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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VERSLAG WORKSHOP INVOERINGSSTRATEGIEËN VOOR DE RAAD  

Workshop Raad op Zaterdag, 16 september 2017 

 

Oudhollands gezellig aan tafel rond een assenkruis:  

wat voor een (verander)type denk je dat je bent? 

 

De vier kwadranten op het bord geven inzicht in je houding ten opzichte van de Omgevingswet. Ben 

je vernieuwend of consoliderend? Calculerend (wat levert het op?) of onderscheidend (laten we 

eens wat uitproberen). De deelnemers zetten zichzelf met een geeltje op de kaart. Meestal een 

beetje tussen de vlakken in. Want het is allemaal niet zo zwartwit. ‘Je achtergrond bepaalt flink mee 

waar je staat,’ vertelt Eelke Horselenberg van de VNG. ‘Bestuurders zetten zichzelf vaak in het 

vernieuwende vak, de ambtelijke organisatie wil meestal consolideren. Het een is niet beter dan het 

ander, maar het is wel goed om erover in gesprek te gaan samen.’  

Zoveel gemeenten, zoveel opgaven, leert een rondje kennismaken. De raadsleden vertellen wat er 

speelt. Druk op de woningmarkt, groeien of juist niet, hoe maak je je ambities voor duurzame 

energie waar?  

Kerninstrumenten zijn niet saai, daar gebeurt het juist 

‘Wat is de beste invoeringsstrategie voor jouw gemeente?’ vraagt Horsselenberg de deelnemers. 

Irene van der Plas en Adger van Helden uit Katwijk kiezen ‘vernieuwend’. ‘Je moet er radicaal 

inzitten anders hobbel je maar voort,’ zegt Van Helden. Frank de Bruijn uit Heusden wil straks 

optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de wet en veel meer de inwoners betrekken. 

Richard van Hussel uit Nijkerk zegt dat hij de opbrengst van participatietrajecten soms dun vind. 

‘Verwachten we niet te veel?’ Het laat onverlet dat hij ook kiest voor vernieuwend. ‘Als het 

consolideren wordt, is straks alles weer dichtgetimmerd met regels.’ 

Allengs ontstaat een vrolijk rondetafelgesprek met een levendige uitwisseling van praktijken, 

voorbeelden en anekdotes. En de moraal van het verhaal? Inventariseer bestaand ruimtelijk beleid 

en waar de organisatie staat op het terrein van werkcultuur, dienstverlening en ICT, en 

samenwerking met andere overheden (en ketenpartners). ‘Ga het gesprek erover aan,’ is het 

advies van workshopleiders Eelke Horselenberg en André van Nijkerken. Is dat alles? Nee, er is 

nog iets zeker zo belangrijk. Niet in slaap vallen als het gaat over de kerninstrumenten van de wet. 

Juist bij het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan kan de raad bepalen wat hij wil. 

Daar gaat het over de normen. Hoe regel je de inspraak? Wil me meer of minder vergunningen? 

Hoeveel ruimte wil je geven? Hoeveel ruimte wil je houden om waar nodig een ongewenste 

ontwikkeling te kunnen tegenhouden? In de kerninstrumenten gebeurt het. Dat vraagt 

citroentjesfrisse en klaarwakkere leden van de gemeenteraad. 
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