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Samenvatting 
Hoe zorg je dat een ei rechtop blijft staan? Geeft het een zwiep en laat het draaien. Energie 

toevoegen leidt universeel tot het oplossen van een probleem. 

We zien dat het voor de (compacte) overheid nog lastig is om met onzekerheden om te gaan. 

‘Mogelijk maken voor de samenleving’ is een werkbaarder uitgangspunt dan ‘loslaten’. Geef mensen 

vertrouwen en leer om ze te verstaan. Niemand mag er slechter van worden. Ongelijkheid tussen 

partijen helpt ruilen om zeep.   

Zoek vroeg in het traject gezamenlijk naar ‘Waar dromen wij van?’ Je hebt een urgentie en een stip 

op de horizon nodig; dan kan je aan de slag. Werk vervolgens samen verder aan de spelregels, 

taxaties, ruilingen en bijkomende zaken als het vergunningstraject.   

In het landelijk gebied lukt het ook bij vrijwillige kavelruil om algemene belangen te realiseren. 

Bijvoorbeeld met een gebiedsfondsachtige constructie. Kadaster ondersteunt met kaarten en 

technieken en vertaalt grond naar waardes.  

Kan dit in het stedelijk gebied? Ja, dat kan. Op basis van de hierboven genoemde uitgangspunten 

Vragen en antwoorden 
Als er iets uit de samenleving komt, heeft de overheid soms nog geen (eenduidig) standpunt; 

Denk dan in belangen of ambities en ga samen onderzoeken hoe het zit. 

Wat geeft de doorslag bij het overhalen van een grondeigenaar die niet mee wil doen in een 

ruilplan?  

Mensen blijven vaak vastzitten in eerdere slechte ervaring met overheid, help hen om 

daaruit te komen. 

Twee partijen hebben 3e nodig voor ruil. Belangen van 3e zijn veel groter. Hoe zorgen die eerste 

twee dat de 3e mee gaat doen?  

Het antwoord is ‘De gunfactor’. Gun je de buurman waar je al jaren ruzie mee hebt 2 miljoen 

als je dan zelf 1 miljoen krijgt? Het gaat erom dat de zaal daarvan gaat gonzen zodat mensen 

begrijpen dat je je eigen voordeel laat liggen als je anderen niet gunt dat zij er ook op 

vooruitgaan. Zoek voor de ruziënde partijen een zaakwaarnemer die er blanco in zit. Een 

andere techniek is de informele leider(s) in een gebied te vinden en die te betrekken. Een 

leider is iemand die in de groep staat en waar de groep naar kijkt voor leiderschap.  
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Hoe krijg je mensen aan tafel? 

Dat lukt als er een (gedeelde) urgentie gezien wordt. Bijvoorbeeld na een overstroming. Het 

is ook van belang dat mensen het ervaren als een gezamenlijk proces. 

Hoe doe je dat in stedelijk gebied?  

Vind het gezamenlijke belang. Schakel bijvoorbeeld een economisch instituut in om 

toekomstig misgelopen inkomen te berekenen voor bijvoorbeeld 10 jaar of 20. Ga vervolgens 

het gesprek met mensen aan over het geld dat blijft liggen als ze niet nu beginnen. Ook in 

stedelijk gebied kan veiligheid een ding zijn.  

Hoe doe je dat nou ruilen? Hoe wordt waarde verrekend?  

Kwantiteit en kwaliteit worden in elkaar omgerekend. Daarover moet je spelregels afspreken. 

Ín landelijk gebied werkt dat via waardenklassen. Vraag na een inventariserend traject aan de 

zaal ‘Gaan we dit doen?’. Als er geen energie is, niet doen dus! 

Wat is het effect van een overheid die dreigt met onteigening?  

Voor sommigen is onteigening een beter droombeeld. Maar mensen die rekenen weten dat 

onteigening financieel niet interessanter is. En dat kun je mensen dus ook voorrekenen.  

Hoe voorkom je dat mensen bureaus inschakelen die zich profileren met ‘ik ga er voor jou veel geld 

uithalen’?  

Adviseurs frustreren het proces vaak. Als mensen je vertrouwen nemen ze geen adviseurs 

mee. Gebruik je vertrouwenscommissie daarvoor.  

Verdiep je je van tevoren wie er allemaal in de zaal zitten en welke zaken er nog tussen mensen 

spelen? Of er oud zeer zit bijvoorbeeld. 

Voorbereiding i.s.m. de vertrouwenscommissie, de informele leiders Die weten wel wat er 

speelt. 


