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Kent u het werkwoord opzoomeren?
Het woord komt voort uit het project
uit de Opzoomerstraat in RotterdamDelfshaven, waarbij eind jaren tachtig
buurtbewoners zelf de handen uit de
mouwen staken bij het opknappen van
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niet iets voor alleen bestuurders of deskundigen, dat is iets van ons
allemaal. Het gaat over de plek waar we wonen of werken en het is
dan ook logisch dat we daarin geïnteresseerd zijn en dat we daarbij
samen onze verantwoordelijkheid nemen: overheid én bewoners.
Gewoon ook eigenbelang dus, niks mis mee.
De Opzoomerstraat was eind vorige eeuw toch wel iets bijzon
ders. Het was immers de tijd waarin we zo’n beetje alles aan de over
heid overlieten of op z’n minst dachten ‘dat de gemeente het wel zou
oplossen’. Voor een deel werkte dat ook zo. Wat betreft het onder
werp ruimtelijke kwaliteit werd alles in ons land gepland en gemaakt,
van de grote lijnen in de ruimtelijke ordening tot de details van gebou
wen en woningen inclusief de plaats van bijgebouwen en de hoogte
van de heggen.
Grenzen aan planning & maakbaarheid
Met wetten en verordeningen, rijksnota’s, structuurplannen, bestem
mingsplannen, beeldkwaliteitplannen, welstandsnota’s en recla
meverordeningen was alles wel vastgelegd en georganiseerd. De
ambtenaren van de gemeente controleerden of aan alle eisen werd
voldaan, terwijl de welstandscommissies toetsten of gebouwen
overeenstemden met de gedetailleerde randvoorwaarden. Keurig
dus, maar was het nog wel iets van de bewoners en ondernemers
en was er nog ruimte voor creativiteit of iets nieuws? Ondanks alle
goede bedoelingen herkenden bewoners zich vaak niet meer in de
regels die behoorden bij het strakke gemeentelijke beleid en was er
over het algemeen te weinig betrokkenheid van de inwoners bij de
uitvoering van dat beleid.
Inmiddels weten we dat er grenzen zijn aan de maakbare samen
leving en ook dat het niet altijd handig is om alles tot in drie cijfers ach
ter de komma vast te leggen. De dynamiek van de samenleving laat
zich niet altijd in regeltjes vastleggen en waarom zou je niet de ruimte

open laten voor nieuwe en soms onverwachte plannen of ideeën?
Dat vraagt natuurlijk om een beetje loslaten van de overheid en om
vertrouwen in de burgers.
Niet om alles overboord te gooien, maar juist om met minder regels
toch kwaliteit te bereiken. Met de inwoners en beter afgestemd op
de wensen van de mensen die er (gaan) wonen of werken. Boven
dien heeft de overheid niet meer de (financiële) middelen om alles
te onderhouden. Dan is betrokkenheid van omwonenden meer dan
ooit nodig. Dat gebeurt soms spontaan, zoals in de Opzoomerstraat,
maar meestal bereik je draagvlak en betrokkenheid door bewoners
vanaf het begin van nieuwe ontwikkelingen erbij te betrekken en hen
als partners serieus te nemen.
Hoe dat precies moet? Daar is volgens mij geen recept voor. Het
heeft alles te maken met wederzijds respect en de echte wil om
samen te werken.
Onze adviseurs van het Gelders Genootschap komen in al die
Gelderse en (enkele) Limburgse gemeenten voorbeelden tegen van
hoe in de dagelijkse praktijk wordt gezocht naar vormen van samen
optrekken bij realisatie en renovatie van woningen, woonwijken,
bedrijfsgebouwen en openbare ruimten.
Visie op ruimtelijke kwaliteit
Soms worden er wijken of buurtjes geheel ‘welstandsvrij’ gemaakt.
Dat is dan een vorm waarbij de gemeente zich in feite niet meer
bemoeit met de vormgeving van de woningen of de woonomgeving.
Bij bestaande wijken wordt er dan van uit gegaan dat er in de praktijk
maar weinig dynamiek zal zijn en dat er weinig bij de (rijdende) rechter
zal worden aangekaart. Toch kunnen ontwikkelingen als bij het lande
lijke project Stroomversnelling, waarbij in het kader van de verduur
zaming van de woningen opvallende veranderingen in het aanzicht
van woningen gaan ontstaan, grote gevolgen hebben voor de ruim
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Onlangs sprak ik op een verjaardag in Rotterdam met de initiatief
nemer van destijds. Hij vertelde met gepaste trots hoe dat toen
gegaan was: iedereen mopperde op de gemeente en er gebeurde
maar niets. Toen is hij bij de bouwmarkt een groot aantal bezems,
schoppen en vegers gaan kopen en vervolgens ging iedereen aan
de slag om de boel zelf maar op te ruimen. Met als gevolg een opge
knapte straat, gemotiveerde bewoners om dat ook zo te houden en
een sterk toegenomen sociale band tussen de bewoners.
Inmiddels organiseert Opzoomer Mee & Bewonersidee elk jaar
de Opzoomer-campagne en zijn er in Rotterdam ongeveer 1800
‘Opzoomerstraten’.
Opzoomer Mee biedt ook service aan gebiedscommissies en Rot
terdammers als het gaat om bewonersinitiatieven. In 2014 zijn 1161
bewonersinitiatieven aangemeld.
Ik vond het een geweldig verhaal. Niet alleen omdat ik zelf uit
Rotterdam-Delfshaven kom (dat ook natuurlijk), maar omdat het een
voorbeeld is van hoe we in deze tijd van terugtredende overheid en
burgerparticipatie inhoud kunnen geven aan de opgaven van van
daag. Bij het opknappen van je straat, maar ook bij het onderhou
den van de bomen en de plantsoenen en het opruimen van straatvuil.
Misschien ook wel bij het inrichten van de openbare ruimte en het
bepalen van de verlichting in verband met de sociale veiligheid. En
wat te denken van het parkeren van de auto’s of het plaatsen van
reclames? Misschien vinden de bewoners ook wel iets van het karak
ter van de aanwezige bebouwing: moet dat in principe zo blijven of
kan daar zomaar van alles in veranderen?
Het gaat om de vraag of je straat of buurt er goed blijft uitzien, of
het leefbaar blijft en of je je er nog prettig en veilig voelt, kortom of je
je er thuis voelt.
Met de woorden van vandaag heb je het hierbij over het al dan niet
aanwezig zijn van ruimtelijke kwaliteit of omgevingskwaliteit. Dat is

Ruimtelijke kwaliteit en andere overheid

Kees van Esch
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hun straat.

telijke kwaliteit van een wijk. Het lijkt niet verkeerd als de gemeente
hiervoor samen met de bewoners toch een soort beleid formuleert.
In de meeste gebieden is sprake van gemeentelijk beleid voor de
ruimtelijke kwaliteit of de cultuurhistorische waarden: veelal vastge
legd in bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen of welstands
nota’s. Met de komst van de Omgevingswet zal dat vooral worden
vastgelegd in omgevingsplannen en omgevingsvisies. Vooral die
visies kunnen helpen bij het aangeven van het beleid op hoofdlijnen.
Belangrijk, want met dit instrument in de hand hoeft de gemeente niet
krampachtig vast te houden aan allerlei gedetailleerde regels.
Het zijn de beleidsdocumenten als welstandsnota, beeldkwaliteit
plan en straks de omgevingsvisie, waarover de gemeente heel goed
met belanghebbenden, de bewoners kan overleggen: kunnen we
het samen eens worden over de hoofdopzet en de kwaliteit van het
gebied of de wijk en hoe zorgen we er samen voor dat die kwaliteit tot
stand komt en ook wordt gehandhaafd?

Bij al deze voorbeelden is sprake van een samenspraak tussen
gemeenten en inwoners of professionals. We zien ook dat het juist bij
een dergelijk belangrijk onderwerp als ruimtelijke kwaliteit belangrijk
is dat er deskundigheid wordt ingezet, dat onafhankelijke advisering
plaatsvindt en dat de gemeente een duidelijk en consistent beleid
voert.

Participatiematrix
Zowel de resultaten van het participatieonderzoek als de beschreven
praktijkvoorbeelden hebben we voor de lezer geordend in een matrix.
[zie p14/15] Daarin is aangegeven welke partijen (burgers / profes
sionals), in welke beleidsfase voor verschillende thema’s en projec
ten worden ingeschakeld. De matrix is verder aangevuld met andere
praktijkvoorbeelden uit Gelderland en Limburg. Zo willen we de lezer
een omvattend beeld geven van de diversiteit aan participatie op het
gebied van ruimtelijk beleid. De matrix fungeert daarmee tevens als
basis en leeswijzer voor de overige inhoud van deze Beeldspraak.
Een goede omgevingskwaliteit
De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 zal wor
den ingevoerd, heeft als doelstelling het (sterk) verminderen van het
aantal regels en het samenvoegen van veel verschillende wetten.
Dat alles om het voor ons als burgers van dit land weer begrijpe
lijk en overzichtelijk te maken waar de overheid (namens ons allen)
voor staat bij de ruimtelijke inrichting van ons land. Daarbij staan drie
kernwaarden voorop: veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit.
Over de manier waarop we die laatste waarde vormgeven zal voort
durend naar draagvlak moeten worden gezocht. In de steden en dor
pen en met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.
Niet bij de afronding van de plannen, maar altijd bij het begin: bij de
uitgangspunten en eerste ideeën. Dat is niet lastig, maar juist inspire
rend; het geeft energie om met de mensen waarom het gaat samen te
kunnen bouwen aan onze dorpen, steden en landschappen.
Wij mogen daar als Gelders Genootschap al 95 jaar onze bijdrage aan leveren; dat is een voorrecht!
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Dat betekent ook dat de gemeente haar inbreng levert. Via de
adviescommissies Ruimtelijke Kwaliteit, Omgevingscommissies of
Q-teams of door een stads- of dorpsbouwmeester. Afhankelijk van
de omvang en ruimtelijke of cultuurhistorische betekenis van een
bouw- of restauratieplan.
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Voorbeelden van participatie
Voor dit themanummer van Beeldspraak hebben we een beknopt
onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop gemeen
ten gebruik maken van burgerparticipatie voor hun beleidsontwik
keling en/of uitvoering. Daarnaast worden meerdere praktijkvoor
beelden van participatie beschreven uit Gelderse en Limburgse
gemeenten.
Daarbij beperken we ons niet tot samenwerking tussen gemeenten
en burgers. We laten ook voorbeelden van samenwerking en partici
patie zien waar juist de inschakeling van professionals noodzakelijk is
om een initiatief de gewenste kwaliteitsimpuls te geven. Ook in deze
situaties is sprake van overheden die niet louter redeneren vanuit
regels en zelf de zaken tot in detail willen regelen, maar die zoeken
naar samenwerking, draagvlak en maatwerk als optimale basis voor
een ruimtelijk initiatief.
Een impressie van de voorbeelden in deze Beeldspraak:
– In de (noord)-Limburgse gemeenten wordt aan uitnodigingspla
nologie gedaan en daarbij worden nieuwe initiatieven besproken in
het brede professionele platform van het LKM team. Het LKM staat
daarbij voor het Limburgs Kwaliteits Menu.
– In Nijmegen functioneert het Stadslab, waarin met anderen, waar
onder studenten wordt gezocht naar leuke ideeën en naar effec
tieve methoden om burgerinitiatieven in te bedden in ruimtelijke
planontwikkelingen.
– De CRK Apeldoorn houdt in samenspraak met de gemeente en
bewoners regelmatig wijkschouwen. Daarbij wordt met de bewo
ners van de wijk overlegd over de bestaande knelpunten en kwali
teiten van de wijk en naar mogelijkheden voor verbeteringen.
– In Tiel is met bewoners gewerkt aan de herstructurering van de
Vogelbuurt, waarbij ideeën van de bewoners zijn gebruikt bij de
inrichting van het Waterplein.
– Medewerkers van de gemeente Bronckhorst staan op de week
markt in Zelhem om te horen wat er speelt en leeft in het dorp.
– In de interdisciplinaire adviescommissies zitten tegenwoordig
bijna overal burgerleden; zij vormen als het ware de brug tussen de
diverse deskundigen en de gebruikers van de openbare ruimte en
de woningen en gebouwen. Zij weten hoe de mensen uit het dorp
of de stad de ruimtelijke ontwikkelingen ervaren.
– Gemeenten organiseren contactmiddagen met ondernemers, ze
laten het dorp een film maken of ze sturen alle inwoners een prent
briefkaart met de vraag om iets op te schrijven over de kwaliteit van
hun woonomgeving etc.

Een gezamenlijke
uitdaging:
samenwerking
tussen overheden
& burgers bij
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Erfgoed

In 2007 startte Gelders Genootschap het regionale landgoederen
project ‘Gelders Arcadië’. Enerzijds was het een kennisproject: het
gebied werd in kaart gebracht en de landgoedgeschiedenis van de
Veluwezoom belicht. Anderzijds was het een participatieproject.
Door middel van laagdrempelige bijeenkomsten werden overheden,
landgoedeigenaren en deskundigen bij elkaar gebracht om te praten
over nieuwe ontwikkelingen in het gebied, over herbestemming en
ruimtelijke transformatie en over nieuwe economische dragers. Juist
samen brainstormen over zulke zaken bleek vruchtbaar. Zo kregen
overheden beter inzicht en begrip voor de inspanningen en inves
teringen die landgoedeigenaren moeten doen om dit rijke erfgoed
te behouden. Op hun beurt konden de diverse overheden laten zien
hoe zij op alle terreinen (van cultuurhistorie tot infrastructuur) in het
gehele gebied bezig zijn. Het heeft goede relaties en goodwill bevor
derd en geleid tot verdere samenwerking op lokaal niveau. Zo heb
ben de vijf gemeenten in 2014 een vervolg gegeven aan het in 2011
afgeronde project Gelders Arcadië, door drie nieuwe projecten te
starten. De gemeente Rheden bedacht een ‘oral history’ project,
dat (onder leiding van Gelders Erfgoed) vervolg kreeg in de overige
gemeenten: ‘Gelders Arcadië – Geschiedenis in verhalen’ om de
verhalen van mensen (eigenaren, gasten, werknemers) van landgoe
deren te vangen. Daarnaast gaven de vijf gemeenten aan Gelders
Genootschap opdracht tot het opstellen van een regionale landgoe
derenvisie, die momenteel in de maak is.
Ook bij het enigszins vergelijkbare landgoederenproject ‘Langs
IJssel en Berkel’ speelt participatie in de vorm van dialoog en ken
nisuitwisseling een belangrijke rol. Het project is een initiatief van
Gelders Genootschap en de gemeenten Berkelland, Bronckhorst,
Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. Door middel van zogeheten
werkateliers wordt het gesprek aangegaan met zowel particuliere
als institutionele landgoedeigenaren, met vrijwilligers, rentmeesters

Veel Nederlanders houden zich in hun
vrije tijd bezig met cultuur en erfgoed.
De erfgoedsector dankt veel aan deze
burgerparticipatie. Naast vrijwilligerswerk
bestaat er ook een andere soort van
participatie, of eigenlijk moeten we spreken
van samenwerking en dialoog: overheden
en burgers zoals landgoedeigenaren die
gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen
voor het behoud en de versterking van
erfgoed. Een paar Gelderse voorbeelden uit
de praktijk.
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en adviseurs. De thema’s van deze werkateliers zijn bepaald door
de wensen van deze betrokkenen, namelijk landgoedvisies, vrijwil
ligers op landgoederen, van visie naar uitvoering en beleid rond land
goederen. De kennis en ervaring die wordt gedeeld en uitgewisseld
wordt vertaald naar een rapport met handreikingen en tips, maar nog
belangrijker: het vormt de basis voor verdere samenwerking en de
gezamenlijke uitdaging om oplossingen te vinden voor het behoud
en ontwikkeling van erfgoed. Al met al, de oplossing zit in de dialoog.
1 | Het project dat Gelders Genootschap initieerde duurde van
2007 tot 2011, toen de vijf gemeenten het stokje overnamen.
In 2014 zijn de gemeenten drie vervolgprojecten gestart.
Zie ook: www.geldersarcadie.nl
2 | Gemeente Rheden organiseert het project in de eigen gemeente.
De organisatie van dit project betreffende de gemeenten Arnhem,
Renkum, Rozendaal en Wageningen ligt bij Gelders Erfgoed.

[afb 1&3 rechterpagina]
Fotograaf Erwin Zijlstra

Acht jaar
werken aan
de Vogelbuurt
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in Tiel

Al in 2007 zijn de problemen in de
Vogelbuurt benoemd: verouderde
woningen, wateroverlast, weinig
parkeerruimte en speelruimte. Samen
met de buurtbewoners is een proces
gestart voor herstructurering van de
wijk. In 2010 zijn de eerste plannen
gepresenteerd en ondertussen is er
al veel gerealiseerd.
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Maricke Hiddink

Kleurrijk wonen (voorheen SVT) heeft aan veel woningen groot
onderhoud gepleegd, van binnen en van buiten. Gevels hebben een
nieuw aanzicht gekregen. Er zijn woningen gesloopt, net als de oude
school. Er is op dezelfde locatie de nieuwe (Achtbaan) brede school
teruggebouwd, als centrale plek in de wijk.
Bewoners hebben meegewerkt aan het creëren van parkeergele
genheid, er is een nieuw gescheiden rioleringssysteem aangelegd,
de hemelwaterafvoer van de huizen is afgekoppeld, wegen zijn herin
gericht en voorzien van waterpasserende bestrating. Sommige ach
terpaden zijn verbreed en er is verlichting aangebracht. De laatste
straten worden definitief ingericht na de voltooiing van de woningen
en het Waterplein, naast de Achtbaan.
Het toekomstige Waterplein van Tiel is een innovatieve manier
om zichtbaar waterbeheer te verweven in een speellandschap voor
kinderen. Dit is het ‘sluitstuk’ van het proces van verbeteringen en
vernieuwingen in de Vogelbuurt. Het Waterplein maakt de aanleg van
het nieuwe watersysteem af, alle voorzieningen (hemelwaterafvoer
en drainage) liggen al onder de straten. Het Waterplein voorziet in de
afgesproken 601 m3 berging van hemelwater bij extreme neerslag.
Al eerder hebben de bewoners zich uitgesproken over waar zij op
het plein behoefte aan hebben. De Vogelbuurt wil graag ruimte voor
groen, voor sport en spel en voor ontmoeten en buurtactiviteiten.
Vanuit het Waterschap en de gemeente Tiel is de ruimte voor tijdelijke
waterberging een belangrijke functie, vanwege de forse waterover
last in de wijk.
Medio 2014 is een avond georganiseerd om de bewoners van de
Vogelbuurt te informeren over de eerste ontwerpresultaten en hen
de mogelijkheid te bieden om actief mee te denken over de inrichting
van het waterplein. Later is nog een avond geweest om de ontwerp
aanpassingen en stand van zaken terug te koppelen. Eerder was er
ook aan alle kinderen van de Achtbaan gevraagd wat zij graag zouden

willen doen op het waterplein. Aan de kinderen van groep 7 en 8 is
een speciale les over water gegeven, de overige kinderen zijn op een
speelse manier betrokken bij het ontwerpproces van het waterplein
door middel van een kaartspel. Hieruit konden activiteiten gekozen
worden en zijn kleurtekeningen gemaakt waarin een eigen slang ont
worpen werd. Bovenaan stonden crossen met de fiets, springen en
oversteken, verstoppertje en spetteren. Op het sportveld is voetbal
populair. De ontwerpers van de Urbanisten hebben op basis van
totaal 101 tekeningen van de kinderen en de resultaten van de bewo
nersparticipatie een definitief ontwerp gemaakt.
Medio dit jaar wordt begonnen met het bouwen van het Waterplein
en nadert de voltooiing van de herstructurering van de Vogelbuurt.

Het Gelders Genootschap heeft de afgelopen
maanden met BRO-adviseurs gewerkt aan
een Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) voor
de inpassing van de A15 en de A12. De
gemeenten Zevenaar, Duiven, Lingewaard,
Overbetuwe en de Provincie Gelderland zijn
opdrachtgevers voor dit project. Het RKK
geeft de regionale ambities weer en wordt
ingebracht in de dialoog met Rijkswaterstaat
bij het opstellen van het ontwerp

Provincie,
stadsregio
& gemeenten
werken samen

aan goed ingepaste
A15 & A12
[afb 1 linkerpagina]
Fotograaf Erwin Zijlstra

Bestuursovereenkomst doortrekking
A15 naar A12, 1 juli 2013
De minister heeft in de bestuursovereenkomst een voorkeurs
tracé vastgesteld voor de doortrekking van Rijksweg A15 naar
de A12 tussen Duiven en Zevenaar met een nieuwe brug over het
Pannerdens Kanaal. In dit akkoord is ook vastgelegd om de aan
sluitende delen van de A12 en de A15 te verbreden en om nieuwe
snelwegaansluitingen te maken op de N810 (Duiven-Zevenaar)
en de Hengelderweg (Didam-Zevenaar) en om de bestaande
aansluiting N336 (Zevenaar-Didam) af te sluiten. Naast het Rijk
investeren ook de Provincie en de Regio in de doortrekking van de
A15, onder meer in de optimalisatie van de inpassing, het onder
liggende wegennet en het fietspadennet.
Gevolgen doortrekking A15
De doortrekking van de A15 is heel belangrijk voor de regionale
economie, maar grijpt sterk in in de leefomgeving. Het nieuwe
snelwegtracé doorsnijdt landschappen, nederzettingen en het
natuurgebied de Gelderse Poort. De aanleg van de A15 leidt
bovendien tot ingrijpende verandering van de verkeersstromen
op het onderliggende weggennet in de Betuwe en de Liemers.
Investering in fietsroutes
Aan de nieuwe brug over het Pannerdens Kanaal wordt een fiets
brug gekoppeld. De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft het ini
tiatief genomen om aansluitend op deze fietsbrug een snelfiets
route aan te leggen tussen de Liemers en de Betuwe. Ook wordt
geïnvesteerd in fietsroutes, die de nieuwe en de te verbreden
snelwegen kruisen. Hiermee wordt het dagelijkse fietsgebruik in
de regio gestimuleerd.
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Tracébesluit.

Gelders Genootschap heeft voor deze
Beeldspraak een kort verkennend onder
zoek gedaan naar de wijze waarop
Gelderse gemeenten het instrument van
burgerparticipatie inzetten. Het was weliswaar
een beperkt onderzoek - waarbij we van tien
gemeenten de participatievormen in beeld
hebben gebracht – maar het geeft op zijn minst
een impressie van de thema’s, de wijze van
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burger

waarin dat plaatsvindt. Het onderzoek richtte
zich op ruimtelijk beleid in brede zin: kwaliteit
woonwijken, wijkontwikkeling, leefbaarheid,
landschap, etc.

participatie

de ontmoeting met de rivierdijken en de passage van een oude
havezate. Voor deze locaties zijn ontwerpoplossingen verkend.
In het RKK zijn verder opgaven geformuleerd, die nu parallel aan
het snelwegproject worden opgepakt, zoals aanpassing van het
onderliggend wegennet in Liemers en Lingewaard en het reeds
genoemde fietspadenproject.
Met het RKK als gezamenlijke regionale basis heeft de dialoog
met Rijkswaterstaat een stevige, nieuwe impuls gekregen. Dit
moet resulteren in één visie, waarin de snelwegen en de daarmee
samenhangende inpassingsopgaven een plek krijgen. Een visie
Verschillende perspectieven
op basis waarvan evenwichtige bestuurlijke besluiten genomen
In de praktijk zien we bij dit soort projecten vaak een gat tussen het kunnen worden.
perspectief van Rijkswaterstaat en het perspectief van de afzon
derlijke gemeenten. Voor een optimale ruimtelijke inpassing is ons
inziens een gezamenlijk regionaal perspectief onontbeerlijk. Dan
is het goed dat de gemeenten de handen ineen slaan, maar het
werkt nog beter wanneer er een partij als de provincie meewerkt,
die een zekere doorzettingsmacht heeft en die bovendien middelen
beschikbaar kan stellen om uitvoering te realiseren.

Er is verder gekeken hoe ruim participatie wordt ingevuld: gaat het puur
om informeren of worden burgers ook geraadpleegd, mogen ze advi
seren of meebeslissen? Of gaat participatie nog verder? En in welke
fase van het beleid gebeurt dat: bij de voorbereiding of bij de uitvoe
ring? Tot slot is gevraagd naar concrete en recente voorbeelden van
burgerparticipatie.

Klankbord
Afhankelijk van het maatschappelijk belang en de reacties besluiten
gemeenten vaak tot het instellen van een klankbord van burgers om
meer inhoudelijke input te kunnen geven. Gedurende het verdere pro
ces denkt zo’n klankbordgroep dan actief mee. Daarmee komt ook de
vierde participatietrede in beeld: adviseren.

De resultaten
In alle gemeenten worden burgers in meer of mindere mate betrok
ken bij het opstellen van ruimtelijk beleid en het uitvoeren van ruim
telijke projecten. Uiteraard zijn dat de wettelijk verplichte momen
ten, zoals zienswijzen en inspraak. Ook informeren alle gemeenten
hun burgers over beleids- en projectontwikkelingen, inclusief het
structurele overleg met wijks- of dorpsraden. Thema’s, projecten en
beleid waar sprake is van burgerparticipatie – buiten het verplichte
wettelijke deel - zijn bijvoorbeeld: leefbaarheid, wijkontwikkeling,
toekomstvisies, herinrichting openbare ruimte, centrumontwikke
ling, landschapsinrichting, groenvoorzieningen, structuurvisies en
bestemmingsplannen.

Betrokken bij eigen leefomgeving
Naarmate het vraagstuk concreter is en dichter bij de burgers staat
– bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen in de directe woonomgeving –
maken gemeenten meer werk van participatie en zien we ook meer
betrokkenheid vanuit de burgers en worden zij ook daadwerkelijk bij de
uitvoering betrokken. Bijvoorbeeld de herinrichting van een terrein of
het beheer van speeltoestellen.

Samen de schouders eronder
De gemeenten Zevenaar, Duiven, Lingewaard en Overbetuwe en
de provincie Gelderland zagen dat Rijkswaterstaat lastig grip kreeg
op de inpassing. Daarom hebben deze vijf gemeenten en de Provin
cie besloten om samen te gaan werken aan één inpassingskader.
BRO-adviseurs en het Gelders Genootschap werden gevraagd om
een Ruimtelijk Kwaliteitskader op te stellen, dat inzicht geeft in de
kernkwaliteiten, de gebiedskenmerken, de wensen en de opgaven
die samenhangen met de doortrekking van de A15. Op het tracé ligt
een aantal concrete locaties, waar veel structuren samenkomen.
Voorbeelden zijn de aansluitingen op het onderliggend weggennet,

Informeren en raadplegen
Het daadwerkelijk participeren door burgers krijgt op uiteenlopende
wijzen gestalte. De meeste gemeenten kiezen bij de start van beleids
processen of projecten – dus voordat er formele besluitvorming plaats
vindt - ervoor om burgers breed te benaderen. Vaak zijn dat informa
tiebijeenkomsten waar burgers eerste ideeën kunnen inbrengen. Het
gaat dan om informeren, raadplegen en meedenken. Gerelateerd aan
de participatieladder van Edelenbos (2000) – 1 niet betrekken, 2 infor
meren, 3 raadplegen, 4 adviseren, 5 coproduceren, 6 meebeslissen
– vindt de meest intensieve en uitgebreide participatie plaats bij trede
2 en 3.

Gemeentelijk beleid
Die betrokkenheid ligt anders als het om beleidsontwikkeling of meer
abstracte thema’s gaat. Veelal blijft participatie dan beperkt tot de
beginfase met een informatie-avond en de mogelijkheid om ideeën aan
te leveren en mee te denken.
Werk maken van burgerparticipatie
Een aantal gemeenten geeft aan het begrip burgerparticipatie – als
onderdeel van uitnodigingsplanologie - meer inhoud te willen geven
door meer treden van de participatieladder te gebruiken. Dat betekent
dat burgers nog eerder in het proces, in de initiatieffase, mogen mee
denken en ook zelf initiatieven kunnen inbrengen. Ook wil men burgers
meer invloed geven bij de advisering en uitvoering. Een onderwerp als
openbare ruimte lijkt zich hier nog het meest voor te lenen. Niettemin
zijn dit voornemens op papier en is het afwachten in hoeverre gemeen
ten hier echt werk van gaan maken.

beeldspraak

Tracéwet en inpassing
De aanleg en de verbreding van de rijkswegen A15 en A12 is in
handen van Rijkswaterstaat gelegd. Rijkswaterstaat maakt hierbij
gebruik van de Tracéwet. Deze wet is ooit bedacht om procedures
te versnellen en biedt minder mogelijkheden voor koppeling van
wensen dan een reguliere procedure met een inpassingsvisie en
een inpassingsplan. Wel maakt een landschapsplan deel uit van
een Tracébesluit en uiteraard moeten zaken die een directe relatie
hebben met de aanleg van de weg worden meegenomen.
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Onderzoek naar

participatie door burgers en de beleidsfase

Kwaliteit maak je samen

Maurice Bogie

Beleidsfase:
Partijen:
Burgers

Initiatief

Beleidsvorming

– Burgerpanel
Doetinchem

– Herstructurering Vogelbuurt Tiel
13

Uitvoering
08

–O
 ntwerpsessies ‘gracht
rondom Groenlo’

–L
 okale ‘snelkookpansessies’ in
Bronckhorst
– Herinrichting stad Buren

–S
 amenwerking tussen overheden
& landgoedeigenaren

– Dorpsplein Overasselt
22

– Toekomstvisie Brummen

16

In deze Beeldspraak laten we zien hoe overheden

externe deskundigheid, vaak in de vorm van

steeds meer de samenwerking zoeken met

begeleidende adviescommissies. Ook mix-

andere partijen om beleid en projecten te kunnen

vormen zijn denkbaar waarbij zowel burgers als

realiseren. Een vorm van deze samenwerking

professionals een rol spelen. De artikelen in deze

is de inzet van burgerparticipatie, zoals in

Beeldspraak geven de lezer een indruk van de

het vorige artikel is beschreven. Naarmate

variëteit aan onderwerpen en werkwijzen bij het

projecten complexer en meeromvattend zijn,

samen werken aan kwaliteit tussen overheden en

moeten overheden ook een beroep doen op

andere partijen.

– Ontwikkeling Markt Druten
06

– Ruimtelijke structuurvisie Doesburg
– Ontwikkeling landschapsinrichting
Drielanden-West Harderwijk

Pagina’s

– Droomboek binnenstad Hattem
Burgers &
professionals

18

– Planoverleg
rijksmonumenten
initiatiefnemers
& Gelders Genootschap

– Erfgoedcafé in Harderwijk

26

–W
 ijkschouwen Apeldoorn
met CRK / burgers

17

– Stadslab Nijmegen

– Stadslab Nijmegen

– Meerwaardecommissie
Heerde (uitnodigings
planologie)

– Dorpsbouwkundige Almen

– CRK´s + burgers
21

10

– Identiteitsfabriek Achterhoek

Professionals

– Werkwijze LKM

24

– Ruimtelijk kwaliteitskader
inpassing A15 & A12
–C
 o-creatie gemeente Nijkerk
& Gelders Genootschap

Legenda:
Beschreven voorbeelden /
artikelen in deze Beeldspraak

14

Voorbeelden uit onderzoek
Gelders Genootschap naar
burgerparticipatie + overige
voorbeelden in Gelderland en
Limburg

– Regiekamer Gennep
– Beeldvisie Neede
– Burgerparticipatie CH Lochem
– Kwaliteitsteams

10

13

16

17

Maurice Bogie

Participatiematrix:

– Ervenconsulent
Gelders Genootschap

– Dorpsbouwmeester

08

– Stadsbouwmeester
Lochem + Wijchen
27

– Jury stadsbrug
Nijmegen
– CRK’s & welstands
commissies
– Aanbestedingstrajecten
infrastructuur

samenwerken
met burgers &
professionals

18

21

22

24

26

27

Daarnaast zijn nog talloze andere voorbeelden te noemen, maar
een beschrijving daarvan zou het bestek van dit themanummer te
buiten gaan. Om niettemin een breed beeld te kunnen geven hebben
we de diverse praktijkvoorbeelden van participatie opgenomen in
een matrix. Hierdoor krijgt de lezer inzicht welke partijen, bij welke
thema’s, in welke fase van beleid en op welke wijze betrokken worden
bij ruimtelijk beleid en het realiseren van ruimtelijke projecten.
De matrix laat zien dat gemeenten met name in de beleidsvormende
fase een belangrijke plaats toekennen aan burgerparticipatie. Ook
samenwerking tussen burgers en professionals zien we vooral in die
fase terug. Waar burgers al in de initiatieffase een rol hebben, is dat
meestal in samenspraak met professionele adviseurs. Doorgaans
gaat het dan om wat meer complexe ruimtelijke vraagstukken waar
afwegingen worden gemaakt. Dat ligt weer anders in de uitvoerings
fase. Worden burgers in die fase betrokken, dan gaat het vaak om
overzichtelijke projecten in de directe leefomgeving.
Participatie door louter professionals is vooral aan de orde bij
complexe ruimtelijke vraagstukken waarbij meerdere facetten (land
schap, architectuur, financiën, technische inpassing) tegen elkaar
moeten worden afgewogen. Overigens zien we ook hier met name
betrokkenheid in de beleidsvormende fase.
Voor gemeenten bestaat de uitdaging in het breder trekken van
participatie door burgers, met name richting de uitvoeringsfase.
Daarmee worden ook de hogere treden van de participatieladder
gebruikt. Dit is ook een van de conclusies uit ons onderzoek.

beeldspraak
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– Project Hart voor Malden
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06

– Structuurvisies / speelruimteplan /
centrumvisie Beuningen

Kwaliteit maak je samen

– LOP Buren

Krimp &
participatie in
Bronckhorst
“De dorpsbelangenorganisaties zijn voor ons
van groot belang. Ze hebben een groot netwerk,
weten wat er speelt en verenigen een grote groep
burgers. Dan kun je het natuurlijk nog met elkaar
oneens zijn, maar ook dat gebeurt in een sfeer
van respect. De participatiesamenleving en

beeldspraak
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bestuurlijk lef horen bij elkaar”.

‘‘Leefbaarheid maak je zelf. Als mensen opstaan
kunnen ze heel veel bereiken.’’
Arno Spekschoor is sinds de vorige collegeperiode wethouder in de
gemeente Bronckhorst. In deze tweede termijn ziet hij een belangrijk
verschil met de voorgaande periode: in het huidige collegeakkoord is
participatie een veel centraler element. De gemeente richt zich naast
de logische overheidstaken als veiligheid en gezondheid vooral op
die zaken waar vanuit de samenleving vraag naar is – maar vooral ook
de bereidheid zelf energie te investeren.
Actief erop uit
Dat betekent niet dat de gemeente achterover kan gaan zitten om
af te wachten waar de burgers mee komen. “Participatie is ook een
houding binnen het gemeentehuis. We kunnen niet zomaar alles over
de schutting gooien. Dan komt er teveel op de mensen af. We gaan
erop uit om te proeven wat er leeft”.
En dan nog heeft het gemeentebestuur een moeilijke taak. Vanuit
een visie op hoofdlijnen moeten alle ideeën, voorstellen en plannen
beoordeeld worden. “Vanzelfsprekend zou ieder dorp graag eigen
voorzieningen als een zwembad willen. Maar dat is met de vele kernen
en huidige begroting gewoon geen optie”. Daarnaast moet men ook
bij haalbare initiatieven nog altijd een belangenafweging maken of
uitstralingseffecten zien in te schatten.
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Simon van den Bergh

Verbindend werken
Ook ambtelijk zijn de zaken nu anders georganiseerd. Onder het
credo ‘verbindend werken’ werken tien gebiedsambtenaren in twee
tallen in de vijf voormalige gemeenten. Zo staan ze op de weekmarkt
in Zelhem om te horen wat er leeft en speelt. Hun doel is burgers bij
elkaar te betrekken en hun ideeën te verbinden – van het overnemen
van een initiatief kan nooit sprake zijn.
Het vergt andere kwaliteiten van ambtenaren: communicatie, inle
vingsvermogen en creativiteit zijn essentiële eigenschappen. Meer
dan ooit is samenwerken tussen de verschillende gemeentelijke
afdelingen van groot belang.
Resultaten
De eerste resultaten worden inmiddels geoogst. Zo komt er een
zorgboerderij bij Landgoed ’t Zelle. Op deze wijze worden duurzaam
landschapsonderhoud aan waardevol erfgoed en een zorgvraag met
elkaar verbonden.
Naast dergelijke grote projecten zijn er ook kleinere, maar zeer
effectieve ideeën ingevoerd. Via een adoptieprogramma hebben ver
schillende bewoners prullenbakken onder hun hoede genomen. Zij
vervangen de vuilniszak en ruimen wat zwerfvuil op en zo maken vele
handen licht werk. Op het gebied van speelplaatsen is er van alles
te participeren, maar draagt de gemeente zeer expliciet zorg voor de
veiligheid, dat was nou juist een van die gemeentelijke kerntaken.
En zo worden verschillende wensen en behoeften van de bewo
ners en ondernemers met creatieve oplossingen en op maat opge
pakt en draagt de gemeenschap met de gemeente bij aan een leef
baarder Bronckhorst.
Het meest enthousiast wordt Spekschoor van de zogenaamde schetsschuiten. Door alle belanghebbenden gezamenlijk te laten schetsen, ontstaat er van onderop een breed gedragen visie. Met name bij de duurzame
instandhouding van de vele mooie landgoederen die Bronckhorst kent, is
deze werkvorm zeer productief.
Het advies van Spekschoor is vooral de eigen krachten centraal te stellen.
Kopieerwerk van elders doet geen recht aan het specifieke karakter van
Bronckhorst. Lokale ‘snelkookpansessies’, ondersteund met specifieke
deskundigheid leidt tot snelle resultaten waar de betrokkenen zich in kunnen vinden. Natuurlijk is er daarna nog veel verfijning nodig, maar ook daar
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wordt die burger weer nauw bij betrokken.

Geert Jan Jonkhout

Wijkschouwen
gemeente
Apeldoorn

Sinds enkele jaren vinden er in de gemeente
Apeldoorn wijkschouwen plaats, waarbij de
gemeente samen met vertegenwoordigers van
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit de wijken
en/of dorpen in trekt om samen met de bewoners van gedachten te wisselen over wat zij
belangrijk vinden aan de ruimtelijke kwaliteit
van hun wijk of dorp.

Aanleiding voor deze wijkschouwen is de beleidsmatige keuze om
de herziening van bestemmingsplannen gelijk op te laten lopen met
het opstellen van beeldkwaliteitplannen voor dezelfde gebieden en
om de burgers hier nauw bij te betrekken. Tijdens deze wijkschou
wen wordt door de bewoners veel waardevolle input gegeven die
wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van de bestemmingsen beeldkwaliteitplannen.
Tijdens de vele wijkschouwen die de afgelopen jaren gehouden
zijn, blijkt eens te meer dat de bewoners sterk begaan zijn met de
ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van hun woonomgeving en dat
zij van de gemeente en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een actieve
rol verwachten om deze kwaliteiten te borgen. Vaak blijken inwoners
een grote trots te voelen over hoe fraai hun woonomgeving is, die
dan ook vaak mede bepalend is voor de identiteit en het welbevin
den van de mensen. Tijdens de fiets- of bustochten, die vrijwel altijd
in een zeer positieve sfeer verlopen, worden standpunten en ideeën
uitgewisseld die vaak eindigen in het vinden van een gemeenschap
pelijk belang, dat van het mooi en leefbaar houden van je wijk of dorp.

Dat werkt veel soepeler dan dat je een reeks van adviseurs langs
moet. Nu heb je in één keer de adviseurs van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, de provincie Gelderland en het Gelders Genoot
schap aan tafel. En de bouwkundige expertise en gebouwenkennis
van de Monumentenwacht krijg je er ook nog bij! Soms schuift ook
een vertegenwoordiging van een gemeentelijke monumentencom
missie aan, of van de welstandscommissie.” Jeroen: “Het overleg is
laagdrempelig en iedere twee weken. Initiatiefnemers kunnen snel
bij ons terecht. Dat loopt via de gemeente, want die is het loket. Wij
hebben ook het liefst dat bij iedere bespreking iemand namens de
gemeente aanwezig is en in de praktijk lukt dat ook bijna altijd.”

Karin van Zandvoort

Erfgoed
doorgeven
aan nieuwe
generaties

Gelders Genootschap verzorgt met
ondersteuning van de Monumentenwacht
de steunpunttaken op het gebied van erfgoed
voor Gelderse gemeenten. Dat gebeurt in
het kader van het Samenwerkingsverband
Cultuurhistorie Gelderland, waarin ook de
Provincie Gelderland, de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed en de Vereniging voor
Nederlandse Gemeenten in Gelderland zitten.

Het Samenwerkingsverband organiseert activiteiten die de gemeen
ten in Gelderland helpen om zo goed mogelijk cultuurhistorisch
beleid te voeren. Een van die activiteiten is het Planoverleg, dat inmid
dels ruim twaalf jaar bestaat. Werner Weijkamp, projectleider van het
Planoverleg, en Jeroen Westerman, coördinator van het Samenwer
kingsverband, vertellen enthousiast over het Planoverleg.
Twaalf jaar planoverleg, dat is best lang,
dan ben je ondertussen echt een instituut!
“Het is vooral geen instituut”, benadrukt Werner, “Het is een overleg;
het heeft geen status, maar het is in de praktijk een hele goede manier
om met zoveel mogelijk adviserende partijen tegelijk te spreken.
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Welke plannen worden in het Planoverleg
besproken?
Werner: “In principe die plannen waar het Rijk en/of de Provincie
betrokken zijn bij de planadvisering. Dan gaat het om ingrijpende
wijzigingen, bijvoorbeeld vanwege herbestemming, sloop of recon
structie. Het gaat om plannen die er toe doen.” Jeroen: “Een onder
geschikte gevelwijziging of een paar dakramen zullen hier niet gauw
aan de orde komen.” “We bespreken plannen graag in hun vroegste
stadium”, vult Werner aan. “Dan kun je samen komen tot een plan
waar iedereen zich in kan vinden. Dat werkt veel fijner dan advies
geven over een volledig uitgewerkt plan, waar iedere wijziging vraagt
om allerlei voorwerk opnieuw te doen. Investeren in een vooroverleg het resultaat. Monumenten vragen soms om een terughoudender
– met alle betrokkenen, dus ook met burgers – verdien je verderop in benadering dan initiatiefnemers zelf in gedachten hadden. Dat zorgt
het proces dubbel en dwars terug.”
soms voor teleurstelling en dat is jammer. Maar als je die achter je
kunt laten en samen gaat kijken, ontstaan vaak nieuwe inzichten, niet
In al die jaren hebben jullie heel wat
alleen bij aanvragers, maar ook bij adviseurs. Dat is mooi om te zien.”
plannen gezien. Wat zijn bijzondere plannen
“Als het om erfgoed gaat, verwijten wij onze voorouders zelden dat
die afgelopen jaren voorbij zijn gekomen?
ze een gebouw hebben laten staan, terwijl er wel vaak spijt is dat iets
Jeroen: “Eén van de leukste plannen in al die jaren is voor mij het Fort verdwenen is. Ons waardevolle erfgoed geschikt maken voor de toe
Werk aan ’t Spoel bij Culemborg. Daar zijn we vanaf het prille begin komst en het zo doorgeven aan nieuwe generaties. Dat is uiteindelijk
bij betrokken geweest. Van een ontoegankelijk krakersbolwerk is dat wat we hopen te bereiken.”
dankzij ontzettend veel enthousiastelingen een heel inspirerend en
dynamisch cultuurfort geworden. Maar ik vond het ook heel bijzon
der toen we vorig jaar met alle betrokken partijen overeenstemming
bereikten over een herstelplan voor de ruïne van de Nijenbeek. Na
vele jaren van overleg, was dat een prachtig moment.” Werner: “Ten
zuiden van Winterswijk zijn de afgelopen jaren een paar hele leuke
projecten uitgevoerd. Sommige zijn al gerealiseerd, zoals het Strand
bad. Dat is echt een prachtig project. Maar ook bij de watermolens
Den Helder zijn nu projecten bezig. Recent hebben we daar ook op
locatie overlegd.”
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Is er veel veranderd in die jaren?
Jeroen: “Vroeger hadden we veel meer plannen, soms wel tien op
een ochtend. Dat vroeg veel van de adviseurs. Soms was er dan
weinig tijd voor ingewikkelde plannen. Maar in die tijd kwamen bijna
alle plannen voor rijksmonumenten in Gelderland hier aan de orde.
Het was bijna een industrie. Nu doen we alleen ingrijpende plannen.
Wat altijd gebleven is, is de betrokkenheid van alle partijen. Die is
onverminderd groot.” Werner: “Sinds enkele jaren maken we ook
geen onderscheid meer tussen bouwplannen en ruimtelijke plannen.
Daarom noemen we het tegenwoordig ook het Planoverleg, al noe
men veel mensen het nog steeds Bouwplanoverleg.”

Wanneer zijn jullie tevreden over het
Planoverleg? Waar doe je het voor?
Werner: “Als we zo vroeg mogelijk in het proces kunnen meedenken.
Dan kun je samen met alle betrokkenen de verwachtingen en moge
lijkheden verkennen. Als we later in het proces betrokken worden,
is het soms wat lastiger. Maar in dat geval is de voldoening soms
des te groter, als het lukt om samen tot een breed gedragen plan te
komen. Vergeet niet: monumenteneigenaren zijn onze belangrijkste
bondgenoten.” Jeroen: “Ik ben blij als ik op een plek kom waar een
erfgoedproject is gerealiseerd door een eigenaar die gelukkig is met

open oproep
burger-

20/21

initiatieven

20

De ontwikkelingen van het Stadslab Nijmegen zijn te volgen op
www.facebook.com/StadslabNijmegen2015:

25/03/2015

Lancering van de oproep

01/04/2015

We zijn hard bezig om onze bekendheid te vergroten.
Zo stond er zaterdag 28 maart 2015 een mooi artikel
over het Stadslab in de Gelderlander. Benieuwd
naar het hele artikel? Kom een bak koffie drinken
op onze locatie bij het Honigcomplex!

www.stadslabnijmegen.nl
03/04/2015

Heb jij onze flyer al gespot bij jou in de buurt?
Zo vind je ons al bij diverse fietsenmakers,
supermarkten en wijk-buurt centra. Weet jij nog
een plekje waar we onze flyer kunnen delen met
zoveel mogelijk mensen, laat het ons weten!

08/04/2015

Op pad om flyers te verspreiden

12/04/2015

Op het Ideeënfestival Dukenburg 50 Jaar kwamen in
Wijkcentrum Dukenburg actieve burgers bij elkaar
om hun ideeën voor 50 jaar Dukenburg te delen met
hun buren. Stadslab Nijmegen was ook van de partij
op deze leuke en veelbelovende middag!

15/04/2015

Nogmaals op pad om de bekendheid te vergroten

10/05/2015

Sluiting openoproep

11/05/2015

Inventariseren ideeën én basis leggen voor de
methodiek

20/05/2015

Beoordelen ideeën
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Bedenk zelf iets,

In Stadslab Nijmegen wordt door de stichting Lentekracht, het Archi
tectuur Centrum Nijmegen en Commissie Beeldkwaliteit Nijmegen
een traject uitgezet waarin studenten van de Radboud Universiteit
Nijmegen en ArteZ Hogeschool voor de Kunsten onder begeleiding
samenwerken en drie casussen behandelen om te komen tot een
methodiek om burgerinitiatieven in te bedden in ruimtelijke planont
wikkelingen binnen gemeenten en zo een fundament te leggen om
projecten in de toekomst succesvol ‘aan te vliegen’ binnen de for
mule Stadslab.
Het idee hiervan ontstond toen in een gezamenlijk gesprek werd
vastgesteld dat er een meerwaarde zou zijn wanneer een commissie
beeldkwaliteit niet alleen achteraf toetst, maar ook in een eerder sta
dium signaleert wat er in de stad speelt, welke burgerinitiatieven er
ontstaan en welke partijen hierbij betrokken zijn. Tegelijkertijd werd
gesproken over nieuwe manieren van stedelijke ontwikkeling en de
veranderende rol van ontwerpers en beleidsmakers daarbinnen.
In het projectplan, dat is ingediend en gehonoreerd bij het Sti
muleringsfonds voor Creatieve Industrie in december 2014, is een
drietal casussen benoemd om de methodiek vorm te kunnen geven
en een kennisnetwerk te ontwikkelen. Kennisdeling en co-creatie
liggen aan de basis van de platformfunctie die Stadslab Nijmegen
wil zijn binnen de stedelijke ontwikkeling van Nijmegen. Ze creëert
de ontmoetingen tussen bottom-up initiatieven en top-down beleid,
met het idee middels dialoog, verbinding en coalitievorming sneller
de juiste partijen te vinden om gezamenlijk initiatieven tot uitvoering
te brengen.
De studenten zijn aan de slag gegaan waarbij een open oproep
is gedaan gerelateerd aan het internationale fietscongres Velocity
2017.
Kwaliteit maak je samen

Maricke Hiddink

Peter Ballast
[projectleider]

ontwerp

Als gemeente wil je in een vroeg stadium
betrokken worden bij bouw- en verbouwplannen
bij monumenten. Zowel bij rijksmonumenten als
gemeentelijke monumenten.

grachtverbreding
Groenlo

Gemeente Berkelland

Zo kun je de eigenaar meenemen in het vergunningtraject en in een
vroegtijdig stadium adviseren. Dit is in het belang van het monu
ment. Een traject waarbij je bij rijksmonumenten ook de monu
mentencommissie en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE) betrekt. Maar wanneer betrek je deze partijen?
De gemeente Oost Gelre heeft het afgelopen jaar het eigen rijks
monument ‘de gracht rondom Groenlo’ gewijzigd. Een wijziging
waarbij de beleving van de gracht rondom de vestingstad versterkt
wordt. Hiervoor is een ontwerpgroep van omwonenden samen
gesteld, die in vier ontwerpsessies gekomen is tot een definitief
schetsontwerp. Een traject van burgerparticipatie met omwonen
den die niet allemaal deskundig zijn op het gebied van monumen
tenzorg.
Hierbij moet je inschatten op welk moment de RCE het beste
geïnformeerd en betrokken kan worden. Want ook voor de RCE
geldt dat ze vroeg in het stadium op de hoogte willen zijn. De kunst
is om de adviezen op het juiste moment aan te vragen zodat het
proces van burgerparticipatie niet wordt verstoord, maar de monu
mentale waarden wel meegewogen zijn in het plan.
Bij de grachtverbreding heeft de gemeente na de tweede ont
werpsessie, toen de contouren van de grachtloop vorm kreeg, de
monumentencommissie en de RCE ingeschakeld.
Het Planoverleg van het Samenwerkingsverband Cultuurhis
torie Gelderland zorgt in Gelderland voor de afstemming van de
advisering over rijksmonumenten. In het Planoverleg zitten ver
schillende disciplines en instanties waardoor breed naar een plan
gekeken kan worden. Doordat je zelf vanaf het begin bij de planvor
ming betrokken bent, kan tunnelvisie op het plan ontstaan. Door
de brede kijk en kennis van het Planoverleg komen er praktische
aandachtspunten naar voren waarmee je als initiatiefnemer uit de
voeten kunt. Vanuit het planoverleg werd met een frisse blik naar
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over het planoverleg

het plan gekeken en kwamen er aandachtpunten naar voren die nog
ruimschoots in het proces verwerkt konden worden.
De vroege terugkoppeling van deze aandachtpunten in de ont
werpgroep zorgde er niet alleen voor dat het plan verbeterde, maar
zorgde ook voor draagvlak in het ontwerpteam. Het definitieve
schetsontwerp is vervolgens nog eenmaal als vooroverleg in het
Planoverleg besproken.
Alle aandachtspunten konden in het ontwerp of worden meege
nomen of konden met goede argumenten worden weerlegd. Zo kon
door het vroege vooroverleg de vergunningsprocedure aanzienlijk
worden versneld. Iets waarmee de initiatiefnemer altijd gebaat is. In
dit geval waren we dat als gemeente zelf!
Het blijft op zich lastig om het juiste moment te vinden om het
vooroverleg in te gaan, maar bij burgerparticipatie is dit vooroverleg
onmisbaar. Het geeft richting aan het plan en maakt iedere betrok
kene onderdeel daarvan.

daarmee ruimte om medewerking te verlenen
aan initiatieven in het buitengebied, die
beleidsmatig onaanvaardbaar zijn. Veel
gemeenten koesteren de kwaliteiten van
hun buitengebied en zoeken naar een
balans tussen behoud/verbetering van de
kwaliteiten en ruimte voor ontwikkelingen.
Bij het LKM treden professionals reeds in de
initiatieffase in overleg met initiatiefnemers
over de beoogde kwaliteitsimpuls
bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een
praktijkvoorbeeld uit Mook en Middelaar.

Ontwikkelingsruimte &
kwaliteitsverbetering
gaan hand
in hand

Bestuurlijke afwegingsruimte
Ter plaatse van een verwaarloosd agrarisch perceel in het buiten
gebied van Middelaar willen de initiatiefnemers een mini-camping
starten met niet-permanente standplaatsen, trekkershutten, een
recreatief gebouw, een bedrijfswoning en bijgebouwen. Aangezien
de initiatiefnemers geen agrarisch bedrijf willen exploiteren, past het
initiatief niet binnen het Bestemmingsplan Mookerplas e.o.
In de afweging of het college medewerking wil verlenen, vindt een
planologische weging plaats en wordt, indien nodig, de SER-ladder
toegepast. Meegewogen wordt dat het initiatief past binnen de gel
dende structuurvisie Mookerplas e.o. en de structuurvisie Toerisme
en recreatie. Terugdringing van verstening en het leveren van een
kwaliteitsslag zijn bovendien aandachtspunten van het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg [POL] 2006; ook aan het POL 2014 wordt
voldaan. Het gewenste streefbeeld van de structuurvisie biedt een
geschikt toekomstperspectief bij de afweging. Een onafhankelijke
commissie adviseert het college over de kwaliteitsverbeteringen die
van landschappelijke aard kunnen zijn, maar ook realiseerbaar door
middel van vergroting van de architectonische kwaliteit, duurzaam
heid, sloop of herstel van cultuurhistorische waarde.
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Structuurvisie als grondslag
Het LKM is verankerd in de structuurvisie Mookerplas e.o., zoals
de provincie dat vraagt. Voor elke soort ontwikkeling is een module
opgenomen, waarin staat op welke wijze compensatie dient plaats
te vinden. De module ‘Gebiedseigen recreatief toeristische voorzie
ningen’ is in het voorbeeld van toepassing. Voor campings geldt een
parkachtige setting die kan bijdragen aan de kwaliteit van het buiten
gebied. De norm is dat voor elke m2 nieuwe bebouwing en verhar
ding 5 keer zoveel Nieuw Groen dient te worden gerealiseerd. In de
structuurvisie zijn ook vaak projecten benoemd voor de ontwikkeling

van groen, natuurlandschappen en cultuurhistorie, bedoeld voor de
besteding in het kwaliteitsfonds.
Onafhankelijk, deskundig en klankbord
De commissie bestaat uit experts op het gebied van landschap, land
bouw, financiën, architectuur en cultuurhistorie. Zij waakt enerzijds
over een juiste toepassing van het gemeentelijk kwaliteitsbeleid en
het bereiken van gestelde kwalitatieve ambities. Anderzijds wil zij ini
tiatiefnemers stimuleren in een klaarblijkelijk toch nog lastige materie,
waarvoor specifieke kennis nodig is. De kwaliteitscommissie gaat in
een vroegtijdig stadium met initiatiefnemers in gesprek. Het liefst met
bezoek aan de locatie om zo de relevante aspecten en kansen direct
in ogenschouw te kunnen nemen. Met de initiatiefnemers en hun
adviseur vindt een verkennend gesprek plaats en worden handrei
kingen gedaan om de kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Leidend
beginsel voor de commissie is de kwaliteitsverbetering die wordt
gepleegd. Het type initiatief, de locatie en de gemeentelijke ambities
vragen voortdurend om een advies op maat.
Omgevingswet Proof
De oplettende lezer heeft het al opgemerkt. Tussen het LKM en de
Omgevingswet bestaan opvallend veel paralellen. Essentieel is de
afwegingsruimte die aan het bestuur wordt gegeven om gegrond
af te wijken van geldend beleid. En een onafhankelijk en deskundig
samengestelde kwaliteitscommissie adviseert het College over de
bereikte kwaliteitsverbetering. De kwaliteitsimpuls vindt reeds in de
initiatieffase plaats. Het LKM past als kwaliteitsinstrument uitstekend
in deze tijd van faciliteren van particulier initiatief en anticipeert op de
naderende Omgevingswet.
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De Provincie Limburg biedt gemeenten
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met het Limburgse Kwaliteitsmenu (LKM).

Janos Boros
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Sinds 2010 werken gemeenten in Limburg

en buurtgericht werken in de portefeuille. Zelf heeft hij veel affiniteit met
de historie.

Verbeter de burgerrol in de monumenten
commissie
Harderwijk heeft een eigen monumentencommissie. Voor de
besluitvorming is het nodig en handig een monumentencommissie
te hebben, maar de vraag is hoe de burgerrol in de commissie verbe
terd kan worden. Hoe kunnen de burgerleden beter gesteund wor
den door de mening van de bevolking? Hierbij dient ook de vergro
ting van het draagvlak voor de instandhouding en verbetering van de
eigen historische stad onder de bevolking bekeken te worden. De
gemeente is hierbij op zoek naar een mix van openbaarheid en het
beter betrekken van de mensen bij de geschiedenis van hun stad.

Martin van Bleek

erfgoedcafé in
Harderwijk
‘‘Het verhaal achter de gevels is belangrijk
en kan helpen het draagvlak voor het erfgoed
van de eigen stad te vergroten.’’

Monumentencommissie versus
Erfgoedcafé
Om de burgerleden in de commissie te steunen in hun rol, is het van
belang dat er inzicht komt in wat er onder de bevolking leeft. Marc
Bouw, monumentenambtenaar van de gemeente, heeft daarom op
verzoek van de wethouder een opzet gemaakt voor een Erfgoed
café. Dit komt niet in de plaats van de monumentencommissie. Deze
is immers in de wet geregeld. Het café opereert naast de commis
sie en is juist bedoeld om de burgerleden meer ruimte te geven en
inzicht te geven in wat er onder de bevolking leeft. Het gaat om het
ophalen van signalen en is laagdrempelig. Het Erfgoedcafé heeft
een adviserende rol voor de monumentencommissie.
Participatie is echter niet hetzelfde als
‘u vraagt en wij draaien’
Het café is informerend over onderwerpen in de monumentenzorg
en gaat ook over de mooie geschiedenis van de stad en de verhalen.
Op deze wijze wil men de burgers (meer) liefde voor de stad bijbren
gen. De gemeentelijke rol is hierin een informerende. De gemeente
moet ook uiteraard goed zorgen voor de eigen monumenten, zoals
het oude stadhuis aan de Markt, de molen en het Hortusgebouw.
Het wel en wee van deze gebouwen leeft in de stad. Marc Bouw
moet, los van zijn specialistische inbreng, ook fungeren als aan
spreekpunt, zowel binnen als buiten het stadhuis. Op deze manier
kunnen de processen soepeler verlopen doordat vooraan in het pro
ces op alle niveaus voldoende informatie en kennis is.
Vervolgacties
Als gevolg van het Erfgoedcafé komt er nu ook een info-avond over
monumenten met onder andere informatie over de subsidieregelin
gen van Harderwijk en de provincie Gelderland. Het blijft een con
tinu proces om het zaadje van de belangstelling te planten, zodat
men geïnteresseerd wordt in het stadsbeeld en nieuwsgierig naar
de geschiedenis en verhalen achter de gevels. Kortom, er is de
komende jaren nog veel werk te verzetten!
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Ze zijn op zoek naar beeldbepalende en

Derks, adviseur bij het Gelders Genootschap,

monumentwaardige panden in het kader

en André Jansen, monumentenambtenaar bij

van het project ‘Herijking gemeentelijke

de gemeente Nijkerk, systematisch vrijwel alle

Monumenten en onderzoek Karakteristieke

wegen van het buitengebied af.

panden’.

Simon van den Bergh

Iov wordt ism:
Co-creatie
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Verscholen waarde achter de gevels
De jaren ’80 van de vorige eeuw zijn voorbij, niet meer slopen en
nieuwbouw, maar juist zuinig zijn op wat er nog is. Hierbij gaat het
om het behouden en versterken van het beeld van de stad. Breng
bijvoorbeeld weer karakter op de begane grond van de winkelstra
ten, laat ze niet zijn zoals alle andere winkelstraten in den lande, maar
breng het karakter van Harderwijk weer terug. Het gaat nu beter,
maar het blijft wel een continue discussie. Er is veel meer waarde
achter de gevels dan men zou vermoeden. Hier is nog onvoldoende
kennis over. Het gaat ook om de verhalen en het binnen brengen van
de emotie. Breng mensen de kennis bij over hun huis. Wees trots
op Harderwijk! Het is dus belangrijk mensen niet alleen met geld te
helpen, maar ook met kennis.

In de omgeving van Nijkerkerveen rijden Gerard

tussen Gelders
Genootschap
& de gemeenten

Het type project is voor het Genootschap niet nieuw. Sterker nog,
inventarisatie van waardevol erfgoed is één van de belangrijkste
diensten van de sector Erfgoed van het Gelders Genootschap.
Betrekkelijk nieuw is de gekozen vorm. Het Gelders Genootschap
werkt bij de uitvoering van projecten steeds vaker nauw met de amb
tenaren samen. De voordelen zijn zo groot en divers, dat ondertussen
heel wat gemeenten voor deze werkvorm kiezen.
De ambtenaar brengt gebiedskennis in, kent gemeentelijk gevoe
ligheden, weet hoe het bestuur bediend moet en wil worden en is bij
gesprekken met burgers – toch één van de leukste onderdelen van
het veldwerk – meteen op de hoogte van de aard van het contact. De
adviseur van het Genootschap neemt naast zijn eigen deskundigheid
ook ervaringen met soortgelijke projecten elders mee. Daardoor kun
nen onverwachte zaken ‘in het werk worden opgelost’.
Daarnaast hebben beiden een ‘luisterend oor’: dat wil zeggen
iemand om bij twijfelgevallen mee te sparren. Deze discussie vindt
door de samenstelling van het projectteam letterlijk met de voeten in
de klei plaats. Tenslotte maakt de werkwijze het vervolgtraject binnen
de muren van het gemeentehuis stukken eenvoudiger. Er is tenmin
ste één iemand binnen het gemeentehuis die op de hoogte is van de
werkwijze, de dilemma’s en gekozen oplossingsrichtingen.
Niet alleen binnen het veldwerk is co-creatie waardevol. Gerard
staat als deskundige van het Gelders Genootschap ook ambtenaren
bij die een groot project trekken en behoefte hebben aan inhoudelijke
en procesmatige ondersteuning. De gemiddelde ambtenaar ruim
telijke ordening zal niet vaak te maken krijgen met een gemeente- en
erfgoedbrede inventarisatie. Het is in zo’n geval fijn om te worden
bijgestaan door iemand die ruime ervaring heeft op dit vlak. Gelders
Genootschap ondersteunt dergelijke processen van het uitzetten
van de aanbesteding tot aan de oplevering van het eindproduct. In het
ene geval bestaat die ondersteuning slechts uit het bijwonen van een

aantal kritische sessies of het meelezen van stukken; in het andere
wordt de aanbesteding tot op redactioneel niveau begeleid, ambities
en valkuilen in kaart gebracht en het eindproduct grondig inhoudelijk
beoordeeld.
Bij de adviseurs ruimtelijke kwaliteit – of varianten daarop – komt
co-creatie al langer voor. Er vindt bij het bespreken van de plannen
in het mandaatoverleg natuurlijk collegiale uitwisseling plaats. Dit
houdt beide partijen scherp, of schept juist ruimte voor relativering.
Betrekkelijk nieuw is de regelmatige uitwisseling tussen Leo van
Grondelle, adviseur ruimtelijke kwaliteit van het Gelders Genoot
schap en de beleidsmedewerkers bij de gemeente Voorst. Plannen,
of die nu bij stedenbouw of via de commissie ruimtelijke kwaliteit bin
nenkomen, worden in een zeer vroeg stadium doorgenomen voor
optimale afstemming. In dit stadium kan met geringe inspanningen
extra kwaliteit behaald worden en in een later stadium tijd gewonnen
met een soepele behandeling van de betreffende aanvraag.
Ook in de overige gemeenten waar hij adviseur is, is dit inmiddels
een gangbare werkwijze, het zijn mooie voorbeelden van co-creatie.
Bij de verschillende soorten dienstverlening die het Genootschap
kan verlenen zijn er naast deze voorbeelden verschillende vormen van
co-creatie te bedenken. Het biedt gemeentes of andere partijen op
het gebied van ruimtelijke ordening interessante vormen van samen
werking. Door de tijdige inzet van onze professionals kan een sterker
eindresultaat worden behaald.
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Jeroen de Jong is wethouder in de gemeente Harderwijk met o.a. burger-

Juni 2015

Gelders Genootschap

Colofon

Gelders Genootschap is in 1919 opgericht als vereniging van Gel
derse gemeenten en bevordert sindsdien consequent de schoonheid
van stad en land. Opdrachtgevers zijn gemeenten en ook andere over
heden en organisaties. De ISO 9001 gecertificeerde organisatie geldt
als expertisecentrum voor ruimtelijke kwaliteit.

Ontwerp www.studio026.nl
Fotografie P.01 t/m P.05, P13, P26, P28
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themanummer

Gelders Genootschap is een onafhankelijke adviesorganisatie voor
ruimtelijke kwaliteit. Kenmerkend is de integrale benadering van archi
tectuur, stedenbouw, cultuurhistorie, archeologie en landschapsar
chitectuur.

Meer informatie
Gelders Genootschap
Zypendaalseweg 46
6814 CL Arnhem
T: 026-442 17 42
E: info@geldersgenootschap.nl
www.geldersgenootschap.nl

