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Voorwoord
Als omgevingsmanagers delen we op onze
Landelijke Omgevings-managementdagen
(LOMD) veel ervaringen met elkaar. Na de
zesde LOMD in 2016 ontstond de behoefte om
onze opgedane kennis ook schriftelijk met
elkaar te delen. Een goede reden om
deelnemers op te roepen om elkaar te
verrassen met een artikel of column. De Call
for Papers was geboren.
Bert ter Avest, enthousiast en actief lid van
POM, besloot dit te organiseren. Er werd een
jury samengesteld met deskundige lieden op
het gebied van omgevingsmanagement uit
verschillende organisaties. In de jury voor
2017 waren dit achtereenvolgens Jos Arts
(Rijkswaterstaat/Rijksuniversiteit Groningen),
Lennert Goemans (Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat), Frits Verhees (AT
Osborne/ Rijksuniversiteit Groningen) en Bert
(zelfstandig vormgever Overheidsparticipatie);
voor 2018 werd deze jury versterkt met Petra
van den Brand (Infram).

Vervolgens riepen we de leden van POM en
bezoekers van de LOMD op om papers in te
sturen. Na de eerste oproep was het natuurlijk
spannend of er wel papers binnen zouden
komen maar na een voorzichtige start
kwamen er in 2017 maar liefst 11 artikelen
binnen. In 2018 is besloten om er een
categorie “bijzonder” bij te maken, dit bleek
een succes; er werden 4 artikelen van hoge
kwaliteit in deze categorie ingediend naast 9
in de algemene categorie.
Om de vakkennis van de enthousiaste auteurs
niet alleen tijdens de LOMD onder de aandacht
te brengen hebben we als POM bestuur
besloten de beste artikelen van 2017 en 2018
te bundelen in dit boekje.
Ik wens je veel leesplezier en vakkennis toe!
Met vriendelijke groet,
Daniël Eggermont
Voorzitter Platform Omgevingsmanagement
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1. In vogelvlucht: de beste papers van 2017
& 2018
In dit eerste hoofdstuk worden de papers
kort toegelicht. In 2017 gold de
Omgevingswet als thema voor de papers.
Winnaar was De Omgevingsmanager in 2029:
Omgevingsmanager wordt ‘gebiedsmakelaar
van Patrick Kemperman, Petra van den
Brand, Berthe Brouwer en Kees Roelofsma.
De auteurs poneren de stelling dat de
cultuurverandering, die de Omgevingswet
beoogt, zal resulteren in de grootste
veranderingen voor ons vak van
omgevingsmanagement. In 2029 is het
belang van bestuurlijk overleg toegenomen
en zijn veel meer verschillende onderwerpen,
vakdisciplines en stakeholders in beeld. De
Omgevingswet past in de trend van meer
ruimte voor initiatieven, meer decentralisatie
en meer loslaten door de overheid. Voor de
omgevingsmanager in 2029 betekent dit
meer ruimte voor het vormgeven van
participatie. Niet langer de scope van het
project is bepalend, maar de

omgevingswaarden van het gebied. In 2029
bruist het van allerlei verschillende lokale
initiatieven. De omgevingsmanager verbindt
als makelaar al deze initiatieven met elkaar.
Hij of zij doet dat vanuit de positie als
netwerker van het gebied en niet meer vanuit
een overheidsinstelling. Kortom in 2029 zijn
wij omgevingsmanagers getransformeerd tot
gebiedsmakelaars.
Frans Soeterbroek vraagt in Bouw ander
speelveld voor invoering omgevingswet onze
aandacht voor een keerzijde van de
Omgevingswet. Ruimte bieden aan
initiatiefnemers en flexibeler omgaan met
regels en keuzen klinkt natuurlijk
sympathiek. Maar juist meer flexibiliteit
vraagt om een eerlijk speelveld en
bijbehorende spelregels. Hij waarschuwt ons
voor de dominantie van markt- en
rendementsdenken in combinatie met een
terugtrekkende overheid. Lokale waarden
leggen het vaak af tegen private winsten. Het
buurthuis of het stadsparkje delven dan het
onderspit. Ook dreigt de buurt te weinig
vanaf het begin betrokken te worden bij
nieuwe initiatieven omdat de gemeente eerst
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met de initiatiefnemer om de tafel gaat
zitten. Frans laat het niet alleen bij
waarschuwingen, hij reikt ons ook nieuwe
spelregels aan. Maak een onderscheid tussen
ontwikkelaars waarvan je eist dat ze iets
goed toevoegen aan de buurt versus
initiatiefnemers die je juist moet helpen.
Vraag ontwikkelaars om samen met de buurt
afspraken te maken over gedeelde waarden
en voorzieningen. Laat initiatiefnemers een
impactscan doen samen met de buurt.
Frans roept ons omgevingsmanagers op met
soortgelijke slimme spelregels tot een gelijker
speelveld te komen voor een goede invoering
van de Omgevingswet.
Ivo Knubben geeft ons in Renovatie
Velsertunnel: van boosheid naar begrip en
betrokkenheid een inkijkje in de succesvol
verlopen renovatie van de Velsertunnel. De
boodschap dat deze tunnel negen maanden
dicht zou gaan werd eerst met boosheid
ontvangen. Toch sloeg deze boosheid om in
begrip en betrokkenheid. Hoe dat kon? Een
hele mix van verschillende maatregelen voor
en tijdens de renovatie heeft aan deze

omkering bijgedragen. Voor de sluiting
werden al gedurende drie jaar allerlei
omwonenden en organisaties uitgenodigd om
met eigen ogen te zien wat er moest
gebeuren. Toen de tunnel dicht was waren er
tijdelijke verbindingswegen om sneller bij de
naastgelegen Wijkertunnel te komen. Met
een fietsstimuleringsplan werden ruim 1.500
automobilisten verleidt om tijdens de spits de
fiets te pakken. Online kon een inter-actieve
kaart met actuele routes en reistijden worden
geraadpleegd en via sms werden 10.000
abonnees geïnformeerd. Twitter en Facebook
(met 15.000 volgers!) werden ook
ingeschakeld. Op het eind van zijn artikel
noemt Ivo verschillende tips (zoals wees
open en realistisch en laat het werk zien en
beleven).
Eveline du Perron, Margriet Bokhorst en
Renate Leyten pleiten in Twee soorten
burgers voor empathische participatie. Het
onderscheid tussen de willende en nietwillende burger heeft de auteurs geïnspireerd
tot twee typen ambtenaren: de aanhoorambtenaar en de luister-ambtenaar.
Eerstgenoemde volgt netjes de regels, is
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vooral gericht op controle en wil eigenlijk ’t
liefst zo snel mogelijk trechteren. De luisterambtenaar daarentegen vindt de opgave
waar hij aan werkt nog niet af, zoekt actief
naar nieuwe informatie en streeft naar
innovatieve oplossingen.
Bas van Horn heeft voor zijn paper
Vertrouwen geven dat werkt twee
omgevingsmanagers geïnterviewd, te weten
Patricia Palmen van Eenvoudig Beter en Joost
van Halem van Aan de slag met de
Omgevingswet. Verbinden van de
buitenwereld met de binnenwereld en
signaleren wanneer verbindingen haperen
behoort tot hun kerntaken. Volgens de
geïnterviewden zal de Omgevingswet zelf niet
veel veranderingen inhouden voor
omgevingsmanagers.
Veranderingen hangen meer samen met hoe
de samenleving zich ontwikkelt en omgaat
met de ruimte die de Omgevingswet hen
biedt.
Voor omgevingsmanagers wordt het
belangrijk om voortdurend alle contacten op
orde te hebben en om te weten wat er speelt
in een bepaald gebied. Ook het betrekken

van anderen dan de ‘usual suspects’ en het
delegeren van gebiedsontwikkelingen aan
belanghebbenden zoals bewoners zullen
steeds vaker worden toegepast (zie ook de
Inspiratie-gids participatie
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/aan
deslag/thema/participatie/inspiratiegids/ ).
In 2018 konden algemene papers worden
ingediend en papers voor de bijzondere
categorie met als thema klimaatadaptatie.
Winnaar voor de categorie algemeen was
Lukas Meursing. In Geen project zonder
architect pleit Lukas voor het toepassen van
een integraal en creatief ontwerpproces. Aan
de hand van drie voorbeelden (Erasmusbrug, zeven stuwen in de Maas en de
Afsluitdijk) laat hij ons (in)zien, dat een
werkelijk integraal en creatief ontwerpproces
de kans op een in alle opzichten geslaagd
project aanzienlijk vergroot. Voor ons als
omgevingsmanager leidt de samenwerking
met ontwerpers tot projecten, die beter
aansluiten bij de behoeften van de gebruikers
en de omgeving. Ook resulteert deze
samenwerking in meer esthetische kwaliteit
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(zoals de vormgeving van de Erasmusbrug
als zwaan). Hij pleit dan ook voor de gouden
driehoek tussen creatieve ontwerpers,
ingenieurs en omgevingsmanagers: dat ‘kan
iets heel moois opleveren’.
Monica Melis en Bas Groenendijk presenteren
hun onderzoeksresultaten in
Omgevingsmanagement bij waterschappen;
een doorkijk in een veranderende rol. Hun
hoofdvragen zijn: hoe wordt in deze
organisaties omgevingsmanagement
toegepast? en hoe maken deze organisatie
omgevingsmanagement ‘toekomstproof’? Alle
21 waterschappen hebben aan dit onderzoek
meegedaan en hun paper (en inmiddels ook
een kloek boekje van ruim 70 pagina’s; zie
https://www.task.nl/Items/nlNL/Nieuws/2018/Boekpublicatie-onderzoekOM ) geeft ons dus een compleet beeld van
de professionalisering van het vak
omgevingsmanagement. Overigens ook
andere sectoren zoals gemeenten, provincies
en de energiesector kunnen hun voordeel
doen met hun uitkomsten. Ook zij signaleren
de verschuiving naar gebiedsmanager (de

omgeving gaat in toenemende mate
projecten formuleren en managen).
Like van der Ham-van Hulten en Onno van
Schaick ontvingen voor Doorparticiperen een
eervolle vermelding van de jury. Like en
Onno pleitten voor continue participatie.
Dus niet stoppen bij het afronden van het
ontwerp, maar ook tijdens de uitvoering en
na de realisatie bewoners blijven betrekken.
Hoe ze dat deden? Ze hielden bijvoorbeeld
het centrale mailadres actief, verstuurden
nieuwsbrieven, organiseerden
informatieavonden en pakten meldingen van
bewoners actief op. Onbedoelde effecten
(‘Verkeer is net als water, het vindt altijd een
weg’) werden zo niet alleen tijdig
gesignaleerd door bewoners, maar ook direct
opgepakt en ergernis werd voorkomen.
Bovendien monitoring achteraf (via
verkeerstellingen en ook via het peilen van
meningen) stelt je prima in staat om te
bepalen of het project succesvol is.
Bestuurders ontvangen zo waardevolle
feedback en bewoners, zo merkten Like en
Onno, waardeerden het om betrokken te
blijven.
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Marije Bergamns wijst ons in Het succes van
gebundelde communicatiekracht in
Harderwijk op het wezenlijke belang van de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van
opdrachtgever en opdrachtnemer voor
hindercommunicatie. Voor haar bijdrage heeft
ze Ingeborg Wanders-Bosch van
opdrachtgever ProRail en Jeannet Koomans
van opdracht-nemer Reef-Strukton
Infratechnieken geïnterviewd. In het
pilotproject Stationsomgeving Harderwijk
waren opdrachtgever en opdrachtnemer
verantwoordelijk voor hindercommunicatie.
Wat bleek, de opdracht-nemer voelde nu ook
zelf de effecten van het werk in uitvoering.
Door oog te hebben voor de effecten van het
stationsproject in Harderwijk voor
omwonenden, reizigers en andere
doelgroepen investeerde de
omgevingsmanager van de opdrachtnemer
veel tijd en energie in dit project. Daar was
ook budget voor gereserveerd. Marije breekt
met dit voorbeeld en passant een lans voor
het kijken naar de effecten van een project
op de omgeving als bepalende factor voor het
budget voor omgevingsmanagement (in
plaats van het gangbare percentage van het

totale project). Het stationsproject in
Harderwijk was succesvol, omdat
opdrachtgever en opdrachtnemer
samenwerkten vanuit een gezamenlijk belang
op basis waarvan ze vooraf duidelijke kaders
en afspraken met elkaar hadden gemaakt
(inclusief een duidelijk Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie – BLVC –
plan). De zichtbare investering van de
opdrachtnemer in hindercommunicatie en
omgevingsmanagement zorgde vervolgens
voor het vertrouwen en de goede ‘klik’ tussen
alle partijen.
De winnaar voor de categorie bijzonder was
de paper Development of a Climate
Adaptation Strategy for the InnovA58
highway in the Netherlands (met een
Nederlandse samenvatting).
Myrthe Leijstra, Kees van Muiswinkel, Wim
Leendertse en Thomas Bles vragen in vragen
onze aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering in de vorm van extreme
weersomstandigheden, zoals langdurige
droogte en hevige neerslag. Deze gevolgen
plaatsen ons en in het bijzonder
Rijkswaterstaat als beheerder van het
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hoofdwegennet voor de uitdagende vraag hoe
we het hoofdwegennet klimaatbestendig
kunnen inrichten. Als voorbeeld hebben
Rijkswaterstaat en Deltares de A58 in NoordBrabant genomen. Voor de analyse hebben
de auteurs de zogeheten ROADAPTmethodiek toegepast. Hierdoor ontstond
inzicht in de kwetsbaarheid van de A58 voor
extreem weer, inclusief de vervelende
gevolgen. Maar wat kun je dan doen? De
methodiek van zogeheten dynamische
adaptatiepaden’ laat zien welke combinaties
van maatregelen kunnen helpen. Een
belangrijke les zo schrijven de auteurs is het
belang van lokale kennis en een
gebiedsgerichte aanpak om te komen tot
‘maatwerk’ (regionally tailored solutions).
Omgevingsmanagement is daarbij onmisbaar
om voor een specifiek gebied thema’s zoals
water, natuur en klimaat met elkaar te
verbinden. Als voorbeeld van dit verbinden
noemen de auteurs de bredere
onderdoorgangen onder een weg voor en het
vlot afvoeren van water en het fungeren als
faunapassage. Partijen in het gebied van de
A58 weten inmiddels wat extreem weer
vermag. Echter hoewel deze partijen op

grond van hun eigen weerservaringen een
groot belang hechten aan een klimaatadaptieve strategie voor de A58 is de
urgentie binnen Rijkswaterstaat volgens de
auteurs nog gering.
Wytse Dassen en Pim Nijssen laten ons in
Strategisch omgevingsmanagement inzetten
voor een klimaatadaptieve stad door de SOMbril kijken naar de opgave die
klimaatadaptatie vraagt van gemeenten. Hen
valt op dat klimaatadaptatie als issue veel
minder leeft. Gemeenten en hun inwoners
zijn veel meer bezig met groen &
biodiversiteit en de transitie naar duurzame
energie. Wytse en Pim vragen ook aandacht
voor het achterhalen van verschillende
belangen; niet alleen van de gemeenten
maar ook van andere partijen. Ten slotte is
gezamenlijk onderzoek bijvoorbeeld met
behulp van stresstesten belangrijk. Wel
moeten deze stresstesten dan niet alleen
vanuit een technische wateropgave kijken.
Joint fact-finding vereist ook voor
stresstesten dat verschillende disciplines en
partijen met hun verschillende belangen
samen dergelijke testen oppakken.
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Voor ons als omgevingsmanagers is er
kortom werk aan de winkel om samen met
partijen te komen tot goede en gedragen
keuzen, en om samen deze keuzen goed uit
te voeren.

activiteitencommissie en als jurylid voor de
papers.

De auteur van hoofdstuk 1 en samensteller
van deze uitgave:
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Bert ter Avest. Bert is zelfstandig vormgever
van overheidsparticipatie. Essentieel
uitgangspunt voor mijn werk als
omgevingsmanager is het principe van
divergeren & convergeren. Ik doe dat door
creatief naar ruimte te zoeken en diplomatiek
te komen tot gedragen resultaten. Voor het
Platform ben ik actief als lid van de
voorbereidingscommissie Landelijke
Omgevingsmanagementdagen, als lid van de

2. Papers 2017
2.1 De Omgevingsmanager in 2029:
Omgevingsmanager wordt
‘gebiedsmakelaar’
Patrick Kemperman, Petra van den Brand,
Berthe Brouwer, Kees Roelofsma
De invoering van de nieuwe Omgevingswet in
2019 (inmiddels 2021) komt steeds
dichterbij. De wet harmoniseert en
vereenvoudigt de regels voor de fysieke
leefomgeving. De doelstelling is tweeledig:
een goede omgevingskwaliteit bereiken en in
stand houden én de leefomgeving op een
doelmatige manier beheren, gebruiken en
ontwikkelen. De Omgevingswet bundelt 26
bestaande wetten. Deze grootste
wetgevingsoperatie ooit gaat ook aan de
omgevingsmanager niet onopgemerkt
voorbij. Veel aandacht is de afgelopen jaren
uitgegaan naar de wetgeving zelf, welke
procedures er veranderen en hoe een en
ander juridisch in elkaar zit. Maar wat kan
deze nieuwe Omgevingswet gaan betekenen
voor het vak omgevingsmanagement en de
rol van omgevingsmanager? Die vraag staat

centraal op de landelijke
Omgevingsmanagementdag 2017. Het begrip
omgevingsmanagement bestaat nu zo’n tien
jaar. Wij verwachten in de tien jaar na de
invoering van de nieuwe Omgevingswet
belangrijke veranderingen in het vak en
schetsen in dit artikel hoe volgens ons de
omgevingsmanager in 2029 te werk zal gaan.
Eerste rode draad: participatie
Een belangrijk uitgangspunt van de wet is
vertrouwen. Vertrouwen van de rijksoverheid
in lagere overheden en vertrouwen van de
burger in de overheid. (Vroegtijdige)
participatie vormt een rode draad door de
wet en de algemene maatregelen van bestuur
(AMvB’s).
Onze stelling is dat de grootste
veranderingen voor het vak
omgevingsmanagement niet voortkomen uit
de wijziging van wet- en regelgeving, maar
uit de cultuurverandering die de invoering
van de Omgevingswet beoogt. Naar verluidt
gaat het bij de invoering van de
Omgevingswet voor 20 procent over
procedures en regelgeving, en voor maar
liefst 80 procent over cultuurverandering.
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Van sectoraal naar integraal handelen,
participatie van een representatieve
afspiegeling van de bevolking, en explicieter
de lange en korte termijn met elkaar
verbinden (lange termijn in omgevingsvisie,
korte termijn is de actualiteit). Het principe
‘ja mits’ gaat gelden in plaats van ‘nee
tenzij’. Door uit te gaan van vertrouwen wil
men het automatisme doorbreken om voor
alles wat potentieel mis kan gaan nieuwe
(sectorale) regels te maken. In de praktijk
botsen die immers vaak met andere sectorale
regels, waardoor initiatiefnemers niet meer
weten waar ze aan toe zijn of waardoor het
bevoegd gezag ervoor kiest om maar niet te
handhaven. Daar willen we van af, is de
wens. Wij kunnen ons daar helemaal in
vinden.
Er zal meer ruimte komen voor lokale
bestuurlijke afweging en gebiedsgericht
maatwerk. Dit zal betekenen dat voor de
omgevingsmanager in 2029 de importantie
van bestuurlijk overleg zal toenemen. Vooral
het lokaal bevoegd gezag zal duidelijker
moeten motiveren waarom iets wel of niet
kan of wenselijk is. Voor bepaalde

onderwerpen bestaan immers geen
burgerbindende rijksregels meer.
Tweede rode draad: integraliteit
Behalve participatie loopt ook integraliteit als
een belangrijke rode draad door de nieuwe
Omgevingswet. Zo zullen binnen een
gemeente verschillende vakdisciplines die nu
nog weinig met elkaar van doen hebben
(bijvoorbeeld ruimte en zorg) straks meer
gebiedsgericht en integraal moeten worden
afgewogen. Dit zal leiden tot een
herschikking van taken.
De omgevingsmanager van 2029 komt met
veel meer verschillende onderwerpen en
vakdisciplines in aanraking dan nu. Het
krachtenveldveld wordt breder en het aantal
betrokken stakeholders neemt toe. Wij kijken
hier reikhalzend naar uit, het vak wordt er
alleen maar leuker van!
“Bestuurders en ambtenaren moeten de wil
hebben om de fysieke leefomgeving integraal
te benaderen, geen risicomijdend gedrag
vertonen, ruimte laten voor privaat initiatief,
de participatieve aanpak toepassen en zorgen
voor voldoende kennis en vaardigheden en
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een toereikende uitvoeringsorganisatie”
(Tweede Kamer, Memorie van Toelichting
Omgevingswet).
Hoe nieuw en vooruitstrevend is dit ‘integrale
werken’ nu eigenlijk? We werken toch al
integraal, horen we omgevingsmanagers
denken. Maar met integraal wordt niet
bedoeld het bundelen van waterveiligheid en
waterkwaliteit bij waterprojecten van een
waterschap. En ook niet het koppelen en
gezamenlijk uitvoeren van een lokale
weginfra- of wateropgave samen met
rijksinfrastructuur. Nee, de Omgevingswet
gaat veel verder. Het is een verregaande
integratie van de regels voor water, milieu en
ruimtelijke ordening. Ook het denken
verandert. De Waterwet gaat er bijvoorbeeld
van uit dat alles verboden en vergunning
plichtig is, mits expliciet uitgezonderd. Dat
zal na 2019 volledig omgekeerd zijn: iets
mag, al dan niet gereguleerd via algemene
regels, tenzij het vergunning plichtig is.
De nieuwe wet past in een trend
De Omgevingswet zal een cultuurverandering
met zich mee (moeten) brengen, maar

helemaal nieuw is dit niet. De Omgevingswet
past in een trend: meer ruimte voor
initiatieven, meer decentralisatie, meer
loslaten door de overheid. Deze sporen zijn in
de afgelopen jaren ingezet, maar de
verschillen in het land zijn nog groot. Te vaak
stranden initiatieven nog of komen ze niet
eens van de grond doordat een sectorale
regel in de weg zit. Een echte integrale
afweging op basis van gecreëerde
maatschappelijke meerwaarde is nog geen
gangbare praktijk en alleen mogelijk met
kunst- en vliegwerk. Onder de Omgevingswet
wordt het mogelijk om op onderdelen af te
wijken van de regelgeving (bestuurlijke
afwegingsruimte) als het totaalplan
maatschappelijk echt gewenst is, maar niet
alle tien vinkjes scoort. Natuurlijk ontstaat
dan een spanningsveld vanwege de noodzaak
om goed te onderbouwen waar je wel en niet
aan meewerkt; willekeur ligt op de loer. Hier
ligt een grote uitdaging. Wij stellen ons voor
dat in 2029 het woord precedentwerking uit
het ambtelijke woordenboek is verdwenen.
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Overheden moeten nog flinke stappen zetten
De nieuwe Omgevingswet is in die zin een
voortzetting van een al ingeslagen weg, maar
gaat veel verder. Een enkele gemeente heeft
al een integrale omgevingsvisie opgesteld in
de geest van de nieuwe Omgevingswet, en
proberen ook al in die geest te werken.
Andere moeten hier nog helemaal mee
beginnen. Op basis van de wet heeft straks
iedere gemeente een omgevingsvisie. Het
gaat er uiteraard om wat daar wel en niet
instaat en hoe de gemeente tot deze
omgevingsvisie komt.
Ook het ministerie van Infrastructuur en
Milieu zelf, dat verantwoordelijk is voor deze
Omgevingswet, moet nog flinke stappen
zetten. Rijkswaterstaat als
uitvoeringsorganisatie van IenM is nog zeer
sectoraal georganiseerd en is gewend te
redeneren vanuit de strakke kaders van de
Waterwet en de Tracéwet. Rijkswaterstaat zit
nog volop in het veranderproces naar een
meer integrale organisatie. Zo zijn het natte
en droge netwerk pas recentelijk
samengevoegd. De eerstvolgende stap zal
zijn het verder integreren van de

leefomgeving in de organisatie. Maar ook dan
is Rijkswaterstaat er nog niet.
In de natte infrastructuur zijn de afgelopen
jaren ook al eerste stappen gezet in de geest
van de nieuwe Omgevingswet, mede door de
MIRT- en HWBP-aanpak. Waar vroeger een
dijkversterkingsproject nog zeer sectoraal
werd opgepakt, zal de Omgevingswet ervoor
zorgen dat de lijn van de afgelopen jaren
wordt doorgezet. Brede inpassing met oog
voor de leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit
van projecten is in waterschapsland steeds
meer aan de orde van de dag.
Waterschappen zijn vanwege de discussies
over hun bestaansrecht al breder aan het
kijken en zich meer bewust van hun
omgeving en van de noodzaak van
participatie. De laatste tien jaar is
bijvoorbeeld het belang van natuur tot de
waterschappen doorgedrongen, mede door
de opkomst van ‘groene partijen’ in de
waterschapsbesturen. Maar ook
waterschappen zijn er nog lang niet. Tot voor
kort was het toppunt van integraliteit het
koppelen van waterkwaliteit en
waterkwantiteit.
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Een glijbaan in de dijk
Waterschappen zullen moeten ontdekken hoe
om te gaan met particuliere initiatieven die
een belangrijke maatschappelijke
meerwaarde hebben, maar die mogelijk
botsen met een waterregel. Een mooi, klein
voorbeeld is een initiatief van buurtbewoners
ergens aan de Hollandsche IJssel die in de
dijk een glijbaan voor hun kinderen wilden
maken. Volgens de regels mocht hier geen
object in de primaire waterkering worden
aangebracht. Doordat de buurtbewoners het
niet opgaven en door creatief naar regels te
kijken (of niet te kijken), is het uiteindelijk
gelukt om dit simpele initiatief mogelijk te
maken. Maar het had heel wat voeten in de
aarde.
Dankzij de Omgevingswet zet de ontwikkeling
door om veel breder en integraler naar
opgaven te kijken. In 2029 kloppen veel
meer particulieren bij waterschappen aan om
medewerking te vragen voor hun initiatieven.
Het voorbeeld van de buurtglijbaan laat zien
dat er nog veel moet veranderen. Werkelijk
wat doen met de wensen van de omgeving is
nu vaak nog lastig. De wetskant van de

Omgevingswet gaat daarbij helpen, maar
cultuurverandering is nodig wil participatie
echt overal in het land gaan slagen.
Participatie moet, maar de wet zegt niet hoe
De nieuwe Omgevingswet geeft de
samenleving zelf een grotere rol in de
ruimtelijke ontwikkeling. De wet verwacht dat
burgers en bedrijven actief invulling geven
aan de zorgplicht die zij hebben. Er ontstaat
meer ruimte voor initiatief. In de wet is
participatie een belangrijke pijler. Als
uitgangspunt is gekozen dat participatie
maatwerk is. Een terecht uitgangspunt ons
inziens. De wet schrijft voor dát, maar niet
hoe participatie moet worden georganiseerd;
in het Ontwerp-Omgevingsbesluit (AMvB)
staan alleen enkele minimale vereisten
(artikel 4.2) aan de vormgeving. Wel moet bij
vaststelling van bijvoorbeeld een
projectbesluit inzichtelijk zijn gemaakt hoe
participatie heeft plaatsgevonden. Als
omgevingsmanager in 2029 kun je hier alle
ruimte pakken die je wilt. Wij stellen voor dat
wij als omgevingsmanagers het goede
voorbeeld geven door te zorgen voor
uitstekende voorwaarden voor de kwaliteit
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van de participatie! Laten we de lat met
elkaar hoog leggen.
In de wet wordt onder een participatieve
aanpak verstaan: “het in een vroegtijdig
stadium betrekken van belanghebbenden
(burgers, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en andere overheden) bij het
proces van de besluitvorming over een
project of activiteit” (Kamerstukken II
2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 389).
Naast de Omgevingswet zijn er vier AMvB’s
die de praktische uitvoering van de wet
regelen. Deze AMvB’s zijn nog in concept.
Een van de vier AMvB’s is het ontwerp-AMvB
Omgevingsbesluit. Dit regelt onder andere
procedures ten aanzien van vergunningen,
projectprocedures, MER en participatie. Voor
omgevingsmanagers is het Omgevingsbesluit
een belangrijke AMvB.

Indeling van de AMvB’s, bron: OntwerpOmgevingsbesluit
De sleutel ligt bij de omgevingsmanager
De wet legt het inrichten van het
besluitvormingsproces neer bij de
bestuurders. Hoe je in je project vroegtijdige
informele participatie organiseert, wordt
meer een keuze van het bestuurlijk overleg.
Dit kan spannend worden. Het kan zijn dat
een wethouder van een gemeente de lat qua
participatie erg hoog legt, terwijl de
waterschapsbestuurder of
Rijkswaterstaatdirecteur in het bestuurlijk
overleg genoegen neemt met een meer
‘sobere en doelmatige’ aanpak. De
bestuurders moeten hier samen uitkomen.
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Het bestuurlijk overleg wordt daardoor
politieker. De omgevingsmanager als
facilitator en regisseur van dit overleg wordt
nog belangrijker. Hij of zij krijgt meer
vrijheid, maar daarmee ook meer
verantwoordelijkheid om de governance en
het participatieproces goed en zorgvuldig te
organiseren. “Het succes van participatie is
afhankelijk van de houding van het bevoegd
gezag en de bestuurscultuur” (OntwerpOmgevingsbesluit, 2016). De
omgevingsmanager anno 2029 heeft hier dus
een grote rol in. De sleutel voor het succes
van participatie ligt bij de
omgevingsmanager, in samenspel met zijn
bestuurder.
Een belangrijk aandachtspunt bij het werken
met de nieuwe Omgevingswet is de reikwijdte
van participatie. Het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP, februari 2016) wijst erop
dat de burger maar in beperkte mate kan
worden belast en noemt ook het vraagstuk
van de representatie. De
participatiesamenleving heeft haar grenzen.
Je moet je als omgevingsmanager afvragen
of je tevreden bent met drie probleemloze

informatieavonden met overwegend grijze
50+ mannen of liever op zoek gaat naar een
meer representatieve vertegenwoordiging
van participanten. Bovendien is het zeker
voor omgevingsmanagers die werken aan
bovenregionale projecten van belang om te
beseffen dat burgerparticipatie vooral
plaatsvindt op lokaal niveau. Dat geldt nu al,
maar in 2029 nog veel meer.
Participatie vanuit de lokale omgeving komt
veelal pas echt goed op gang naarmate het
project concreet wordt. Dat betekent dat als
je participatie serieus neemt, je ook bereid
moet zijn om in de latere fases van een
project flexibel te zijn en ideeën van burgers
mee te nemen. Vroegtijdige participatie is
een streven in de wet, maar zal nog een hele
uitdaging worden. Het vergt veel van een
organisatie om dit echt concreet te maken.
Wij verwachten dat planvorming tot in de
realisatiefase de nodige flexibiliteit nodig zou
moeten hebben om aansluiting te hebben en
houden met andere initiatieven in de
omgeving. Het huidige strakke scope denken
in veel projecten zal in 2029 veel flexibeler
moeten zijn om participatie daadwerkelijk
een succes te laten worden.
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Omgevingsmanagement 2029: de omgeving
neemt plaats in de stuurgroep.
Als de Omgevingswet tien jaar in werking is
en de cultuurverandering werkelijk heeft
plaatsgevonden, zal het landschap van
projectinitiatieven er anders uitzien dan nu.
De wet biedt meer ruimte voor ideeën van
particulieren en bedrijven, doordat er
algemene regels gelden in plaats van
gedetailleerde vergunningen. In 2029 bruist
het daardoor van de lokale initiatieven die
zijn gerealiseerd – al dan niet met de nodige
weerstand – of die nog steeds weerstand
ondervinden. Doordat al deze groene en rijpe
initiatieven door elkaar heen lopen zijn er ook
nieuwe participatiestructuren ontstaan.
Wanneer de rijksoverheid, de provincie of het
waterschap het initiatief neemt voor
bijvoorbeeld de aanleg van een snelweg of
verbreding van een dijk, dan komt dit nieuwe
overheidsproject in een bestaande structuur
van overleggen en participatie terecht. Veel
meer dan nu moet de omgevingsmanager op
zoek naar deze bestaande structuren om op
aan te sluiten. De tijd van de ‘maakbare
projectomgeving’ is in 2029 echt voorbij.

In de huidige praktijk zien we al voorbeelden
van vergaande lokale initiatieven die
uitstekend passen in de nieuwe cultuur van
de omgevingswet.
“Zo hebben bewoners vanuit dertien dorpen
rondom It Bûtenfjild in Friesland de handen
ineen geslagen. In samenwerking met de
dorpsbelangenverenigingen en in overleg met
vele andere betrokken partijen hebben ze
een dorpenvisie opgesteld, met als doel het
landschap te versterken en voor nieuw werk
en woongenot te zorgen. En de ambtenaren
en bestuurders? Ook zij kregen een
uitnodiging van de initiatiefnemers. In hun
woorden:
“Wij willen graag met u overleggen waar we
als Wetterwâlden Bûtenfjild staan, wat er de
komende tijd gebeuren gaat in It Bûtenfjild
en welke rol u als bestuurder daar mogelijk
bij kunt spelen.”
Bron: Van Onderop!, Ruimtevolk
Een nieuw overheidsproject tuigt niet meer
zijn eigen bestuurlijke besluitvormingstraject
op met bestuurlijke overleggen en
stuurgroepen, maar sluit aan op bestaande
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overlegvormen of zelfs coöperatieve
structuren. Het overheidsinitiatief wordt in
samenhang met andere burgerinitiatieven
bekeken en ingepast. Integrale
gebiedsontwikkeling komt zo echt tot
uitvoering. Waar de lokale omgeving minder
bruist van de initiatieven, is het zaak om de
omgeving in het overheidsproject op te
nemen. Dit kan door de omgeving letterlijk
een plek te geven in de stuurgroep of het
bestuurlijk overleg van het project. Als je
participatie in optimale vorm doorvoert,
waarom zou je er dan niet voor kiezen om
bijvoorbeeld de voorzitter van een
wijkvereniging of bedrijfsterreinvereniging in
je stuurgroep op te nemen? Als we in de
geest van de Omgevingswet doordenken, kan
in onze ogen de stuurgroep van een project
in 2029 niet alleen uit bestuurders bestaan,
maar moet de omgeving daar ook een plek in
hebben.
Een voorbeeld waarin wij al een begin zien in
deze richting is de dijkversterking Marken. Bij
de voorbereiding van de dijkversterking van
Marken is Infram aan de opdrachtgeverszijde
betrokken bij het proces en de inhoud. De

stuurgroep van dit project bestaat uit de
gemeente, waterschap, Rijkswaterstaat en de
veiligheidsregio. Daarnaast is de Eilandraad
(bewonersorganisatie) zeer betrokken. Zij
hebben (nog) geen zitting in de stuurgroep,
maar de bestuurlijke stukken worden
voorafgaand aan de bestuurlijke bespreking
met hen doorgenomen, zodat hun adviezen
duidelijk en concreet aan de bestuurders
worden doorgegeven.
Vaarwel scope-denken, welkom
gebiedsdenken
Veel overheden hebben de afgelopen jaren
het IPM-model ingevoegd. Rijkswaterstaat,
waterschappen, provincies en een aantal
grotere gemeenten kennen binnen dit model
de rol van omgevingsmanager. De IPMrolhouders (kerntaak) zijn voor het overgrote
deel mensen uit de eigen organisatie. Inhuur
van de omgevingsmanager gebeurt op dit
moment zelden. Hoe zal dit er in 2029
uitzien?
Nog meer dan nu moet de
omgevingsmanager in 2029 zeer goed op de
hoogte zijn van alle lokale initiatieven die

19

spelen. Om dat te bewerkstelligen, is de
omgevingsmanager in 2029 niet meer in
dienst van de overheid die het project
initieert en uitvoert, maar wordt hij of zij van
buiten aangetrokken. De omgevingsmanager
moet een top-netwerker zijn met een
perfecte kennis van het gebied die weet hoe
de hazen lopen. Hij of zij moet weten welke
initiatieven er spelen en moet deze met
elkaar verbinden. De omgeving wordt zo
letterlijk het project binnengehaald. Maar
eigenlijk kun je niet eens meer spreken van
‘het project’. Het gaat om ‘het gebied’ met
bestaande initiatieven waaraan een nieuwe
opgave wordt toegevoegd. ‘Het gebied’ moet
deze nieuwe opgave verwerken en opnemen
in bestaande initiatieven en plannen.
Daarvoor moet het scope-denken worden
verlaten. Het gaat niet om de scope van het
project, maar om de omgevingswaarden in
het gebied, die zijn vastgelegd in de
omgevingsvisie of het gebiedsprogramma.
Tussen de verschillende initiatieven zal meer
gelijkwaardigheid ontstaan. Hogere
overheden moeten daar nog meer rekening
mee houden. Hier zal een groot deel van de
cultuurverandering over gaan.

Tilburg experimenteert al volop met de
nieuwe principes
De eerste voorbeelden in de richting van deze
werkwijze zien wij al. In Tilburg mag Infram
mede vorm en inhoud geven aan de
ambitieuze bestuurlijke doelstelling om op de
overgang tussen stad en platteland drie
stadsregionale parken te realiseren. Niet
zomaar de aanleg van wat groen en
recreatieve voorzieningen, maar een
integrale gebiedsontwikkeling waarmee een
blijvende impuls wordt gegeven aan de
leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de
stad. In het deelprogramma Stadsbos013
experimenteert de gemeente volop met de
principes van de nieuwe Omgevingswet. In
dit bosrijke gebied wil zij initiatieven van
burgers, bedrijven en grondeigenaren
faciliteren die bijdragen aan de lange
termijndoelstelling van het gebied. Geen
gemakkelijke opgave, omdat het gaat om
bosgebied dat valt binnen het provinciale
natuurnetwerk, met een zeer strikt
planologisch regime vanuit de verordening
ruimte. De gemeente probeert binnen de
huidige kaders zo creatief mogelijk mee te
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werken, bijvoorbeeld via tijdelijke
vergunningen en de uitzonderingssituaties die
op basis van het Besluit omgevingsrecht
mogelijk zijn. Belangrijkste criterium is dat
een initiatief moet bijdragen aan de
biodiversiteit, het vergroten van de
recreatieve toegankelijkheid en het
blootleggen van onontdekte waarden. En ook
belangrijk: het eigenaarschap van de
initiatieven moet vastliggen, ook voor de
toekomst, en de initiatieven moeten
financieel zelfredzaam zijn. Alleen in
uitzonderlijke gevallen geeft de gemeente
een financiële bijdrage. Om deze werkwijze
te verankeren en uit de experimentele setting
te halen, heeft de gemeente een
bestemmingsplan in voorbereiding dat dit
soort initiatieven mogelijk moet maken
zonder dat dit tot ongebreidelde aantasting
van het gebied leidt.
Drie speciaal aangestelde expeditieleiders
begeleiden de ongeveer honderd
initiatiefnemers. Ze helpen initiatieven op
niveau te tillen, leggen dwarsverbanden en
wijzen de weg qua proces, procedures en
participatie. Vooral voor de gemeentelijke

organisatie is dit een spannende manier van
werken; woorden als precedentwerking en
willekeur liggen continu op de loer. Voor de
betrokken initiatiefnemers is het een manier
van werken die zij anno 2017 van een
overheidsorganisatie verwachten. Een
belangrijke zoektocht is nog hoe alle
betrokkenen die iets minder enthousiast zijn
over de initiatieven hun stem kunnen laten
gelden. Immers, er is nog geen uitgewerkt
detailplan waarop inspraak mogelijk is.
Initiatiefnemers moeten zich inspannen om
ook de zorgen van deze mensen een plek te
geven.
Omgevingsmanager wordt gebiedsmakelaar
Belangrijke kernkwaliteiten voor de
omgevingsmanager in 2019 zijn verbinder,
netwerker, transparant, creatief en
communicatief sterk. Je zou denken dat dit in
2029 niet heel veel anders zal zijn. Maar wij
denken dat er vooral op het gebied van echt
verbinden en netwerken nog veel kan
verbeteren. Bovenal zal de
omgevingsmanager in 2029 veel politieker te
werk moeten gaan in het dagelijks opereren
met andere initiatiefnemers in de omgeving.
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De omgevingsmanager zal meer kijken naar
het gebied en minder met de scope vanuit de
organisatie. Hij of zij zal net zoals de
expeditieleiders in Tilburg initiatieven
verbinden, maar ze door de initiatiefnemers
zelf laten uitvoeren. Wij vinden dat de ruimte
in de Omgevingswet moet worden
aangegrepen om de omgevingsmanager anno
2029 te laten functioneren als een
‘gebiedsmakelaar’ met één been in en één
been buiten de organisatie; niet meer in
dienst van de overheidsinstelling, maar
netwerker uit het gebied. Gebiedsmakelaar is
een oude term die veel is gebruikt bij
herverkavelingsprojecten of andere opgaves
in landelijk gebied, en ook nu nog gebruikt
wordt in het wijkbeheer in binnenstedelijk
gebied. Deze term dekt het werk van de
omgevingsmanager in 2029 uitstekend.
Het vak omgevingsmanagement krijgt een
enorme boost
Door de uitnodigingsplanologie in de nieuwe
Omgevingswet ontstaat veel meer ruimte
voor lokale particuliere initiatieven. Een
initiatiefnemer kan niet meer met zijn plan
aankloppen bij de overheid en een

vergunning aanvragen zonder dat de
participatie is geregeld. En niet de overheid
regelt het draagvlak voor een initiatief, dat
moet de initiatiefnemer zélf doen.
Initiatiefnemers moeten straks zelf hun eigen
project optuigen, inclusief de participatie. Dit
betekent dat zij ook aan
omgevingsmanagement moeten gaan doen
en aan communicatie. Door de toename van
lokale initiatieven, ieder op zoek naar hun
eigen draakvlak, zal er meer vraag ontstaan
naar participatieve en communicatieve
instrumenten en slimme tools voor gebruik
van sociale media.
Waar de omgevingsmanagers die in 2017 op
de landelijke omgevingsmanagementdag
rondlopen nog in opdracht van overheden
aan projecten werken, zal dit in 2029 veel
gemêleerder zijn. Voor het vak
omgevingsmanagement zal dit een enorme
boost betekenen. Nu is
omgevingsmanagement nog een begrip in de
wereld van het IPM-model bij
overheidsinstellingen, in 2029 zal het een
veel breder begrip zijn. Het komt lost van het
IPM-denken. Omgevingsmanagement wordt
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meer en meer van iedereen! Was het maar
vast 2029 …
Bronnenlijst:
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Memorie
van Toelichting Omgevingswet, vergaderjaar
2013-2014, 33 962, nr. 3
Ontwerp-omgevingsbesluit, Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, 1 juli 2016
Niet buiten de burger rekenen!, Sociaal en
Cultureel Planbureau, Den Haag, februari
2016
Van Onderop! Bottom-up-initiatieven in
krimpgebieden, Ruimtevolk, september 2014
De auteurs:

V.l.n.r.: Patrick, Petra
Patrick is per 1 november 2018 adviseur
strategisch en operationeel
omgevingsmanagement bij BAM Infra

Nederland. Ik heb ervaring met
omgevingsmanagement bij overheden en
aannemers en ik breng de omgeving letterlijk
in het project.
Petra werkt als adviseur bij Infram. Ik ben
gedreven om complexe opgaven verder te
brengen en weet daarvoor de omgeving en
de bestuurders samen te brengen.
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V.l.n.r. Berthe, Kees
Ook Berthe werkt als adviseur bij Infram. Ik
combineer inhoudelijke, technische kennis
van watersystemen en waterveiligheid met
omgevingsbewustzijn en proceskennis.
Kees werkt als ‘mogelijkmaker’ bij de
gemeente Heusden. Ik ben een praktisch
doener met ervaring in gebiedsontwikkeling
en participatie en zet mij in voor Doeners
met een Droom.

2.2 Bouw ander speelveld voor invoering
omgevingswet

Frans Soeterbroek
De geest van de omgevingswet is volgens
velen: ‘ruimte voor initiatiefnemers bieden’.
Je ziet in de praktijk dat overheden zichzelf
definiëren als faciliterend voor bewoners en
markt.
Dat klink niet onredelijk. Het voorbeeld dat ik
dezer dagen steeds te horen krijg: een
eigenaar van een gebouw(-en complex) dat
zijn functie heeft verloren wil het verbouwen
tot woningen. De gemeente werkt daar graag
aan mee op grond van haar eigen
herbestemmings- en woonbeleid en dan mag
je van de initiatiefnemer verwachten dat deze
zelf de stedenbouwkundige kaders opstelt en
de communicatie met de buurt goed doet. Ik
heb er om een aantal redenen toch moeite
mee dat de overheid zich zo uit dit speelveld
terugtrekt. En omgevingsmanagers zouden
zich dat zeker moeten aantrekken.
Erosie van de publieke zaak
Allereerst komt de houding ‘als een
particuliere eigenaar iets wil dan moet ie dat

zelf kunnen regelen’ voort uit een
dieperliggende opvatting dat de markt
leidend is en de overheid daar niet bij in de
weg moet lopen. Overheden stoten vaak
actief gebouwen en grond af omdat ze het
beschouwen als marktgoederen
(‘marktconform vastgoedbeleid’, ‘passief
grondbeleid’, DBFM-constructies) en niet als
collectieve goederen. Waar de overheid nog
wel aan de slag gaat met eigen gebouwen en
op eigen grond handelen de afdelingen
vastgoed en grondzaken vaak alsof ze zelf
private partij zijn ten opzichte van bewoners
en collega-afdelingen. Nergens mag de
suggestie worden gewekt dat de
belastingbetaler eigenlijk recht heeft op die
collectieve goederen.
Wat hier feitelijk gebeurd is dat de markt- en
rendementsdenken het publieke domein
overneemt, een proces dat al vele jaren
gaande is. Wanneer je hier vraagtekens bij
stelt krijgen mensen rare visioenen over
staatsplanning. Maar waar het feitelijk om
gaat is dat de overheid wat meer zou kunnen
optreden als behartiger van het publieke
belang en niet als marktpartij.
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Een voorbeeld van hoe het ook anders kan.
In het Verenigd Koninkrijk zijn uitgerekend
onder een conservatieve regering de
zogeheten buurtrechten geregeld die
bijvoorbeeld het recht voor buurtgroepen om
mee te bieden op publiek en privaat vastgoed
(‘right to bid’) bevat. Aanleiding om dit
biedingsrecht te regelen was de constatering
dat de klassieke Engelse pub een belangrijke
buurtfunctie vervult en deze te vaak bij
verkoop die functie verloor. Het recht om te
bieden houdt onder meer in dat private pubs
pas mogen worden verkocht nadat de buurt
eerst een kans heeft gekregen er een bod op
te doen. Een bescheiden maar ook wel
symbolisch voorbeeld van de mogelijkheid
om marktwerking te corrigeren en bewoners
een kans te geven om belangrijk vastgoed
voor de buurt te behouden.
In Nederland lijkt dit ondenkbaar.
Buurtbewoners en tijdelijke gebruikers vissen
ook bij publiek vastgoed meestal achter het
net omdat gemeenten weinig transparant zijn
in hoe, wanneer en onder welke condities
overheidsgrond- en gebouwen op de markt
worden aangeboden. Succesvolle
ontwikkelaars zijn daarbij in het voordeel en

weten publiek vastgoed ook vaak te
verwerven als leuke bijvangst bij een grotere
deal. Laat staan dat er nog wordt geprobeerd
de buurt of de tijdelijke gebruikers een
streepje voor te geven en hun waardecreatiemodel te honoreren. Zie het pijnlijke
voorbeeld van de War in Amersfoort of het
Wijkpaleis in Rotterdam.
De ene initiatiefnemer is de andere niet
Het ruimte maken voor initiatief klinkt
natuurlijk heel sympathiek maar het is toch
een beetje raar dat er daarbij geen
onderscheid wordt gemaakt tussen grote
professionele ontwikkelaars enerzijds en
bescheiden buurtinitiatief of lokaal
ondernemerschap anderzijds.
Sterker nog, de ontwikkelaars waar het
meest kritisch over wordt gesproken in
weinig vleiende bewoordingen als
‘sprinkhanen’, ‘hit and run’, ‘poen, pakken,
pleiten’ of ‘huisjesmelkers’ zijn juist in het
voordeel. Vanwege hun grote grond- en
vastgoedposities, sterke netwerken, ruimte
om bij weerstand even niets te doen of die af
te kopen en de mogelijkheid om korte termijn
winsten te realiseren met weinig duurzame
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(ver)bouw. En omdat ze heel goed weten dat
ze er makkelijk mee wegkomen als ze iets
anders realiseren dan was toegezegd. Dat zal
bij de omgevingswet alleen maar sterker
worden als je hier niet op bijstuurt. Flip ten
Cate van de Federatie Ruimtelijke
Kwaliteit sprak recent ook zijn zorg uit. De
ruimte die deze wet gaat bieden om minder
via regels te werken zou kunnen ontaarden in
wat hij ‘skyboxplanologie’ noemt. Het grote
geld en het lokale bestuur regelen de stad
wel in onderonsjes.
Een gemeente die dit niet wil zou eens
kunnen beginnen een onderscheid te maken
tussen ontwikkelaars van wie je moet eisen
dat ze iets goeds aan buurt, stad en land
toevoegen en initiatiefnemers die je moet
helpen om hun droom te realiseren. Daar ligt
ook een belangrijke taak voor de politiek. De
gemeenteraad van Utrecht heeft bijvoorbeeld
vorig jaar in een raadsbreed gesteunde motie
het college opgedragen om vooral te gaan
werken met lokale initiatiefnemers en lokaal
verankerde ontwikkelaars, in kaveluitgiften
kleinere partijen een reële kans te bieden en
de uitwerking van stedenbouwkundige kaders
niet aan marktpartijen over te laten. Een

mooi begin van het bouwen aan een gelijker
speelveld.
De miskenning van de lokale situatie
Wanneer we inzoomen op ons voorbeeld van
het ombouwen van gebouwen wier oude
functie achterhaald is naar woningen dan valt
mij op dat de lokale overheid op zo’n moment
weinig oog heeft voor de buurt waarin het
gebouw ligt en wat daar allemaal speelt. De
toets of en hoe de herbestemming wordt
goedgekeurd wordt simpelweg gedaan op
basis van de woningbouwopgave en formele
herbestemmingsprocedures.
Omgevingsmanagers die weten wat er in een
buurt speelt zullen beamen dat elke ingreep,
dus ook het herbestemmen van een gebouw
is verbonden met veel andere ontwikkelingen
en een geschiedenis (inclusief oud zeer) kent
die je maar beter niet kunt negeren.
Doorgaans komen die zaken niet of te laat
aan bod. Je mist dan de kans op een
gebiedsgericht invulling van abstracte
opgaven en op interessante koppelingen
tussen verschillende ontwikkelingen en
plannen. Je bouwt ook veel weerstand en
verzet op die zich uiteindelijk altijd op de
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overheid richt. Wanneer iets een simpele
verbouwing overstijgt regel dan in een
vroegtijdig stadium een check op deze
dynamiek en hou als gemeente de regie op
de stedenbouwkundige uitwerking. Als je dat
nalaat beloon je de hit- en runaanpak en
bevestig je het principe van ‘private winsten
en publieke kosten’. Want alles wat
uiteindelijk aan publieke waarden wordt
veronachtzaamd mag de overheid weer
oplossen. Een alternatief realiseren voor de
verdwenen buurtvoorziening, een
subsidieprogramma voor duurzame energie,
aankopen grond voor het stadsparkje
enzovoorts zijn dure reparatieklussen die
voorkomen kunnen worden.
In gemeenten waar gepretendeerd wordt
gebiedsgericht te werken zou deze bredere
blik op de dynamiek in een gebied en op hoe
bijgedragen kan worden aan maatschappelijk
waarde toch gemeengoed moeten zijn maar
dat valt in de praktijk tegen. Welke gemeente
durft van een initiatiefnemer te vragen om
eerst maar eens een half jaar in een buurt te
gaan zitten alvorens een plan in te dienen?
En dan in dat plan te laten zien hoe er samen
met de buurt waarde wordt toegevoegd. Dan

nodig je ook de hit –en runontwikkelaar uit
om die gedeelde winst te zoeken en lokaal
coalities te bouwen.
De burger behandeld als NIMBY
Wat ik vaak hoor bij dit type herbestemming
is dat de communicatie met de buurt veel te
laat wordt gezocht omdat de gemeente er
eerst met de initiatiefnemer uit wil zijn. Dit
onder het motto: waarom zou je naar buiten
gaan als de plannen niet reëel of nog te vaag
zijn? Dan wordt heel lang gewacht met het
zoeken van contact. De eisen die de
gemeente dan in een laat stadium aan
communicatie en participatie stelt komen
feitelijk neer op ‘als je tegenstand vanuit de
buurt weet te voorkomen dan werken we
mee’. Het is al met al een reactief model voor
participatie waarin buurtbewoners eigenlijk in
de rol van NIMBY worden aangesproken. Mijn
ideaal is dat je in een vroegtijdig stadium een
bredere groep dan direct omwonenden
uitnodigt mee te denken over iets wat voor
iedereen winst kan opleveren.
Daar kun je als gemeente veel aan doen.
Bijvoorbeeld meer in de buurten aanwezig
zijn en daarbij wijkgericht (‘zachte’ sector) en

27

gebiedsgericht (economie en ruimte) werken
integreren. En bij herbestemmingen en
gebiedsplannen in een vroegtijdig stadium
een impactscan in de buurt en met de buurt
uitvoeren. En afhankelijk van de impact ook
stadsbreed mensen mee laten doen. De
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit pleit
bijvoorbeeld voor het verplicht stellen van
een ‘waarderingsgesprek’ bij afwijkingen van
het omgevingsbeleid. Daarbij wordt door een
bredere groep mensen getoetst in welke
mate dat plan bijdraagt aan de waarde van
de omgeving, buurt en stad en wat daarin
beter kan. De minister van I&M vindt dit een
heel goed idee maar wil het niet
voorschrijven en laat het aan de gemeenten
over of ze dat doen. In ieder geval iets om
snel te regelen dus op lokaal niveau! En een
kans om concepten als co-creatie, stadslabs
en ‘samen stad maken’ juist toe te passen
waar het spannend is en schuurt en minder
vrijblijvend te organiseren.
Nieuw speelveld en betere spelregels
Achter een ogenschijnlijk onschuldig en breed
gedragen principe als ‘ruimte voor
initiatiefnemers’ zit al met al een grotere

lading die zich bij invoering van de
omgevingswet gaat wreken. Het
overvleugelen van de publieke zaak door
marktdenken, het negeren van grote
machtsongelijkheid, het loskoppelen van
‘opgaven realiseren’ en ‘initiatieven
honoreren’ van de dynamiek van de buurt en
het verengen van de rol van bewoners tot
NIMBY. Ik heb deze vraagstukken bewust
opgehangen aan het herbestemmen van een
gebouw om te laten zien dat zelfs bij vrij
bescheiden ingrepen dit op de loer ligt. Maar
dit speelt natuurlijk veel breder bij stads-,
gebieds- en infrastructuurontwikkeling. Het
gaat me dan ook niet specifiek om spelregels
bij herbestemming maar om een nieuwe
praktijk voor het omgevingsbeleid.
Wie flexibeler om wil gaan met regels en
keuzes zal heel goed moeten nadenken over
een eerlijker speelveld en bijbehorende
spelregels waarbinnen die flexibiliteit kan
worden benut. We komen al een heel eind
met (een selectie uit) de bescheiden
spelregels die hierboven de revue
passeerden: het biedingsrecht voor
buurtinitiatieven, een voorkeursregeling voor
lokaal verankerde initiatiefnemers, de
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impactscan bij ieder (her)ontwikkelingsplan,
het waarderingsgesprek in een vroege fase
van plannen, stedenbouwkundige kaders met
bewoners ontwikkelen en de verplichting om
bij herontwikkeling waarde aan de buurt en
omgeving toe te voegen.
Er zijn vast meer instrumenten en slimme
strategieën om hierop bij te sturen. En daar
moeten we het de komende jaren even goed
over hebben met elkaar. De community van
omgevingsmanagers is op dit vlak vrij stil
merk ik. Zij zouden wel wat meer het
publieke debat mogen voeden over de
spelregels die passen bij goed
omgevingsmanagement van de overheid en
grote (semi)publieke organisaties. We zullen
iedere steun hard nodig hebben om dit voor
de invoering van de omgevingswet in 2021
goed geregeld te hebben.

De auteur:

Frans alias de Ruimtemaker is zelfstandig
adviseur op het terrein van ‘samen stad
maken’. Ik heb mij gespecialiseerd in
gebiedsgericht werken en het versterken van
de rol van bewoners en lokale
initiatiefnemers bij stads- gebieds- en
wijkontwikkeling. In het landelijke debat over
invoering van de Omgevingswet bouw ik een
brug tussen het ruimtelijke domein, de
sociale vraagstukken van de stad en de
vernieuwing van de lokale democratie.
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2.3 Renovatie Velsertunnel: van
boosheid naar begrip en betrokkenheid
Ivo Knubben
De renovatie van de Velsertunnel – tussen
april 2016 en januari 2017 – leverde
aanvankelijk veel weerstand en onbegrip in
de omgeving op. Een verkeersinferno kon
niet uitblijven, zo was de publieke opinie, en
daarmee zou de regio maandenlang
onbereikbaar zijn. Toch sloeg de stemming
geleidelijk om naar acceptatie en ontstond er
tijdens de uitvoering zelfs een positief geluid.
Ilkel Taner, omgevingsmanager renovatie
Velsertunnel, aan het woord over hoe
omgevingsmanagement bijdroeg aan deze
kentering.
‘Ik moest de omgeving vertellen dat de
tunnel negen maanden dicht zou gaan. Dat
vonden ze niet leuk. Ze waren tegen, er was
veel boosheid. Bedrijven en omwonenden
vreesden een verkeersinfarct. De sluiting
voor negen maanden leverde bovendien veel
discussie en vragen op. Was het echt wel
nodig dat de tunnel dicht ging? Om die twijfel
weg te nemen hebben we gedurende drie

jaar honderden bedrijven, instellingen,
omwonenden en overheden uitgenodigd voor
een bezoek aan de tunnel. Zo konden we
laten zien wat er allemaal moest gebeuren.
Dat pakte positief uit; we creëerden daarmee
het nodige begrip.’
Om de tafel
‘De noodzaak van de tunnelsluiting was dan
wel duidelijker geworden, de onrust over de
bereikbaarheid van de regio bleef.
Voorafgaand aan de tunnelsluiting hebben we
daarom intensief gepraat met
belanghebbenden, van strandtenthouders en
transportbedrijven tot Tata Steel en
gemeenten. In totaal deden zestig bedrijven
mee. In die gesprekken kwam onder meer
een sterke behoefte aan betrouwbare en
actuele reisinformatie naar voren. Die hebben
we mee kunnen nemen in het
bereikbaarheidsplan.’
Mix van maatregelen
‘Het bereikbaarheidsplan omvatte ten eerste
een aantal maatregelen voor de weg. Zo
legden we speciaal voor de renovatie vier
keerlussen aan. Via deze tijdelijke
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verbindingswegen konden weggebruikers
sneller de hoofdomleidingsroute – de
naastgelegen Wijkertunnel – bereiken. Met de
aanleg van een derde rijstrook in beide
richtingen werd de capaciteit van de
Wijkertunnel bovendien vergroot. Een tweede
pakket aan maatregelen richtte zich erop om
automobilisten uit de spits te krijgen. Zo
leverde een fietsstimuleringsplan ruim 1500
‘nieuwe’ fietsers op, van wie 70 procent de
spitsuren meed.’

De aanleg van keerlussen zorgde voor een
aanzienlijk kortere omrijdtijd.
‘In Nederland komt het zelden voor dat een
wegennet voor negen maanden zo drastisch

wordt aangepast. 65 duizend weggebruikers
kregen dagelijks te maken met compleet
andere routes waarbij de kans op files en
vertragingen aanzienlijk toenam. Hoe
communiceer je in zo’n tijdelijke situatie de
juiste routes en actuele reisinformatie
richting stakeholders en inwoners van de
regio? Hier lag voor ons een grote uitdaging.’
Interactieve kaart
‘Een belangrijke tool in die communicatie
vormde een online interactieve kaart met
actuele routes en reistijden tijdens de sluiting
van de Velsertunnel. Hiervoor hebben we
samengewerkt met het platform IJmond
Bereikbaar, een samenwerkingsverband
tussen het georganiseerde bedrijfsleven en
de wegbeheerders van de IJmondgemeenten.
De interactieve kaart voldeed aan een
behoefte, maar fungeerde tegelijk ook als
vliegwiel. Bedrijven hadden een instrument in
handen om hun chauffeurs te wijzen op
routes met zo min mogelijk vertraging. In
een regio met veel transporteurs was dit een
noodzaak.’
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Smart mobility
‘Speciaal voor deze website werd gebruik
gemaakt van floating car data afkomstig van
navigatiesystemen en smartphones uit
rijdende voertuigen. De interactieve kaart
laat daarmee zien hoe smart mobility en
omgevingsmanagement elkaar raken en
kunnen versterken. Ook de sms-service, met
tienduizend abonnees, is een mooi voorbeeld
van een smart mobility-toepassing.’
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De sms-service met actuele
verkeersinformatie.

Screenshot van de interactieve kaart met een
actuele route en reistijd (nog vóór de
afsluiting van de Velsertunnel).

Community building
‘Vanaf de totstandkoming van het
bereikbaarheidsplan is de omgeving bij het
project betrokken. Dat gebeurde onder meer
via drukbezochte rondleidingen en
informatieavonden vooraf en stand van
zaken-bijeenkomsten voor het bedrijfsleven
tijdens de renovatie. Ook organiseerde
Rijkswaterstaat met de gemeenten een

hardloopevenement (zesduizend lopers) en
publieksdag (tienduizend bezoekers) aan het
einde van de renovatie. Online leverde
Twitter en Facebook een belangrijke bijdrage
aan deze community building.’
‘Vooral Facebook ontpopte zich als belangrijk
medium in het contact met weggebruikers.
Met vijftienduizend volgers werden we de
best bezochte facebookpagina van een RWSproject. Dat hielp ons het snel veranderende
nieuws over het project te verspreiden, ons
werk in beeld te brengen en de complexiteit
van deze renovatie uit te leggen.’
‘Er ontstond geen stortvloed aan kritiek wat
op sociale media vaak gebeurt als mensen
ergens last van hebben. Zeker, er zaten
negatieve reacties tussen, maar over het
algemeen waren de reacties nuttig. Het
leverde veel tips van volgers op die tot
verschillende verbeteringen hebben geleid.
Eens te meer liet het de grote betrokkenheid
van de regio zien en vooral ook de omslag
qua stemming die gedurende het project had
plaatsgevonden.’

Hardloopwedstrijd in de Velsertunnel, vlak
voor de heropening.
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Omgevingssensitiviteit is een zaak van de
gehele organisatie
Het succes van omgevingsmanagement en
communicatie staat of valt bij het belang dat
er door de leiding van opdrachtgever én
opdrachtnemer wordt gegeven aan goede
relaties met de omgeving. Daarvoor is meer
nodig dan alleen goede omgevings- en
communicatiemedewerkers. Het succes van
omgevingsmanagement en communicatie
vraagt inspanning van de gehele IPMorganisatie.
Verlichte ventilatietorens in de week
voorafgaand aan de heropening.
Tips voor andere (tunnel)projecten
Met de tijdige oplevering, de beperkte hinder
en het positieve sentiment bij stakeholders
en het brede publiek mag het
renovatieproject Velsertunnel als succesvol
bestempeld worden. Een evaluatie binnen het
projectteam over de communicatie en het
omgevingsmanagement leverde een aantal
leerervaringen op waarmee andere
(tunnel)projecten mogelijk hun voordeel
kunnen doen. Enkele daarvan zijn hieronder
uitgelicht.

Zorg voor duurzame verbindingen met je
stakeholders
Om de buitenwereld te kunnen verbinden aan
een project, is het cruciaal dat er gebouwd
wordt aan duurzame verbindingen met
stakeholders in brede zin. Het zijn de
stakeholders die uiteindelijk het oordeel
vellen over de organisatie en het project;
haar steunen of tegenwerken, haar al dan
niet het voordeel van de twijfel geven en
haar een license to operate geven. Het zijn
dus de duurzame verbindingen met
stakeholders die van grote invloed zijn op de
reputatie van de organisatie.
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Hanteer openheid en realisme als
uitgangspunten voor risicocommunicatie en
verwachtingenmanagement
Goed verwachtingenmanagement bestaat
onder andere uit het schetsen van een zo
realistisch mogelijk beeld van de impact van
de werkzaamheden op met name de
bereikbaarheid van de regio. Daarbij moet
een goede balans gevonden worden tussen
het schetsen van horrorscenario’s en te
positieve beelden.

Velsertunnel in het groeiboek Innoveren kun
je leren. https://www.cob.nl/wat-doet-het-

Laat het werk zien en beleven
Bij renovatieprojecten zijn de mogelijkheden
om stakeholders en geïnteresseerden het
werk te laten bezoeken vaak erg beperkt.
Toch is het van groot belang voor de
acceptatie en begrip van het werk (en de
daarmee gepaard gaande overlast) om te
laten zien wat het werk inhoudt, om de
omvang en complexiteit, maar ook de ‘magie’
ervan te laten zien. Bezoeken aan het werk
maken de communicatie ‘zintuigelijk’ doordat
men het project (en de uitdaging) ziet, hoort
en ervaart.
Lees meer over de evaluatie ‘communicatie
en omgevingsmanagement’ rond de renovatie

Drukbezochte publieksdagen vlak voor de
heropening.

cob/groeiboek/renoveren-kun-jeleren/omgevingsmanagement-en-communicatie

Verkeer in de tunnel kort na de heropening.
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De auteur:

Ivo is communicatieadviseur bij Tappan. Ik
heb civiele techniek aan de TU Delft
gestudeerd en werk namens
communicatiebureau Tappan aan
verschillende projecten van Rijkswaterstaat,
waaronder Smart Mobility en Renovatie
Velsertunnel. Ook werk ik als journalist voor
AD Haagsche Courant en verschillende
kranten van Wegener Media. Eerder heb ik
artikelen geschreven voor vakblad Cobouw.
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2.4 Twee soorten burgers
Eveline du Perron, Margriet Bokhorst, Renate
Leyten
“Er zijn twee soorten burgers.
Burgers die iets willen.
En burgers die iets NIET willen”
Het stond er echt. Op één van de eerste
websites over de invoering van de
Omgevingswet en de verankering van
participatie. Inmiddels is het weer offline,
gelukkig.
Want stel je voor. Maar twee soorten
burgers! Met of zonder kaas. Bruin of wit.
Initiatiefrijk of opstandig. En in beide
gevallen zijn het burgers om ‘te managen’.
Te controleren. Te regisseren. Zodat we
daarna weer rustig kunnen werken zoals ‘wij
ambtenaren’ al tientallen jaren doen.
Laten we daarom op de 7e Landelijke
Omgevingsmanagementdag ook maar twee
soorten ambtenaren introduceren:

“Ambtenaren die aanhoren.
En ambtenaren die luisteren”
Nu zijn er vast ook ambtenaren die aanhoren
noch luisteren, maar die komen niet naar dit
congres, dus die laten we even buiten
beschouwing.
De aanhoor-ambtenaar volgt netjes alle
kaders en richtlijnen. Iedereen heeft een
stem, dus ook ‘de burger’. Maar in plaats van
écht te luisteren, probeert deze aanhoorambtenaar zo snel mogelijk te ordenen wat
hij hoort. Er is namelijk een planning te
halen! Zou hij die opmerking wel of niet
meenemen? Is dit een te managen risico? Zal
hij het laten doorwerken? Of toch
wegschrijven? En uiteraard wordt er netjes
teruggekoppeld en zijn de verwachtingen
gemanaged.
Over naar de luister-ambtenaar. Wat de
luister-ambtenaar zo bijzonder maakt, is het
besef dat hij niet alwetend is. De luisterambtenaar vindt het project, idee of plan
waar hij aan werkt nog verre van perfect.
Daarom gaat de luister-ambtenaar actief op
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zoek naar nieuwe ideeën, nieuwe inzichten en
nieuwe invalshoeken. Niet om zo snel
mogelijk een oplossing te trechteren, maar
om zeker te weten dat hij wel aan de goede
opgave werkt.
Treft de luister-ambtenaar een burger die iets
NIET wil, dan vraagt hij dóór. Waar komt de
weerstand vandaan? Gaat het over de opgave
of de beoogde oplossing? Wat wil de nietwillende burger wél? En hoe kan de kritische
burger - die hij toch liever mens noemt, of
bewoner, of betrokkene - de imperfecties uit
het plan halen?
Een luister-ambtenaar is empathisch,
gefocust, innovatief, creatief en altijd op zoek
naar een Doorbraak.
De auteurs:

V.l.n.r. Margriet, Renate en Eveline

Margriet, Renate en Eveline vormen samen
het bureau BLdP. Wij zijn gedreven adviseurs
met een achtergrond in design thinking.
Samen met alle stakeholders helpen wij
complexe vraagstukken op te lossen. Wij
hebben ruime ervaring met uiteenlopende
opdrachten, van omgevings-visies tot
ouderenzorg tot de inrichting van snelwegen.
Creatief en resultaatgericht typeren onze
manier van werken, waarbij we er niet voor
terug deinzen om de vinger op de zere plek
te leggen.
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2.5 Vertrouwen geven dat werkt
Bas van Horn in opdracht van Heleen Smit
Publieksparticipatie
De invoering van de Omgevingswet komt
dichterbij en wordt steeds concreter. Dat
ervaren overheden, bedrijven én
omgevingsmanagers. De makers van de wet
doen zelf ook aan omgevingsmanagement,
net als het programma voor de
implementatie. Hoe doen zij het en wat zien
ze voor omgevingsmanagers elders
veranderen?
Patricia Palmen is omgevingsmanager van
het interdepartementale programma
Eenvoudig Beter, de club die vanuit het
ministerie van Infrastructuur en Milieu de
afgelopen jaren aan de wet werkte en nu
schaaft aan de uitvoeringsregels. Joost van
Halem is communicatie- en
omgevingsmanager voor Aan de slag met de
Omgevingswet, een samenwerkingsverband
van het Rijk, VNG, IPO en de Unie van
Waterschappen voor de implementatie van de
wet dat is ondergebracht bij Rijkswaterstaat.

Wat doen Palmen en Van Halem?
De taak van Patricia Palmen is er een van
verbinden en signaleren. Voor een wet die
aansluit bij de praktijk, maar tegelijkertijd
bewaakt dat het echt eenvoudiger wordt en
ruimtelijk initiatief bevordert. Zij verbindt de
binnenwereld die begint bij de wetmakers
zelf, de departementen, de koepels en de
meest betrokken stakeholders. Dat gaat
geleidelijk over naar de buitenwereld waar
overheden en bedrijven al vroeg betrokken
waren bij het wetsproces via
verdiepingssessies, botsproeven en
informatiebijeenkomsten.
Het signaleren gaat over de momenten
waarop de verbinding stokt of terugkoppeling
naar betrokken partijen niet optimaal is.
Palmen: “Ik durf wel te zeggen dat het juist
een van de sterkste punten van ons
programma is: transparant zijn in het proces,
steeds laten weten wat je met input hebt
gedaan of waarom je er niks mee hebt
gedaan. In een proces als dit is het cruciaal
om te begrijpen dat je te maken hebt met
een ontwikkellijn en een formele
besluitvormingslijn. Tijdens het ontwikkelen
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ga je heel intensief met stakeholders aan de
slag. Samen met je preferente partners en
betrokken rijkspartijen maak je afspraken
over het proces. Dat is essentieel om
iedereen aangehaakt te houden en mijlpalen
vast te klikken. Tijdens
besluitvormingsmomenten zijn de formele
procedures van kracht. Dat moet je ook
uitstralen om beslissers op scherp te zetten
en vermenging van rollen te voorkomen.”
Joost van Halem ziet zichzelf bij het
programma Aan de slag met de
Omgevingswet meer als een “Metaomgevingsmanager”. Joost vindt het niet zijn
taak om duizenden organisaties te ‘mappen’
en aangesloten te houden. Gezien de omvang
van de implementatie moet hij ook wel
vertrouwen op het zelforganiserend
vermogen van het netwerk. “Als er in dat
netwerk belangen in het geding zijn, komt
dat onherroepelijk naar boven”. In zijn
dagelijks werk hangt hij boven het hele
Umfeld, houdt contact met tien tot vijftien
van de belangrijkste stakeholders, krijgt
feedback uit online-analyses en volgt de
traditionele- en sociale media. Je ziet dan

redelijk vanzelf de ‘emerging patterns’ waar
je wat mee moet.”
Die taakopvatting komt voort uit zijn analyse
dat hij nu omgevingsmanager op
dienstverlening is (in tegenstelling tot infraprojecten). “Bijna iedereen in ons programma
realiseert samen met en ten behoeve van de
eindgebruikers producten en diensten, en is
omgevingsmanager van zijn eigen acties.
Dan heb je geen handvol maar een
programma vol omgevingsmanagers. Dan
wordt dienend leiderschap veel belangrijker
dan altijd vooraan staan.”
Wat verandert er voor omgevingsmanagers?
De Omgevingswet zelf verandert niet zoveel
aan de praktijk van de omgevingsmanager.
De verandering komt uit de ontwikkelingen
die zich in de samenleving voltrekken. De wet
verplicht initiatiefnemers straks in veel
gevallen te motiveren hoe de participatie is
aangepakt, maar schrijft niet voor hoe dat
moet.
Palmen: “Als je kijkt naar participatie dan is
bewust veel ruimte gelaten om zo flexibel
mogelijk maatwerk te kunnen bieden. Om
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niet vast te zitten aan ‘verplichte figuren’ die
vooral frustreren. Bovendien weten we nu
niet hoe de democratische vernieuwing
gestalte gaat krijgen en welke technologische
middelen voor informatievoorziening morgen
beschikbaar zijn. Misschien krijgen we straks
wel een soort Wikipedia waarin
belanghebbenden zelf de resultaten van hun
metingen en andere bevindingen opslaan.”
Wat er voor omgevingsmanagers al is
veranderd, zit vooral in de toegenomen
complexiteit van projecten. Ruimtelijke
ingrepen laten zich niet meer vanuit een
belang organiseren. Daarvoor zijn er te veel
claims op een beperkt oppervlak en laten
georganiseerde belangen en geëmancipeerde
burgers zich niet meer passeren. En
omgevingsmanagers willen die belangen ook
helemaal niet passeren.
Grote partijen, grote belangen
“Grote partijen als havenbedrijven, Schiphol,
de NS of Prorail doen al lang aan integraal
omgevingsmanagement, die hebben daarin
niet gewacht op een nieuwe wet die
participatie vraagt”, weet Van Halem. “Vanuit

de voortgang van het project en het
vermijden van obstakels, kun je ook niet
anders wanneer er grote belangen spelen.”
Er is, stelt Van Halem, wel een verschil met
bijvoorbeeld het vaststellen van een integrale
omgevingsvisie voor de provincie Utrecht of
een visie op het gebied rond het
Naardermeer. Daar is al een bredere focus
dan het projectbelang en bovendien moedigt
de Omgevingswet iedereen aan om mee te
doen in dit soort publieke trajecten.
“Of je nu vanuit een projectbelang werkt of
samen beleid maakt, je kunt als
omgevingsmanager niet wachten tot er issues
gaan spelen. Dat past niet bij de
Omgevingswet. Denk aan het
Omgevingsplan, een projectbesluit, het gaat
veel integraler, de belangenafweging zit
direct aan de voorkant. Om dat te kunnen
moet je voortdurend al je contacten op orde
hebben en je voelsprieten uitsteken in de
samenleving. Dat klinkt logisch maar veel
omgevingsmanagement nu is project- of
thema gebonden. Rond projecten is vaak
geld, voor generiek omgevingsmanagement
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helaas vaak minder. Ook
omgevingsmanagers moeten integraler en
meer aan de voorkant actief praten met
iedereen in de omgeving. Dat kost tijd, en
zeker bij kleinere projecten en decentrale
overheden zal je niet bij iedere schep in de
grond een omgevingsmanager kunnen
inzetten. Hoe doe je dan aan maatvoering?
Misschien kunnen integrale
Omgevingsmanagers kleinere projecten er
wel ‘bij doen’ vanwege de contacten die ze
toch al hebben? “
Kleine partijen, kleine belangen?
Ook Patricia Palmen ziet het belang van
maatvoering in omgevingsmanagement en
participatie. Sommige onderwerpen lenen
zich er niet voor en uit oogpunt van
verwachtingenmanagement is afzien van
participatie soms beter. Maar ook
overbelasting van het ambtenarenapparaat waar gemeenten toch al voor veel
veranderingen staan - kan daarbij een rol
spelen. Toch hoeft inventief
omgevingsmanagement niet altijd intensief
omgevingsmanagement te betekenen.

Palmen: “Ik zie bij participatie nog vaak
dezelfde informatieavonden in dezelfde
zaaltjes voor steeds dezelfde mensen. Maar
er wordt ook heel veel geëxperimenteerd met
nieuwe vormen. Voorlichting in de klas, zoals
op de school van mijn dochter bijvoorbeeld.
Daar worden ouders indirect betrokken door
het verhaal waar de kinderen mee thuis
komen, maar je kunt die ouders natuurlijk
ook actief betrekken. Dan spreek je andere
mensen op een andere manier aan.”
Inmiddels is er een enorme rijkdom aan
experimenten. Van random belacties en
loting voor werkgroepen onder inwoners om
anderen dan de ‘usual suspects’ te betrekken,
tot het delegeren van gebiedsontwikkelingen
aan bewoners en belanghebbenden waarbij in
plaats van burgerparticipatie nu
overheidsparticipatie wordt gefaciliteerd.
De gemeente Hattem heeft uit een
bloemlezing van dit soort initiatieven een
participatiecode samengesteld die met een
overzichtelijk schema laat zien welke vormen
er voor welke onderwerpen en
participatiegraden beschikbaar zijn. Na de
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zomer starten daar de eerste experimenten.
Het Hanzestadje geeft daarmee handen en
voeten aan nieuwe vormen van participatie
en doet aan decentrale democratische
vernieuwing. Dat kun je geen kleine belangen
noemen. In de inspiratiegids participatie zijn
nog veel meer voorbeelden te vinden.
Vertrouwen geven dat het werkt
Palmen ziet de urgentie van vernieuwing in
participatie en decentrale democratie. “Ik heb
het idee dat het tij keert. Waren mensen
vroeger niet snel kritisch op grote bedrijven
die ook grote werkgevers voor de regio zijn,
nu stellen burgers zich toch vaker stevig op.
En dat geldt ook voor de opstelling van
inwoners naar de overheid.”
Omgevingsmanagement vanuit de overheid
moet daarop inspelen. Niet alleen met
dienstverlening, maar ook met het
bevorderen van bewustwording bij
gemeenteraden en bewoners over wat het
betekent als de overheid meer
verantwoordelijkheid bij burgers legt.
Palmen: “Net als wij gedaan hebben met
onze stakeholders, moeten ook vernieuwers

in gemeenten hun raden en bewoners stapje
voor stapje meenemen. Zoek natuurlijke
‘klikmomenten’ om vorderingen vast te
leggen. Dat vraagt goed procesontwerp. Ga
ook met inwoners in gesprek als ze zeggen:
maar daar is de gemeente toch voor?”
Dat is allemaal wat anderen moeten doen,
maar enig recht van spreken heeft Palmen.
De programmadirectie Eenvoudig Beter heeft
een uitstekend trackrecord als het gaat om
het realiseren van een enorm wetstraject in
toch nog korte tijd met een minimum aan
tegenwind uit de samenleving en politiek.
Nu gaat het erom ook alle uitwerkingsdetails
op orde te krijgen. Gemeenten wachten
daarop, bijvoorbeeld waar het gaat om de
(technische) eisen aan het Digitaal Systeem
Omgevingswet (DSO). Maar ook bij grote
bedrijven liggen er voor de ontwikkelaars van
de wet nog complexe onderwerpen. Palmen:
“De chemie, de havens, Schiphol. Zij moeten
het vertrouwen krijgen dat het gaat werken.
Dat is eigenlijk de opgave van dit moment:
overheden en bedrijven het vertrouwen
geven dat het gaat werken.”
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De auteur en opdrachtgever:

V.l.n.r. Bas, Heleen
Bas van Horn is zelfstandig speech-,
tekstschrijver, redacteur en (communicatie)
adviseur. Ik was eerder onder meer
werkzaam als speech- en tekstschrijver voor
de bewindslieden van het ministerie van
VROM en als beleidsadviseur strategie bij
datzelfde ministerie. Vervolgens was ik
verbonden aan het cluster
omgevingsmanagement en communicatie van
de programmadirectie Eenvoudig Beter
(Omgevingswet). Mijn ervaring zet ik nu in
voor overheden, bedrijven en
maatschappelijke organisaties.

Heleen Smit is participatiespecialist bij de
directie participatie van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. Ik adviseer en
begeleid als participatiespecialist mijn
beleidscollega’s bij het vormgeven van
participatie bij veranderingsopgaven in de
leefomgeving. Mijn persoonlijke drive ligt bij
het samenbrengen van inzichten en
oplossingen vanuit de samenleving met de
plannen en beslissingen van het ministerie.
Zo zetten we alle maatschappelijke kennis in
die voorhanden is voor de beste oplossingen
en ieders betrokkenheid bij onze
leefomgeving.
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3. Papers 2018
Categorie Algemeen
3.1 Geen project zonder architect
Lukas Meursing
Bij projecten zoals de aanleg van een nieuwe
tunnel, uitbreiding van een weg of spoorweg
of versterking van een waterkering gaan we
natuurlijk niet over één nacht ijs. Er wordt
door ingenieurs een grondige analyse van de
opgave gemaakt. De omgevingsmanager
brengt daarbij de belangen van de omgeving
in kaart en gaat na welke belanghebbenden
een opgave willen meekoppelen met het
project, zo nodig maakt hij afspraken over
een financiële bijdrage. Er worden vervolgens
oplossingen ontworpen voor de hoofdopgave
(de tunnel, de brug, de dijk) waarbij zo goed
mogelijk tegemoet wordt gekomen aan alle
belangen. De ontwerpen worden beoordeeld
en in een weloverwogen trechterproces wordt
het optimale ontwerp geselecteerd en
vervolgens gerealiseerd. Dat klinkt prachtig,
nietwaar?

Toch blijkt maar al te vaak dat een oplossing
uiteindelijk niet blijkt te voldoen of niet
optimaal is. Soms zelfs als het beton al wordt
gestort. Dit is vaak het gevolg van het
ontbreken van een echt integraal en creatief
ontwerpproces. Technische, juridische of
financiële overwegingen zijn vaak dominant.
Er worden al snel paden ingeslagen die zich
eerder hebben bewezen of die als het minst
risicovol worden beleefd. Meer avontuurlijke
paden worden, als ze al in beeld komen, al
snel als onbegaanbaar gemarkeerd. Er
worden vereenvoudigingen van de
werkelijkheid toegepast waarbij cruciale
details toch bepalend blijken te zijn voor
hoofdkeuzen. Secundair geachte aspecten
worden later pas uitgewerkt, maar blijken
dan soms helemaal niet zo secundair te zijn.
Kan het ook anders? De laatste jaren heb ik
vaak architecten of andere creatieve
ontwerpers bij projecten betrokken en ik ben
een groot fan geworden. Onder ontwerpers
versta ik alle ontwerpende disciplines.
Architecten, landschapsarchitecten,
stedenbouwkundigen, maar ook bijvoorbeeld
industrieel ontwerpers of interaction
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designers. Zij verstaan over het algemeen de
kunst van het creatief ontwerpen, wat
wezenlijk anders is dan het maken van een
technisch ontwerp. Ontwerpen heeft daarbij
niet alleen betrekking op de esthetiek maar
kan ook gaan over functionaliteit van
objecten of over interactie van gebruikers
met de objecten.
Enerzijds hebben creatieve ontwerpers een
grote nieuwsgierigheid naar de opgave in al
haar facetten en de beweegredenen
daarachter, anderzijds zijn zij in staat om
creatieve oplossingen te bedenken waarbij ze
zich steeds blijven afvragen of het ook anders
of beter kan. Zo komen ook op het eerste
gezicht minder voor de hand liggende
oplossingen in beeld. Het draait meer om het
vinden van de ultieme oplossing dan om een
probleem naar tevredenheid oplossen. Hierbij
spelen niet alleen objectieve criteria een rol
maar ook beroepsmatig ontwikkelde
overtuigingen en intuïtie: het moet kloppen
en goed aanvoelen. Gefixeerde
randvoorwaarden stellen zij ter discussie en
vaste overtuigingen schuiven zij terzijde. Zij
bedenken concepten en proberen deze uit,

maar als ze niet goed zijn worden ze ook
weer overboord gezet. Het is geen lineair
proces maar een meer organische weg
waarin ook af en toe een stap terug mag
worden gezet. Maar niet zonder structuur en
resultaat.
Bij de Erasmusbrug is niet de technische
opgave maar de vormgeving voorop gezet.
Dit gold niet alleen voor de brug zelf maar
ook de onderbouw en aanpalende gebouwen
zijn in samenhang met de brug ontworpen.
Dat heeft een symbool voor Rotterdam
opgeleverd, dat overigens ook prima voldoet
als oeververbinding. Er waren in 1996
weliswaar wat technische problemen met
trillende tuien, maar dat had niets met de
vormgeving te maken en is na nader
onderzoek - er bleek toch een factor over het
hoofd te zijn gezien - opgelost.
Bij een verkenning naar de
vervangingsopgave van de zeven stuwen in
de Maas heb ik een breed en creatief proces
georganiseerd. Daarin kwam op tafel dat het
huidige systeem in het begin van de 20e
eeuw is ingericht voor het transport van
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kolen naar het westen des lands. Dat besef
opende de weg naar het verkennen van
mogelijkheden die uitgaan van de huidige
behoeften en aanwezig parallelle kanalen. Als
een deel van de Maas niet meer bevaarbaar
hoeft te zijn voor de beroepsvaart dan zijn er
minder stuwen nodig. Tot dan toe was deze
gedachte onbespreekbaar.
Er kan op de Afsluitdijk niet langer voldoende
water worden afgevoerd naar de Waddenzee
door de deuren in de spuisluizen open te
zetten bij laagwater.
Er moet een gemaal komen, maar dat is erg
kostbaar. Er werd eerst bedacht dat pompen
kunnen worden ingebouwd in de bestaande
spuikokers. Dat bespaart veel geld omdat de
bestaande constructie wordt benut. De
architect die was gevraagd om over de
vormgeving na te denken bleef echter steeds
weer doorvragen naar de nadelen. Hij voelde
dat er iets niet klopte en dat bleek ook bij
nader onderzoek het geval te zijn. De
architect stelde voor om ook de mogelijkheid
open te houden om een gemaal te bouwen
tussen of naast de spuigroepen, maar dat
werd als onhaalbaar en te kostbaar

beschouwd. Toch is dat wat er als winnend
ontwerp uit de aanbesteding is gekomen en
gebouwd gaat worden. Met ‘spectaculaire
eenvoud’ als leidend ontwerpprincipe.
Deze voorbeelden laten zien dat een
werkelijk integraal en creatief ontwerpproces
de kans op een in alle opzichten geslaagd
project aanzienlijk vergroot. Niet alleen
sluiten projecten beter aan bij de behoeften
van de gebruikers en de omgeving en hebben
ze meer esthetische kwaliteit, beide in het
belang van omgevingsmanagement. De
technische oplossing is ook vaak beter
doordacht en in veel gevallen niet duurder of
zelfs goedkoper.
De vaardigheden en werkwijze van creatieve
ontwerpers, ingenieurs en
omgevingsmanagers zijn complementair aan
elkaar. Het is wel even wennen als ze echt
moeten samenwerken maar het kan iets heel
moois opleveren. Een gouden driehoek. Er
staat een grote hoeveelheid bruggen en
sluizen op de rol om te worden vervangen of
gerenoveerd. Nederland verdient meer
Erasmusbruggen en Afsluitdijken.
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De auteur:

Lukas is als omgevingsmanager van het
project Afsluitdijk onder meer
verantwoordelijk voor ruimtelijke kwaliteit en
vormgeving. Binnen Rijkswaterstaat ben ik
bezig met kennismanagement voor
omgevingsmanagement in projecten.
Integraal ontwerpen, strategisch omgevingsmanagement, participatie, gebiedsgericht
werken en samenwerking tussen
opdrachtgevers en marktpartijen zijn daarbij
voor mij belangrijke thema’s. Ook ben ik
betrokken bij lerende netwerken over
omgevingsmanagement in het RWS
sluizenprogramma en bij Neerlands Diep.
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3.2 Omgevingsmanagement bij
waterschappen; een doorkijk in een
veranderende rol, een terugkoppeling /
samenvatting van 1,5 jaar onderzoek
Bas Groenendijk, Monica Melis
Inleiding
Waar wegen worden verbreed, waar een
stationsgebied wordt vernieuwd of waar
dijken worden versterkt, projecten hebben
een duidelijke impact op de omgeving. Dat is
altijd zo geweest. Als projectteam heb je er
belang bij om alle stakeholders,
belanghebbenden uit de omgeving, proactief
te betrekken. Weerstand uit de omgeving kan
namelijk leiden tot een overschrijding van het
budget en/of het uitlopen van deadlines. Je
kunt stellen dat het managen van de
omgeving een belangrijke succesfactor is
voor grote civieltechnische projecten. Wat wij
zien is dat het managen van een omgeving
op diverse manieren wordt georganiseerd.
In 2006 heeft Rijkswaterstaat, met de
introductie van het Integraal
Projectmanagement (IPM), een eenduidige
methode ontwikkeld, om complexe projecten

te managen. Dit betekent voor de rollen in
het IPM team focus op de taken
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zo
ook bij de rol van de omgevingsmanager.
Volgens de definitie van Rijkswaterstaat is de
Omgevingsmanager verantwoordelijk voor de
maatschappelijke inbedding van het project
en is daarmee de intermediair tussen de
projectorganisatie en haar omgeving.
Rijkswaterstaat heeft deze rol van de
omgevingsmanager (ontstaan uit het IPMmodel) omarmd en verankerd binnen de
organisatie.
In vergelijking tot Rijkswaterstaat staat sinds
een jaar of vijf omgevingsmanagement ook
bij waterschappen meer en meer centraal. Bij
projecten van waterschappen wordt
omgevingsmanagement ingezet om
draagvlak te creëren, omgevingsgericht te
werken en de belangen van stakeholders te
borgen. We constateren dat waterschappen
soms nog zoekende zijn naar de juiste
aanpak. Mede door de komst van de
Omgevingswet, die naar verwachting in 2021
zal intreden, is er in de toekomst wellicht een
andere insteek nodig.
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Omgevingsmanagement is hier volop in
ontwikkeling en de wijze waarop
omgevingsmanagement wordt ingezet bij
waterschappen loopt uiteen. Bij sommige
waterschappen wordt gewerkt met het IPMmodel en worden er in de projectorganisatie
omgevingsmanagers, werkzaam in
omgevingsteams, aangesteld. Bij andere
waterschappen wordt er nog met
‘traditionele’ projectteams gewerkt. Bij deze
projectteams doet de project- of
communicatiemedewerkers het managen van
de omgeving ‘erbij’.
Het doel van dit onderzoek is om (1) in kaart
te brengen hoe omgevingsmanagement
wordt toegepast bij waterschappen en (2)
om kennis te leveren voor een
professionaliseringsslag van
omgevingsmanagement binnen
waterschappen.
Methoden van onderzoek
Bijzonder aan dit onderzoek is dat alle 21
waterschappen van Nederland hieraan
hebben deelgenomen. Het betreft een
kwalitatieve casestudy. Om te doorgronden

waar de behoeften van waterschappen
precies liggen, is er gekozen voor diepte
interviews. Daarnaast hebben de deelnemers
een kleine vragenlijst met multiplechoice- en
ja/nee-vragen beantwoord. Van ieder
waterschap heeft één omgevingsmanager (of
een werknemer met
omgevingsmanagementtaken volgens het
IPM-model) en zijn directe leidinggevende
deelgenomen aan het onderzoek. In totaal
zijn er dus 42 professionals geïnterviewd.
De status quo: hoe wordt
omgevingsmanagement toegepast binnen
waterschappen?
Dat waterschappen het belang van
omgevingsmanagement inzien staat buiten
kijf. Alle 21 waterschappen hebben
aangegeven een vorm van
omgevingsmanagement toe te passen in de
huidige organisatie. Maar wat verstaan zij
eigenlijk onder omgevingsmanagement?
Meest gehoorde antwoorden op deze open
vraag zijn: (1) het betrekken van de
omgeving; (2) het managen van de
stakeholders binnen een project; (3)
stakeholdermanagement; (4)
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omgevingsmanagement is voor ons de
omschrijving conform het RWS profiel uit het
IPM-model; (5) conditionering en (6) het
managen van belangen.

Omgevingsmanagement volgens het IPMmodel, of toch traditioneel?
Het is interessant om te bekijken via welke
methodiek de projectteams binnen
waterschappen omgevingsmanagement
inzetten. Alle waterschappen geven aan te
werken met het IPM-model. Opvallend
daarbij is dat er slechts één waterschap is die
het IPM-model heeft geïmplementeerd in de
volledige organisatie. Het IPM-model wordt
met name ingezet bij grote projecten (52%)

of bij projecten uit het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP;
31%).
De kracht van IPM
De ruime meerderheid van de waterschappen
heeft positieve ervaringen met de toepassing
van omgevingsmanagement volgens het IPMmodel (90%). Respondenten legden uit dat
omgevingsmanagement door het IPM-model
een duidelijkere plek krijgt in het project.
Voorheen werd gewerkt met ‘traditionele’
teams waar meerdere projectmedewerkers
een vorm van omgevingsmanagement in hun
takenpakket hadden. Omgevingstaken
werden dus verspreid over de
projectteamleden die genoodzaakt waren om
deze taken uit te voeren naast de
werkzaamheden die voortkomen uit hun
eigen aandachtsgebieden (zoals bijvoorbeeld
techniek). Door te werken volgens het IPMmodel worden de omgevingstaken gebundeld
neergelegd bij een omgevingsteam met (aan
het roer) een omgevingsmanager
(bijvoorbeeld ondersteund door
omgevingsadviseurs) die altijd voldoende
aandacht en tijd kan besteden aan de
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omgeving van het project. Respondenten
ervaren dat door het aanbrengen van deze
focus de kwaliteit van het
omgevingsmanagement omhoog gaat en
bijdraagt aan een verduidelijking van ieders
taken en verantwoordelijkheden binnen het
team.
Toch vingen wij ook tegengeluiden van het
IPM-model op tijdens de interviews. Binnen
de waterschappen waar het IPM-model nog
onvoldoende geïntegreerd is in de
organisatie, heeft men twijfels over nut en
noodzaak van werken conform dit model.
Voor projecten die binnen dergelijke
waterschappen wel overeenkomstig het IPMmodel werken, geldt dat de IPM-rolhouders –
in negatieve zin - als ‘koplopers’ worden
beschouwd. Daar waar eerder (vóór het
tijdperk van het IPM-model) het
lijnmanagement eindverantwoordelijk was
voor de projectteamleden, zijn het nu de
IPM-rolhouders die hen aansturen. Deze
verschuiving van verantwoordelijkheden
maakt dat het lijnmanagement het gevoel
heeft niet langer meer mee te mogen
beslissen over inhoudelijke kwesties. Het

IPM-model heeft daarmee in hun ogen een
negatieve lading gekregen en roept
weerstand op. Daar waar de projectteams
binnen sommige waterschappen dus hun
uiterste best doen om te werken volgens het
IPM-model, haakt de rest van de organisatie
af. In dit soort gevallen vragen wij ons af de
organisatie wel voldoende is meegenomen in
de veranderingen die werken conform het
IPM-model met zich brengt. ‘Onbekend
maakt onbemind’ is het spreekwoord dat wij
terugkregen van enkele respondenten in de
interviews als het over dit aspect ging.
Uitdaging voor de waterschappen dus om van
het IPM-model een bekende en geliefde
methodiek te maken binnen de organisatie!
De rol van de omgevingsmanager
Alle waterschappen geven aan te werken met
omgevingsmanagers. Niet in alle gevallen
staat de titel omgevingsmanager in de
functieomschrijving, maar de strekking is
overal hetzelfde. In hoofdlijnen is hun doel
om de relatie met de omgeving en
stakeholders in balans te houden gedurende
het project.
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De buitenwereld binnenhalen
“Je kunt niet zomaar meer een schop in de
grond steken zonder de omgeving daarbij te
betrekken”,
was een van de reacties op de vraag waarom
omgevingsmanagers worden ingezet. De
antwoorden op deze vraag zijn te bundelen in
verschillende categorieën. Veruit de
belangrijkste lijkt het integreren van de
buitenwereld in het project. Respondenten
geven aan dat projecten niet meer puur over
uitvoeren gaat. Je kan niet zo maar meer een
project in uitvoering brengen zonder de
omgeving te betrekken. Samen met de
omgeving kan je een project kwalitatief beter
maken, door bijvoorbeeld samen een
projectdoel te formuleren en vanuit daar je
project te starten. Er is dan sprake van cocreatie. Wat ook veel in de antwoorden
terugkwam is dat de inzet van
omgevingsmanagers het project ‘onnodige’
bestuurlijke overleggen kan besparen. Het
project is dan meer in control doordat de
omgeving een directe sparringspartner heeft
zonder de bestuurder te belasten. Daarnaast
werd duidelijk dat door de inzet van

omgevingsmanagers projecten meer binnen
tijd en geld werden uitgevoerd.
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Meester-gezel structuur
Binnen de waterschappen is onderzocht hoe
de rol van omgevingsmanager wordt vervuld.
43% van de waterschappen geeft aan
externen in te zetten voor de rol

omgevingsmanager. Wat opviel uit de
antwoorden is dat inhuur veel gebeurd in
combinatie met een zogenaamde meestergezel structuur. Daar zijn goede ervaringen
mee. Bij een meester-gezel structuur is
binnen een project een ervaren
omgevingsmanager gekoppeld aan een
minder ervaren, of zelfs startende,
omgevingsmanager. Vaak is de ervaren
omgevingsmanager een externe kracht,
bijvoorbeeld iemand met Rijkswaterstaat
ervaring, die dan een interne kracht onder
zijn hoede neemt. Zo kan de eigen kracht
groeien en omgevingsmanagement binnen
het waterschap beter op de kaart zetten.
Professionaliseringsslag: hoe maken we de
rol van omgevingsmanagement
“toekomstproof”?
Zoals gezegd, de waterschappen zijn
eensgezind over het belang van
omgevingsmanagement. Waar ze het ook
over eens zijn is dat de rol volop in
ontwikkeling is. 20 van de 21 waterschappen
denkt dat de rol van de omgevingsmanager
de komende vijf jaar gaat veranderen. Er is 1
waterschap waar ze denken dat de rol

inhoudelijk niet zal wijzigen, maar ze denken
wel dat omgevingsmanagement steeds
belangrijker zal worden in de organisatie. De
respondenten geven aan graag
mogelijkheden aan te grijpen om
omgevingsmanagement door te ontwikkelen
in de toekomst.
Een rol in beweging
Op welk vlak gaat omgevingsmanagement de
komende jaren veranderen? Met een open
vraag hebben we in kaart gebracht wat voor
ontwikkelingen de waterschappen voorzien.
We bespreken de twee belangrijkste.
Omgevingswet
Met stip op 1 staat de omgevingswet. De
waterschappen verwachten dat de wet die
naar verwachting in 2021 van kracht zal zijn,
van invloed is op de rol
omgevingsmanagement. De respondenten
legden uit dat omgevingsmanagement meer
zal worden ingekaderd door de komst van de
omgevingswet. Bij wet wordt namelijk
vastgelegd dat er participatie moet plaats
vinden tussen het project en de omgeving.
Participatie zal een beroepsgrond worden.
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Dat wil zeggen dat als er geen of
onvoldoende participatie is geweest het
(project)besluit kan worden vernietigd. De
omgevingsmanager zal van te voren goed
moeten nadenken over het participatietraject
en bijbehorende participatieplan. Daarnaast
moeten de stappen die in een project
genomen zijn herleidbaar zijn voor de
omgeving. Dit vergt niet alleen van de
omgevingsmanager een nieuwe strategie en
aanpak, maar ook voor het vak
omgevingsmanagement en de organisatie.
Verschuiving naar gebiedsmanager
Op een goede tweede plaats zien
respondenten in de komende jaren een
verschuiving plaatsvinden van
omgevingsmanager naar een
gebiedsmanager. Ze legden uit dat door
verschillende ontwikkelingen in de markt,
projectgrenzen zullen vervagen en dat er dus
een beweging ontstaat naar een ander type
omgevingsmanager met andere
competenties. Een gebiedsmanager die
gericht gaat onderzoeken wat er speelt, leeft
en benodigd is binnen een gebied. Naar
verwachting zal de nieuwe rol niet meer

vanuit het project de omgeving gaan
managen, maar er zullen steeds meer
projecten geformuleerd gaan worden vanuit
de omgeving. “Van buiten naar binnen
denken, de omgeving gaat als het ware de
projecten managen”, aldus een van de
respondenten.
Anticiperen op “het nieuwe
omgevingsmanagement”
Het onderzoek maakt duidelijk dat
waterschappen verschillende factoren kunnen
benoemen die een rol gaan spelen in de
ontwikkeling van omgevingsmanagement.
Een aantal waterschappen geeft aan goed
voorbereid te zijn op de toekomst. Zij doen
dit door het ontwikkelen van een strategie,
het investeren in opleidingen (om
omgevingsmanagers meer tools te geven en
om competenties te trainen) en de inzet van
HR tools om de omgevingsmanager van de
toekomst binnen te halen.
Tweederde van de waterschappen is echter
nog zoekende hoe te anticiperen op alle
ontwikkelingen. Zij geven aan nog niet actief
aan de slag te zijn met de nieuwe rol die
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omgevingsmanagement gaat innemen. Bij
hen blijkt er een sterke behoefte aan
kennisdeling. Hoe doen andere
waterschappen dit? Hoe zorg je ervoor dat
we klaar zijn voor de toekomst? Wat
betekent dit voor onze organisatie?

strategie te bepalen en niet één op één over
te nemen van een ander waterschap. De
ontdekkingsfase leidt uiteindelijk tot een
toekomstbestendige strategie, waarin de
omgevingsmanager van de toekomst de
hoofdrol speelt.

Strategiebepaling: waar te beginnen?
Met het oog op de veranderingen die de
waterschappen voorzien in de toekomst, lijkt
het ons van belang dat gestart wordt met de
ontwikkeling van een strategie om
omgevingsmanagement verder gestalte te
laten krijgen in de organisatie. Met een
stevige strategie in handen, kunnen
waterschappen zelf het roer in handen nemen
om omgevingsmanagement verder te
professionaliseren.

De omgevingsmanager van de toekomst
Met het oog op alle veranderingen hebben wij
de waterschappen ook de vraag gesteld
welke vaardigheden er nodig zijn voor de
omgevingsmanagers van de toekomst. Op
basis van de antwoorden en onze ervaringen
na 1,5 jaar onderzoek hebben wij op de
volgende pagina een voorzet gedaan voor
een nieuwe generieke functieomschrijving
voor de omgevingsmanager van de toekomst.

Maar hoe bepaal je die strategie?
Respondenten opperden het idee om tafel te
gaan met andere waterschappen,
overheidsinstanties en/ of andere
(commerciële) organisaties om informatie op
te halen die bruikbaar kan zijn voor de
koersbepaling van de eigen organisatie. Van
belang is een eigen op maat gesneden

Gezocht: Omgevingsmanager 2020+
Als maatschappelijke en bestuurlijke
sensitieve omgevingsmanager beweeg jij je
makkelijk in je omgeving, leg je makkelijk
contact op alle vlakken en kun jij vrij tussen
partijen bewegen. Je bent een rasechte
verbinder, die strategisch denkt en in staat is
‘buiten naar binnen’ te halen.
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Als analist pur sang ga jij met een open vizier
en met uitgestelde beoordeling de omgeving
in. Daar denk je aan belangen van de
verschillende stakeholders, welke je
makkelijk kan plaatsen gezien jouw brede
kijk op de zaken die spelen.
Doordat je vanuit kansen denkt i.p.v. doelen
ben jij als creatief persoon in staat om buiten
de traditionele kaders te denken en te
handelen. Je bent benaderbaar, wekt
vertrouwen en beheerst de kunst van het
onderhandelen. Hiermee creëer jij draagvlak
in de omgeving.
Met jouw empathisch en luisterend vermogen
straal je optimisme uit. Je bent flexibel,
generiek inzetbaar en beheerst de (proces)
managementvaardigheden.
Verder beschik je over het volgende:

Een opleiding op minimaal HBO niveau in
een sociaal wetenschappelijke en/of
bestuurskundige en/of communicatieve
richting;

Minimaal 10 jaar werkervaring, waarvan
5 jaar aantoonbaar als IPM-rolhouder op




het gebied van natte en/of droge
infrastructuur;
Je beschikt over ruime ervaring met het
managen van complexe projecten;
Je beschikt over brede kennis van het
vakgebied en daarmee samenhangende
disciplines.

Omgevingsmanagement is een rol die continu
in beweging zal blijven omdat de omgeving
zich ook continu blijft ontwikkelen. De
buitenwereld centraal stellen en deze binnen
halen zal nog meer nadruk krijgen binnen de
toepassing van omgevingsmanagement. Wij
merken in de dagelijkse praktijk dat de
uitkomsten van dit onderzoek ook goed in
andere sectoren gebruikt kan worden. Denk
hierbij aan gemeenten, Provincies en de
energiesector.
In dit artikel hebben we de highlights van ons
onderzoek besproken. De volledige
verslaglegging van het onderzoek zal zowel
digitaal als in een boekje kosteloos
beschikbaar worden gesteld. Zo verwachten
wij dat daarmee een bijdrage wordt geleverd
aan de verdere ontwikkeling van het vak
omgevingsmanagement!
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De auteurs:

V.l.n.r. Bas, Monica
Bas is senior projectconsultant bij TASK en
bestuurder Hoogheemraadschap Stichtse
Rijnlanden. Ik ben een echte omdenker. Ik ga
zelden van A tot Z, maar heel vaak van Z
naar A. Zolang je denkt in oplossingen is
geen probleem te groot. Als ik op een
verjaardag vertel dat ik omgevingsmanager
ben en wat ik doe om problemen op te lossen
door mensen en organisaties bij elkaar te
brengen, krijg ik altijd te horen dat ik leuk
werk heb. Dat is ook zo, af en toe stress
omdat het zoeken naar een oplossing niet
altijd makkelijk is, maar de voldoening als
het lukt is een enorme kick.

Monica is senior projectconsultant bij TASK.
Ik word vaak ingezet als zaken vastlopen,
processen verbeterd moeten worden of lijnen
uitgezet moeten worden. Kijken naar wat
mensen beweegt, wat er speelt en wat er
nodig is om tot consensus te komen vind ik
heel wezenlijk. Ik weet de buitenwereld naar
binnen te brengen en teams mee te nemen in
de belevingswaarden van buiten. Ook let ik
scherp op de wijze waarop met de omgeving
wordt gecommuniceerd en weet ik
verwachtingen boven tafel te krijgen.
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3.3 Doorparticiperen
Like van der Ham-van Hulten, Onno van
Schaick
We hebben inmiddels in onze projecten
allemaal weleens aan participatie gedaan.
Ook tijdens de uitvoering hebben we wel
eens een bewoner met een idee gesproken,
helaas … te laat. Maar achteraf participeren
dat doen we liever niet. Helemaal te laat, het
is af! Dat is jammer, erg jammer want hoe
mooi is het niet om te vernemen hoe
succesvol je project eigenlijk wel is.
Kortom, wanneer begin je en wanneer eindig
je met het betrekken van bewoners en
organisaties bij een project?
Een voorbeeld
We begonnen vol goede moed aan een
verkeersproject. Het idee lag er. Er zouden
ook neveneffecten in de omliggende wijken
zijn maar wat we daarmee aan moesten
wisten we niet. Er was maar een oplossing en
dat was met de bewoners de te nemen
maatregelen bepalen. Want zij weten het
beste wat er in de wijk gebeurt en wat er te
verbeteren valt.

Het ontwerpproces met de bewoners was
zeker zeer inspirerend. Het resultaat was
wisselend. Het ene traject leverde een breed
gedragen oplossing op. Terwijl we met een
andere wijk de neuzen niet een richting op
kregen. Maar we hadden ook een harde
deadline en besloten in uitvoering te gaan
met de verschillende plannen.
Doorparticiperen
We hebben de communicatie met de
bewoners doorgezet tijdens en na de
uitvoering. Doorparticiperen noemen we dat.
Het centrale mailadres bleef in de lucht en
met nieuwsbrieven en informatieavonden
bleef iedereen op de hoogte van de
uitvoering. Meldingen van bewoners pakten
we actief op. Ook hebben we de plannen op
een aantal plekken bijgesteld. Verkeer is net
als water, het vindt altijd een weg. Niet altijd
zoals gepland. De bewoners weten dat sneller
dan wij in die toren.
Ook na het project …
Maar hoe functioneerde het geheel nu
eigenlijk nadat de realisatie achter de rug
was? We wilden in de voorbereiding een
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einde maken aan de eindeloze discussies
over het definitieve plan en alle mitsen en
maren. Daarom spraken we met ons bestuur
en bewoners af om ook na realisatie een
vinger aan de pols te houden. Om te blijven
participeren. We hebben eindeloos auto’s
geteld en ook de bewoners gevraagd wat ze
van de maatregelen en de effecten vonden.
In twee jaar tijd hebben we dit vier keer
gedaan. Sommige uitkomsten leidden tot
directe actie.
Andere uitkomsten vertaalden we in
aanbevelingen voor een vervolg dat was
onvermijdelijk. Wij moesten er ook een keer
mee stoppen.
We hadden zonder de monitoring achteraf
nooit goed kunnen bepalen in hoeverre het
project succesvol is. Daarnaast zijn kille
verkeerstellingen geen graadmeter hoe een
bewoner de nieuwe situatie beleeft.
Eng maar waardevol
Wij durven te stellen dat participatie niet
stopt bij het afronden van het ontwerp. Zowel
tijdens de uitvoering als na afronding blijft er
veel te discussiëren en bij te stellen. Neem

dit mee in je project en je bent beter in staat
om vragen van bewoners maar ook van het
bestuur te beantwoorden. Want ook na
realisatie is de inbreng fijn. Wij merkten dat
bewoners het waardeerden om betrokken te
blijven bij het project. Kortom, creëer ruimte
om in het project bij te sturen. Doe wat met
de opmerkingen en tips van de bewoners.
Het is eng maar er komt veel moois uit.
Samen uit, samen thuis
Heb je geen plannen of zin om door te
participeren – dat kan! Je vergroot dan de
kans dat je veel tijd en energie kwijt bent
aan boze bewoners en het beantwoorden van
pers- en raadsvragen. Kortom, vraag je dan
af waarom je alleen op één moment van het
traject participeert. Met doorparticiperen
neem je mensen mee in het proces van begin
tot einde. Samen uit samen thuis.
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V.l.n.r. Like, Onno
Like van der Ham-van Hulten is
gebiedsmanager in de gemeente Eemnes,
antropoloog, raadslid in Leusden, oprichter en
participatieadviseur van Van der Ham-van
Hulten. Ik heb veel ervaring met
publiekscommunicatie en participatie. Voor
mij ligt de uitdaging bij projecten en
initiatieven met veel belanghebbenden om
iedereen de kans te bieden hun stem te laten
horen. Ik doe dat door te luisteren en
verbindingen te maken, het proces te
bewaken en mee te bewegen daar waar
nodig om uiteindelijk een gedragen resultaat
te behalen.

Onno is projectmanager bij de Gemeente
Utrecht. Participeren is voor mij elke keer
weer een uitdaging. In een stedelijke
omgeving barst het van de ideeën en
verwachtingen bij zowel de plannenmakers
als de omwonenden. De stap naar buiten toe
blijkt dan ook een hele spannende maar
wanneer ik deze stap neem dan ontdek ik al
snel dat er veel te halen valt bij de bewoners
op en rond je project. Het geeft beter inzicht
in nut en noodzaak van het project zowel
vooraf, tijdens als na de werkzaamheden.

61

3.4 Het succes van gebundelde
communicatiekracht in Harderwijk
Marije Bergmans
Complexe projecten in de gebouwde
omgeving kunnen te maken krijgen met
gebrekkige samenwerking en communicatie.
Het bundelen van de communicatiekracht van
opdrachtgever en opdrachtnemer biedt een
oplossing. In Harderwijk is gebleken dat een
gezamenlijk einddoel en gebundelde
communicatiekracht van opdrachtgever en
opdrachtnemer van wezenlijk belang zijn
voor het slagen van het project.
In 2015 heeft ProRail negen pilot-projecten
geïnitieerd met als doel meer
omgevingssensitiviteit bij de opdrachtnemer
te ontwikkelen. Bij deze pilotprojecten
verschuift de communicatie over hinder bij
spoorprojecten van de opdrachtgever naar de
opdrachtnemer. De visie achter het
herpositioneren van hindercommunicatie naar
de opdrachtnemer is dat deze de effecten van
het werk in uitvoering op de omgeving direct
zelf ervaart. Het verwachte effect is dat de
opdrachtnemer zich daardoor (meer)

verantwoordelijk voelt voor de omgeving, de
veroorzaakte hinder en met name het
voorkomen hiervan. Samen met Ingeborg
Wanders-Bosch (communicatieadviseur bij
ProRail) en Jeannet Koomans
(omgevingsmanager namens
aannemerscombinatie Reef-Strukton
Infratechnieken), beiden betrokken bij
project Stationsomgeving Harderwijk, zijn in
een vraaggesprek de successen en valkuilen
van deze pilot in Harderwijk geëvalueerd.
Gebundelde communicatiekracht in
Harderwijk
Het project Stationsomgeving Harderwijk is
een van de pilotprojecten van ProRail. Het
project is in samenwerking met de gemeente
Harderwijk en NS Stations tot stand
gekomen. Ingeborg Wanders-Bosch
(communicatieadviseur bij ProRail) en
Jeannet Koomans (omgevingsmanager
namens aannemerscombinatie Reef-Strukton
Infratechnieken), vertellen wat volgens hen
de succesfactoren zijn geweest bij dit
pilotproject. Wanders- Bosch: “doordat de
opdrachtnemer actief nadenkt over de
gevolgen van het werk met betrekking tot
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hinder voor de omgeving, ontwikkelt de
opdrachtnemer andere methoden om het
werk met minder hinder te doen”.



Binnenstedelijke stationsprojecten hebben
grote impact op de omgeving. De
hindercommunicatie rond de veranderingen
bij en op station Harderwijk is door zowel de
betrokken partijen als stakeholders,
omwonenden en reizigers als positief
ervaren.

Het vastleggen van deze kaders en denken
vanuit gezamenlijk belang heeft tot een
betere samenwerking, meer betrokkenheid
en het ervaren van een ‘klik’ tussen alle
partijen geleid.

Volgens Koomans en Wanders-Bosch komt dit
doordat:

er vooraf duidelijke afspraken zijn
gemaakt over de wensen en
verantwoordelijkheden van alle partijen
met betrekking tot de aanbesteding;

er een duidelijk BLVC-plan lag, wat
ProRail het vertrouwen gaf dat de
opdrachtnemer de hinder voor
verschillende doelgroepen overzag;

alle partijen bij aanvang het gezamenlijk
belang rond communicatie hebben
uitgesproken;

en de belangen van alle samenwerkende
betrokken partijen in beeld zijn gebracht,
waardoor iedereen elkaar beter begreep.

“De meerwaarde zit erin dat we het samen
doen en we allemaal verantwoordelijk zijn”.
aldus Koomans en Wanders-Bosch.
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Verantwoordelijkheid en vertrouwen
Een verschuiving van de
verantwoordelijkheden met betrekking tot
communicatie kan alleen als de
opdrachtgever een deel uit handen durft te
geven. Het samen dragen van de
verantwoordelijkheden en lasten zijn de
sleutel. Dit betekent echter ook dat de
opdrachtgever vertrouwen moet hebben dat
de andere partijen in staat zijn bij te dragen
aan de communicatie. Wanders-Bosch geeft
aan dat dit vertrouwen gedurende het project
moet groeien.

In Harderwijk bleek al snel dat de
opdrachtnemer, samen met de gemeente
Harderwijk en NS, de communicatie goed
oppakte. De bouwapp en het plaatsen van
twee extra webcams zijn daar voorbeelden
van. Hierdoor kon ProRail al snel loslaten,
waardoor de verantwoordelijkheden
gezamenlijk gedragen konden worden.
Wanders-Bosch: “de opdrachtnemer heeft
veel tijd en energie geïnvesteerd in de
hindercommunicatie en het
omgevingsmanagement, samen met alle
betrokken partijen. Dat maakt Stationsgebied
Harderwijk zo’n mooi voorbeeld van hoe het
zou kunnen.”
De succesfactoren van gedeelde
hindercommunicatie
Bij station Harderwijk is de opdrachtnemer
mede verantwoordelijk geweest voor de
hindercommunicatie van het project. De
communicatie uitingen hadden een
gezamenlijke huisstijl waarin het logo van de
opdrachtnemer werd opgenomen. Koomans:
“Het werd hierdoor ook voor de
opdrachtnemer onmogelijk zich achter ProRail
te verschuilen als het mis ging. Dit kwam de

betrokkenheid en de kwaliteit van de
communicatie ten goede”.
Verantwoordelijkheid voor de
hindercommunicatie draagt bij aan de
omgevingssensitiviteit van de
opdrachtnemer. De kracht van een ervaren
omgevingsmanager bij hindercommunicatie
mag echter niet onderschat worden. De
omgevingsmanager moet niet alleen
vergunningen kunnen aanvragen, maar ook
oog hebben voor de gevolgen van de bouw
en herstructurering voor omwonenden,
reizigers en andere doelgroepen. In
Harderwijk is de omgevingsmanager als een
spin in het web betrokken geweest bij alle
overlegmomenten van de verschillende
partijen en teams, wat als een van de
succesfactoren van het project kan worden
aangemerkt.
In Harderwijk is budget gereserveerd voor
het uitvoeren van het
omgevingsmanagement. Dit budget is
gebaseerd op de vraag van ProRail en de
complexiteit van het project binnen de
binnenstedelijke omgeving. Hierdoor heeft de
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aannemerscombinatie het
omgevingsmanagement succesvol kunnen
uitvoeren. Helaas gebeurt het nog te vaak
dat omgevingsmanagers alleen bij grote
projecten worden betrokken, of dat het
budget voor omgevingsmanagement wordt
bepaald als percentage van het totale
project. Er zou beter gekeken moeten worden
naar de effecten van het project op de
omgeving voor het vaststellen van het
omgevingsmanagement budget en de
benodigde competenties van de
omgevingsmanager. Kleine projecten kunnen
grote impact op de omgeving hebben.
Leerpunten uit Harderwijk
Leerpunten zijn er ook in Harderwijk. Het is
bijvoorbeeld wenselijk dat
communicatieadviseurs van de
opdrachtgever(s) al aan de voorkant van een
project betrokken worden. Zo kunnen er
vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden
over de rol van de opdrachtnemer bij de
hindercommunicatie. Alle partijen starten op
die manier met dezelfde verwachtingen. De
communicatie kan hierna direct goed
opgepakt worden. Doordat er zowel intern als

extern zoveel teams en afdelingen betrokken
zijn bij spoorprojecten, kan het lastig zijn
afspraken en visies goed vast te leggen. Het
gevaar bestaat dat verschillende partijen
elkaar tegenspreken.
Conclusie
Samenvattend leren we van Stationsgebied
Harderwijk dat de opdrachtnemer
verantwoordelijkheid geven in de
hindercommunicatie bijdraagt aan meer
omgevingssensitiviteit bij de opdrachtnemer.
Deze toegenomen omgevingssensitiviteit leidt
ertoe dat de opdrachtnemer beter nadenkt
over de wijze waarop werkzaamheden met
minder hinder kunnen worden uitgevoerd.
Randvoorwaarden voor gebundelde
communicatiekracht zijn vertrouwen bij de
opdrachtnemer en het vooraf goed
vastleggen van afspraken,
verantwoordelijkheden en belangen. Evenals
het zoeken is naar de overkoepelende kaders
waarbinnen gezamenlijke
hindercommunicatie bij projecten kan
plaatsvinden. Tot slot moet de
opdrachtnemer er klaar voor zijn om de
gedeelde verantwoordelijkheid voor de
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communicatie te dragen. Bij Harderwijk was
dit absoluut het geval.
De auteur:

Marije werkt bij DHM Infra als
procesmanager. Mijn streven is gevoel terug
te brengen in de civiele techniek en
infrastructuur, en organisaties te helpen meer
werkplezier te krijgen. Ik doe dit door
kennisoverdracht te faciliteren, teams inzicht
te geven in het hoe, wat en waarom van hun
werkzaamheden en inhoud met persoonlijke
ontwikkeling te verbinden. Mijn focus ten
aanzien van omgevingsmanagement is
gericht op de interne omgeving.
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Categorie Bijzonder Klimaatadaptatie
3.5 Development of a Climate Adaptation
Strategy for the InnovA58 highway in
the Netherlands
Myrthe Leijstra, Kees van Muiswinkel, Wim
Leendertse, Thomas Bles
Samenvatting
Als gevolg van klimaatverandering zullen
meer frequente en extreme
weersomstandigheden leiden tot extreme
hitte, droogte en hevige neerslag. Ook
afgelopen zomer waren de effecten hiervan
niet te missen: zwart geblakerde bermen
door de ene na de andere bermbrand en
snelwegen liepen onder door stevige
onweersbuien. Het zijn voorbeelden van
extreme weersomstandigheden met grote
impact op weginfrastructuur en verkeer. Als
beheerder van het hoofdwegennet is
Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor
doorstroming en veiligheid op de snelwegen.
Daarom staan we voor de uitdaging: hoe
richten we het hoofdwegennet
klimaatbestendig in, nu en in de toekomst?

Om deze vraag te beantwoorden is het
belangrijk om te achterhalen wat de effecten
van extreem weer op een weg en op het
verkeer kunnen zijn. Wat zijn de risico’s en
waar bevinden zich de kwetsbare plekken?
Welke maatregelen zijn nodig om onze wegen
de komende decennia functioneel te houden?
En welke keuzes maken we daarin?
Rijkswaterstaat heeft daarom met Deltares
de handen ineen geslagen om kennis te
vertalen naar de praktijk. Dit is gedaan in het
project InnovA58, waarbij de A58 in NoordBrabant wordt vernieuwd en verbreedt. In
het project is daarom het onderdeel
klimaatbestendigheid opgenomen, met als
doelstelling: “Het verbeteren van de
robuustheid van de A58 en de (nabije)
omgeving voor de gevolgen van extreem
weer, nu en in de toekomst.”
Aan de hand van de zogenaamde ROADAPTmethodiek is de kwetsbaarheid van de A58
systematisch in beeld gebracht. Dit is gedaan
in vier fases:
1) een ‘quick scan’ naar de belangrijkste
klimaatrisico’s en mogelijke maatregelen,
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bijvoorbeeld bij overstroming van de weg
door extreme neerslag;
2) een gevoeligheidsanalyse naar kwetsbare
plekken op en rond de weg: waar op de
weg kan wateroverlast zich voordoen?;
3) een socio-economische impactanalyse om
kosten en baten van files, beschadigde
infrastructuur, maar ook van mogelijke
oplossingen in beeld te brengen;
4) het ontwikkelen van de adaptatiestrategie
met combinaties van maatregelen en
keuzes.
De analyse van de A58 heeft veel kennis
opgeleverd. Zo laten kaarten kwetsbare
gebieden zien waar wateroverlast op de weg
kan ontstaan of waar taluds gevoelig zijn
voor erosie. Daarnaast laten ‘dynamische
adaptatiepaden’ zien welke combinaties van
maatregelen mogelijk zijn. Denk aan het
intensiveren van beheer en onderhoud, het
vergroten van waterafvoer of het aanpassen
van het wegontwerp.
Maar we hebben meer geleerd: de weg kan
niet los worden gezien van de omgeving.

Water afvoeren van een snelweg kan effect
hebben op het watersysteem van het
waterschap. Ook hebben we ervaren dat er
handige combinaties, ofwel meekoppelkansen
mogelijk zijn. Zo kunnen bredere
onderdoorgangen onder de weg water vlot
afvoeren en tevens functioneren als
faunapassage. Lokale kennis en een
gebiedsgerichte aanpak zijn essentieel om de
gebiedskenmerken in beeld te brengen en
oplossingen te ontwikkelen. We kunnen
daarom niet zonder omgevingsmanagement
om thema’s als water, natuur en klimaat met
elkaar te verbinden.
Klimaatbestendig zijn betekent niet dat we
alles kunnen voorkomen of oplossen. Wel
kunnen we leren omgaan met de gevolgen.
Het multidisciplinaire karakter stelt ons voor
uitdagingen, maar biedt ook nieuwe kansen.
De komende jaren zal Rijkswaterstaat een
stresstest voor het gehele hoofdwegennet
uitvoeren. Aan de hand van deze analyse
gaan we als Rijkswaterstaat het gesprek aan
met de omgeving: hoe zorgen we er samen
voor dat onze omgeving klimaatbestendig
wordt. Daarnaast houden we nu al rekening

68

met de gevolgen van klimaatverandering in
de ontwerpen en beheeractiviteiten van onze
infrastructuur. De A58 vormde daarvoor een
nuttige en leerzame start.
Introduction
The notion of climate change has become one
of the world’s most dominant issues.
Scientific research shows that the global
surface temperature by the end of the 21st
century is likely to exceed 1,5°C relative to
the 1850 to 1900 period for most scenarios,
which may have severe consequences for
potentially all human and natural systems
(IPCC, 2013). These consequences, extreme
weather events in particular, pose a safety
and mobility risk to transportation
infrastructure across the globe (Jaroszweski
et al., 2010; Schulz et al., 2017; Axelsen et
al., 2016). Since global and local economies
strongly depend on reliable and safe
infrastructure, disruptions of the system can
lead to major personal and economic losses
(Picketts et al., 2016). Taking possible
consequences of future climate change in
consideration is therefore important when
planning and designing transportation

infrastructure, all the more because of the
typical long life spans of infrastructure as well
as the significant costs related to the loss of
safety and accessibility (Picketts et al., 2016;
Koetse and Rietveld, 2009).
The impact of climate change on roads is
mainly associated with extreme weather
events related to temperature and
precipitation, like heat, drought and intense
rainfall. Also changes in hydrogeological
conditions, like the rise of sea levels and
ground water levels, may affect road
infrastructure (Rattanachot et al., 2015). In
the Netherlands these effects already
accumulate, for example: bridges have failed
to close due to extreme heat which caused
steal to deform, embankments have
collapsed due to heavy rain and roads have
experienced splash and spray due to pluvial
flooding. These effects reduce safety and
affect the level of service offered to users
(Bles et al, 2016). However
“institutionalization of adaptation and
resilience in the planning processes are
rather complex and compete with other
goals” (Schulz et al., 2017, p.195). Since
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roads are traditionally being designed from a
technical and rational (mobility) approach,
which is based on current design standards
and assumes predictability of the future,
changing climate and changing demands for
road infrastructure ask for different
approaches and integration of the road in its
environment. Hence, the central issue in this
paper is: how to design climate resilient and
adaptive road infrastructure as an integral
part of its environment?
There appears to be a gap in knowledge of
how to use the concepts of resilience and
adaptive planning in the actual design of road
infrastructure. Several tools have been
developed to assess the vulnerability of roads
and possible measures to increase resilience,
albeit there are not many examples of actual
application of such tools in Europe. In fact,
none of these tools have been used by
Rijkswaterstaat and knowledge for turning
theory and tools into practice is lacking. To
test and improve climate resilience tools,
concrete cases are required and the
InnovA58 in the Netherlands provides such a
case. The aim of this project is, among

others, to increase the robustness and
resilience of the A58 highway and its
surrounding environment for the effects of
climate change, and to derive lessons for
broader application in the main Dutch
highways network. In this, the challenge is to
use risk and vulnerability assessment tools in
such a way that the most cost effective
approach is chosen, taking both short and
long term into account.
The paper will present main findings of how
the concepts of resilience and adaptive
planning are applied on InnovA58. The paper
first elaborates on the concepts of resilience,
adaptive planning and area-oriented planning
approaches, and why these concepts are
necessary for the development of climate
resilient roads. Subsequently, the ROADAPT
methodology and the Dynamic Adaptation
Policy Pathways, which were applied to
InnovA58, will be explained, after which the
results of the InnovA58 case are being
discussed. The paper concludes with a
discussion of the results and
recommendations to develop an adaptive
area-oriented planning process in order to
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achieve climate resilience for both the road
infrastructure and the surrounding
environment.
Resilient and climate adaptive roads as
integral part of their environment
The concept of resilience has first been used
by (ecological) scientists to denote the ability
of predictable systems to absorb and resist
external shocks without losing functionality
(Holling, 1973; Davoudi, 2012). This fits
current road design, which is sectoral, linearand technical oriented. It assumes that
projects can have predefined outcomes.
However, according to Heeres et al. (2012)
this caused road planners to neglect the
interaction between road infrastructure and
other spatial functions. Furthermore, climate
change causes uncertainty in spatial
planning, which is inherent to the fact that
planning occurs in a complex and adaptable
system (e.g. a city), and issues are locally
specific, hard to define and context related
(De Roo and Porter, 2007). Moreover, Bles et
al. (2016) argue that uncertainties also exist
in changing demands for road infrastructure,
originating in socio economic developments

and changing technologies. Therefore
Davoudi advocates incorporating uncertainty
and nonlinearity within the concept of
resilience for the field of spatial planning,
rather than merely focusing on linearity and
predictability (Davoudi, 2012; Davoudi et al.,
2013). In this way, resilience provides “an
understanding as the system adapts and
changes” in an uncertain and unpredictable
environment (Davoudi et al., 2013, p. 310).
Davoudi mentions four characteristics that
are specific for (socio-ecological) resilience:
persistence, adaptability, transformability and
preparedness (Davoudi, 2012; Davoudi et al.,
2013). First of all, persistence, also called
robustness, refers to the ability of a system
to withstand a given level of stress. It is an
important part of managing climate-related
risks, to increase the strength of for example
the utilities and infrastructure (Davoudi et al.
2013). Secondly, adaptability is about
making adjustments within a system to make
it less vulnerable, through flexibility and the
ability to adapt to change. Flexibility in a
system refers to connectedness of networks
and cooperation between stakeholders, which
can lead to adaptability of the system and
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therefore contribute to resilience (Davoudi et
al., 2013). The third characteristic is
transformability, which means that a system
can transform (suddenly or gradual) to a new
system, when the existing system collapses
(Davoudi, 2012; Davoudi et al., 2013).
Finally, preparedness, which refers to the
influence of human action and intervention
on the environment. An important
characteristic of social systems is the
capacity of humans to predict and plan on
future scenarios, by anticipating ‘surprises’
and learning from previous events (see also
Holling, 2001).
As mentioned above, adaptation to climate
change refers to making adjustments within
the system to make it less vulnerable and
more resilient. Adaptability of roads is
necessary (Oswald & McNeil, 2013) to
manage the possible consequences of future
climate conditions and should be proactive in
nature (Axelsen et al., 2016). Haasnoot et al.
(2013, p.485) therefore propose the method
of ‘Dynamic Adaptation Policy Pathways’ as
an analytical approach for pro-actively
plotting potential measures, based on

alternative external developments over time.
Adaptability of roads includes the possible
development of new infrastructure or
components, as well as maintenance,
refurbishment and the use of traffic
management systems which can deal with
the effects of climate change and should
provide the opportunity to adapt to new
situations in the future when new knowledge
about climate change is available
(Rattanachot et al., 2015).
In the Netherlands climate adaptation is
particularly concerned with the impact of
extreme drought, heat, precipitation and
floods. The Delta Programme1 describes
these as the ‘four threats’ of climate change,
which need specific attention
(Deltaprogramma, 2014). The impact of
these threats is context dependent, hence,
1

The Delta Programme is a national programme and involves
collaboration between the national government, provincial
authorities, municipal authorities and water boards. The
objective of the Delta Programme is to protect the Netherlands
and its future generations from high water and ensure a
sufficient supply of freshwater. website:
http://english.deltacommissaris.nl/
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when it comes to adapting to climate change,
localized solutions are required (Schulz et al.,
2017). When it comes to infrastructure,
attention should be paid to the fact that most
parts of road networks cross multiple borders
managed by multiple authorities and levels of
government (Axelsen et al., 2016). In the
Netherlands this is for example true for the
local water boards that manage the regional
water systems, in which roads are located.
This makes the water boards, amongst other
regional stakeholders like municipalities and
provinces, important partners in identifying
possible measures to increase resilience of
the roads, especially because possible
measures that contribute to the resilience of
roads have to be found elsewhere in the
surrounding environment. For example, one
can think of the development of upstream
water retention that can store water in the
case of extreme precipitation. This reduces
the chance of inundation of the road
infrastructure, thereby increasing its climate
resilience, and in the same time making the
whole area more flood-proof. Axelsen et al.
(2016, p.55) therefore stress that:
“managing the future increase in water

requires an interdisciplinary and interorganizational approach” and adapting to
climate change thus requires regionally
tailored approaches to appropriately address
specific needs (Deltaprogramma, 2014; IPCC,
2013). To create a regionally tailored
approach, Heeres et al. (2012) argue that
‘area-oriented’ approaches, rather than a
‘line’ approaches, provide an opportunity to
create better and more sustainable
infrastructure development. With areaoriented approaches, innovative and effective
combinations between road infrastructure
and other spatial policy sectors, like
recreation, water, nature, housing and
agriculture, including climate adaptation
measures in the area not directly related to
the road, can be made (Heeres et al., 2012).
For example, larger culverts underneath
roads can lead to better drainage of water in
the case of extreme precipitation, yet it can
also be beneficial for local nature, as it can
serve as an underpass for wild life. Moreover,
by involving other stakeholders in the process
to increase resilience, knowledge can be
shared that leads to better solutions for
uncertain developments in climate change.
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In short, the road infrastructure system
needs persistence, adaptability,
transformability and preparedness to be able
to cope with the impact of new and uncertain
climate situations in the future. For this, an
area-oriented approach is crucial, since
climate change has an effect on the roads in
relation to the surrounding environment and
vice versa. Moreover, this approach offers the
possibility of smart combinations of measures
by combining other challenges in the
surrounding environment with the climate
adaptation challenge of the road
infrastructure.
Research method
To develop climate adaptation strategies for
the Dutch highway network, InnovA58 (see
Figure 1), part of the A58 highway, situated
in the provinces of Zeeland and NoordBrabant in The Netherlands, was used as a
case. InnovA58, situated between the cities
of Eindhoven and Breda, consists of both an
extension of the existing A58 highway (with
extra driving lanes) over 50 km in length as
well as major maintenance and
refurbishment. Furthermore, InnovA58 is part

of a broader regional program focused on
integration of urban, natural, recreational and
environmental challenges which offered the
opportunity to imply an area-oriented
approach.
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Figure 1. The A58 highway and InnovA58
To assess the risks, vulnerability and possible
measures, a process was designed to develop

an adaptation strategy for InnovA58 and the
surrounding environment from September
2016 to February 2017. Attention was payed
to the surrounding environment, since
possible measures that contribute to the
resilience of the road can be found in the
surrounding environment. However,
increased resilience in one place may lead to
decreased resilience elsewhere. For example;
if the road discharges pluvial water at a
higher rate into the regional water system,
there is a possibility that a local water board
is not able process the excess water from the
road. Therefore, the involvement of local
stakeholders and experts was of high priority
in this process. Additionally, the sense of
urgency of the local water boards in the
project area is high, since they have already
experienced what damage extreme weather
can cause, when in the spring of 2016
greenhouses and farmland were destroyed
due to extreme precipitation, hail storms and
flooding.
After the scope was determined, a stepwise
process was designed to develop an
adaptation strategy. The process consisted of

three steps according to the ROADAPT
methodology and a fourth step using he
Dynamic Adaptation Policy Pathways. In the
first step, climate threats, key risks and
potential measures were scanned, through
two joint workshops, with experts and asset
managers from Rijkswaterstaat, Deltares and
local stakeholders, like municipalities, water
boards and provinces. In the second step, the
key risks were mapped to determine the
places where the key risks can occur on the
road. The output of the first two steps were
then analysed on costs, benefits and
effectiveness. Finally, an adaptation strategy
was developed with the Dynamic Adaptation
Policy Pathways. In Table 1 the above
described steps of the study are summarized.
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Table 1. InnovA58 climate adaptation
approach
Process steps Actions taken
Quick Scan
Two workshops:
To determine climate
threats for the A58
infrastructure and
surrounding
environment
To determine key risks
and potential
measures
Vulnerability
GIS-methodology for
Assessment
mapping distinctive
vulnerabilities in the
road network
SocioTwo methods:
economic
Cost Effectiveness
Impact
Analysis
Assessment
Cost Benefit Analysis
Adaptation
Dynamic Adaptation
Strategy
Policy Pathways to
determine an
adaptation strategy

ROADAPT and Dynamic Adaptation Policy
Pathways
ROADAPT-methodology
The ROADAPT-project was part of CEDR Call
2012 ‘Road Owners Adapting to Climate
Change’. The output of this project were
integrated guidelines (see CEDR, 2015)
containing different parts as shown in Figure
2. As mentioned above, only the guidelines
for the quickscan, the GIS aided vulnerability
assessment and the socio-economic impact
analysis were used in the study of InnovA58.
The quickscan guidelines provide a method to
identify the major risks that can be
associated with weather conditions both in
the current and in the future climate. The
identification of top risks allows a road
authority to focus on specific areas in their
network or specific threats. The output of the
quickscan is generated by bringing all
available knowledge, information and
experiences of stakeholders together in
workshops.
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estimating social costs and losses from
climate related treats using travel time as the
key indicator for assessing impacts. The
impacts can be evaluated on a network level
using users travel times, on a surrounding
area level, using wider local impacts on travel
times affected by the network disruption and
on the level of the economic system as a
whole, looking at corridor, regional and
national economic activities that may be
affected.

Figure 2.The ROADAPT-guidelines
Vulnerability of the road is assessed in a GISenvironment using geographically distributed
vulnerability factors describing the
infrastructure and the area surrounding the
road. The output is a GIS-layer with areas
with prerequisites for the analyzed risk and
vulnerability scores. The guidelines for SocioEconomic Impact Assessment direct users on

Dynamic Adaptation Policy Pathways
For formulating the adaptation strategy for
InnovA58, Dynamic Adaptation Policy
Pathways have been used to visualize
potential measures over time. In a Dynamic
Adaptation Policy Pathway, the effectiveness
of a measure is plotted against the normative
climate parameter, for example, precipitation
intensity. Different time scales corresponding
to different climate scenarios may then be
linked to this. By means of the overview thus
created, different paths become visible that
may be taken in order to be ready for future
climate change. An adaptation path or
strategy is a combination of one or more
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measures in time. A central concept when
using these pathways are the adaptation
tipping points (Kwadijk et al., 2010), which
are “the conditions under which an action no
longer meets the clearly specified objectives”
(Haasnoot et al., 2013, p.487). When a
tipping point for a certain measure is
reached, additional actions are needed to
achieve the initial objectives (Kwadijk et al.,
2010). In this way, combinations of measures
provide alternative routes to a desired state
in the future (Haasnoot et al., 2013). An
example is shown in Figure 3.

Figure3. An example of adaptation paths
(associated with pluvial flooding)

Central in the figure is the possible change of
a climate parameter on the horizontal axis. In
this case, this is the amount of precipitation
in mm in 2 hours. The associated time scales
are shown underneath for two climate
scenarios. In this case, these are the
scenarios GL centre and WH upper of KNMI
(2014). This shows that in one scenario the
changes run much faster than in the other
scenario. A list of measures is shown on the
top left. These measures have been identified
as effective, yet one measure is more
effective than the other. The associated
horizontal lines show for which amount of the
climate parameter the measures will be
effective. For example, the construction of
gutters, is effective up to 57 mm of
precipitation in 2 hours and porous asphalt 5
cm thick ‘only’ up to 51 mm of precipitation
in 2 hours. The vertical lines that run from
and to a circle indicate how one may switch
from one measure to the other. One may for
example, change from 5 to 7 to 10 cm thick
porous asphalt. Sometimes measures can
also be carried out simultaneously and are
effective together. In those cases, this is
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shown by means of a dotted line. In the
example this relates to the combination of 7
cm thick porous asphalt and the installing of
gutters.
Results of the case InnovA58
Results from the ROADAPT and Dynamic
Adaptation Pathways methodologies In the
Quickscan-workshops, experts from
Rijkswaterstaat, Deltares and local
stakeholders identified unwanted events of
current and future weather that pose the
greatest risks for the A58 and its surrounding
environment. The risk matrices in Figure 4
show the risks that have been identified for
InnovA58. Each number represents a
different extreme weather related risk. For
the risk assessment, a semi quantitative
approach was adopted. This means that both
likelihood and impact have been scored using
classes 1 to 4. The classes themselves were
determined in the workshops. The higher the
number for probability, the higher the
likelihood; the higher the impact class, the
higher the consequences. Due to climate
change the probability of these risks change
in the future. It can be seen that in general

the probability of the risks increase, however,
under high uncertainty, which is illustrated
with horizontal whiskers (see the horizontal
lines attached to the risks in the ‘future risk’
matrix). After risk evaluation with the
stakeholders five key risk were identified (see
Table 2) including possible measures for
which an adaptation strategy.
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matrix, the higher the risk. In order to
emphasize that risks with low probability and
high consequences also pose a high risk, the
lines are not diagonal but are tilted).

Figure 4. Risk matrices for InnovA58 as
generated in the Quickscan
The tilted lines show the magnitude of risk.
The more in the upper right corner of the

Table 2. Identified key risks and possible
measures
Key risks
Possible measures (examples)
Flooding
Enlarge capacity of the existing
of
bridges (wider/higher)
infrastruct Improving water storage of
ure as a
rainwater drainage of the road
result of
(slower discharge into the
inundatio
streams)
n
Laying the road higher
Adjusting road design so that
road may flood plus diversions
Realizing upstream water
storage (‘room for the
ditches/streams’, other
vegetation, slower afflux to the
stream)
Pumping water from the one
side to the other side of the
road when there’s high water
Flooding
Increase capacity of rainwater
of
drainage system
infrastruct Use gutters rather than gullies
ure due
Guarantee flatness of
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to
extreme
precipitati
on
Erosion of
embankm
ents
Loss of
safety
due to
splash
and spray

Flooding
of
streams
and urban
areas due
to
extreme
precipitati
on

longitudinal profile of the road
Build water storage under or
next to the road
Dimension/ design intersections
for intense precipitation
Use of ‘pluvial flooding culverts’
Improving erosion protection
Better-draining asphalt (thicker)
or vertical/central drains under
the asphalt
Lowering the emergency lane
Better management and
maintenance of the verges and
rainwater drainage
Adaptive lighting/ notification on
the road
‘Pumps’ longitudinally to road,
from wet to dry places
Store water and add it again
during drought (‘wadis’)
Infiltration of pump water into
aquifers
Make sure rainwater does not
drain into urban drainage
system

Figure 5. Vulnerability map of potential
vulnerable locations for subsidence of road
embankments
After having identified the key risks with the
quickscan, the ROADAPT Vulnerability
Assessment was carried out to analyze the
vulnerability of InnovA58 for related currentand future weather circumstances in more
detail. The vulnerability assessment resulted
in several vulnerability maps, presenting the
most vulnerable locations of the project. An
example is given in Figure 5. This provided
the starting point for more detailed location
specific analysis, to examine whether a key
risk constitutes an unacceptable risk for the
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road and the environment, and whether or
not measures can and should be taken.
Subsequently, the ROADAPT Socio-economic
Impact Assessment provided an analysis
whether specific climate change related
measures could be potentially viable. This
analysis has been made by assessing the
economic impact of congestion (related to the
loss of travel time) due to climate related
events and the chances of occurrence of
these events. Furthermore, the benefits of
measures have been scored using a multi
criteria approach (relevance/effectiveness,
flexibility, robustness, maintenance and
lifecycle costs and secondary benefits). Last,
a cost effectiveness analysis and a cost
benefit analysis of the potential measures
were made. Based on the information of the
previous three steps an adaptation strategy
was developed for the five key climate
change related risks for InnovA58. To
examine when certain measures are needed,
the potential measures have been plotted as
Dynamic Adaptation Policy Pathways, in line
with the example given in Figure 3.

Discussion and conclusion
Extensive literature has been written on the
concepts of resilience and adaptive planning
approaches to foster for climate resilient
infrastructure. They often stress the need for
regionally tailored approaches to foster for
resilience and climate adaptive environments.
However, literature on how to use the
concepts of resilience, adaptive planning and
area oriented approaches in the actual design
of road infrastructure is scarce, and since the
infrastructure network in the Netherlands is
at the limits of its capacity, the current
resilience of the system is low. One
disturbance can disrupt the functionality of
the system. Extreme weather increases the
risk of disturbances in the road infrastructure
and therefore poses a risk for safety and
mobility.
The ROADAPT method provides a clear
structure of generating risks, opportunities,
consequences and possible measures. In
addition, the Dynamic Adaptation Policy
Pathways provide insight into which
measures can be logically combined into an
adaptation strategy. However, the
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methodologies are highly dependent on the
input of involved experts. Local knowledge is
essential, since local stakeholders often have
location specific knowledge that can lead to
realistic and better solutions. Looking at the
environment holistically, rather than merely
focusing on the road, is important to increase
climate resilience, since knowledge about
local water systems, ecology and urban
planning is crucial to match possible
measures for the road to measures that are
beneficial for the environment and vice versa.
This is illustrated by the example of the
‘Stream Valley Report’ that was created on
the request of local stakeholders during the
plan development phase of the InnovA58.
This report assessed measures to improve
the underpasses under the A58 and it takes
several topics into account, such as nature,
recreation, cultural history, urban planning
and landscape. Measures proposed in the
Stream Valley Report appeared to be
beneficial for the climate resilience of the A58
and measures proposed for climate resilience
may contribute to ecological development.
For the A58 project ‘matching solutions’ with

other goals provided opportunities to achieve
multiple goals.
However, in the process it proved difficult to
integrate information from stakeholders of
the area surrounding the road with
information of the road itself. The ROADAPT
methodology has primarily been designed
specifically for roads, being line- and object
oriented, rather than area-oriented. The
methods are also technical in character and
focus mainly on the functionality of the road.
This made it more difficult to make an
integral assessment of the climate resilience
of the road as an integral part of the
surrounding environment. Since climate
adaptation is pre-eminently area specific (at
least for risks with a cause or consequences
outside the boundaries of the road, such as
flooding), a process that incorporates an
area-oriented approach, involving relevant
stakeholders in each process step, is
absolutely needed.
Such an area-oriented process should also be
adaptive in itself since future climate
conditions and the effectiveness of measures
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is uncertain. But how to develop such an
adaptive process? Especially in relation to the
current practice of road design, which is
technical depending on predefined outcomes
for a long life span. The Dynamic Adaptation
Policy Pathways may help to address these
issues, since the pathways plot potential
measures against normative climate
parameters. This may help authorities and
engineers to assess which measures are
needed and when they are needed to achieve
climate resilient roads and environments,
whilst still being able to make adjustments in
the future.
The ROADAPT methodology aims to increase
the robustness of the A58, through the
vulnerability assessment and the
development of potential physical measures.
The adaptation pathways provide a means to
design a road with measures that increase
resilience, whilst still being able to adjust to
future circumstances. This fosters the
adaptability and transformability of the road
and the surrounding environment. ‘Matching
solutions’ with other goals for the A58
provided a further chance to increase the

adaptability of the infrastructure. Both
methods partially contribute to the
preparedness of the road and the
environment, because the methods are based
on future scenarios and the pathways leave
room to deal with future surprises. However,
the social learning capacity is not addressed,
which is a vital element to be able to move
towards more desirables states of the road
and environment, by learning from previous
events.
Finally, attention should be paid to the
differences in the perception of urgency
between the different involved stakeholders
when applying an area oriented approach.
Climate resilience for road infrastructure is a
new issue for Rijkswaterstaat, whereas
several stakeholders in the InnovA58 project
area have already experienced the effects of
extreme weather on the environment. They
have a great sense of urgency for the matter,
which is beneficial for collaboration between
stakeholders. However, within the
Rijkswaterstaat organization the lack of
urgency and knowledge makes it difficult to
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translate resilience and adaptive planning
into practice.
We conclude this article by stating that
ROADAPT provides an effective methodology
to assess the climate change vulnerability
and potential measures for road
infrastructure and that Dynamic Adaptation
Policy Pathways provide a method to increase
adaptive design of road infrastructure. An
area-oriented approach is needed, since
climate resilience requires regionally tailored
solutions.
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3.6 Strategisch omgevingsmanagement
inzetten voor een klimaatadaptieve stad
Wytse Dassen, Pim Nijssen
Voor eind 2019 moeten alle gemeenten een
stresstest hebben uitgevoerd waarmee zij
inzicht krijgen in de gevolgen van hevige
regenbuien (wateroverlast), hittegolven,
periodes van extreme droogte en
overstromingen. Het Deltaprogramma
Ruimtelijke Adaptatie adviseert de
gemeenten om op basis van deze inzichten
een risicodialoog aan te gaan met de
omgeving om samen te bepalen of de risico’s
acceptabel zijn en waar maatregelen nodig
zijn. Dit moet resulteren in een
uitvoeringsprogramma waarin staat wat er
moet gebeuren, wie dat gaat uitvoeren en
wie het betaald. Maar hoe richt je dit proces
in om te komen tot maatregelen die kunnen
rekenen op draagvlak en inzet van andere
partijen in de stad? En welke aspecten van
strategisch omgevingsmanagement (SOM)
geven daarbij handvatten. In dit artikel
kijken we met de bril van een
omgevingsmanager naar de opgave om onze
steden klimaatadaptief te krijgen.
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Wat is precies de opgave bij
klimaatadaptatie?
Klimaatadaptatie is een van de onderwerpen
die valt onder duurzaamheid, maar blijft op
zichzelf een containerbegrip. Laten we
daarom eerst meer kleuring geven aan de
opgave door te kijken naar de kenmerken
van klimaatadaptatie.

Technisch gezien is het niet ingewikkeld,
want de basis is dat we meer water moeten
vasthouden door straatstenen en tuintegels
te vervangen door groen en door de aanleg
van groene daken en gevels. Hierdoor nemen
ook de effecten van hittegolven en van
droogte af, want planten en bomen koelen de
omgeving en houden water vast. Daarnaast
is vooral in hellende gebieden een goede
geleiding nodig van het afstromend
regenwater naar plekken waar dat geen
overlast en schade oplevert. In vlak gebied
moet het hoofdwatersysteem mogelijk
voorzien worden van bergingsgebieden
(weilanden die tijdelijk onder water komen)
door het waterschap om overstromingen te
voorkomen.
Juridisch is het wel lastig, aangezien
gemeenten als bevoegd gezag geen
strengere eisen kunnen afdwingen bij
nieuwbouw dan hetgeen is opgenomen in het
Bouwbesluit, zoals hogere drempels, groene
daken of het vasthouden van water op eigen
terrein. Voor bestaande bouw kan een
gemeente via een (hemelwater)verordening
afdwingen, dat particulieren water

vasthouden op eigen terrein. De gemeente
Laren heeft dit geprobeerd, maar heeft het
na veel protest weer ingetrokken.
Financieel mag de gemeente via de
rioolheffing maatregelen financieren om de
zorgplicht hemelwater in te vullen. De
zorgplicht betekent een
inspanningsverplichting van de gemeente om
wateroverlast en schade zoveel mogelijk te
voorkomen. Het verhogen van lokale
belastingen ligt echter politiek gevoelig. Ook
mag niet alles uit de rioolheffing gefinancierd
worden. Waterschappen dragen vaak
financieel bij via afkoppelsubsidies, aangezien
het vasthouden van water minder afvalwater
op de AWZI’s betekent en een mindere
belasting op het watersysteem.
Bestuurlijk begrijpen gemeenten, op basis
van bovenstaande kenmerken, dat het niet
mogelijk is om als gemeente alle maatregelen
te nemen of te financieren om te komen tot
een klimaatadaptieve stad. Het is afhankelijk
van grond- en huizenbezitters zoals
woningcorporaties, huiseigenaren en
vastgoedeigenaren. Opvallend is dat in veel
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regio’s juist het waterschap de kar trekt. Dat
is niet vreemd, want meer water vasthouden
in de stad betekent minder belasting op het
watersysteem en op de zuivering bij heftige
regen, en minder inlaat van (kwalitatief
slechter) water bij droogte. Ook door de
introductie van politieke partijen bij de
waterschappen ligt de focus steeds mee op
de stad waar de meeste kiezers wonen. Met
het onderwerp klimaatadaptieve stad kunnen
bestuurders van het waterschap zich in de
stad goed profileren. Er zijn dan ook de
afgelopen tijd veel bestuurlijke intenties op
regionaal niveau ondertekend tussen
waterschappen, gemeenten en
veiligheidsregio’s met als hoofdboodschap:
we moeten samenwerken!

Toch is er nog weinig nagedacht over hoe
deze samenwerking ingericht moet worden.
Ja, er moet een risicodialoog komen met de
omgeving, maar wat wordt de aanvliegroute,
met wie gaan we het doen, hoe ziet dat
proces eruit en wat moet daar precies uit
komen. Volgens ons staan deze vragen
centraal bij de opgave bij klimaatadaptatie en
is de inhoud, waar nu de focus op ligt door
het uitvoeren van stresstesten, daar slechts
een onderdeel van. Om antwoorden te vinden
beschouwen we de meerwaarde van diverse
aspecten van Strategisch
Omgevingsmanagent (SOM): uitgaan van
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issues, mutual gains approach en joint factfinding.
Is klimaatadaptatie wel de juiste
aanvliegroute? Is dat wel het issue wat leeft?
Momenteel wordt het onderwerp
klimaatadaptatie vooral opgepakt door
specialisten in de afvalwaterketen. De focus
ligt veel op het riool- en watersysteem,
aangezien dit binnen hun invloedssfeer ligt.
Maar deze civiele benadering schrikt anderen
juist af en staat in de weg om nader tot
elkaar te komen. Een van de aspecten van
SOM is om de issues die leven in de
omgeving te achterhalen en daarop in te
spelen.
Zo bleek uit een inventarisatie onder
maatschappelijke initiatieven in het
beheergebied van Waternet dat vrijwel geen
enkel maatschappelijk of bewonersinitiatief
zich richt op het thema klimaatadaptatie. Wel
is er veel energie op de onderwerpen groen &
biodiversiteit en op de transitie naar
duurzame energie. Zelfs Operatie Steenbreek,
https://www.youtube.com/watch?v=mJWPI945Vb
w&feature=youtu.be een van de bekendste

maatschappelijke initiatieven op het gebied

van klimaatadaptatie, begint met de
voordelen van meer groen in de tuin. En
terecht, want een groene tuin of dak draagt
niet alleen bij aan het vasthouden van water,
het is ook beter voor de biodiversiteit en
heeft een isolerende werking waardoor er
minder energie nodig is (voor warmte of
koeling). Probeer dus de opgave van
klimaatadaptatie te koppelen aan andere
opgaven in de stad waar al energie zit en
waar je dus gebruik kan maken van een
bestaand netwerk. Hierdoor zullen ook de
andere relevante afdelingen in het
gemeentehuis eerder aanhaken, zoals
groenonderhoud, ruimtelijke ordening en
vastgoed.
Als de issues die leven in de stad of regio
duidelijk zijn dan is de volgende stap om de
belangrijkste stakeholders rondom die issues
in beeld te brengen. Achterhaal waar ze mee
bezig zijn, wat hun belangen zijn en hoe zij
kunnen en willen bijdragen aan de opgave.

92

Samenwerken op basis van de mutual gains
approach
De gemeente mag dan afhankelijk zijn van
andere partijen, deze partijen hebben ook
belang bij een klimaatadaptieve stad. Het
voorkomt immers overlast en schade en geeft
een leefbaardere stad waar het fijn wonen,
werken en recreëren is. Maar ze hebben ook
andere belangen. Meer ruimte voor groen
betekent bijvoorbeeld traditioneel gezien
vaak minder ruimte voor parkeerplaatsen of
woningen. Maar dat hoeft niet zo te zijn als je
op zoek gaat naar de achterliggende
belangen en waarden. Door iemands belang
te achterhalen en te erkennen wordt het vaak
mogelijk om de taart groter te maken. Zeker
bij een gelijkwaardige samenwerking tussen
partijen is dit belangrijk, want dit geeft de
ingrediënten om tot een gezamenlijke ambitie
te komen. Dit is het fundament voor de
samenwerking van waaruit je samen de
verkenning start naar doelstellingen om
uiteindelijk prioriteiten te stellen, keuzes te
maken en maatregelen definieert.
Joint fact-finding voorkomt discussies over
feiten en geeft meer energie

Om met elkaar samen te werken is een
gemeenschappelijk beeld nodig van de
gebiedsopgave en moet men elkaars taal
leren spreken. Om de gevolgen van de
klimaatverandering in te kunnen schatten
biedt het Deltaprogramma Ruimtelijke
Adaptatie diverse tools aan, zoals een
gestandaardiseerde handreiking stresstest
(nog in ontwikkeling) en de Klimaateffectatlas. http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/. Ook
de ingenieursbureaus bieden een grote
variatie aan online-tools met kaarten en
simulaties. Omdat de opdrachtgevers van
deze zogeheten stresstesten waterschappen
zijn en/of de watermensen bij de gemeenten
is voornamelijk vanuit de technische
wateropgave gekeken, terwijl juist de
opgaven vanuit het gebied centraal moeten
staan. De uitgevoerde onderzoeken (de
zogeheten stresstesten) sluiten zeer
waarschijnlijk niet goed aan bij wat andere
disciplines belangrijk vinden in een
onderzoek. Hierdoor haken ontwerpers en
ontwikkelaars in de ruimtelijke ordening af.
Ook kan er veel discussie ontstaan over de
uitkomsten als je deze disciplines in een later
stadium gaat betrekken.
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Blijf in het onderzoek weg van normen, maar
constateer bijvoorbeeld alleen wat de
waterdiepte wordt of hoe warm het ergens
wordt en wat daarvan de negatieve gevolgen
zijn. Hierdoor blijft er meer energie (en tijd)
over voor het gesprek om te bepalen of de
risico’s (kans x gevolg) acceptabel zijn en
welke aanvullende maatregelen nodig zijn.
Vanuit het SOM wordt joint fact-finding
aangeboden als strategie om dit te
voorkomen. Door gezamenlijk met de
verschillende disciplines uit verschillende
organisaties met verschillende belangen het
onderzoek te definiëren, te doorlopen en de
resultaten vast te stellen maak je meer
gebruik van aanwezige gebiedskennis en is
de kans groter dat de uitkomsten van het
onderzoek door de deelnemende partijen
erkent worden. En dat het ingaat op daar
waar de opgaven zijn en de energie zit bij de
verschillende deelnemers. Het samen spelen
van simulaties kan bijvoorbeeld heel erg
helpen bij het elkaar leren kennen en het
verdiepen van de gebiedsopgaven
(bijvoorbeeld Tygron)

Conclusie
De kenmerken van de opgave van
klimaatadaptatie maakt dat niet één partij
leidend is en samenwerking met meerdere
partijen nodig is. Dit vraagt verdieping in
elkaars belangen en waarden, waardoor
nieuwe mogelijkheden boven komen drijven.
Stel niet de wateropgave, maar de
gebiedsopgave centraal en sluit aan daar
waar de energie zit (bijvoorbeeld op de
onderwerpen groen & biodiversiteit en op de
transitie naar duurzame energie). Doe
gezamenlijk onderzoek en betrek daar
verschillende disciplines uit verschillende
organisaties met verschillende belangen bij.
Dit vraagt tijd en inzet, waarbij de kennis en
vaardigheden van omgevingsmanagers
ingezet kunnen worden. Niet alleen bij het tot
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stand komen van een goede samenwerking,
het stellen van prioriteiten en het maken van
heldere gedragen keuzen, maar ook bij de
uitvoering van de projecten die daaruit
volgen.
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