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Deze nieuwe context vraagt om een nieuwe 

benadering. De speerpunten zullen voor elke 

gemeente verschillend zijn, maar het 

gemeenschappelijke is dat het in het fysieke 

domein meer dan ooit om mensen gaat. Mensen 

maken de stad, het dorp en het landelijk gebied. 

En nog meer dan in het verleden kan iedereen 

meepraten via social media en participatie-

trajecten. Daarmee wordt het werk in de fysieke 

leefomgeving zichtbaarder en politieker dan ooit. 

En laat dat nu net een van de doelstellingen van 

de Omgevingswet zijn. Meer ruimte om in 

samenspraak met de inwoner, ondernemer en 

instellingen te komen tot bestuurlijke afweging. 

Zo maken we Nederland mooier.

De	mens	centraal
Het domein ruimte is een mensenthema geworden. 

Niet de tekentafel, steen of groen, maar de mens 

staat centraal. De Omgevingswet wordt van kracht 

in 2021. Dat is daarmee een van de grote opgaven 

van deze bestuursperiode. Initiatiefnemers krijgen 

met deze wet de ruimte, terwijl de focus ligt op 
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Terwijl het sociale domein in de afgelopen collegeperiode heftige 

veranderingen heeft doorgemaakt, staat nu het fysieke domein aan de 

vooravond van ingrijpende omvormingen. Nieuwe verhoudingen tussen 

overheid en samenleving worden stap voor stap vertaald naar het fysieke 

domein. De Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging in de bouw 

zullen veel organisatorische en procedurele wijzigingen met zich 

meebrengen. Maar ingrijpender nog zijn de nieuwe opgaven waarvoor 

gemeenten, ook in het fysieke domein, antwoorden moeten vinden. Het 

gaat om de ruimtelijke inpassing van de energietransitie, smart mobility 

en de impact van digitalisering. 
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maatwerkoplossingen. Bovendien winnen 

adaptiviteit en flexibiliteit terrein: er moet ruimte 

zijn om kansen te benutten wanneer die zich 

voordoen. Er is meer bestuurlijke ruimte voor 

afwegingen van de gemeente. Zowel het college als 

de raad moet zich voortdurend afvragen: wat is 

wenselijk en wat niet? Terwijl vroeger nog wel naar 

landelijk of provinciaal beleid kon worden verwezen, 

liggen nu de ambities, de keuzes en de noodzaak 

tot beargumenteren bij de gemeente zelf. 

De	case	Malden:	inwoners	vanaf	de	start	
van	de	gebiedsontwikkeling	betrokken
Besturen is sturing geven aan veranderingen. De 

tijd is voorbij dat dat top-down gebeurde. In de 

actuele bestuursstijl geven de bestuurders ruim 

baan aan wensen en opvattingen van inwoners. Dat 

gebeurde ook in een gebiedsontwikkeling in Malden. 

Malden is een dorp onder de rook van Nijmegen en 

behoort tot de gemeente Heumen. Voor zowel 

jonge gezinnen als ouderen is het een ideale 

woonplaats, in een landelijke omgeving, direct 

grenzend aan uitgestrekte bossen, met laagbouw, 

ruim opgezette woonwijken en veel voorzieningen. 

In de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw 

groeide Malden in rap tempo naar ruim 12.000 

inwoners. Met deze ontwikkeling nam ook het 

aantal voorzieningen toe, waaronder een sociaal 

cultureel centrum met theater, een overdekt 

winkelcentrum en ook een groot sportcentrum met 

overdekt zwembad: “De Veldschuur”. 

Toen in 2012 De Veldschuur dreigde te sluiten, 

bepleitten de sportverenigingen en inwoners met 

spandoeken in de raadszaal het behoud van hun 

sportcentrum. Nu - meer dan 6 jaar later - wordt er 

naast De Veldschuur volop gebouwd aan het nieuwe 

Sportcentrum Malden. In de zomer van 2019 staat 

de opening gepland van dit moderne duurzame all-

electric gebouw. Aansluitend wordt De Veldschuur 

dan - na meer dan 45 jaar dienst te hebben gedaan 

- gesloopt. Op de vrijkomende locatie worden 35 

woningen voor starters, ouderen en gezinnen 

gebouwd. De nieuwbouw van het sportcentrum 

vindt plaats direct naast het oude sportcentrum, 

midden in een woonwijk en vlakbij twee 

basisscholen. Tijdens de chirurgische ingreep in de 

wijk gaat het leven van alledag gewoon door. Dat 

leidt soms tot onvoorziene overlast, maar doordat 

de contacten en het wederzijds begrip in de buurt 

goed zijn, wordt er altijd snel een oplossing 

gevonden. De buurtbewoners volgen de 

metamorfose van het gebied op de voet en de 

inwoners en verenigingen kijken uit naar het 

moment waarop zij van het nieuwe zwembad en de 

sporthal kunnen gaan genieten.

De gemeente en exploitant Laco Malden vroegen 

BMC de haalbaarheid van een nieuw sportcentrum 

te onderzoeken en de inwoners hier op gepaste 

wijze bij te betrekken. Vervolgens kreeg  

Patrick Gering, senior adviseur bij BMC, als 

projectmanager de verantwoordelijkheid voor 

zowel de gebiedsontwikkeling als de contract-

vorming met de exploitant, de burgerparticipatie 

en de ontwikkeling en de aanbesteding van het 

nieuwe sportcentrum. In samenwerking met een 

klankbordgroep met vertegenwoordigers van de 

sportverenigingen en vereniging “Red de 

Veldschuur” werd het programma van eisen 

uitgewerkt. Later kreeg ook het ontwerp van het 

nieuwe sportcentrum op deze manier gestalte. 

De directe omwonenden werden in een klankbord-

groep betrokken bij de stedenbouwkundige 

opzet van de 35 woningen, de inrichting van de 

openbare ruimte en de beeldkwaliteit. 
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De	case	Hoeksche	Waard:		
zelf	schrijven	aan	de	Omgevingsvisie
Dat inwonersparticipatie niet alleen succesvol is 

op “stoeptegelniveau” bewijst de case van de 

Hoeksche Waard. Anticiperend op de 

gemeentelijke fusie gingen de vier gemeenten van 

de Hoeksche Waard de uitdaging aan om 

gezamenlijk een Omgevingsvisie op te stellen. 

Dat doet de Hoeksche Waard op een vernieuwende 

manier: teams van “Waardmakers” maken elk een 

eigen Omgevingsvisie. Waardmakers zijn teams 

van inwoners, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties. De teams krijgen bouwstenen 

aangereikt voor de visie en worden als ze daar 

behoefte aan hebben ondersteund. In de 

bouwstenen staat het DNA van de individuele 

kernen en het eiland centraal. Inwoners leverden 

zelf input, die werd aangevuld met big-data-

analyses, vooral op sociaal-economisch gebied. 

Naast elkaar komen dus verschillende visies tot 

stand. Deze aanpak daagt uit tot nieuwe, 

verrassende ideeën en concrete voorstellen. 

Geleidelijk ontstaat er duidelijkheid over de 

gezamenlijke visie voor de Hoeksche Waard en 

over de punten waarvoor bestuurlijke 

besluitvorming nodig is. Drie suggesties aan gemeenten:

Vergroten	samenwerkingskracht		
voor	de	energietransitie
De nieuwe opgaven voor het fysieke domein vragen 

steeds meer om regionale samenwerking. De 

(ruimtelijke inpassing van de) energietransitie is 

daarvan een voorbeeld. Wat is straks de relatie van 

uw gemeente met uw provincie? En hoe verhouden 

uw keuzes zich tot die van uw buurgemeenten en 

ketenpartners? Neem het initiatief tot een actieve 

samenwerking met uw buurgemeenten. Een 

gezamenlijke regionale strategie, die aansluit bij de 

regionale opgave, maakt dat u sterk staat. Belangrijk 

is dat strategievorming samengaat met het 

versterken van regio- en sectoroverschrijdende 

samenwerkingskracht, passend bij de opgaven. En dat 

de afspraken hierin ook gelijk opgaan met de 

nationale, provinciale en lokale omgevingsvisies.

Benut de kracht en ideeën 
van het collectief. Wat 
mensen samen kunnen 
ontwikkelen en doen, is 
echt uniek!

Uit de evaluatie van de pilots Omgevingsvisie bleek dat 

een grote opgave is om het eigenaarschap van de visie te 

verleggen van de gemeente naar de samenleving. Op 

basis daarvan heeft BMC een eigen aanpak ontwikkeld. 

Die houdt in dat inwoners en ondernemers zelf de ruimte 

krijgen om mee te werken en te schrijven aan de 

Omgevingsvisie: “Een visie van, voor en door de Hoeksche 

Waard”. Met de nieuwe manier van werken geven de 

gemeenten in de Hoeksche Waard invulling aan de 

verbeterdoelen van de Omgevingswet. De implementatie 

van de nieuwe wet is geen losstaand proces, maar een 

natuurlijk onderdeel van het reguliere werk. Gedurende de 

ontwikkelingen geven de gemeenten ruimte voor 

maatschappelijk initiatief en verdere ontwikkeling van een 

bijpassende organisatie- en bestuurscultuur. In de 

integrale benadering krijgen sociaal-maatschappelijke 

elementen nadrukkelijk een plek. 

Samen met partnerbureau BügelHajema verzorgt Marco 

Kerstens, partner bij BMC, de begeleiding voor de 

totstandkoming van de Omgevingsvisie voor de Hoeksche 

Waard. Voor meer informatie zie  

www.waardmakers.nl.
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Joris Stok

partner

Joris Stok is partner Ruimte & Energie 
bij BMC en reeds sinds 2008 als 
(senior) adviseur aan BMC verbonden. 
In het krachtenveld tussen bestuur, 
organisaties en maatschappelijke 
partners werkt hij aan impactvolle 
experimenten en innovaties in het 
fysieke domein. 

Hij richt zich met zijn collega’s op de 
thema’s gebiedsontwikkeling, 
omgevingsrecht, maatschappelijk 
vastgoed en de energietransitie. 
Hiertoe helpen zij hun opdrachtgevers 
om koers te bepalen en rolvast te 
acteren. Met focus op resultaat.   

Omgevingsloket:		
inspelen	op	digitalisering
Alle informatie met betrekking tot de leefomgeving 

moet na de invoering van de Omgevingswet te vinden 

zijn in het Omgevingsloket. Via dit digitale loket - een 

betrouwbare en gedeelde kennisbron - kunnen 

initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden 

gemakkelijk en direct zien wat is toegestaan in de 

fysieke leefomgeving. Alle partijen beschikken over 

dezelfde informatie. Het is geen geringe opgave om 

zo’n Omgevingsloket te realiseren. Het Digitale Stelsel 

Omgevingswet (DSO) zou weleens de achilleshiel van 

de nieuwe wet kunnen worden. Grootschalige 

digitaliserings opgaven vormen nu eenmaal over het 

algemeen niet het sterkste punt van overheids-

organisaties. Het is nog niet duidelijk welke rol het rijk 

gaat spelen in dit digitalisering traject en of het rijk zich 

zal bekommeren om de afstemming tussen partijen en 

tussen gegevens. Raad en college - beide vanuit hun 

specifieke rol - doen er goed aan om al aan de voorkant 

van het implementatietraject gerichte aandacht te 

besteden aan het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket 

is een essentieel element, waarop vanaf het begin 

moet worden gestuurd. Het is zeker geen bijkomend 

sluitstuk van het voorbereidingstraject. 

Omgevingsvisie	als	organisatieontwikkeling	
“De invoering van de Omgevingswet gaat voor 80% 

om werkwijze (organisatie) en voor 20% om techniek 

(instrumenten).” Dat is een veelgehoorde uitspraak. 

Uit onderzoek onder alle gemeentesecretarissen 

blijkt dat tot op heden toch vaak nog de meeste tijd 

wordt besteed aan de techniek. Het kan een 

oplossing zijn om beide te verbinden. Tijdens het 

ontwerpproces voor een Omgevingsvisie of 

Omgevingsplan kunt u het nieuwe werken op basis 

van de Omgevingswet al introduceren. Meer 

samenhangend, transparanter, met meer participatie 

en een grotere bestuurlijke afwegingsruimte.




