijn reële zaken om vast te leg-
gen? Moet je een kapvergunning 
(willen) afgeven voor een boom die 
iemand dertig jaar geleden in zijn ei-
gen tuin heeft gezet? En wat doe je 
met de uitwerpselen van paarden in 
recreatiegemeenten? In De Fryske 
Marren kwam de plicht om op grond 
van de APV winkelwagentjes netjes 
terug te zetten te vervallen. ‘Je kunt 
alles in regels neerleggen,’ zegt Aal-
berts, ‘je kunt er ook voor kiezen de 
zaak zo praktisch mogelijk te houden. 
Door zoveel mogelijk aan de mensen 
zelf over te laten en het handhavings-
beleid in te richten naar wat je reëel 
kunt controleren en handhaven.’

Overlast door straatmuzikanten 
is ook zo’n voorbeeld. Aalberts: ‘Voor 
drukke binnensteden kan ik me best 
voorstellen dat er een zekere mate van 
ordening moet zijn, maar  veel men-
sen beschikken zelf ook over een goed 
oplossend vermogen. Ga een keer met 
die muzikant praten als hij altijd voor 
jouw deur zit of spreek als winkeliers 
collectief iets met elkaar af.’

Zeker, de actualiteit van de fu-
siegemeente en hun verschillende 
oude APV’s stimuleerden hem om 
de nieuwe APV anders in te richten. 
Maar ook los hiervan vindt Aalberts 
het zaak voortdurend kritisch te blij-
ven op regels: ‘Hoe meer regels, hoe 

meer we als samenleving afleren om 
zaken zelf op te lossen. De overheid 
heeft het immers geregeld? Dan lost 
zij het maar op!’ 

GEEN ‘APV-LIGHT’
De nieuwe APV kwam er met rede-
lijk gemak. Er was brede steun voor 
een terughoudend beleid in het stel-
len van regels, zoals het aantal kaas-
boeren dat op de markt mag staan. 
Toch is nog geen sprake van een 
‘APV-light’. Er staan nog steeds veel 
artikelen in, aldus Aalberts. Maar 
de meeste daarvan zijn noodzake-
lijk, ook al worden ze in de praktijk 
– neem het voorbeeld van maatre-
gelen bij stalking – gelukkig zelden 
gebruikt.

Het taaiste onderwerp was de 
drank- en horecawetgeving en de 
verordening op de paracommerciële 
horeca. Mede door het werk van be-
langengroepen stond de gemeente-

raad lang stil bij de dorpshuizen, die 
uiteindelijk wat meer ruimte werd 
gegeven. En dan was er nog de kwes-
tie van de bijenhouders, die met hun 
volken voldoende afstand moeten 
houden van de buurvrouw die lek-
ker ligt te zonnen. Het artikel is erin 
gebleven. Ook al zijn het niet bijen, 
maar vooral wespen die voor proble-
men zorgen, lacht Aalberts.

In elk geval is ten opzichte van de 
oude APV’s een flinke slag gemaakt. 
De hoofdlijn van de nieuwe APV is 
volgens hem eenduidig en goed te 
handhaven. Waarbij hij nog een keer 
benadrukt dat de valkuil van menig 
bestuurder in een te sterke fixatie op 
wet- en regelgeving ligt. Maar daar-
achter zit een diepere laag. Die zegt 
– net als de Grondwet – hoe we ei-
genlijk de samenleving vorm willen 
geven. ‘Begin eerst eens met elkaar te 
praten,’ vat Aalberts samen, ’dat kan 
veel geregel voorkomen.’  • KS
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DEREGULEREN IN DE FRYSKE MARREN

HOUD DE ZAKEN 
PRAKTISCH EN 

HANDHAAFBAAR

A
INFORMELE AANPAK IN ZWOLLE

De gemeente Zwolle kiest de laatste jaren bewust voor een informele aanpak bij  
bezwaarschriften. Ambtenaren moeten wel over de nodige mediationvaardig- 
heden beschikken.

De nieuwe stijl van bezwaarschriftbehandeling is in 2013 ingevoerd en loopt naar alle 
tevredenheid. De gemeente maakt gebruik van premediation. De bezwaarschriftbe-
handelaar belt de bezwaarmaker en bezoekt hem eventueel om te kijken of er een 
alternatieve oplossing mogelijk is. De eenvormige wijze van bezwaarschriftbehande-
ling wordt zowel toegepast in de algemene kamer, waar het om vergunningen en 
subsidiebeschikkingen draait, als bij sociale zaken en personele kwesties.

MEDIATION
Mediationvaardigheid behoort nu tot de competentie van alle medewerkers op 
dit niveau. Dat had niet elke jurist in zijn opleiding gehad, dus werd er flink bijge-
schoold. Intussen hanteren alle medewerkers deze werkmethode. Ook als iemand 
verkiest het bezwaarschrift toch door te zetten, blijft het zoeken naar een oplossing 
centraal staan. De juridische insteek wordt zoveel mogelijk vermeden. De resultaten 
liegen er niet om. De nieuwe aanpak leidde ertoe dat in 2013 ongeveer de helft van 
de bezwaren werd ingetrokken. In cijfers: 127 van de 250 bezwaarschriften. Over 
2014 zitten ze er zelfs iets boven.

De nieuwe aanpak biedt voor alle partijen alleen maar voordelen, concludeert 
strategisch-juridisch beleidsadviseur Onno Looijestijn. Hij ziet – daarin bevestigd 
door klanttevredenheidsonderzoek van de gemeente – tevreden ‘klanten’ aan de 
ene kant en minder administratieve ballast aan de zijde van de gemeente. ‘Het kost 
de gemeente iets meer tijd in het voortraject, maar dat verdient zich terug in de 
afname van het aantal procedures,’ zegt Looijestijn. ‘Procedures waar  bezwaarma-
kende burgers over het algemeen ook niet blij van worden.’ Volgens hem ligt de 
grootste uitdaging de komende tijd bij de primaire afdelingen aan de voorkant die 
door hun werkwijze kunnen helpen voorkomen dat er überhaupt bezwaarschriften 
worden ingediend. Zij kijken uiteraard met bijzondere belangstelling naar de oplos-
singen waar de bezwaarbehandelaars mee komen. Geen wonder dat er intussen ook 
in andere gemeenten belangstelling bestaat voor de informele aanpak in Zwolle. 
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Beter en 
concreter 
heeft een reeks 
factsheets 
uitgebracht over 
dereguleren en 
dienstverlening. 
U vindt ze 
allemaal op 
www.vng.nl/
goederegels 
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RUIMTELIJKE ORDENING

ACTIETEAM ONTSLAKKEN GEBIEDSONTWIKKELING

TEMPO 
MAKEN!

28

Gebiedsontwikkeling kan goedkoper, sneller en flexibeler. Schaarse initiatie-
ven worden te vaak gefnuikt door de stapeling van regels en beleidskaders. 
Doortastende gemeentebestuurders kunnen het ontluikende economisch 
herstel het beslissende duwtje geven. Het Actieteam Ontslakken Gebieds-
ontwikkeling ondersteunt hen met ideeën en inspirerende pilots. Want er 
kan veel meer dan gemeenten vaak denken.
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en initiatiefnemer be-
nadert een gemeente 
met een plan. Het blijft 
lang stil. Dan, een dikke 

maand later, ploft een brief van veer-
tig kantjes op de mat met daarin 
exact beschreven hoe het plan zich 
verhoudt tot 107 beleidsnota’s, be-
stemmingsplannen en stedelijke 
visies. Ambtenaren van ruimtelijke 
ordening, grondzaken, milieu en 
juridische zaken hebben dagenlang 
alle stukken doorgeploegd. Friso de 
Zeeuw, voorzitter van het Actieteam: 
‘En die dikke brief is dan het aller-
eerste wat de gemeente laat horen. 
Niet bepaald stimulerend voor ini-
tiatiefnemers. Is het niet logischer 
om eerst te vertellen, liefst in een 
gesprek met bestuurders erbij, of 
het plan in goede aarde valt? Voegt 
het wat toe aan de stad? Schaadt het 
andere belangen? Daarna ga je pas 
gedetailleerd kijken naar financiën, 
planologie en regelgeving.’  

Het Actieteam Ontslakken Ge-
biedsontwikkeling wordt gesteund 
door minister Stef Blok onder het 
motto ‘Houd het eenvoudig’. Bij het 
woord ontslakken moeten we niet 
denken aan sapkuren ter reiniging 
van het spijsverteringsstelsel, maar 
aan het verwijderen van de langzame 
beestjes met hun huisjes op de rug. 
Wat nodig is, in deze tijd van voor-
zichtig economisch herstel, is tempo. 
Ook in plannen maken en uitvoe-
ren. De bouw is een van de zwaarst 
getroffen sectoren in de economie, 

sinds 2008 daalde de nieuwbouw-
productie van zowel woningen als 
kantoor- en utiliteitsbouw elk jaar. 
Naar verwachting wordt het in 2015 
iets beter, maar het gaat nog niet 
hard.

KNUFFELINITIATIEVEN
De Zeeuw is praktijkhoogleraar  
gebiedsontwikkeling TU Delft en 
directeur nieuwe markten bij BPD 
Ontwikkeling BV. ‘Grote en kleine ge-
biedsontwikkelingen zijn op dit mo-
ment vrij schaars, het is daarom van 
vitaal belang dat gemeenten markt-
initiatieven uitnodigend  tegemoet 
treden, wat niet betekent dat ge-
meenten alles moeten omarmen. Ik 
waarschuw bijvoorbeeld voor knuf-
felinitiatieven; ambitieuze plannen 
die niet gepaard gaan met organisa-
tievermogen, financiering of toegang 
tot kapitaal. Dat zijn in wezen vragen 
om subsidie. Gemeenten kunnen 
maar een beperkt aantal initiatieven 
ambtelijk ondersteunen, ze moeten 
kieskeurig selecteren. En als het nee 
is, zeg dat dan zo snel mogelijk.’

Zaanstad is een van de 24 
gemeenten die met ontslakken aan 
de slag zijn gegaan. Toen Dennis 
Straat, wethouder ruimtelijke orde-
ning, gebiedsontwikkeling en aanpak 
regeldruk, ambassadeur van Beter en 
concreter en lid van het Actieteam 
Ontslakken, de plannen daarvoor 
aan de gemeenteraad presenteerde, 
duwde hij met enig kunst- en vlieg-
werk een karretje de raadzaal in, met 

daarop een wiebelende toren van 127 
nota’s, visies en verordeningen. ‘Al-
lemaal over ruimtelijke ordening, ik 
wilde aanschouwelijk maken hoeveel 
papierwerk we hadden geprodu-
ceerd. We zitten nu op veertig nota’s, 
het einddoel is tien.’

KEUZES MAKEN
Een ander element van de Zaanse 
aanpak is focus, vertelt Straat. ‘Vroe-
ger hadden we in Zaanstad honderd 
ontwikkellocaties, nu zijn dat er twin-
tig en dat gaat naar tien. Ambtelijke 
capaciteit is schaars, het is daarom 
nodig om keuzes te maken.’ 
     In Zaanstad zijn er vier opties. 
Delen van de gemeente waar geen 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn, 
zoals bijvoorbeeld oude dorpskernen, 
met lintbebouwing en mooie Zaanse 
huisjes. Twee: gebieden waar de ge-
meente het initiatief aan anderen 
laat en maar een eis stelt aan plan-
nenmakers: zorg dat de omwonen-
den ook blij zijn met het plan, zoals 
het gasfabriekterrein in Krommenie. 
Drie: kansrijke projecten waarvoor 
de gemeente de rode loper uitrolt, 
zoals Hemmes. En vier: gebieden 
waar de gemeente strategisch stuurt 
op ontwikkelingen, zoals Zaandam 
centrum met zijn beroemde hotel 
Inntel - zeventig gestapelde Zaanse 
huisjes -, het nieuwe stadhuis en een 
vers gegraven gracht. Die laatste zijn 
belangrijk voor de uitstraling van de 
stad en de economie. Straat loopt 
zich het vuur uit de sloffen om markt-
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ACTIETEAM ONTSLAKKEN GEBIEDSONTWIKKELING
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FRISO DE ZEEUW: 

‘DÁT IS WAAR 
ONTSLAKKEN OVER 
GAAT: DIMMEN MET 
NOTA’S EN REGELS’
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partijen te enthousiasmeren. Zonder 
daarbij overigens een dik programma 
van eisen op tafel te leggen. 

DE BIJL IN DE KERSTBOOM
De Wro, Wet op de ruimtelijke orde-
ning (1965), werkte goed tot midden 
jaren zeventig. Vanaf dat moment 
groeide er langzamerhand een na-
genoeg ondoordringbaar woud aan 
regels. Sectoren als water, milieu, 
natuur, infrastructuur en veiligheid, 
gingen steeds sterker hun deelbelan-
gen met eigen wetten en regels be-
schermen, zoals de geluid- en milieu-
normen. Door de stijgende welvaart 
was hier ook geld voor. De Zeeuw: 
‘De wetgeving werd een kerstboom 
vol ballen, slingers en beschermen-
gelen. De bureaucratie vertraagt de 
besluitvorming gigantisch: ambte-
naren van alle sectoren nemen ieder 
plan gedetailleerd onder de loep. Dat 
is hun goed recht, maar het wordt 
lastiger om het overzicht te bewaren. 
En de lol van de creatieve kant van 
het werk verdwijnt zo. Ook de juridi-
sering is een vertragende factor. Niet 
zelden draait de bestuursrechter van 
de Raad van State, na bezwaren van 
burgers of milieuorganisaties, een 
besluit terug.’

Om de beweging te keren zette 
minister Schultz van Infrastruc-
tuur en Milieu een ambitieuze wet-
gevingsoperatie in gang.  Met de 
Omgevingswet (verwachte inwer-
kingtreding 2018) zet ze de bijl in 
de kerstboom: 40 wetten en 120 
Algemene maatregelen van bestuur 
(AMvB) maken plaats voor één wet 
en vier AMvB’s. 

De Zeeuw: ‘Dát is waar ontslak-

ken over gaat: dimmen met nota’s en 
regels. En een andere, onbureaucra-
tische, minder risicomijdende hou-
ding van bestuurders en ambtena-
ren.’ Met de wet krijgen gemeenten 
meer vrije afwegingsruimte om in te 
kunnen spelen op situaties ter plaat-
se. Toch houdt De Zeeuw een slag om 
de arm. ‘Ik balanceer tussen hoop en 
vrees, waarbij mijn vrees zou zijn dat 
de Omgevingswet tóch oude wijn in 
nieuwe zakken blijkt te zijn.’ 

BESTUURLIJKE MOED
Met het project ‘Nu al Eenvoudig 
Beter’ stimuleert het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu overheden 
om nu al vrijer te besturen, vooruit-
lopend op de nieuwe Omgevingswet. 
Wachten op de nieuwe wet is lang 
niet altijd nodig: er kan nu al veel. 
Lennert Goemans is als projectlei-
der van ‘Nu al Eenvoudig Beter erg 

gecharmeerd van de Zaanse woning-
bouwplannen op Hemmes. ‘Het is 
één van de mooie pilotprojecten die 
voorbij komen.’ ‘Ontslakken vergt 
wel bestuurlijke moed,’ zegt hij. ‘Het 
Hoogheemraadschap van Rijnland  
toonde die door flink te wieden in de 
eigen, soms al te gedetailleerde re-
gels. Dat scheelt een hoop geregel en 
kosten voor vergunningen. Vroeger 
was het: ‘nee, tenzij’, en nu is het: ‘ja, 
tenzij’.  • JA  

Gemeenten kunnen nog meedoen 
aan het programma Ontslakken 
2015. Meer informatie: 
Jos Feijtel, tel. (06)53375733
jos.feijtel@gmail.com 

Meer informatie op: 
www.houdheteenvoudig.nl 
www.nualeenvoudigbeter.nl
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BURGERS MAKEN ZELF PLAN VOOR 
WONINGEN OP HEMMES

Burgers maakten zelf een plan voor woningbouw op Hemmes, een schiereiland in de 
Zaan, vertelt wethouder Dennis Straat. Op de locatie komen tachtig woningen en er 
worden replica’s gebouwd van oude Zaanse molens die energie gaan opwekken. De 
cacaoboterfabrieken die geluid en geur produceren, vormen een knelpunt. Volgens 
de huidige wetgeving is woningbouw op Hemmes niet mogelijk. Straat: ‘We zoeken 
een weg om te voorkomen dat die regels de plannen frustreren. Uit gesprekken blijkt 
dat fabrieken er alles aan willen doen om binnen tien jaar geluid en geur sterk terug 
te dringen. Op het ministerie van Infrastructuur en Milieu horen we dat de Omge-
vingswet openingen biedt om dit zó te regelen. En toekomstige bewoners moeten 
zich realiseren waar ze gaan wonen, en dat niet met zekerheid te zeggen valt hoe 
het leefmilieu er over tien jaar uitziet.’ 

De gemeente Zaanstad heeft de Nu al Eenvoudig Beter-trofee 2014 gewonnen met 
het project “De Hemmes”

RUIMTELIJKE ORDENING

DENNIS STRAAT: 

‘AMBTELIJKE 
CAPACITEIT IS 
SCHAARS, 
HET IS DAAROM 
NODIG OM KEUZES 
TE MAKEN’ 

Het schiereiland de Hemmes ligt in de Zaan en hoort bij de wijk ’t Kalf in Zaandam-Noord
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rma Woestenberg, gemeentesecretaris van ’s-Her-
togenbosch, bemoeit zich normaal gesproken niet 
op uitvoeringsniveau met de dienstverlening aan 
burgers. Met het project om de Waardering On-

roerende Zaken (WOZ) efficiënter, goedkoper en beter 
te bepalen, heeft ze zich wél intensief bemoeid, ook om-
dat ze lid is van de Interbestuurlijke taskforce beter en 
concreter. ‘Ik werd gegrepen door de mogelijkheden om 
het leven van burgers te veraangenamen door slimmer te 
werken. Echt ontzettend leuk als dat lukt.’

In Tilburg kunnen burgers met het project Interac-
tieve WOZ in een web-omgeving hun WOZ-gegevens in-
zien en van commentaar voorzien. Als hun opmerkingen 
terecht zijn, verandert de WOZ-waardering. Het project 
levert winst op: minder bezwaren en dalende onvrede bij 
de burgers. Dat was nodig, een paar jaar geleden lag het 
aantal bezwaren in ’s-Hertogenbosch 8 procent boven het 
landelijk gemiddelde. Woestenberg: ‘Inmiddels zitten we 
op 1 procent - fiks onder het landelijk gemiddelde van 2 
procent.’ Ze hebben vooral ingezet op een telefoonteam. 
Als in februari de definitieve WOZ is verstuurd, zit een 
belteam klaar om uitleg te geven: achttien mensen, onder 
wie veel taxateurs. 

TRANSPARANTE FORMULE BESTAAT NIET 
‘Dat team verdient zichzelf dik terug,’ zegt Woestenberg. 
‘De WOZ en de Onroerende Zaakbelasting (OZB) die 
erop gebaseerd is, zijn nare en ingewikkelde regelingen 
die veel misverstanden oproepen. Veel burgers denken 
bijvoorbeeld dat hogere WOZ-waarderingen de gemeen-
te méér belastinginkomsten oplevert. Dat is niet zo. Het 
tarief van de OZB daalt als de totale WOZ-waarde stijgt 
en andersom. Dat OZB-tarief wordt jaarlijks door de ge-
meenteraad vastgelegd.’ 

Ander misverstand: de WOZ kan op drie cijfers 
achter de komma nauwkeurig berekend worden. De 
irrationele factor ‘marktwaarde’ blijft deel uitmaken 
van de WOZ-waardering. De WOZ berekenen met 
een compleet transparante formule? Onmogelijk. Ze 
vertelt dat de Interbestuurlijke taskforce met een pi-
lot in vier wijken gezocht heeft naar zo’n rekenfor-
mule, maar dat de resultaten zó sterk afweken van 
het gestelde doel, dat ze besloten deze weg te verlaten.

’s-Hertogenbosch koos ervoor de communicatie sterk te 
verbeteren en burgers telefonisch uitvoerig uitleg te ge-
ven. Vindt de taxateur dat de bellende bezwaarmaker 
gelijk heeft, dan wordt de WOZ ook onmiddellijk aange-
past. En ziet het belteam geen reden de WOZ te veran-
deren, dan stemt de uitleg de beller vaak tevreden. Wie 
na het telefoontje nog steeds bezwaar wil maken, kan dat 
uiteraard doen. 

De sterke daling van het aantal bezwaren in ’s-Herto-
genbosch levert de gemeente behalve betere dienstverle-
ning, ook een forse besparing op van kosten en werktijd, 
vertelt Woestenberg. ‘Een rechtszaak voorbereiden is 
tijdrovender dan burgers de WOZ telefonisch toelichten.’

DURE BUREAUTJES 
‘Er is nog een raar fenomeen dat een rechtsgang extra 
duur maakt. No-cure-no-pay bureautjes tekenen voor 
burgers gratis bezwaar aan tegen een WOZ. Als de rech-
ter de WOZ aanpast, ook al gaat het om een marginaal 
bedrag, dan krijgen die bureautjes evengoed per zaak 
honderden euro’s vergoeding, te betalen door de ge-
meente. Dat is wettelijk zo geregeld 
en dus een gegarandeerd lucratief 
verdienmodel. Ieder bezwaar dat het 
telefoonteam kan voorkómen, elimi-
neert het risico om zo’n bureautje te 
moeten betalen.’ 

Woestenberg begrijpt waarom 
er zo weinig bestuurlijk aandacht is 
voor een klantvriendelijke en effici-
ente WOZ-bepaling: belastingen zijn 
gewoon geen sexy onderwerp. Maar 
terecht vindt ze het niet. ‘Er is veel 
winst te behalen. Het wiel hoeft niet meer uitgevonden 
te worden, er is al heel veel kennis en ervaring in het hele 
land. Niet alleen in ’s-Hertogenbosch zijn de resultaten 
positief. Ook de gemeenten Tilburg, Drechtsteden en 
Rotterdam zijn koplopers.’ • JA

Beter en concreter gaat het project afsluiten met een publi-
catie van alle creatieve ideeën, geboren in de koplopende 
gemeenten, over een snellere, goedkopere en klantvriende-
lijkere WOZ-waardering.
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BELASTINGEN

WOZ-BELTEAM 
VERDIENT ZICHZELF 

TERUG

KLANTVRIENDELIJKE EN EFFICIËNTE WOZ-BEPALING NIET SEXY?

In Tilburg kunnen burgers via internet de WOZ-gegevens inzien en becommentariëren. En 
hebben ze in ’s-Hertogenbosch vragen? Dan staat er een belteam voor ze klaar. 

I

‘EEN RECHTSZAAK 
VOORBEREIDEN 
IS TIJDROVENDER 
DAN BURGERS DE 
WOZ TELEFONISCH 
TOELICHTEN’
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Zolang het niet concreet wordt, vindt iedereen dat re-
gels in verhouding moeten staan tot het beleidsdoel. 
Ze moeten goed zijn uit te voeren bovendien. Maar in 
de praktijk zijn regels het resultaat van politieke afwe-
gingen. Een nuchtere wetenschappelijke blik leert dat 
veel regels  geen effect of zelfs negatief resultaat sor-
teren. 

en drinkwatervoorzieningen. Ook de regels voor voedselveiligheid ver-
lengden de gemiddelde levensduur aanzienlijk. Maar veel van wat de 
overheid daarna verplicht stelde, deed weinig of niets. Helsloot heeft 
voorbeelden genoeg: de verplichte rookmelder (‘ik heb er zelf aan 
bijgedragen dat hij er kwam, mea culpa’), de verplichte autogordel, 
de groenverlichte bordjes met ‘nooduitgang’ die verplicht zijn in elke 
ruimte waar meer dan dertig mensen in kunnen. Niets van terug te zien 
in de statistieken, alles ijdelheid. Wel is er een duidelijk verband tussen 
levensduur en welvaart; geld maakt niet per se gelukkig, maar (statis-
tisch gesproken) wel gezond. Iets dergelijks geldt voor bedrijven. In be-
drijven die winst maken gebeuren minder ongelukken. ‘We weten nog 
niet hoe dat komt, de hypothese is dat een gezond bedrijf eerder in-
grijpt als het ergens piept,’ zegt Helsloot. De overheid moet terughou-
dend zijn met nieuwe regels. ‘Regels naleven kost geld, dat gaat ten 
laste van de bedrijfsvoering, wat per saldo slecht is voor de veiligheid.’ 

RISICOREGELREFLEX
Nieuwe veiligheidsregels zijn vaak het gevolg van ongelukken en inci-
denten. Margo Trappenburg, hoofddocent bestuurs- en organisatiewe-
tenschappen aan de Universiteit Utrecht, bedacht de term ‘risicoregel-
reflex’. Het is de neiging tot overregulering vanuit de veronderstelling 
dat de overheid overal voor verantwoordelijk is. 

Het onderwerp is actueel. De rondetafelbijeenkomst vindt plaats 
vlak nadat een verwarde man binnendrong bij het NOS Journaal. 
De hoofdredactionele commentaren van het AD en De Telegraaf zijn 
niet mals. ‘Hoe kan zoiets? Dit mag nooit meer gebeuren.’ Het ty-
peert hoe overtrokken media kunnen reageren, vindt burgemeester 
René Verhulst van Goes (regionaal ambassadeur Zeeland). ‘Inciden-
ten met verwarde mensen zijn niet te voorkomen. Met een pistool in 
je hand, kom je overal binnen.’ Tweede Kamerlid Ziengs ziet op het 
Binnenhof vaak het mechanisme dat media iets aan de kaak stellen 
en parlementariërs onmiddellijk vragen welke maatregelen de mi-
nister gaat nemen. ‘Het vragenuurtje is me soms een gruwel.’ 

De ironie is dat burgers helemaal niet van de overheid verwachten 
dat incidenten onmiddellijk leiden tot maatregelen. ‘Na een ramp of 
een ernstig incident is de opgave voor bestuurders om te laten zien 
dat ze er zijn, dat ze geschokt zijn. Bestuurders hoeven niet onmiddel-
lijk iets inhoudelijks te zeggen,’ zegt Helsloot. ‘Maar,’ reageert Ziengs, 
‘er is wel verschil tussen bestuurders en politici. In de Tweede Kamer 
heb je de zogenoemde ‘patatbalie’ waar journalisten zich verdringen 
om Kamerleden commentaar te vragen op de actualiteit, daar gaat een 
behoorlijke druk vanuit.’ Toch is het de kunst om het hoofd koel te hou-
den, stelt directieraadslid Kees Jan de Vet van de VNG, ook deelnemer 
aan het debat: ‘Minder reflexen, meer reflectie.’

RISICOREGELREFLEX

VEEL REGELS SORTEREN WEINIG EFFECT

MINDER REFLEXEN
MEER REFLECTIE
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IRA HELSLOOT: 
‘HET EFFECT 
VAN REGELS OP 
DE VEILIGHEID 
EN DE 
LEVENSDUUR 
VAN MENSEN IS 
BEPERKT’

et netwerk van gemeentebestuurders rond het pro-
gramma Beter en concreter vroeg de leden van de 
Tweede Kamer om in een rondetafelbijeenkomst te 
reflecteren op de rol van verschillende overheden als 

regelgever. Hoe komt het dat nog zo vaak regels worden gesteld die 
veel geld kosten maar louter ergernis opleveren? Onder gemeen-
tebestuurders is behoorlijk veel enthousiasme voor het onderwerp, 
blijkt uit de opkomst. Van de leden van de Tweede Kamer is alleen 
Erik Ziengs (VVD) van de partij.  

Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, schetst dat uit de statistieken blijkt dat het ef-
fect van regels op de veiligheid en de levensduur van mensen beperkt 
is. De grote sprongen voorwaarts zaten in het aanleggen van riolering 

H
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RISICOREGELREFLEX

VEEL REGELS SORTEREN WEINIG EFFECT

MINDER REFLEXEN
MEER REFLECTIE

ANDERMANS GELD 
GEEF JE MAKKELIJK 
UIT 

Op advies van sectorspecia-
listen van de brandweer en de 
commissie Tunnelveiligheid 
krijgt een tunnel van honderd 
meter vijf dure nooduitgan-
gen. De adviezen komen van 
gemeentelijke specialisten die 
kunnen stellen dat de extra 
veiligheid niets kost; het rijk 
moet betalen. 

ONEINDIGE PROFES-
SIONALISERING 

De gerechtelijke dwaling bij 
de Schiedammer Parkmoord 
leidt tot een aanscherping van 
de opsporing: extra oplei-
dingseisen voor ondervragers 
en bij elk verhoor minimaal 
twee agenten aanwezig. De 
verzwaarde eisen zetten de ca-
paciteit onder druk, het gevolg 
is dat de opsporingspercenta-
ges dalen.

VEILIGHEID 
BOVEN ALLES

Onder druk van de Tweede Ka-
mer geeft het rijk 550 miljoen 
euro uit aan het ondergronds 
brengen van hoogspannings-
lijnen en het uitkopen van 
huiseigenaren van woningen. 
Het veiligheidsrisico van 
hoogspanningslijnen is niet 

aangetoond. Tegenargumenten 
worden in de kiem gesmoord 
met het argument dat de spre-
kers zich niets aantrekken van 
veiligheid. Gemeenten moeten 
een kwart van de kosten van 
deze rijksmaatregel betalen. 

OVERREAGEREN EN 
INDEKKEN

In reactie op de zedenzaak 
in Amsterdam legt de sector 
Kinderopvang zichzelf de vier-
ogen-maatregel op. Dit vraagt 
extra personele inzet die de 
kwaliteit niet ten goede komt, 
de kosten stijgen wel. Het inci-
dent met de peuter Savannah 
leidt tot veel meer uithuis-
plaatsingen omdat gezins-
voogden het zekere voor het 
onzekere nemen, met nadelige 
gevolgen voor het kind. 

Het programma Risico’s en  
verantwoordelijkheden van het 
ministerie van BZK heeft een 
schat aan informatie opgele-
verd. Deze is voor alle bestuur-
lijk betrokkenen samengebracht 
in een Toolbox voor proportio-
nele bestuurlijke omgang met 
risico’s en verantwoordelijkhe-
den. De informatie is in boek-
vorm en ook online beschikbaar 
via www.risicoregelreflex.nl.

Gemeenten weten bij uitstek hoe verlammend de stapeling van 
(sectorale) regels in de praktijk uitwerkt, bijvoorbeeld bij ruimte-
lijke ontwikkelingen. De Vet en Commissaris van de Koning Wil-
librord van Beek van Utrecht, beiden lid van de Interbestuurlijke 
taskforce Beter en concreter, zijn het daarom roerend met elkaar 
eens: er moet veel meer wettelijke ruimte komen voor lokale inte-
grale bestuurlijke afwegingen, zowel in het ruimtelijke als in het 
sociale domein. 

Ook zijn in de praktijk de adviezen van sectorspecialisten vaak 
te star. De bestuurder staat onder druk omdat ‘hij hangt als het mis-
gaat’. Het vraagt bestuurlijke stoerheid om er tegenin te gaan. Zoals 
Eric Wiebes, die als wethouder in Amsterdam tegen het advies van 
de Inspectie Leefomgeving en Transport de metrotunnel openhield. 
Voorzitter Jan ten Hoopen van Actal vindt dat de wet moet ver-
anderen. ‘De bevoegdheden en het geld moeten bij elkaar worden 
gebracht, een specialist moet de kosten van zijn advies meewegen.’  
• AK/MA

ERIK ZIENGS: 
‘HET VRAGEN-
UURTJE IS ME 
SOMS EEN 
GRUWEL’ 

KEES JAN DE VET: 
‘HET IS DE 
KUNST OM HET 
HOOFD KOEL 
TE HOUDEN’

WILLIBRORD 
VAN BEEK: 
‘ER MOET MEER 
WETTELIJKE 
RUIMTE KOMEN 
VOOR LOKALE 
INTEGRALE 
BESTUURLIJKE 
AFWEGINGEN’

VIER HOOFDZONDEN 
BIJ DE RISICOREGELREFLEX

1

2

4
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e pilot is een samenwerking tussen MKB 
en VNO-NCW regio Zwolle, gemeenten 
en het UWV. Werkgevers krijgen te maken 
met één vaste contactpersoon in plaats van 

steeds wisselende dienstverleners. Na een proeftijd bepa-
len werkgevers zelf of de werknemer een contract krijgt 
en voor hoelang. Werknemers krijgen een no-riskpolis 
die het risico van langdurige ziekte afdekt. Opmerkelijk 
is dat werkgevers zelf voorstellen wat de loonwaarde is 
van de werknemer en hoe de begeleiding wordt geregeld.

Bert van Boggelen is van de Normaalste Zaak, een 
netwerk van 250 werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ 
vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen 
deel te nemen aan de arbeidsmarkt: inclusief onderne-
men. De bedrijven delen kennis en proberen ook andere 
ondernemers enthousiast te maken. Als kwartiermaker 
van de pilot ervaart Van Boggelen dat bedrijven en on-
dernemers mensen met een beperking graag een kans 
willen geven. ‘Uit christelijke of sociale overtuiging of 
omdat ze in hun eigen omgeving iemand kennen met 
een beperking. Andere bedrijven profileren zich graag 
als een maatschappelijk verantwoord bedrijf, al dan niet 

met een bedrijfseconomisch motief. De klanten van een 
buurtsupermarkt vinden het sympathiek als iemand met 
een beperking werkt in de zaak. Wat de drijfveer ook is, 
veel werkgevers willen echt wel.’ Een van de werkgevers 
van de Normaalste Zaak gaf de aanzet voor de pilot. ‘Hij 
kaartte aan dat er bij elke plaatsing gedoe is, bijvoorbeeld 
over de loonwaardebepaling of over de begeleiding.’ Rond 
dezelfde tijd waren het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en VNO-NCW in gesprek over de uit-
voering van het Sociaal Akkoord. Zo werd de afspraak ge-
maakt om een pilot te houden met regelluw werken. Het 
lag voor de hand om dat te doen in de regio Zwolle. Hier 
is een Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid waarin 
gemeenten en werkgevers in een goede verstandhouding 
samenwerken.

ÉÉN DUIDELIJKE INGANG
Waar lopen werkgevers tegenaan? Wat is het probleem? 
Van Boggelen hield aan het begin van de pilot een enquê-
te onder vijfentwintig werkgevers. De grootste hinderpaal 
blijkt te zijn dat er geen duidelijke ingang is. ‘Werkgevers 
weten niet wie ze moeten bellen als ze mensen met een 
beperking in dienst willen nemen. Het blijkt vervolgens, 
gek genoeg, moeilijk te zijn om aan mensen te komen. De 
instanties kennen de mensen blijkbaar niet. Verder vin-
den werkgevers het ingewikkeld dat de regelingen van 
het UWV anders zijn dan die van de gemeente, waarbij 
de regels van gemeenten onderling ook weer van elkaar 
verschillen. Werkgevers zeggen: trek de regels gelijk en 
compenseer ons voor de extra kosten die we maken.’ In 

VAN RECHTMATIGHEID NAAR DOELMATIGHEID

Veel ondernemers zijn gemotiveerd om mensen aan te ne-
men met een arbeidsbeperking. Maar ze raken ontmoedigd 
door de administratieve rompslomp. In de arbeidsregio 
Zwolle loopt een pilot waarbij werknemers aan de slag kun-
nen zonder frustrerende regels.

D

INCLUSIEF 
ONDERNEMEN 
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125.000 EXTRA BANEN 

De pilot Regelluw is opgezet in verband met de uitvoe-
ring van het Sociaal Akkoord. Daarin staat dat er in het 
bedrijfsleven tot 2026 100.000 banen moeten komen voor 
mensen met een arbeidsbeperking. De overheid moet zelf 
25.000 mensen plaatsen. Als de instroom achterblijft bij 
de jaarlijkse streefcijfers treedt een wettelijk quotum in 
werking.  De Normaalste Zaak is opgericht door MVO Ne-
derland (stichting Maatschappelijk Verantwoord Onderne-
men), werkgeversorganisatie AWVN en Start Foundation. 
www.denormaalstezaak.nl

De grote werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB en LTO 
zijn samen begonnen aan de actie ‘Op naar de 100.000 
banen’. Voorzitter van de branchevereniging van uitzend-
organisaties ABU Aart van der Gaag is de bestuurlijke trek-
ker van de campagne. Met een netwerk van ambassadeurs 
begint hij een offensief om bedrijven duidelijk te maken 
dat werknemers met een beperking productief en voorde-
lig zijn. Van der Gaag zegt dat veel werkgevers graag wil-
len. Anderen hebben nog een zetje nodig. ‘We moeten hen 
duidelijk maken dat het niet alleen maatschappelijk onder-
nemen is; mensen met een beperking zijn ook productief. 
Voor de beperking worden werkgevers gecompenseerd 
met loonkostensubsidie. Maar, werkgevers willen niet wor-
den gehinderd door allerlei regeltjes.’

35

ARBEID

VAN RECHTMATIGHEID NAAR DOELMATIGHEID

de pilot wordt daarin zoveel mogelijk voorzien. Een an-
der opmerkelijk verschil met de bestaande praktijk is dat 
de werkgever zelf de loonwaarde bepaalt, al moet de ge-
meente die formeel wel zelf vaststellen. 

Werkgevers bepalen zo in feite zelf hoeveel subsidie ze 
krijgen. Is dat niet vragen om moeilijkheden? Van Boggelen 
denkt van niet. ‘De huidige situatie levert juist veel moei-
lijkheden op. Een werkgever ziet in het bedrijf veel beter 
wat iemand presteert dan een consulent van de overheid. 
Die komt een paar uurtjes langs met wat vragenlijsten, de 
ondernemer maakt de werknemer de hele dag mee. Boven-
dien gaat het om relatief weinig geld. Heeft een werknemer 
50, 60 of 70 procent loonwaarde? Je kunt er veel effort op-
zetten om dat precies na te gaan, maar dat kost ook veel. 
Stel dat een paar procent van de ondernemers er op uit is 
op deze manier een slag te slaan, moet je dan al die anderen 
belasten met stapels papierwerk?’ De werkwijze in de pilot 
is gebaseerd op vertrouwen. Dat is cruciaal voor de motiva-
tie van werkgevers, zegt Van Boggelen. ‘Werkgevers voelen 
zich vaak benaderd als potentiële fraudeurs in plaats van 
als iemand die een kwetsbaar persoon een kans wil geven.’ 
De regels en controles zijn demotiverende factoren om aan 
de slag te gaan met mensen met een arbeidsbeperking. ‘Het 
systeem is gebaseerd op wantrouwen, de kern van de zaak 
is dat het doel voorop moet staan en niet de regels: van 
rechtmatigheid naar doelmatigheid.’ Maar dat wil niet zeg-
gen dat de overheid naïef moet zijn. ‘Als een ondernemer 
loonwaardes stelselmatig laag inschat en mensen nooit een 
vast contract aanbiedt, ga je vanzelf kijken of het wel klopt. 
Dan heb je een heel ander gesprek.’  • MA

ARBEIDSBEPERKTEN BIJ ZEUS

Bij Zeus Beton en Zeus Metaal in Hardenberg hebben der-
tig van de vijftig werknemers een beperking. Het begon 
toen de sociale werkplaats in de omgeving stopte met het 
eigen metaalbedrijf. Zeus nam de twaalf metaalwerkers 
over op detacheringsbasis. Later, toen het bedrijf groeide, 
kwamen daar ook Wajongeren bij. Zeus maakt roosters 
voor de agrarische sector en fundamenten voor het spoor. 
Directeur Johan Wemmink werkt graag met mensen met 
een beperking. De begeleiding van de mensen kost welis-
waar veel tijd. ‘Maar,’ zegt Wemmink, ‘het is mooi om met 
ze te werken.’ Met de subsidie van eerst het UWV en nu 
de gemeente kan het ook uit. Zeus is een van de bedrijven 
die meedoen aan de pilot Regelluw, binnenkort komen de 
eerste kandidaten. Wemmink hoopt dat het dan gemak-
kelijker wordt om in het bedrijf te kijken of een werkne-
mer daadwerkelijk geschikt is. Niet elke plaatsing is een 
succes. ‘Iemand moet bij ons passen, soms blijkt na een 
week dat een werknemer niet geschikt is voor de metaal, 
terwijl het er op het bureau in Zwolle goed uitziet.’ In de 
huidige situatie is er dan al veel papierwerk gedaan. Het is 
beter om iemand één of twee weken te laten proefdraaien, 
vindt Wemmink. Dat de arbeidsregio Zwolle regelluw wil 
werken juicht Wennink toe. ‘Veel bedrijven die wel willen 
werken met mensen met een beperking, hikken tegen de 
rompslomp aan. Iedereen heeft een hekel aan paperassen.’

BERT VAN BOGGELEN:
‘HET DOEL MOET VOOROP 
STAAN, NIET DE REGELS’
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UITNODIGING SLOTCONGRES 
BETER EN CONCRETER!

25 MAART IN PAUSHUIZE IN UTRECHT
12.45 - 17.00 UUR

DATUM 25 maart 2015 | 12.45 - 17.00 uur
LOCATIE Paashuize, Kromme Nieuwegracht 49 in Utrecht
DOELGROEP Gemeentebestuurders en gemeentesecretarissen
KOSTEN Geen

Onnodige bureaucratie demoraliseert professionals, ondernemers en burgers, 
maar bestuurders en gemeentesecretarissen kunnen er veel tegen doen. Dat 
is gebleken uit bijeenkomsten van Beter en concreter, een programma van 

de VNG en de ministeries van BZK en EZ voor het verminderen van 
regeldruk en verbeteren van dienstverlening en de kwaliteit van regels. 

Het programma stopt dit voorjaar, maar niet voordat we nog één keer luid de hoorn 
blazen. Op ons slotcongres komt alles samen: geleerde lessen, inspirerende praktijken 
en noties voor de toekomst.

PROGRAMMA

WELKOM  Arno Brok, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de Interbestuurlijke   
 taskforce van het programma Beter en concreter  
             
OPENING  Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

LEZINGEN  Niet de regels, maar het doel centraal stellen
 Jan ten Hoopen, collegevoorzitter Actal

 Beterweters in het publieke domein
 Margo Trappenburg, o.a. bijzonder hoogleraar grondslagen van het maatschappelijk 
 werk, Universiteit voor Humanistiek

 Passend contact tussen overheid en burgers
 Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur

SALONSESSIES Hoe meer mensen met een beperking aan het werk komen door regelluw werken
 Hoe dienstverlening voor burgers en ondernemers op een hoger plan kan
 Hoe slepende ruimtelijke procedures kunnen worden vlot getrokken
 Hoe we bureaucratie in het sociale domein kunnen voorkomen
 Hoe we de risicoregelreflex kunnen vermijden

SLOTAKKOORD Arno Brok
 Borrel

AANMELDEN WWW.CONGRESENSTUDIECENTRUM.NL/CONGRESKALENDER.ASPX
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