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Verbeteren luchtkwaliteit

‘Wat niet uit de uitlaat komt,
komt ook niet in de lucht’
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Vanuit InfoMil

Verandering
Weer een mooi nummer klaar! Na deze
InfoMil Perspectief draag ik het stokje
na ruim 4 jaar als hoofdredacteur over.
Met spijt, maar ook met tevredenheid,
want we hebben met een bevlogen
redactieteam een aantal uitdagende
veranderingen succesvol doorgevoerd.
Toen ik aantrad in 2009, maakten we het
hard copy-blad ‘InfoMil Nieuws’, dat we
al snel aan de rijkshuisstijl moesten laten
voldoen. Daarna pakten we de uitdaging
op die het nieuwe uitgangspunt ‘digitaal,
tenzij …’ ons stelde. We verdiepten ons
in de wereld van digitale publicaties en
de uitdaging om voldoende diepgang
te krijgen en tegelijk leesbaar te zijn ‘op
een scherm’. Daarnaast veranderden we
de redactionele formule: van neutrale
artikelen naar interviews, die achtergronden
en ontwikkelingen schetsen en naast de
feiten ook de beleving van betrokkenen
weergeven. We ontdekten de kansen van
digitaal: toevoegen van videobeelden en
links naar achtergrondinformatie. Een
enorme vergroting van het bereik naar
18.000 abonnees, die ook nog eens het
blad of artikelen daaruit kunnen delen via
mail of social media. De laatste nummers
zijn we ook verbreed in scope, van het
milieu- naar het omgevingsdomein. Dit
nummer illustreert dat met een artikel
over het Bodemconvenant en co-creatie bij
duurzame mobiliteit.
Ik hoop dat het u net zo veel plezier en
inspiratie oplevert bij het lezen, als het ons
bracht bij het maken ervan!
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Luchtkwaliteit
‘Gezondheidsschade door luchtverontreiniging is
aanzienlijk. Om in 2015 aan de grenswaarden voor
stikstofdioxide te voldoen, zijn maatregelen nodig die
verder gaan dan het NSL. Het verkeer is in Utrecht de
grootste lokale veroorzaker van de luchtvervuiling.
Vandaar dat ingezet is op het verminderen van de uitstoot

van vervuilende stoffen. Immers: wat niet uit de uitlaat
komt, komt ook niet in de lucht!’
Aan het woord is Bertien Oude Groote Beverborg. In dit
filmpje vertelt zij welke maatregelen de gemeente Utrecht
neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Wat betekent
die stikstofdioxide- en roetreductie voor inwoners en

Er is nog winst
Er zit nog veel rek in de verbetering van onze
luchtkwaliteit. De verlenging van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
maakt duidelijk dat dit onderwerp hoog op de
agenda blijft staan. Maar waar valt nog winst te
halen? Welke maatregelen kunnen gemeenten
en provincies nemen? Laat u inspireren door de
gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland
en – in het filmpje – door de gemeente Utrecht.

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een samenwerkingsprogramma van
de rijksoverheid en decentrale overheden. Met als doel
het beschermen van de volksgezondheid en het bieden
van mogelijkheden voor de uitvoering van ruimtelijke
projecten.

Zo veel mogelijk nog dit jaar doen

De provincie Zuid-Holland (PZH) neemt vooral maatregelen om het wegverkeer en de scheepvaart schoner te
maken. Aan het woord is Beate Arends, beleidsmedewerker en binnen PZH coördinator NSL. ‘Als provincie
richten we ons vooral op generieke maatregelen met
effecten op een wat groter gebied. Denk bijvoorbeeld
aan aardgasvulpunten bij tankstations, om het rijden op
aardgas te stimuleren. Die zijn er nog steeds te weinig. Wij
hebben projecten gedraaid waarbij pomphouders subsidie
kregen voor de plaatsing van zo’n aardgasvulpunt.’
Interessant project was ook ‘Walstroom’, waarbij schepen
die aan de wal zijn afgemeerd elektriciteit van de kade
krijgen. Daardoor kunnen zij hun hulpmotoren uitzetten
en vindt er lokaal minder vervuiling plaats. Het noemen
van dit project brengt Beate Arends op een ander zeer
recent, belangrijk project: de subsidieregeling binnenvaart, in samenwerking met de gemeente en stadsregio
Rotterdam (zie kader rechts). ‘De bijdrage van de binnenvaart aan de concentratie stikstofdioxide aan de kade kan
oplopen tot maar liefst 25%. Inmiddels hebben we 37
schepen subsidie kunnen geven om hun motoren uit te
rusten met luchtemissie-beperkende technieken. Andere
provincies, waar scheepvaart een grote rol speelt, wil ik
dan ook van harte aanraden een subsidieregeling voor
binnenvaart op te zetten. Tegen relatief weinig kosten,

Beate Arends, beleidsmedewerker provincie Zuid-Holland,
coördinator NSL

InfoMil Perspectief | maart 2014 | 5

bedrijven? Welke afspraken moet je dan met elkaar
maken?
Het complete pakket aan maatregelen door de gemeente
Utrecht kunt u teruglezen in het Uitvoeringsprogramma
Gezonde lucht voor Utrecht.

te halen
zeker in vergelijking met wegverkeer, valt er in de scheepvaart op het gebied van luchtkwaliteit veel winst te halen.’

Onderwerp hoog op agenda

De gemeente Rotterdam is een vooruitstrevende
gemeente op het gebied van verduurzaming en reductie
van uitstoot. ‘Omdat er nog steeds plekken in de stad zijn
waar we de normen overschrijden – met een grote impact
op de gezondheid van Rotterdammers – staat het onderwerp nog altijd hoog op de bestuurlijke agenda’, vertelt
Patricia Timmerman, beleidsmedewerker en budgethouder NSL-middelen.
‘Uniek in Nederland is ons Elektrisch Vervoerscentrum
(EVC) bij het Centraal Station. Mensen kunnen hier ervaren
hoe het is om een elektrisch voertuig te gebruiken. Met
dit EVC zijn we drie jaar geleden gestart en er komen nog
steeds veel mensen én bedrijven op af. Naast de proefritjes
krijg je hier ook helemaal uitgelegd hoe het werkt met
bijvoorbeeld opladen en terugverdientijden.’
Andere noemenswaardige projecten in Rotterdam vallen
in de categorie duurzame bouwlogistiek. Daarbij is het
doel vervoerskilometers in de binnenstad in te perken
door de logistiek van materiaalstromen anders in te
richten. Bijvoorbeeld door het afleveren en afvoeren
van materialen te beperken tot een aantal locaties.
Aan de rand van de stad zijn inmiddels opslaglocaties,
van waaruit aannemers hun bouwspullen het centrum
kunnen binnenbrengen met kleinere en schonere
wagens. Het aantal grote wagens dat de stad inrijdt, wordt
zo beperkt. ‘Ook dit is uniek in Nederland. Iets vergelijkbaars, wat ook in andere steden gebeurt, is de goederenaflevering aan winkels, via de binnenstadservice. De
goederen worden vervoerd met een elektrisch voertuig,
zodat er geen (half )lege en/of vervuilende vrachtwagens
meer door het centrum rijden.’

Subsidieregeling binnenvaart

Begin 2012 hebben gemeente Rotterdam, de
stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland
een gezamenlijk programma opgesteld om de
uitstoot van de binnenvaart schoner te krijgen. Het
verschonen van de binnenvaart wordt gestimuleerd
met een subsidieregeling. In veel gevallen zal
het gaan om een ‘nageschakelde’ techniek, zoals
selectieve katalytische reductie (SCR) om de NOxuitstoot te beperken. Dit in combinatie met een
roetfilter, waardoor er minder roet uit de uitlaat
komt. Binnenvaartschippers kunnen van de subsidies
gebruikmaken als zij hun motor willen verschonen.
In het voorjaar van 2013 hebben de partijen een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor
de uitvoering van het programma. ‘Een succesvolle
regeling’, vindt Patricia Timmerman. ‘Het aantal
aanvragen overstijgt het beschikbare budget.’ Beate
Arends van PZH voegt hieraan toe dat de richtlijnen
die nu van kracht zijn, alleen gelden voor nieuwe
motoren. ‘En die gaan ruim 25 jaar mee, dus als er
niets aan gebeurt blijven die motoren vervuilen. Ik
ben dan ook blij dat deze drie partijen de handen
ineen hebben geslagen om deze subsidieregeling
mogelijk te maken. Want hoe meer we nu nog
kunnen doen, hoe beter.’
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3 jaar Bodemconvenant

Bodembeleid
met
Op 10 juli 2009 zetten 3 ministeries, het
Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie
van Waterschappen (UvW) hun handtekening
onder het Bodemconvenant. Deze zomer
evalueerden ze de afspraken die ze destijds
maakten. Hoe staat het met de decentralisatie
van het bodembeleid na 3 jaar?
In het Bodemconvenant hebben het rijk, gemeenten,
provincies en waterschappen samen afspraken gemaakt
over de aanpak van vervuilde bodem en grootschalige
grondwaterverontreinigingen. Ook staan er afspraken
in over het verbinden van bodem en (grond)water als
het natuurlijke systeem dat mogelijkheden biedt voor
gewenste ontwikkelingen. ‘De belangrijkste conclusie
van de tussentijdse evaluatie is dat we goed op schema
liggen’, stelt Gerd de Kruif, directeur van het Bodemconvenant. ‘Sterker nog: in 2015 hebben we de humane
spoedlocaties, waar sprake is van risico’s voor de volksgezondheid, vrijwel allemaal aangepakt. Daarnaast hebben
we de inventarisatie van spoedlocaties met ecologischeen verspreidingsrisico’s succesvol naar voren gehaald.
In plaats van eind 2015 hebben we dit jaar die locaties
al grotendeels in kaart gebracht (zie figuur 1). Dat was
belangrijk, omdat we daardoor nog 2 jaar hebben om voor
de einddatum van het convenant in 2015 vervolgafspraken
met elkaar te maken.’

Minder bodemspecialisten

Hoewel de decentralisatie van het bodembeleid goed
op schema ligt, zijn er volgens De Kruif ook de nodige
aandachtspunten. ‘Zo concluderen we dat er veel VOCLvervuilingen zijn, dit zijn vluchtige organochloorverbindingen afkomstig van oude wasserijen (zie tabel A).

Figuur 1: spoedlocaties met risico’s voor de ecologie of
verspreiding per 1 juli 2013

Hoe gaan we daarmee om? Wat doen we met diffuse
verontreinigingen en welke aanpak kiezen we voor saneringen in kwetsbare gebieden?’ Verder blijkt uit de evaluatie dat bevoegde overheden goed moeten nadenken
over de aanpak na afloop van het convenant. De Kruif:
‘Daarbij moeten ze bijvoorbeeld kijken naar de financiële
impact voor de aanpak van niet-spoedlocaties en samenwerken met bedrijven om vervuilingen op te lossen of
verspreiding te voorkomen. Verder is het met het oog op
de toekomst belangrijk om de bodemkennis op lokaal
niveau te borgen, want door de vergrijzing verdwijnen
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d decentraliseren
praktische aanpak
er komende jaren veel ervaren medewerkers terwijl de
instroom minimaal is. Ook daar moeten we komende
jaren een oplossing voor vinden. Zonder die specialisten
wordt het namelijk lastig om alle plannen die we maken
daadwerkelijk in de praktijk te brengen.’
Verontreiniging

Aantal

Percentage

VOCL

604

46

Minerale oliën

219

17

Vluchtige aromaten

169

13

Zware metalen

159

12

Meerdere verontreinigingen

62

5

Overig

102

7

Totaal

1.315

100

Tabel A: Meest voorkomende verontreinigingen bij spoed
verspreiding en ecologie

Praktische aanpak

Henk van den Berg, hoofd bodem bij de gemeente Utrecht
blikt ook tevreden terug op de afgelopen 3 jaar. ‘Ik vind
het vooral een goede zaak dat elke gemeente nu verantwoordelijk is voor zijn eigen bodembeleid. Wij kennen de
lokale situatie en weten precies wat er speelt in de ondergrond. Die kennis is nodig om effectief beleid te maken.’
Vooral de manier waarop de decentralisatie verloopt,
spreekt Van den Berg erg aan. ‘De Rijksoverheid gooit
die taak niet bij ons over de schutting, maar geeft samen
met de lokale overheden vorm aan de transitie. En dan
niet met eindeloze overleggen, maar met een hele praktische aanpak. We hebben harde afspraken gemaakt, delen
succesverhalen en leerpunten en tegelijkertijd ruimen
we samen onder meer juridische obstakels uit de weg. Zo
leggen we in relatief korte tijd een basis voor succesvolle
gebiedsgerichte aanpak in de toekomst.’

Saneren kan vaak niet

‘Ik deel het enthousiasme van Henk’, zegt De Kruif. ‘Wat
mij betreft is het Bodemconvenant een toonbeeld van
goede samenwerking. Een ieder heeft natuurlijk zijn

‘We hebben nog 2 jaar om
vervolgafspraken met elkaar te
maken’
Gerd de Kruif, directeur Bodemconvenant

eigen rol, belangen en verantwoordelijkheid. Ik vind het
belangrijk dat we dit erkennen, maar toch openlijk een
inhoudelijke discussie voeren en samen proberen verder
te komen, zonder te veel gepolder. Als uitvoeringsprogramma proberen we daaraan invulling te geven. We
hebben aandacht voor elkaars situatie en pakken samen
problemen doelmatig aan. Je kunt het een Rijnlandse
aanpak noemen.’ De Kruif denkt dat de methode ook op
andere beleidsterreinen zijn waarde kan bewijzen. ‘Ik
beweer niet dat onze aanpak overal effectief is, maar ik
ben er zeker een voorstander van om het te proberen.
Voor het Bodemconvenant is het tot nu toe in elk geval
succesvol, de tussentijdse evaluatie is daarvan het bewijs.’
Van den Berg benadrukt wel dat het convenant uiteindelijk geen einde maakt aan bodemvervuiling. ‘In Nederland zijn er ruim 200.000 vervuilingen die in de loop
van honderden jaren zijn ontstaan. Het is natuurlijk een
illusie dat we daar binnen 30 jaar mee kunnen afrekenen.
Saneren kan vaak niet eens, omdat het te kostbaar is of
omdat er huizen op staan. Daarom is het goed dat we de
locaties nu in kaart hebben, zodat we de veiligheidsrisico’s
met slimme maatregelen terugdringen.’
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Ozon- en F-gassenverordening

Digitale wegwijzer voor handhavers
Rond de verschijning van dit magazine heeft het Europees Parlement waarschijnlijk gestemd over de
herziening van de F-gassenverordening. In aanloop naar dat formele akkoord is voor handhavers een
digitale wegwijzer ontwikkeld. De vraag is: Hoe worden deze webpagina’s gewaardeerd?

De verordening moet de emissie uit installaties tegengaan
en het gebruik van gefluoreerde gassen sterk doen terugdringen, tot circa 70% in 2030. ‘Deze herziening geeft
duidelijke signalen aan de markt om te innoveren en om
over te stappen op klimaatvriendelijke alternatieven’,
vertelt Herman Walthaus, beleidsmedewerker bij het
ministerie van IenM en als inhoudelijk deskundige afgevaardigd in de Europese Raadswerkgroep.

Zaken op tafel gooien

‘In het licht van de nieuwe verordening zijn we met een
traject bezig om de Nederlandse regelgeving te verbeteren’, vertelt Walthaus. ‘Het bedrijfsleven noemt als één
van de grote knelpunten dat de handhaving onvoldoende
is, waardoor bedrijven die van goede wil zijn worden
benadeeld. Het signaal dat we opvangen, is dat veel handhavers over te weinig informatie beschikken. Daarom
bieden wij daar nu allerlei hulpmiddelen voor aan.’
Walthaus roept handhavers op kennis te nemen van de
beschikbare informatie en mee te denken over de ontwikkeling van hulpmiddelen. Dat kan door mee te doen aan
de klankbordgroep, of door gebruik te maken van het
discussieplatform op internet (Klankbordgroep ozon- en
f-gassen (overheden)). ‘Laten we zaken op tafel gooien en
een open discussie voeren over hoe we op efficiënte wijze
– met zo min mogelijk mankracht – goed kunnen handhaven. En om verder te denken over welke rol InfoMil kan
spelen om de handhavers op weg te helpen.’

Handhaven stuk duidelijker

Belangrijk hulpmiddel is de speciaal ontwikkelde website,
met richtlijnen voor handhaving op de ozon- en F-gassen
regelgeving. Inclusief een stappenplan om te gebruiken
bij onder meer koelinstallaties, warmtepompapparatuur
en brandbeveiligingssystemen. René Buswijller van DCMR
Milieudienst Rijnmond vindt deze webpagina’s een goede
uitbreiding van de informatievoorziening. ‘Handhaven op
huidige regels is vaak lastig, alle E uropese verordeningen
maken het vaak onduidelijk waar we precies op moeten
handhaven. Dat is een stuk duidelijker geworden. Ik hoop
nu ook dat we de informatie met elkaar, handhaving en
InfoMil, nog verder kunnen uitbreiden.’

Kijk kritisch naar advies installateur

Volgens Buswijller is het aan toezichthouders en handhavers om bedrijven te informeren over alle veranderingen
in de koelwereld. Met het oog op de nabije én verre
toekomst wil hij bedrijven ook één en ander meegeven.
‘Allereerst zijn hcfk’s (chloorfluorkoolwaterstoffen) vanaf
2015 verboden. Maar kijk bij het vervangen van R22-apparatuur kritisch naar het advies dat de installateur geeft.
Vergeet niet dat hfk’s op termijn uitgefaseerd worden.
Voorkom dat je dubbele investeringen moet doen en richt
je vooral op natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak,
CO2 en propaan. Kortom, kijk verder dan nu of over vijf
jaar. Maak een goed plan en kijk zeker tien jaar vooruit!’

Bekijk het overzicht wet- en regelgeving ozon- en
F-gassen. Het figuur geeft – in één oogopslag – de
samenhang weer van Europese en Nederlandse weten regelgeving voor ozonlaagafbrekende stoffen en
F-gassen (gefluoreerde broeikasgassen).
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Activiteitenbesluit

Werkt het Activiteitenbesluit?
Het Activiteitenbesluit bevat, voor een groot aantal
bedrijfssectoren, algemene regels om het milieu te
beschermen. Nederland telt op dit moment ruim
412.000 milieurelevante inrichtingen; ruim 390.000
daarvan vallen per 1 januari 2013 volledig onder het
Activiteitenbesluit.
Maar hoe doeltreffend is het Activiteitenbesluit (AB) voor
de mensen die ermee werken? En wat zijn de verbeterpunten? Staatssecretaris Mansveld liet onderzoek doen
en stuurde half december een brief met haar bevindingen
naar de Tweede Kamer. Belangrijkste boodschap: het AB
blijkt in de praktijk goed te werken. ‘De onderzoekers
constateerden wel enkele verbeterpunten, variërend in
abstractieniveau’.

Eenduidigheid

Onderzoeksteam van Royal HaskoningDHV met van links naar rechts:
Kornelis Jorna (milieuadviseur bedrijfsleven), Ceciel Overgoor (milieuadviseur
overheden) en Ronald van Ark (adviseur bestuur en management).

Dit wettelijke evaluatieonderzoek (over de periode 2008–2012) is in de eerste
helft van 2013 uitgevoerd door het onafhankelijke ingenieursbureau Royal
HaskoningDHV. Het onderzoeksteam, onder aanvoering van Ronald van Ark,
voerde talloze gesprekken; interviews met (en bijeenkomsten tussen) mensen van
provincies, gemeenten, waterschappen, regionale diensten van Rijkswaterstaat,
koepelorganisaties en brancheverenigingen. ‘Wat ons opviel was dat de meeste
partijen echt positief zijn over het Activiteitenbesluit, omdat het zorgt voor veel
meer eenduidigheid. Algemene regels voor iedereen. Het kost mensen die er later
bij zijn gekomen, zoals van provincies en waterschappen, wel meer tijd om zich
de principes van het AB eigen te maken.’

‘Elk systeem heeft zijn nadeel’
Ronald van Ark, Royal HaskoningDHV

Mensenwerk

Veel gehoord geluid tijdens de gesprekken was wel dat het AB zo omvangrijk
is. ‘Elk systeem heeft zijn nadeel’, relativeert Van Ark. ‘Eerst waren alle regels
verspreid over heel veel verschillende documenten. Nu is alles samengekomen,
en ja, dan heb je een lijvig document. ‘Ingrijpender dan dit document is volgens
Van Ark echter dat het AB niet alleen een andere wet is, maar ook vraagt om een
andere manier van werken. ‘Het verdere succes van het AB hangt ook af van in
hoeverre het werkveld investeert in de toepassing van dit besluit. Het is aan de
branches om hun leden goed te informeren over wat er speelt. En het is aan
de bedrijven om een proactieve houding aan te nemen. Ze moeten vaker zelf
uitzoeken aan welke algemene regels ze moeten voldoen. Deze nieuwe werkwijze
vraagt dus iets van mensen en dat gaat niet van de ene op de andere dag. Want
omgaan met zo’n nieuwe situatie blijft mensenwerk.’

Verbeterpunten

De in het evaluatieonder
zoek genoemde verbeter
punten richten zich onder
meer op de leesbaarheid
en werkbaarheid;
gebruikers vinden het
Activiteitenbesluit moeilijk
te doorgronden.
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Kenniscentrum InfoMil

Van agrarische lozingen
tot pluimveemest
Twee recente voorbeelden waarin de schakelrol van
Kenniscentrum InfoMil mooi naar voren komt, waren
vragen over het Activiteitenbesluit. Tijdens zeven schakels
‘Activiteitenbesluit Agrarisch’ en de ‘Schakeldag’ in juni
2013 zijn diverse onduidelijkheden en tegenstrijdigheden

naar voren gekomen. Deze informatie was input voor het
reparatiebesluit dat 21 januari 2014 is gepubliceerd en
1 maart 2014 in werking is getreden. Twee concrete voorbeelden uit de verschillende schakels, die niet alleen zorgen
voor meer duidelijkheid voor handhavers, maar ook voor
minder kosten voor de ondernemer:
• Lozen van gezuiverd reinigingswater
Deelnemers aan de sessie ‘landbouw in het

Spin in het web tussen beleid
Kenniscentrum InfoMil staat bekend als

schakelrol staat minder scherp op het netvlies.

klant, maar die zou Kenniscentrum InfoMil ook nog eens
actief promoten door positieve mond-tot-mondreclame.
‘Dat is goed, maar we zoeken altijd naar verbeterpunten.
En één verbeterpunt ligt nu voor de hand – het zichtbaarder maken van onze schakelrol.’

Dat is de belangrijkste conclusie van het

Stap maken

gewaardeerd kenniscentrum, maar zijn

klanttevredenheidsonderzoek (KTO) van vorig
jaar. Tijd om daar werk van te maken.
Om te beginnen met de vraag wat deze schakelrol dan
inhoudt. ‘Als spin in het web spelen wij een actieve rol
tussen beleid en uitvoering’, vertelt Jacco Schotvanger,
hoofd Kenniscentrum InfoMil. ‘Signalen die wij opvangen
uit de praktijk, kunnen wij bij het beleid onder de
aandacht brengen. Andersom maken wij informatie
vanuit de beleidsdirecties toegankelijk voor de uitvoerders. Bovendien brengen wij beide werelden met elkaar in
contact.’
Wat de ogen bij Schotvanger en zijn collega’s deed
openen, was de score van 6,4 (op een 10-puntsschaal)
voor deze stelling: ‘Dankzij Kenniscentrum InfoMil
worden uitvoeringsknelpunten actief gesignaleerd en
onder de aandacht gebracht bij het ministerie’. ‘Een
relatief lage score vergeleken met andere vragen en stellingen’, verklaart Schotvanger. De gemiddelde eindscore
van dit klanttevredenheidsonderzoek was overigens een
7,4. Hoog scoorde de stelling over de beschikbaarheid
van informatie dankzij Kenniscentrum InfoMil: een 8,4
(op een 10-puntsschaal). De helft van alle (1.242) ondervraagden is bovendien niet alleen een tevreden en loyale

Het KTO bevestigt de goede reputatie van Kenniscentrum
InfoMil als centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. De stap maken
naar meer bekendheid over haar verbindende functie
heeft vooral te maken met het beter uitdragen daarvan.
‘Het is niet zo dat we nu dingen wezenlijk anders moeten
gaan doen’, legt Schotvanger uit. ‘Alle instrumenten
die we tot onze beschikking hebben, zetten we in om
onze schakelrol zo optimaal mogelijk te vervullen (zie
ook kader ‘Van agrarische lozingen tot pluimveemest’).
Belangrijk is vooral dat we inzichtelijk maken wat we
(gaan) doen. Kennelijk zien veel mensen niet, of te
weinig, wat wij op dat gebied voor ze kunnen betekenen.
Terwijl we onszelf op basis van de geboekte resultaten
best mogen laten zien.’

Beter terugkoppelen

Dat die schakelrol niet evident is, komt niet alleen
doordat het kenniscentrum die meerwaarde zelf duidelijker voor het voetlicht moet brengen. ‘Het is ook zo dat
de zichtbare rol die wij hebben gespeeld bij een traject,
naarmate de tijd vordert steeds verder op de achtergrond
schuift’, legt Schotvanger uit. ‘Veranderingen aan wet- en
regelgeving nemen tijd in beslag; als er eenmaal gehoor
wordt gegeven aan het signaal vanuit de uitvoering, zijn
wij natuurlijk al niet meer in de picture. Kortom, het
enige wat wij zélf kunnen doen, is de resultaten van onze
inspanningen beter terugkoppelen.’
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Activiteitenbesluit’ stelden voor het lozen van gezuiverd
reinigingswater op de bodem toe te staan; dat stond niet
expliciet in de regelgeving over agrarische lozingen. Na
tussenkomst van Kenniscentrum InfoMil is dit punt in
het reparatiebesluit aangepast.
• Opslag pluimveemest
Bezoekers aan de Schakeldag stelden ook een vraag over
pluimveemest. In de Activiteitenregeling is opgenomen

dat er soepelere regels komen voor het opslaan van
vaste mest korter dan zes maanden. Maar geldt dit
ook voor de opslag van een specifiek soort mest als
pluimveemest? Anders zouden er ten opzichte van
andere mestsoorten wel heel strenge eisen gelden
voor pluimveemest. De regeling was op dit punt
onduidelijk. Na overleg met het ministerie is expliciet
omschreven dat de soepelere regels ook opgaan voor
pluimveemest.

en uitvoering
8.000 vragen per jaar

Schotvanger heeft het tijdens dit gesprek veel over
‘signalen opvangen uit de praktijk’. Maar hoe komen die
signalen dan tot hem en zijn ruim honderd collega’s?
‘De bekendste en eenvoudigste manier is onze helpdesk’,
vertelt hij. ‘Hier komen zo’n 8.000 vragen per jaar binnen.
En die vragen zijn vaak impliciet of expliciet signalen dat
er zaken in de wet- en regelgeving niet kloppen of niet
praktisch zijn. De helpdesk is dus onze voornaamste bron
om uit te putten voor onze schakelrol. In het verschaffen
van informatie is de helpdesk niet het belangrijkste
medium, dat is de website www.infomil.nl. Dat blijkt ook
wel uit het KTO; de website wordt hoog gewaardeerd.’
Ondertussen is Kenniscentrum InfoMil ook veel vertegenwoordigd in overlegstructuren, waar het vaak een secretarisrol vervult. Voorbeelden daarvan zijn de Overleggroep
Afvalwater, de gebruikersgroepen rond het Omgevingsloket en de netwerkgroepen die met het Activiteitenbesluit te maken hebben. ‘Als je bij die overleggen zit, hoor
je wat er speelt bij onder meer gemeenten, provincies en
omgevingsdiensten.’

Dicht tegen beleid aan

Een heel duidelijke schakelrol vervult Kenniscentrum
InfoMil samen met het RIVM bij het Bureau Monitoring
NSL. Dat brengt jaarlijks (onder meer voor de Europese
Commissie) de luchtkwaliteit van afgelopen jaar en de
prognose voor de toekomst in beeld. Schotvanger: ‘Voor
deze rapportage heeft dit bureau gegevens nodig van
alle betrokken overheden. Aan de andere kant kunnen
gemeenten en provincies ook bij dit bureau terecht voor
vragen over de monitoringstool, bijvoorbeeld over berekening van de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen en
maatregelen op de luchtkwaliteit. Het jaarlijks actualiseren

Jacco Schotvanger, hoofd Kenniscentrum InfoMil
van de gegevens was voor de kleine gemeenten een onevenredig zware last. Daarom is na overleg met de beleidsdirectie besloten dat niet alle gemeenten dit jaarlijks hoeven
te doen.’
Ter afsluiting roept Schotvanger de uitvoerder op om
toch vooral van Kenniscentrum InfoMil gebruik te maken
als schakel. ‘Schroom niet om knelpunten in de praktijk
bij ons kenbaar te maken. Wij nemen weliswaar niet de
beslissing over wat er in de wet- en regelgeving wel of
niet veranderd kan worden, maar wij zitten dicht ‘tegen
het beleid’ aan en stellen zaken daar graag aan de orde.
Dat is ook een rol die het ministerie van ons verwacht. Bij
ons aankloppen is dus een goede manier om je probleem
onder de aandacht te brengen en wellicht opgelost te
krijgen.’
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Co-creatie als beleidsinstrument

Wat heb jij te
‘Wat is nu precies de relatie tussen alle
betrokkenen? Welke rol speel jij in het project,
samen met collega’s? En is dat voor iedereen
duidelijk? Dat soort vragen moet je stellen
voordat je überhaupt begint aan nieuwe
manieren van samenwerken. Eerst een stap
terugzetten, is daarmee het vertrekpunt van de
vlucht die je als projectteam of organisatie wil
gaan nemen.’
Aan het woord is Tim Schuurman van DesignThinkers
Group, een ‘design driven’ innovatiebureau, dat organisaties helpt bij het versterken van innovatiekracht en het
bouwen aan duurzame klantrelaties en sterke merken.

Hele andere oplossingen

Het geesteskind van dit Amsterdamse bureau is het
concept Service Design Thinking. Deze methodiek

kenmerkt zich door een sterke, divergerende onderzoeksfase in het begin van het ontwerpproces van een dienst of
een product. Een ontwerpfilosofie waarbij samenwerking
met stakeholders en co-creatie met gebruikers centraal
staan.‘Voor ons is de kern van co-creatie het gesprek
tussen belanghebbenden mogelijk maken.’ Rijkswaterstaat heeft voor de Nationale Reisvraag (zie kader) gebruik
gemaakt van deze methodiek, die volgens opdrachtgever
Rick Lindeman (senior adviseur en LEF Facilitator bij
Rijkswaterstaat), veel breder ingezet kan worden. ‘Je kijkt
simpelweg verder dan alleen naar de opgave en komt zo
tot hele andere oplossingen.’
In zijn verslag ‘Co-creatie tegen de crisis’ (een bijdrage aan
het Colloquium Vervoersplanologie Speurwerk, november
2013) benadrukt Lindeman het belang van creativiteit in
tijden van crisis. Bestaande aanpakken werken niet meer. We
kunnen ons niet meer uit de crisis bouwen. En dus moeten we nieuwe
aanpakken stimuleren. En dan bedoelen we niet alleen nieuwe
manieren om de buitenwereld te veranderen. Het gaat ook om
nieuwe aanpakken van samenwerken in de sector. (…) Een dergelijke
nieuwe aanpak is die van het service design.

Urgentie

De methode co-creatie vraagt wel wat van de deelnemers.
In zijn verslag stelt Lindeman dat veel organisaties nog niet
in staat zijn in te springen op de snelheid van reactie die de
dynamiek van een succesvolle campagne eist. Schuurman
legt uit wat ervoor nodig is om mensen te overtuigen van
de kracht van service design. ‘Er zijn een paar enthousiastelingen nodig. Mensen die ervoor openstaan buiten de
gebaande paden te treden en die de urgentie voelen op
een andere manier naar hun werk te kijken. Mensen ook
die anderen kunnen enthousiasmeren; de aanstekelijke
werking van het concept is doorslaggevend.’

Niet blijven kletsen

Ook belangrijk voor het slagen van deze manier van
werken, is snel de eerste resultaten laten zien. ‘Doen is
belangrijk’, benadrukt Schuurman. ‘Vaak stranden nieuwe
ideeën, omdat men te lang blijft kletsen. Omdat dingen
te snel te groot worden gemaakt. Terwijl je gewoon eerst
binnen een kleine omgeving met nieuwe ideeën aan de
slag moet. Dat kost weinig tijd en geld en als het idee
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bieden?
niet werkt, doet weggooien niet zo’n pijn. Komt het idee
wel uit de verf, dan kun je dat meteen laten zien, zodat
opschaling direct dichterbij is. De boodschap is dus ook:
wees niet bang om na te denken over iets dat je misschien
moet weggooien.’

Bron van informatie en inspiratie

Critici van co-creatie werpen tegen dat de participatie
van de burger in Nederland al is geregeld door inspraak.
‘Inspraak is iets wezenlijk anders’, weerlegt Lindeman.
‘Dan is er al een formeel ontwerpbesluit genomen.
Co-creatie bevindt zich in een veel vroeger stadium.
Je moet deze methode bovendien zien als interactieve
planvorming, waarbij je de doelgroep uitdaagt met een
originele oplossing te komen voor problemen waar zij
zelf dagelijks mee te maken hebben. Je moet dus niet
bang zijn jouw eindgebruikers serieus te betrekken bij
de ontwikkeling van beleid. Zie die mensen niet als ‘enge
burgers’, maar als bron van informatie en inspiratie!’

Praktische instrumenten

Schuurman en zijn collega’s hanteren het concept van
Service Design Thinking in tal van omgevingen, voor
uiteenlopende doelen. ‘Wat we altijd doen, is expliciet
kijken naar de groep stakeholders, van medewerkers tot
klanten en zakenpartners. Wie betekent wat voor wie?
En hoe kun jij jouw waarde voor een ander verhogen?
Organisaties en systemen zijn er tenslotte om mensen te
helpen, niet andersom. Die manier van kijken kan ook
intern. Breng eens in kaart welke waarde jij levert voor
andere collega’s. Of als afdelingen onderling. Wij bieden
hele praktische instrumenten aan om daarmee aan de slag
te gaan.’
Tot slot raadt Lindeman iedereen die zich bezighoudt met
de ontwikkeling van nieuw beleid van harte aan om de
instrumenten van co-creatie waar mogelijk in te zetten.
‘Een goede omgang met gebruikers moet geen extra last
zijn, maar juist zorgen voor een groter draagvlak van het
uiteindelijke ontwerp. Daarnaast kun je de eenmaal opgebouwde community inzetten bij nieuwe vraagstukken.
Het omgaan met je gebruiker is dan ook geen ‘extraatje’,
maar de kern van je uitvoering!’

De Nationale Reisvraag

De overheid wil de trein aantrekkelijker maken voor
steeds meer mensen. Om te beginnen door de reis
van en naar het station prettiger te laten verlopen.
Vanuit die gedachte ontwikkelde Rijkswaterstaat
in opdracht van het ministerie van IenM een
campagne: de Nationale Reisvraag. Via social media
en in co-creatiesessies werd de reiziger geprikkeld
zelf met ideeën voor verbeteringen te komen. Dit
gaf als resultaat een groot aantal ideeën om het
‘voor- en natransport’ te verbeteren. Ideeën als
een buienradar in de trein, een automatiek voor
paraplus en regenponcho’s, een fietsenstalling met
vakaanduidingen, ‘de omroeper’ al hoorbaar in de
fietsenstalling of het winnende idee dat inmiddels
wordt toegepast op Utrecht CS: looplijnen van de bus
naar de trein.
De campagne leverde als mooie bijvangst ook
kwalitatieve onderzoeksgegevens over ‘de pijn’ van
de klant op. Hieruit blijkt dat voor de ov-reiziger de
kleine zaken goed in orde moeten zijn. Elementen als
een goede fietsenstalling en goede, overzichtelijke
bewegwijzering zijn vaak veel belangrijker dan
nieuwe bussen of weer een nieuwe koffietent. In de
woorden van staatssecretaris Wilma Mansveld (die
de prijs uitreikte): ‘Het gaat vaak om kleine ideeën.
Maar ze tonen aan dat reizigers mee willen denken
en werken aan een beter OV. En dat is de grootste
winst van de Nationale Reisvraag!’
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Implementatie Omgevingswet

Verkenning Implementatie
Omgevingswet bijna afgerond
Op 1 april dit jaar moet de Verkenning Implementatie Omgevingswet zijn afgerond. In maart vond
de derde en laatste bijeenkomst van gebruikersplatform Verkenning Implementatie Omgevingswet
plaats. Praktijkdeskundige Ton van Schie (deelnemer vanuit de gemeente Haarlem) over het belang van
betrokkenheid in een vroeg stadium.

Hoe heeft u de deelname aan het
platform ervaren?

Ton van Schie, gemeente Haarlem
De basis van de nieuwe Omgevingswet is eenvoudig:
minder regels en meer vertrouwen in de mensen die
ermee werken. Maar ook: meer overzicht, minder tegenstrijdigheden en per locatie zien welke regels van toepassing zijn. De Omgevingswet dwingt ons in samenhang
– en in een vroeg stadium – te kijken naar wat we willen
met de regelgeving. Rijkswaterstaat verkent alternatieven
voor de implementatie van de wet- en regelgeving. Het
gebruikersplatform, dat bestaat uit dertig deelnemers
vanuit verschillende overheden, maatschappelijke organisaties en branches, denkt hierover mee.

Waarom vond u het belangrijk bij
deze verkenning betrokken te zijn?

‘Toen de contouren van deze nieuwe wet in beeld
kwamen, heeft wethouder Ewout Cassee zich hard
gemaakt voor een goede verkenning; om in beeld te
brengen wat voor ons überhaupt de relevante onderwerpen zijn. Als gemeente wilden wij vroeg genoeg
beginnen, om acties te kunnen starten die nodig zijn om
de veranderingen het hoofd te bieden. Niet wachten tot
alles in kannen en kruiken is, maar proactief handelen.
En ik heb gemerkt dat ‘de Haarlemse aanpak’ ook
anderen aanspreekt. Dat is misschien ook waarom ik
gevraagd ben voor dit forum.’

‘Laat ik om te beginnen benadrukken dat je als deelnemer
van het gebruikersplatform geen invloed uitoefent op
de wet, maar op de uitvoering daarvan. Daar draait het
tenslotte ook om. En dat is belangrijk genoeg om aan te
sluiten. Ik ben ook blij dat wij dat als gemeente hebben
gedaan. Het behoeft wel aandacht om de betrokkenheid
bij alle partijen vorm te geven. Op dit moment is het nog
een beetje eenrichtingsverkeer vanuit het ministerie, het is
zoeken naar meer onderwerpen waar we gezamenlijk mee
aan de slag kunnen. De vorm waarin dat gebeurt, is daarvoor ook belangrijk. We zijn, denk ik, goed bezig, maar in
de gemeenschappelijkheid valt nog winst te halen.’

Wat zou u anderen willen meegeven?
‘Ik merk dat niet iedereen nu al serieus over de implementatie van deze wet aan het nadenken is. De urgentie is nog
niet voldoende doorgedrongen. Het is nu 2014, en ik hoor
veel mensen roepen dat het zo’n vaart niet zal lopen. Maar
op een gegeven moment moet je er wel mee aan de bak.
Dan is het toch handig om te weten welke aandachtspunten
je straks moet oppakken? Als je tenminste meer grip wilt
krijgen op de implementatie van deze wet. De noodzaak
van vroegtijdig aansluiten lijkt mij, kortom, evident.’

En nu?

In april dit jaar levert Rijkswaterstaat het
eindrapport op, waarin verschillende alternatieven
voor de implementatie van de wet- en regelgeving
worden beschreven. Op basis daarvan kan
de minister van IenM samen met de koepels
van gemeenten, provincies en waterschappen
besluiten hoe de implementatie het beste kan
plaatsvinden. Ook wordt dan een besluit genomen
over het vervolg van de voorbereidingen op de
implementatie. Wilt u de ontwikkelingen rondom de
implementatie van de Omgevingswet blijven volgen,
kijk dan op Pleio.nl.

