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inleidinginleiding

Regeldruk is een hardnekkig probleem. Ondanks de aandacht voor dit onderwerp en de doelstellingen van 
verschillende kabinetten is regeldruk voor (kleine) ondernemers nauwelijks afgenomen. Regeldruk, en de 
daaronder vallende administratieve lasten, zijn de kosten die het bedrijfsleven moet maken om te voldoen aan 
de informatieverplichtingen die voortvloeien uit wetten en regels van de overheid. Het gaat om het verzamelen, 
bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie.

Als er zich een calamiteit voordoet, worden er al gauw nieuwe regels bedacht om in het vervolg problemen te 
voorkomen. Zelden worden regels opgeschoond of massaal geschrapt. Hierdoor is Nederland een land met een 
woud aan regels. Ondernemers ondervinden hier bij hun bedrijfsvoering vaak hinder van. Ook hindert het hen 
dat ze soms het nut van de regels niet onderkennen. 

Het kabinet probeert op zijn beurt al jaren de regeldruk te verminderen. Door bijvoorbeeld tegenstrijdige regels 
te schrappen, ministeries te verplichten om regels te verminderen en door nalevingskosten voor ondernemers 
te beperken. Het onderwerp blijft echter een thema waar je continu aandacht voor moet vragen. De gedachte 
daarbij is: als de aandacht voor belemmerende regels verslapt, moet de overheid over een paar jaar weer van 
voren af aan beginnen met het kappen van het woud aan regels. 

Niet alleen het Rijk, ook gemeenten zetten zich al jaren in om de regeldruk te beperken. Door de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) op te schonen op overbodige regelgeving, door vergunningen voor onbepaalde 
tijd af te geven, of te vervangen door een meldingsplicht, etc. Er zijn wel gemeenten die permanent aandacht aan 
belemmerende regels en het verbeteren van dienstverlening besteden. 
KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, brengt met dit document de aanpak van deze gemeenten 
in beeld. Wat doen deze gemeenten goed en kan hun -vaak succesvolle- aanpak anderen inspireren om ook 
regeldruk aan te pakken? Met dit document proberen wij antwoord te geven op de vraag: 

Dit document heeft het karakter van een quickscan, d.w.z. een schets van de praktijk van gemeenten. Om 
dit rapport te maken, sprak KING met acht gemeenten. De opbrengst van deze gesprekken levert een beeld 
op van de contouren van een succesvolle aanpak en welke elementen we vaak als werkende elementen bij 
deze gemeenten terugzien. We beginnen echter met een korte schets van belangrijke punten die Actal, het 
Adviescollege toetsing regeldruk, als aanpak bij gemeenten ziet. 

overzicht van gemeenten die aan de slag zijn met regeldruk 

Om een goede indruk te krijgen van wat gemeenten in de afgelopen jaren zijn gaan doen m.b.t. de aanpak van 
regeldruk, voerde KING het gesprek met het secretariaat van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk. 

Welk algemeen beeld is er m.b.t. de aanpak van gemeenten?

Het tegengaan van regeldruk is weerbarstig, niet eenvoudig en nog steeds nodig. Voor het effectief aanpakken 
van regeldruk is bestuurlijke dekking noodzakelijk om urgentie te creeëren en ruimte te bieden voor 
vernieuwing. De ambtenaren moeten het uiteindelijk uitvoeren, dus het blijft nodig om het beleid ook 
organisatorisch in te bedden. Politiek commitment is nodig om het onderwerp op de agenda te krijgen en te 
houden.  

Daarnaast is de aanwezigheid van een aanspreekpunt in de organisatie onmisbaar. Als niemand zich 
verantwoordelijk voelt voor regeldrukreductie dan is het risico aanwezig dat de voornemens in coalitieakkoorden 
onvoldoende hun weg in de organisatie vinden. Door regeldrukreductie  structureel te verankeren in bijvoorbeeld 
een programma of in procedures, kunnen afdelingen sneller schakelen en wordt regeldruk meer systematisch 
meegenomen. Ook is het effect van de aanpak dan sterker – de maatregelen blijven dan langer hangen. 
Gebaande paden worden doorgaans het eerst gekozen, te denken valt aan het schrappen van regels in de APV, 
het afgeven van vergunningen voor onbepaalde tijd of het vervangen van een vergunning met een meldingsplicht. 
Daarnaast zien we dat sommige gemeenten verder gaan met hun maatregelen. In die gemeenten wordt het 
standaard om bij elke nieuwe regel stil te staan, d.w.z. bij de consequenties van het uitvoeren en de effecten die 
zij hebben op de door de burgers en ondernemers ervaren regeldruk.

Vanuit het gemeenteperspectief speelt, naast de regels, dienstverlening een grote rol bij regeldruk. De ervaren 
regeldruk blijkt minder groot wanneer men het gevoel heeft dat men goed geholpen is. Bejegening is dus ook erg 
belangrijk. Dit vraagt om een houding met een nadruk op luisteren en meedenken, waarbij de vraag ‘Wat heeft 
u nodig?’ centraal staat. Een extra formulier of een week langer wachten blijkt minder erg als de service goed is 
en iemand weet waar hij aan toe is.

Regels zijn nodig. Het is dan ook de taak van de (Rijks)overheid om de regels te maken en te bewaken. Maar daar 
hoort ook de verantwoordelijkheid bij om de kwaliteit en naleefbaarheid van de regels te waarborgen. 
Tegenstrijdige en te specifieke regels houden ontwikkeling tegen. Het is daarom een uitdaging om goede regels te 
maken. Dat kan door het maken en handhaven van regels onderdeel te maken van een integraal afwegingskader. 
De verschillende lagen van de overheid hebben elk hun eigen regels en zijn daar ook verantwoordelijk voor. 
Daarbij is het belangrijk steeds af te wegen of een regel echt nodig en voldoende proportioneel is. En voldoende 
ruimte laat om mee te gaan met de tijd.

Er zijn verschillende methoden voor vermindering van regeldruk mogelijk en welke methode passend is hangt af 
van het beoogde doel. Pilots met regelluwe zones kunnen bijvoorbeeld goed werken om innovatie en 
ondernemerschap te stimuleren. Regelluwe zones zijn gebieden waarin bepaalde regels niet of in mindere mate 
gelden, zodat een ondernemer bijvoorbeeld minder (zware) vergunningen nodig heeft om een horecazaak te 
beginnen, of bouwwerken sneller of makkelijker gerealiseerd kunnen worden. Als het gaat om bezuinigen is het 
schrappen van regels een goede optie. Als het doel is de regeldruk voor ondernemers en inwoners te verminderen 
dan ligt het voor de hand om in te zetten op het schrappen van regels en daarnaast ook te kijken naar betere 
dienstverlening. Het is dus belangrijk het doel te bepalen en de methode daarop af te stemmen. 

‘Wat zijn de werkende elementen van de aanpak 
van regeldrukreductie bij gemeenten die hier 

succesvol mee bezig zijn?’

inleiding en vraagstelling

‘ ‘
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resultatenonderzoeksaanpak en verantwoording

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gekozen voor diepte-interviews met vooroplopende gemeenten van 
uiteenlopende grootte. Van de interviews zijn gespreksverslagen gemaakt waarna de terugkomende werkende 
elementen hieruit zijn gedestilleerd. Daarnaast zijn korte aanvullende interviews afgenomen met medewerkers 
van KING die bij gemeenten hebben meegewerkt aan regeldrukreductie.

Boekel    –  Jo Marcic, Hans van Zutven
Den Haag   –  Gerard Kroon
Eindhoven   –  Jeroen van den Hoogenhoff
Hollands Kroon   –  Arjen Akse
Hoogeveen   –  Gea Weerts, Gert Bolkestein
Noordoostpolder –  Olaf Storms, Nathalie Christiaens
Roosendaal   –  Marcella Goorden, Cees Lok
Rotterdam   –  Heleen Lobbe, Julia de Wachter
Actal    –  Marië Fabricotti
KING    –  Truus Vernhout

succesfactoren aanpak regeldruk

Tijdens de interviews met acht gemeenten zijn de werkende elementen, randvoorwaarden, belangrijkste winst 
en eventuele knelpunten besproken. De 10 werkende elementen hieronder komen voort uit de aanpak en 
ervaring van deze gemeenten. De soort aanpak en methode verschilt per gemeente, niet elke succesfactor is dan 
ook door elke gemeente genoemd maar alle factoren kwamen wel bij meerdere gemeenten naar voren.

Top 10 werkende elementen

1. Gewoon doen: Begin bij de eigen werkwijze, er kan meer dan je denkt.
2. Organisatorische inbedding: Zorg dat de aanpak past binnen een grotere beweging in de eigen organisatie. 

De algemene houding en bewustzijn zijn hierin fundamenteel.
3. Focus op dienstverlening: Regeldrukreductie is niet alleen het verminderen van regels maar ook het 

verminderen van druk.
4. Experimenteren: Ruimte om te experimenteren stimuleert innovatie en vermindert weerstand.
5. Inspraak stakeholders: Teveel inspraak gaat ten koste van slagvaardigheid en effectiviteit.
6. Bestuurlijk commitment: Verankering op politiek niveau zorgt voor rugdekking en sense of urgency bij het  

ambtenarenapparaat.
7. Contact met ondernemers: Door goed contact met de ondernemers worden hun wensen en behoeften 

duidelijk en kan daar gericht op ingezet worden.
8. Multidisciplinair team: Een team waarin alle betrokken afdelingen binnen de gemeente gerepresenteerd 

zijn, kan snel schakelen waardoor tijd bespaard kan worden en meer draagvlak gecreeerd wordt.
9. Urgentie: Maak gebruik van het aanwezige momentum, als de organisatie al in beweging is door 

bijvoorbeeld een fusie.
10. De winst van de flitsvergunning: Door bij de veelvoorkomende, standaard vergunningen, de afhandeling te 

versnellen kunnen gemeenten soms al aan de balie vergunningen afleveren.

onderzoeksaanpak en verantwoording resultaten
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top 10 werkende elementen van regeldrukreductie

WERKENDE ELEMENTEN 
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resultaten quickscan gemeenten

top 10 werkende elementen van regeldrukreductie
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organisatorische inbeddinggewoon doen

‘

‘

1.
gewoon doen

‘Eerst dachten we dat we een heel systeem voor de flitsvergunning op moesten 
zetten, maar uiteindelijk hebben we het zo snel mogelijk gedaan binnen de 
bestaande infrastructuur.’ – gemeente Noordoostpolder

‘Leg je oor te luisteren buiten en doe. Er kan meer dan je denkt. Probeer niet uit 
te leggen waarom iets niet kan en kijk hoe het wel kan.’ 
– gemeente Roosendaal

‘Gewoon doen, niet te lang gaan schrijven en uitwerken en een plan van 
aanpak maken. Natuurlijk moet je wel nadenken maar ook gewoon aan de slag 
gaan.’ – gemeente Hollands Kroon

Gemeente Eindhoven
‘Als het mogelijk is gewoon beginnen. Je hebt geen toestemming van bestuur of wethouder 
nodig. Hoe je je werk inricht daar heb je geen bestuurlijke rugdekking voor nodig en al 
helemaal niet omdat het een verbetering is in werkprocessen waar iedereen blij van wordt. 
Het document dat de deur uit gaat is hetzelfde document dat iemand zou krijgen via de 
oude procedure, het is dezelfde vergunning alleen het proces is gestroomlijnd.’

‘Gewoon doen’ is het meest genoemde advies aan 
andere gemeenten. Wat opvalt is dat er nauwelijks 
budget nodig is om bijvoorbeeld een flitsvergunning 
op te zetten. Elke gemeente kan beginnen met het 
aanpassen van de eigen werkwijze en het stellen van 
andere vragen.
 
Gemeente Eindhoven legt uit dat er geen toestem-
ming op bestuurlijk niveau aan te pas is gekomen 
omdat er inhoudelijk niets is veranderd. De flitsver-
gunning is nog steeds een volledige vergunning, 
waarbij de werkwijze zodanig is aangepast dat die 
binnen 1 dag verleend kan worden. ‘We doen een 
wettelijke taak en wij doen dat op de manier waarop 
wij denken dat dat het beste kan. Waarom zou je bij 
een aanvraag die je openslaat en waarvan je dan me-
teen ziet ‘dit wordt een vergunning’ dan nog een 

heleboel mensen daarvoor aan het werk zetten en van 
bordje naar bordje schuiven om tot dezelfde conclu-
sie te komen?’

In gemeente Hoogeveen is wel eerst een project op-
gestart om de verandering in gang te zetten. Er werd 
heel slagvaardig gewerkt, met het omzetten van het 
gevoel van urgentie naar een nieuwe werkwijze waren 
slechts vier weken gemoeid. Dit is een bijzonder voor-
beeld van hoe snel het kan gaan als het met beide 
handen wordt aangepakt.

Ambtenaren zijn in veel gemeenten geneigd om eerst 
toestemming te halen, maar dit is dus lang niet altijd 
nodig. Er is veel mogelijk binnen de eigen werkwijze 
en dat kan in veel gevallen gewoon in gang gezet 
worden.

Begin bij de eigen werkwijze, er kan meer 
dan je denkt.

‘

‘

2.
organisatorische
inbedding

‘De hoofdtaak van de gemeente is faciliteren van burgers en ondernemers, 
niet obstructies opwerpen. Deze manier van werken zit in de haarvaten van de 
organisatie. Het is een kwestie van bewustzijn.’ – gemeente Noordoostpolder

‘Uiteindelijk is het belangrijk om te werken aan bewustwording bij alle 
collega’s en bij de gemeenteraad. Ze maken zich zorgen om nieuwe regeldruk 
maar ze zitten er natuurlijk zelf bij als het gebeurt.’ – gemeente Den Haag

‘De klant is koning, dit is een flinke cultuurshock. Je werkt bij de gemeente 
maar je bènt niet de gemeente, de gemeente is eigenlijk buiten.’ 
– gemeente Boekel

Hollands Kroon
‘Pak regeldruk niet geïsoleerd aan, maar voeg het toe aan een grotere beweging in de 
organisatie. Laat ook binnen de organisatie regels vallen, daardoor werkt het eerder en 
is het bestuurlijk ook logischer om het op die manier aan te pakken.’

Als regeldrukreductie is ingebed in de organisatie, 
loopt het door alle afdelingen heen. Het is van belang 
dat het niet blijft bij de trekker van een project maar 
dat de hele organisatie wordt meegenomen. Iedereen 
wordt dan geacht mee te denken en dit is een uitda-
ging op zich. De gemiddelde ambtenaar houdt niet 
van verandering dus een nieuwe aanpak vraagt over-
tuigingskracht en aanpassingsvermogen. Opvallend 
is dat medewerkers vaak uiteindelijk zelfs enthou-
siast worden en eigenaarschap ontwikkelen over de 
nieuwe werkwijze, of zelfs met nieuwe ideeën komen.

In eerste instantie zijn medewerkers geneigd goed uit 
te leggen waarom iets niet kan of mag. Toch blijkt dat 
ze ook kunnen bedenken hoe het, binnen de regels, 
wèl zou kunnen, wanneer ze werden uitgedaagd om 
creatief te denken. Deze nieuwe mindset maakt het 
werk leuker, voor sommigen is het zelfs een 
‘verademing’ om de regels op een andere manier te 
bekijken.

Anderen zien het als een sport om dingen snel 
geregeld te krijgen. Daarnaast voelen medewerkers 
zich meer gesteund in de keuzes die ze maken als zij 
worden aangemoedigd mee te denken met de klant.  

Eenmaal het roer omgegooid wordt het binnen het 
gemeentehuis cultuur om te proberen regeldruk te 
verminderen en bij elke regel te vragen waar die regel 
oorspronkelijk voor bedoeld was en of hij nog voldoet 
aan die behoefte. Bij gemeente Noordoostpolder 
is de afspraak: als er geen hoger doel is, is gaat de 
regel eraan. Dit lijkt misschien rigoreus maar zou een 
goede vuistregel kunnen zijn. In gemeente Den Haag 
is regeldrukreductie ook doorgedrongen tot de poli-
tieke laag: er komt bij elk raadsvoorstel een passage 
om aan te geven hoe er over de aanwas van nieuwe 
regels is nagedacht.

Zorg dat de aanpak past binnen een 
grotere beweging in de eigen organisatie. 
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focus op dienstverlening

‘

‘

3.
focus op
dienstverlening

‘De nieuwe uitdaging is om met de regels die er zijn goed om te gaan, ze goed 
uit te leggen. Daar is winst te behalen.’ – gemeente Rotterdam

‘De ondernemer snapt best wel dat bepaalde dingen moeten in het algemeen 
belang, maar dan moet je het wel uitleggen. Je moet met elkaar in gesprek 
gaan. De dienstverleningskant moet op orde zijn.’ – gemeente Den Haag

‘De regels gaan we niet veranderen, maar we kunnen wel zorgen dat je aan de 
voorkant weet waar je aan toe bent. En wat je nodig hebt om het voor elkaar 
te krijgen. We hebben niet de regels verminderd, maar de dienstverlening 
verbeterd.’ – gemeente Noordoostpolder

Er zijn regels die je nou eenmaal nodig hebt en dat 
begrijpen ondernemers ook. Alleen een wildplasser 
heeft last van een regel die wildplassen verbiedt, en 
daar is de regel ook voor bedoeld. Alle regels afschaf-
fen kan niet, vinden alle geïnterviewden. Wat wèl kan 
is de regels zo formuleren en toepassen dat inwoners 
en ondernemers de regeldruk die regels tot gevolg 
kunnen hebben niet meer ervaren. 

Opvattingen over regels verschillen. Regels blijken 
soms moeilijk te interpreteren, zelfs voor de ambtena-
ren die ermee werken. Zelfs lokaliseren waar bepaal-
de regels binnen de gemeente belegd zijn, kan erg 
lastig zijn. Dat was een eyeopener voor de gemeente 
Rotterdam. Met het vinden van de ’regeleigenaar’ wa-
ren ze heel veel tijd kwijt, veel meer tijd dan verwacht. 
De ervaring is dat je nog zo veel regels kunt schrap-
pen en het allemaal netjes kan organiseren, maar dat 
dit toch nog altijd weinig merkbaar kan zijn voor de 
ondernemer.

Pas als je als gemeente benaderbaar bent en laat zien 
dat er meegedacht wordt dan zal de ondernemer de 
gemeente positiever waarderen. 

De subjectieve regeldruk is hierin erg belangrijk. Ook 
als het aantal formulieren dat een ondernemer of 
inwoner moet invullen niet verandert, kan de regel-
druk verminderen. De ervaren regeldruk kan namelijk 
worden beïnvloed door goede communicatie en een 
vlotter proces dat wordt doorlopen om de dienst te 
verlenen. Dit wordt bijvoorbeeld in gemeente 
Hoogeveen gedaan door snel duidelijkheid te bieden: 
binnen een week is de vergunning rond of weet de 
aanvrager wat er nog nodig is en wanneer de vergun-
ning verwacht kan worden. Er zijn niet minder regels 
of minder formulieren, maar het proces is gestroom-
lijnd en daardoor komt de aanvrager niet voor onaan-
gename verrassingen te staan. De communicatie is 
helder en persoonlijk, waardoor verwachtingen goed 
gemanaged kunnen worden.

Regeldrukreductie is niet het 
verminderen van regels alleen maar ook 
het verminderen van druk.

Gemeente Den Haag 
‘Het schoonvegen van je regelgeving moet je blijven doen, maar wat nog belangrijker is, is 
dat de dienstverlening daaromheen op orde is en daar zijn nog heel wat slagen te maken.’

focus op dienstverlening

Gemeente Rotterdam 
‘Een belangrijke constatering is dat 
ondernemers vaak maar een beperkte wens 
hebben, een klein verzoekje. Een winkel met 
creatieve ondernemers wil eens per week bij 
een workshop een drankje schenken en als 
het mooi weer is willen ze wel eens buiten 
staan. Daar heb je meteen een terrasver-
gunning en een drank- en horecavergun-
ning voor nodig, en extra personeel. Er 
is geen tussenweg en dat maakt maatwerk 
heel moeilijk, vanwege zowel lokale als 
landelijke regels. 
De ondernemers in onze pilot willen vaak 
eigenlijk maar iets kleins, daar is de 
regulering niet op ingericht. De vraag van 
de ondernemer en het aanbod van de 
gemeente sluiten niet op elkaar aan.
Een voorbeeld hiervan is een piepklein 
restaurantje waar in het weekend 
livemuziek was. Boven was de gitaarmuziek 
niet te horen, dus de eigenaar wilde het 
geluid iets versterken. De enige optie die 
vanuit de gemeente geboden werd was een 
‘discovergunning’, de zwaarste vergunning 
waarbij ook de milieudiensten geluids-
testen moeten doen. De simpele vraag, 
gitaarmuziek als achtergrond in een klein 
restaurant iets harder spelen, kreeg een 
heel pakket aan voorwaarden en eisen als 
antwoord. Hierin is nog veel winst te 
behalen. Er moet ruimte komen voor 
maatwerk.’

Na of naast het schrappen van veel regels, het dor 
hout uit de APV halen bijvoorbeeld, is de opdracht 
ervoor te zorgen dat er kwalitatief goede regels zijn 
en vooral dat die zo lastenarm mogelijk zijn. Het 
goed uitleggen van de regels en de handhaving ervan 
logisch laten verlopen, maakt een groot verschil in 
de ervaren regeldruk bij de klant. Opvallend is dat de 
gemeenten waar veel regels geschrapt zijn, zoals Hol-
lands Kroon, aangeven er eigenlijk vrij weinig van te 
merken. Er zijn geen grote burenruzies of gevaarlijke 
situaties ontstaan maar de tevredenheid en waarde-
ring van de dienstverlening gaan ook niet omhoog. 
Er is meer nodig dan alleen het schrappen van regels 
om regeldrukreductie tot stand te brengen.

In gemeente Rotterdam is eerst gekozen voor een 
kwantitatieve aanpak, door het stellen van targets 
wordt het onderwerp tastbaar en krijgen mensen een 
idee van waar het over gaat. Kwantitatieve doelstel-
lingen zorgen voor begrip en bieden een stok achter 
de deur om in weinig tijd goede stappen te zetten. In-
middels is het laaghangend fruit geplukt in gemeente 
Rotterdam. De uitdaging is nu om zorgvuldig te kijken 
naar de regels die er zijn, om het voor ondernemers 
beter te maken. Hiervoor is een kwalitatieve aanpak 
nodig, dus steeds meer ingesteld op maatwerk.
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experimenteren

‘

‘

4.
experimenteren

‘Door de vernieuwde aanpak regeldruk ‘een experiment’ te noemen konden we 
de verstikkende regelgeving omzeilen. Een experiment werkt ook goed tegen 
weerstand en interne scepsis.’ – gemeente Hoogeveen

‘We noemen het een pilot en zo doen we alles wat eigenlijk niet mag.’ 
– gemeente Roosendaal

‘Experimenteren is een goede manier om de weerstand weg te nemen. Je moet 
zorgen dat er in de regelgeving ruimte is voor experimenteren. Wij hebben vorig 
jaar in de APV en experimenteerartikel opgenomen dus die basis is er.’
– gemeente Rotterdam

Door in een pilot tijdelijk bepaalde veranderingen aan 
te gaan kan een nieuwe aanpak uitgeprobeerd wor-
den, zonder het direct definitief te maken. Dit creeërt 
een omgeving waarin net iets meer kan. Een pilot 
wordt immers gemonitord en geëvalueerd waarna de 
veranderingen al dan niet blijvend worden. Met een 
experiment kun je ruimer met je eigen regels omgaan. 

Iedereen is voor vermindering van regeldruk, tot het te 
concreet wordt en er daadwerkelijk dingen verande-
ren of wegvallen in de regels en/of werkwijze. Vaak is 
er veel weerstand, zowel intern als extern, waardoor 
de effectiviteit van regeldrukreductie verminderd 
wordt. Vooral veiligheid en handhaving zijn geneigd 
bezwaren om niet mee te werken aan een experiment 
op te werpen, maar zij zijn ook de eersten die over-
stag gaan als blijkt dat alles goed verloopt.

Een deel van de weerstand kan weggenomen worden 
door een experimentstatus. Met name als men daarbij 
in gesprek gaat over de gevolgen en resultaten met 
de betrokken partijen. Op deze manier kan aandacht 
worden gegeven aan de zorgen van betrokkenen 
zonder afbreuk te doen aan de kracht van de beoogde 
veranderingen.

In gemeente Roosendaal is inmiddels bekend onder 
ondernemers dat de gemeente regelmatig pilots doet 
en daar wordt door hen ook gebruik van gemaakt. 
Het inzetten van pilots laat zien dat er mogelijkheden 
zijn. De gemeente Roosendaal heeft meegedaan aan 
de pilot Verlichte Regels van Platform31 en neemt 
daarnaast regelmatig nieuwe initiatieven op in het 
bestemmingsplan.

Ruimte om te experimenteren stimuleert 
innovatie en vermindert weerstand.

Gemeente Rotterdam
‘Er moet meer ruimte komen voor experimenten met meer juridische ruggengraat. 
Experimenteerregelgeving zou serieus aangepakt moeten worden.’

‘

‘

5.
inspraak 
stakeholders

‘Inspraak houdt winst tegen. Als je met iedereen in gesprek gaat wordt het 
eisenpakket te groot.’ – gemeente Hollands Kroon

‘Op het moment dat je toestemming gaat vragen, willen ze er ook wat van 
vinden. Wij hebben ze achteraf geconfronteerd met een verkorte procedure 
rondom het verlenen van vergunningen, wat goed werkte, en dan is snel 
iedereen tevreden en komt niemand nog met bezwaren of problemen om de 
hoek.’ – gemeente Eindhoven

‘De kracht van dit project was dat er maar één opdrachtgever was, de 
wethouder, en één opdrachtnemer, de projectleider. Wat de rest van de 
organisatie ervan vond was minder belangrijk.’ – gemeente Hoogeveen

Teveel inspraak gaat ten koste van 
slagvaardigheid en effectiviteit.

inspraak stakeholders

Hollands Kroon
‘Organiseer inspraak door wel te communiceren en te vragen hoe je mensen kunt helpen, 
zonder de basis van het plan ter discussie te stellen. Je mag het best klein houden qua 
inspraak, niet iedereen hoeft mee te praten.’

Het is belangrijk mensen te betrekken bij nieuwe 
plannen of ze tenminste goed op de hoogte te hou-
den, vinden de meeste geïnterviewden. Maar er waren 
ook gemeenten die juist het omgekeerde deden: zij 
beperkten het aantal deelnemers tot een slagvaardig 
groepje, vanuit de gedachte dat niet iedereen over-
al over mee hoeft te beslissen. Dat betekent echter 
niet dat zij niet kunnen worden meegenomen in het 
proces. Bijvoorbeeld door stakeholders beter te in-
formeren over het proces dat de gemeente doorloopt. 
En door beter de wensen en behoeften op te halen, 
zonder dat zij op de stoel van de beslissers belanden. 

Draagvlak binnen en buiten de organisatie blijft nood-
zakelijk om zaken voor elkaar te krijgen, toch is het 
verstandig kritisch te kijken naar wie op welke manier 
inspraak moet krijgen. De APV is een sanctiemiddel, 

daarom ligt het niet voor de hand om dat te bespre-
ken met degene die gesanctioneerd wordt. Zo heeft 
gemeente Hollands Kroon, om het eisenpakket 
overzichtelijk en behapbaar te houden, bewust niet 
gepraat met inwoners, ondernemers, horeca, politie, 
etc. over het schrappen van 70% van de APV. Dit 
heeft bijgedragen aan de slagvaardigheid van het 
project. Goede communicatie is hierbij wel van belang 
om te zorgen dat bepaalde stakeholders, zoals de 
politie, op de hoogte zijn van wat er gaande is.

Burgerparticipatie wordt over het algemeen heel 
belangrijk gevonden, maar kan ook de nodige proble-
men opleveren. Om dit te voorkomen kan inspraak 
wellicht anders ingestoken worden. Niet het beleid 
zelf ter discussie stellen maar in plaats daarvan de 
randvoorwaarden voorleggen. 
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6.
bestuurlijk 
commitment

‘Er was vraag vanuit de politiek, de wethouder was erg enthousiast om het idee 
van Boekel over te nemen. Het was zijn idee toen hij nog in de raad zat, dus hij 
wilde achteraf wel graag zijn succes met de raad delen.’ 
– gemeente Noordoostpolder

‘Bestuurlijke dekking heeft topprioriteit. De raad wilde steeds een nieuwe fase 
en dat gaf mij een middel om druk te kunnen zetten.’ – gemeente Den Haag

‘We zijn met raadsleden langs de ondernemers gegaan zodat zij zelf konden 
uitleggen waar het over ging en hoe zij geparticipeerd hadden in het hele 
proces. Daarna konden ze eigenlijk geen nee meer zeggen.’ 
– gemeente Roosendaal

Het is belangrijk dat er een vorm van politiek commit-
ment is. Bijvoorbeeld een wethouder die actief het 
ambtenarenapparaat weet te activeren en mobilise-
ren. Om echt iets aan regeldruk te doen, moet je de 
grenzen opzoeken en daar heb je bestuurlijke rugdek-
king voor nodig. Het tegengaan van regeldruk is niet 
eenvoudig en het is daarbij belangrijk om ambtenaren 
scherp te houden.

In gemeente Hollands Kroon kwam de vraag vanuit de 
burgemeester en stond het college van begin af aan 
achter de beweging die werd ingezet. ‘De raad was 
enthousiast over het abstracte plan, namelijk minder 
betutteling, minder regels, meer vrijheid, maar toen 
er een contreet voorstel lag met regels ging het bijna 
mis. 

Uiteindelijk hebben we de zorgen van de raad weg 
kunnen nemen door een vangnet te creëren voor 
inwoners die tussen wal en schip zouden kunnen 
vallen.’ – Gemeente Hollands Kroon.

Bestuurlijke steun geeft een extra prikkel, het creeërt 
meer urgentie. Daarnaast kunnen bestuurders 
‘scoren’ met een mooie aanpak vermindering regel-
druk. 

Uiteindelijk dient het ambtelijk apparaat de bestuur-
ders dus is het niet meer dan logisch dat door de 
bestuurders het belang en nut van regeldrukreductie 
wordt ingezien en uitgedragen.

Verankering op politiek niveau zorgt 
voor rugdekking en sense of urgency bij 
het ambtenarenapparaat.

bestuurlijk commitment

gemeente Boekel
‘Burgemeester Van de Vondervoort heeft de aanzet gegeven voor het Boekels Model. 
Het Boekels Model is gebaseerd op twee pijlers:

1. Wat hebben de inwoners eraan?
2. Hoe kan het zo simpel mogelijk gemaakt worden?

Er is geen welstandscommissie, en geen beleid, en daar wordt dus ook niet op getoetst. 
De bouwvergunning wordt meteen aan de balie verleend als alle formulieren in orde zijn 
en de architect belooft aan alle eisen te voldoen. Hiervoor werkt Boekel met een lijst 
van gecertificeerde architecten waar de gemeente op vertrouwt. 
De grenzen worden opgezocht, maar niet overschreden. Argumenten als ‘dat elke 
gemeente het op een bepaalde manier doet’ of ‘dat het al heel lang op die manier gaat’ 
zijn onvoldoende voor gemeente Boekel. ‘Een handelswijze die gebruikelijk is, is iets 
anders dan een wet. Wat niet mag dat doen we niet, maar we zoeken de grenzen op en 
leggen de bewijslast daarvoor bij de instantie die daar over gaat.’
Deze basishouding is op alle vlakken terug te zien; er wordt veel verantwoordelijkheid 
teruggegeven aan de burger. Zo zijn er geen verkeerslichten en minder borden, en 
worden speeltuintjes geplaatst en onderhouden door inwoners, met geld van de 
gemeente. Hierdoor zijn er meer speeltuintjes, is de kwaliteit beter en zijn bovendien 
inwoners meer tevreden en betrokken.’
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7.
contact met 
ondernemers

‘De aanpak moet gevoelsmatig, je gaat in gesprek en dan pas kom je erachter 
wat er echt speelt en waar die ondernemer last van heeft. Als de gemeente een 
probleem aandraagt (en oplost) gaat dat op zichzelf nooit bijdragen aan de 
vermindering van regeldruk.’ – gemeente Rotterdam

‘Ondernemers konden tijdens bijeenkomsten hun behoeften en wensen uiten, 
reageren op de plannen van de gemeente. Ze hebben dingen aangevuld waar 
we zelf niet aan gedacht hadden.’ – gemeente Noordoostpolder

‘De ondernemers zijn betrokken bij de eerste brainstormsessie om op te halen 
wat de remmende factoren waren en wat er aan gedaan zou kunnen worden om 
de situatie te verbeteren.’ – gemeente Hoogeveen

Het contact met ondernemers is niet altijd gemakke-
lijk op gang te brengen, maar het is wel van groot be-
lang. In kleinere gemeenten is er doorgaans goed con-
tact en wordt hier ook actief gebruik van gemaakt. Als 
er meer contact is, is de merkbaarheid van de aanpak 
van regeldruk voor ondernemers groter. Ook is dan 
meer maatwerk mogelijk, om de aanpak te richten op 
waar de schoen echt wringt. De nadruk ligt hierbij op 
het ophalen van input en het aandragen van ideëen, 
niet op het laten meebeslissen van ondernemers. Op 
basis van behoeften en wensen van de ondernemers 
werd in gemeente Noordoostpolder de flitsvergunning 
ingericht zoals daar behoefte aan is in de grote agrari-
sche sector binnen die gemeente.

Ook als de ondernemers niet structureel bij het pro-
ces betrokken worden, is goed contact belangrijk. 

In Eindhoven wordt bij het intakegesprek voor een 
(flits-)vergunning samen met de ondernemer persoon-
lijk gekeken wat er mogelijk is. 
Gemeente Roosendaal hecht veel belang aan par-
ticipatie van de ondernemers en inwoners van de 
gemeente. De gemeente gaat in meerdere rondes in 
gesprek met de ondernemers om input op te halen en 
terug te koppelen wat daar vervolgens mee gebeurd 
is. Dit zorgt voor veel draagvlak en goede samenwer-
king. De ondernemers weten de gemeente te vinden 
en beide partijen zijn zich bewust van het gezamenlij-
ke doel: een levendige en interessante binnenstad.
Ook in gemeente Boekel is er goed contact tussen 
gemeente en ondernemers. De gemeente weet 
daardoor wat de behoefte is van ondernemers en de 
ondernemers weten op hun beurt hoe ze de gemeente 
moeten benaderen.

Door goed contact met de ondernemers 
worden hun wensen en behoeften duidelijk 
en kan daar gericht op ingezet worden.

Pilot ‘Anders geregeld’ in Rotterdam
Op de West-Kruiskade in Rotterdam zijn veel buitenlandse ondernemers gevestigd die de 
Nederlandse taal niet machtig zijn. Alle formele communicatie werd ingezet maar dit was 
ontoereikend om contact tussen de ondernemers en de gemeente op gang te brengen. Door 
een tussenpersoon in te schakelen, een ondernemer uit die straat, is het contact uiteinde-
lijk toch tot stand gebracht en is er een succesvolle pilot gedraaid om specifieke proble-
men en bijbehorende regels waar ondernemers tegenaan liepen, aan te pakken.

Het project ‘Anders geregeld’ is de lokale variant van ‘Verlichte regels’ van Platform31.

Gemeente eindhoven
‘Toen dit project begon zaten we allemaal bij dezelfde club, later is dat door 
reorganisaties uit elkaar getrokken en nu is het verspreid over verschillende 
sectoren. We zitten niet meer als team bij elkaar, maar als er een flits 
binnenkomt reageert iedereen daar gewoon snel op.’

‘
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8.
multidisciplinair 
team

‘In het Bouw Begeleidings Team (BBT) zit iemand van elke betrokken afdeling 
en die persoon heeft mandaat om te beslissen over de aanvragen die worden 
voorgedragen. Daardoor kunnen wij vergunningsaanvragen binnen een week 
behandelen.’ – gemeente Hoogeveen

‘Wij vonden het redelijk schokkend om te ervaren hoe moeilijk het is te 
achterhalen welke regels in de weg zitten en vooral wie je daar voor nodig hebt. 
Het is heel lastig te achterhalen wie hier in Rotterdam de bevoegdheid heeft 
om bijvoorbeeld een stopverbod af te schaffen. Het is belangrijk om binnen het 
team vooraf voor commitment te zorgen, zodat je niet tijdens het proces elkaar 
hoeft te overtuigen van het belang van het project.’– gemeente Rotterdam

Een team waarin alle betrokken afdelingen 
binnen de gemeente gerepresenteerd zijn, 
kan snel schakelen waardoor tijd bespaard, 
en meer draagvlak gecreëerd wordt.

multidisciplinair team

Grootschalige inspraak kan soms veel problemen en 
vertraging opleveren. Een andere manier om intern 
draagvlak te creëren zonder aan daadkracht in te 
boeten is om (alle) betrokkenen mee te nemen in 
een open brainstormsessie om ideeën op te halen en 
hen zo onderdeel te maken van een multidisciplinair 
team. In een aantal gemeenten zaten alle betrokke-
nen al in hetzelfde team, in andere gemeenten moest 
daar actief aan gewerkt worden. In de gemeente 
Hoogeveen bijvoorbeeld, is iedereen die te maken 
heeft met de bouw en vergunningen vanaf het begin 
onderdeel van het team geweest. Daardoor was er 
draagvlak en was de urgentie duidelijk. Iedereen 
wordt op die manier probleemeigenaar en daarmee 
komt er ook commitment.

Uit de interviews komt naar voren dat het belangrijk 
is goed na te denken over de samenstelling van een 
team.

Gemeente Hollands Kroon koos voor het schrappen 
van 70% van de APV, een projectleider en een kleine 
slimme groep mensen die wel affiniteit hebben met 
het proces van regels schrappen, maar zonder prak-
tijkervaring met de regels. De gedachte hierachter 
was dat mensen die dagelijks met de regels werken, 
ze waarschijnlijk zo veel mogelijk willen behouden.

In de gemeente Rotterdam waren de verschillende 
disciplines in het team dikwijls alleen te motiveren 
tot een andere aanpak omdat het om een pilot ging. 
Een nieuwe situatie zou direct weer kunnen worden 
teruggedraaid, als bleek dat het niet werkte. Zo maak-
ten de handhavers aanvankelijk bezwaar tegen het 
opheffen van een stopverbod op de Kruiskade. Maar 
toen na invoering bleek dat het zo nu en dan stoppen 
van een voertuig om te laden en te lossen geen enkel 
probleem opleverde, gingen de kritische teamleden 
makkelijk in deze verandering mee.
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9.
urgentie

‘Een paar jaar geleden zaten we diep in de economische recessie en de ene na 
de andere aannemer ging failliet. Onze wethouder gaf ons de opdracht om de 
bouwsector weer op gang te krijgen door een stimuleringsplan. Dat moest snel 
en met draagvlak en we moesten echt iets bijzonders neerzetten.’
– gemeente Hoogeveen

‘We waren 4 kleine gemeenten en in 2012 zijn we gefuseerd tot Hollands 
Kroon. Dat momentum is gebruikt om nieuwe dingen in gang te zetten. De 
energie die er op dat moment was in de organisatie hebben we gebruikt, men 
was al in beweging.’ – gemeente Hollands Kroon

‘De flitsvergunning is bij ons ontstaan in een periode dat de werkdruk 
ontzettend hoog was, vlak voor de crisis. Er werd heel veel gebouwd, de 
huizenprijzen waren exorbitant hoog en voor veel mensen was verhuizen 
onmogelijk en verbouwen een aantrekkelijk alternatief. Dit wilden wij 
stimuleren met snelle vergunningen.’ – gemeente Eindhoven

Een gevoel van urgentie om de rol van de gemeente 
te veranderen is een belangrijk werkend element. 
Als politici vinden dat de regeldruk aangepakt moet 
worden, dan scheelt dat enorm om draagvlak in de 
interne organisatie te creëren. Maar ook als (het 
management van) de ambtenaren de noodzaak zien 
voor veranderingen (doordat een branche kwakkelt, 
bijvoorbeeld) is dit vaak een enorme bijdrage voor het 
in gang zetten van daadwerkelijke verbetering. 

De ambtenaren die de ommezwaai naar het verle-
nen van een bouwvergunning in Hoogeveen in gang 
zetten, noemen de urgentie om de bouwsector uit het 
slop te trekken bijzonder groot. In Hoogeveen was de 
werkloosheid in de bouwsector bijzonder groot. 

Een vergunningsaanvraag lag daar meestal zo’n 6 tot 
9 maanden op de burelen van de afdeling vergunning-
verlening. Ofschoon de gemeente niet zelf voor banen 
in de bouwsector kan zorgen, kan ze natuurlijk wel 
wat doen aan de doorlooptijd van de vergunningen. 
Ten slotte heeft de gemeente er wel degelijk baat bij 
dat er zo min mogelijk mensen met een uitkering zijn. 
Door de vergunningverlening vlot te trekken, kon de 
gemeente de rol van aanjager spelen om de boel weer 
in beweging te krijgen. 

Ook de gemeente Roosendaal wilde de regeldruk 
effectief aanpakken. Daarom deden ze mee met de 
pilot ‘Verlichte regels’ en maakten ze het mogelijk 
voor ondernemers om ideeën ter verbetering van het 
centrum aan te dragen.

Maak gebruik van het aanwezige momentum, 
als de organisatie al in beweging is door 
bijvoorbeeld een fusie.

‘
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10.
winst
flitsvergunning

‘De flitsvergunning heeft vooral grote winst gehad in de administratieve 
rompslomp maar waar de echte winst in zat was de waardering. Want mensen 
komen met een vraag en krijgen stante pede antwoord. Het is niet bedoeld 
als besparingsinstrument en we hebben dat ook niet als zodanig gemeten. De 
belangrijkste winst is klanttevredenheid en waardering.’ – gemeente Eindhoven

‘De flitsvergunning zorgt niet voor minder regels maar wel voor snellere en 
betere dienstverlening, daarmee verlicht je ook de lasten van de ondernemer. 
Niet in financieel opzicht, want het kost evenveel.’ – gemeente Hoogeveen

‘De flitsvergunning staat bij ons voor snelheid met behoud van kwaliteit. 
De tijdsbesparing zit hem in de dode tijd eruit te halen. De winst zit in 
klanttevredenheid. Dit komt naar voren uit de gesprekken en interviews met veel 
aanvragers en het ondernemersblad Ondernemers Centraal.’
– gemeente Noordoostpolder

Door bij de veelvoorkomende, standaard 
vergunningen, de afhandeling te 
versnellen kunnen gemeenten soms al 
aan de balie vergunningen afleveren.

winst flitsvergunning

De introductie van de flitsvergunning is een maatregel 
die valt in de categorie ’laaghangend fruit’. Gemeen-
ten kunnen met het verlenen van vergunningen 
-vooral voor ondernemers- grote stappen zetten in 
het merkbaar verbeteren van dienstverlening indien 
zij de makkelijk te verlenen vergunningen op een 
snellere manier verlenen dan de 6 weken die er maxi-
maal voor staan. In de gemeente Haarlem werken 
de mensen die nodig zijn om snel te beslissen over 
de vergunningverlening op bepaalde dagen van de 
week in eenzelfde ruimte. De medewerkers wisselen 
snel hun vragen en opmerkingen over een vergunning 
uit, zodat de puntjes op de ‘i’ worden gezet. Ook in 
Hoogeveen is het door de snelle procedure mogelijk 
om – met twee overlegmomenten in de week- een 
afspraak met de mensen van de Welstandscommissie 
te maken. Door snel te reageren is het mogelijk om 
soms binnen een week een vergunning te verlenen. 

In Boekel geven ze de vergunning aan de balie al af, 
onder de belofte van de architect om alles volgens de 
regels uit te voeren. De verantwoordelijkheid wordt 
hier teruggegeven aan de marktpartij.  

In Eindhoven is de werkwijze zodanig aangepakt, dat 
bij een eerste inventarisatie al duidelijk is of het een 
flitsvergunning kan zijn. Deze vergunning wordt snel 
afgegeven. In deze gemeente hebben de ambtenaren 
zelf de werkwijze aangepakt. Ze hebben van niemand 
toestemming nodig gehad om hun werkwijze effi-
ciënter in te richten, daarom hanteren ze het motto 
‘gewoon doen’.

Gemeente Boekel
‘Toen de fusie tussen Boekel, Veghel en Uden niet doorging besloot Boekel 
zelf dingen dan ook beter te regelen. We wilden de gemeente teruggeven aan 
de inwoners.’
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