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RODE DRADEN: OMGEVING ONTMOET OMGEVINGSWET 

13 november 2018 is een dynamisch actieonderzoek afgerond in het kader van het programma DuurzaamDoor (RVO). De 

leercarrousel  “Omgeving ontmoet Omgevingswet” heeft onder het motto “Dat moet je willen zien: kwaliteit, krachten en 

kanjers” met een keur aan werkvormen het resultaat van dat onderzoek ten toon gesteld in de inspirerende omgeving van 

kunstencentrum Willem Twee, atelier en muziekpodium in Den Bosch. Initiatiefnemers, ambtenaren van Rijk, provincie en 

gemeenten, wetenschappers en experts voerden een creatieve dialoog over het belang van sociale innovatie bij de verdere 

invoering van de nieuwe Omgevingswet. Bezinnen en uitdagen wisselden elkaar af met een scherpe keynote van 

Ruimtemaker Frans Soeterbroek en met pitches van initiatiefnemers uit Limburg, Rotterdam, Brabant en Amsterdam.  

 
De Omgevingswet wil in zijn schoonste bedoelingen regels vereenvoudigen en verkokering doorbreken. Ze beoogt om 

integraal te sturen op de kwaliteit van de leefomgeving,  streeft ernaar om initiatieven meer ruimte te geven en om de 

samenleving in een vroeg stadium te betrekken bij visie- en planvorming. Dus: vooraf echte participatie bij inrichting van de 

fysieke leefomgeving in plaats van bezwaren achteraf. Dit vraagt andere spelregels en om dat te benadrukken kregen alle 

80 deelnemers een kwartetspel (inclusief een woordenboekje) met de naam “Het spel anders spelen”. Het spel is een 

speels hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over de samenwerking tussen leefwereld en systeemwereld, vanuit het 

perspectief van de Omgevingswet. 

Het spel anders spelen 
Het kwartetspel omvat begrippen en termen die in 2018 in een reeks van zeven regionale bijeenkomsten naar boven 
kwamen. In het spel zit ook een spannende kaart, die normaal gesproken niet in een kwartetspel voorkomt: de joker. Deze 
ontregelt het spel omdat iedereen zijn kaarten open en bloot op tafel moet leggen. Dat zijn we ‘in de echte wereld’ veelal 
niet gewend, omdat de routine is om je kaarten aan de borst te houden. Toch is er de overtuiging dat in 
samenwerkingsverbanden duurzamere resultaten ontstaan en meer eigenaarschap wanneer partners van elkaar weten wat 
waardevol is voor een ieder. 
Participatie werkt als het een voortdurend proces is van het vormen en hervormen van partnerschappen. Bruggen slaan in 
de diversiteit van steden (bridging), saamhorigheid smeden (bonding) in dorpen en gehuchten op het platteland. Omkering 
durven mee te maken, gedreven zijn door meer waarden dan alleen maar door geld, en dit proces dus samen vormgeven. 
Dus: 

 Van participatie naar partnerschap 

 Kaarten op tafel of aan de borst houden? 

 Het belang van meervoudige waardecreatie en van omkeren 

 Omgaan met diversiteit (bridging) en saamhorigheid (bonding) 

 
Leren in meervoud 
Essentieel is dat ‘het spel anders spelen’ vorm krijgt in leerprocessen van uitlopend karakter. Door samenwerking maken 
partners een nieuwe taal. Dat kan een taai proces zijn waarin je moet beginnen met te onderkennen wat voorheen niet 
goed ging en wat dus beter kan vanaf nu en in de toekomst. Met nieuwe vormen van financiering. Met nieuwe wijzen van 
samenwerking waarin bijvoorbeeld een lokale overheid en een energiecoöperatie elkaar ruimte bieden om vertrouwen op 
te bouwen. Nieuwsgierigheid naar elkaars motieven en mogelijkheden kan daarbij als katalysator werken. Met erkenning 
van de creativiteit van bewoners die van het aardgas af willen, maar die wel vlammetjes nodig hebben in hun eetcultuur;  
en zo zelf met een alternatief aankomen: biogas gemaakt van groenafval uit de eigen wijk.  
Dus: 

 Investeer in de kwaliteit van leerprocessen 

 Ontwikkel nieuwe woorden voor inrichtingsprocessen in de fysieke leefomgeving 

 Buig angst en boosheid om wat allemaal fout ging, om naar nieuwsgierigheid en vertrouwen 

 Struikel niet over je passie, dat kan afstand scheppen 

 Leer elkaar opnieuw te ontmoeten 

 Ontdek en benut het kapitaal van buurt- en dorpsgemeenschappen 

 Think locally, act  globally, change personally 

 
Sturen en bewegen 
De Omgevingswet roept ook nieuwe sturingsvragen op. Als overheid meer op doelen sturen en minder op hòe die bereikt 
worden. Initiatieven ook meer ruimte geven, sturen op integratie van maatschappelijke opgaves en het doorbreken van 
verkokering. Overheden die moeite doen om tot een mix van maatwerkbijdragen te komen ten dienste van maatschappelijk 
initiatief. Welke rol? Welke mix van responsief, netwerkend, rechtmatig, prestatiesturing? De vraag naar democratische 
legitimatie en/of representativiteit van maatschappelijk initiatief kwam ook op. Daar zijn we nog niet uit. 
Leefwereld en systeemwereld moeten naar elkaar toe bewegen om met het perspectief van de Omgevingswet succesvoller 
te zijn in de samenwerking. 
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Dus: 

 Spanning omtrent legitimatie en representatie 

 Flexibel kunnen schakelen tussen overheidsrollen, maatwerk  

 Bemoei je met tenderprocedures en veranderingsprocessen 

 Verbind je met knuffel-, scharrel en guerrilla-ambtenaren 

 Wees niet altijd braaf en gedraag je als een happy infiltrator of scharrelambtenaar 
 
De kracht van het gebied 
Veel maatschappelijke initiatieven voltrekken zich in een gebiedscontext. In een gebied werkt veelal de kracht van 
authenticiteit en verbondenheid. Waar chagrijn ontstaat in de samenwerking tussen initiatief en overheden kan het helpen 
om op een hoger niveau naar de gebiedswaarden te kijken, met het oogmerk om elkaar daar weer te vinden. Betrek ook 
onderwijsorganisaties in het gebied en regionale experts. Maak zelf omgevingsvisies en –plannen voor de overheid als een 
‘offer they can’t refuse’. Overheden zouden ‘gezelligheid’ kunnen faciliteren waarmee het organiserend vermogen van 
burgers zich kan versterken en een voorloper kan zijn van maatschappelijk initiatief met eigenaarschap. En overheden 
zouden ook beleid op gebiedswaarden moeten formuleren. Hoe de gebiedseconomie versterken en ‘het geld in het gebied 
houden 
Dus: 

 De kracht van gebiedswaarden centraal 

 Gezelligheid faciliteren als voorloper van eigenaarschap 

 Pro actief werken aan omgevingsvisies 

 

    

                 


