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Een goed inkomen voor
uw medewerkers bij
arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikt worden heeft veel impact. Ook op het inkomen. De collectieve arbeids
ongeschiktheidsverzekering van Loyalis vult het inkomen van uw werknemers aan bij
arbeidsongeschiktheid. Een mooie extra arbeidsvoorwaarde.
Uw voordelen
 Minimaal 70% inkomen gegarandeerd
 Flexibele dekking
 Sluit naadloos aan op de WIA, uw cao en
pensioenregeling

Interesse?
Ga naar www.loyalis.nl/aovcollectief

 Het hoeft u als werkgever niets te kosten.
U kunt uw medewerkers (deels) zelf de premie
laten betalen.

commentaar
De kruipkelder

Afgelopen maand publiceerden het NGB en Berenschot
hun gezamenlijke boek Pionieren in participatieland (zie
blz. 23). In de fraaie publicatie schetsen bestuurders en
wetenschappers de soms lastige verhouding tussen de
ontwikkelende participatieve democratie en representatieve democratie. Tal van gemeenten pionieren om de
werelden buiten en binnen het gemeentehuis te verbinden. Dat gaat met vallen en opstaan.
De kunst is vooral om te kijken welke mogelijkheden er
zijn en om tot een evenwichtige vitalisering van de lokale
democratie te komen. Op weg naar een meervoudige
democratie luidde niet voor niets de titel van het advies
van de Commissie Van de Donk over toekomstgericht
lokaal bestuur. Hopelijk nemen de onderhandelaars naar
een nieuw regeerakkoord het advies ter harte en beperken zij zich niet tot enkele oneliners over bijvoorbeeld de
aanstellingswijze van de burgemeester. Lokaal bestuur
en lokale democratie zijn zoveel breder.
“Het Huis van Thorbecke is een twee-onder-een-kapwoning geworden”, hoorde ik afgelopen weken zeggen in
een beeldspraak over de ontwikkeling van de meervoudige democratie. Een rake typering, maar tegelijk valt op
dat er in discussies soms wel erg veel waardering is voor
de verbouwingen en voor wat er in de woning naast het
bestuursdeel gebeurt.

De Omgevingswet is daar zo’n voorbeeld van. Deze ingrijpende stelselwijziging voor de fysieke leefomgeving
komt op de gemeenten af en moet de verhouding tussen
samenleving en overheid drastisch veranderen. De nieuwe wet moet het onoverzichtelijke woud aan wetten en
regels vervangen door een nieuw stelsel waarbij vooral
de samenleving zelf aan zet is. Eenvoud, maatwerk,
ruimte bieden en minder regels luidt het devies, dat
mooi aansluit bij de “believers” in de maatschappelijke
democratie.
Pieter Tops en Jan Tromp laten in hun boek De achterkant
van Nederland zien hoe delen van de samenleving zich –
wars van overheidsbemoeienis – ontwikkelen. Netwerken
met criminele achtergronden of particuliere belangen
hebben met hun eigen bindingen en verbindingen delen
van de samenleving in hun greep. Daar zal men de verder
loslatende overheid zeker verwelkomen. Met die kenns
moeten we ook naar de Omgevingswet en de ontwikkelende maatschappelijke democratie kijken. Democratische waarden moeten gewaarborgd blijven, ook in de
kruipkelder van de twee-onder-een-kapper. Voorwaar een
mooie opgave voor de onderhandelaars om zich echt in
te verdiepen.
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Opvolgster van Arno Brok wil NGB waar leden trots op zijn

Liesbeth Spies,

Het Utrechtse Spoorwegmuseum was op 29 maart de locatie van de jaarvergadering van het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters. Bij die gelegenheid benoemde de vergadering Liesbeth Spies als
nieuwe voorzitter van het genootschap. De functie was vacant geworden, omdat de vorige voorzitter,
Arno Brok, commissaris van de Koning in de provincie Friesland is geworden. Ook werd Joerie Minses,
burgemeester van Alphen-Chaam, benoemd als bestuurslid. Er was een vacature ontstaan, nadat Renate
Westerlaken eerder dit jaar stopte als burgemeester van Lopik om directeur van het Ronald MacDonald
Kinderfonds te worden. Het Burgemeestersblad sprak met de nieuwe voorzitter van het NGB.

‘u

iteraard heb ik er heel veel zin in. Dat de
collega’s hun vertrouwen hebben gegeven en om hun voorzitter te mogen zijn,
dat beschouw ik als een eer. Ik ga er natuurlijk mijn
best voor doen om ervoor te zorgen dat alle burgemeesters trots zijn op het NGB en hoop daar mijn
bijdrage aan te kunnen leveren.’

‘Het zou dom zijn als er exclusief naar de
aanstellingswijze van de burgemeester
gekeken wordt ’
Ledenbetrokkenheid
‘Qua inhoudelijke onderwerpen voor de komende tijd
zijn we benieuwd naar het vervolg van het wetsvoorstel rond de deconstitutionalisering. We zullen met
belangstelling volgen wat er in het formatieproces
gebeurt; de aanstellingswijze zou daar zomaar aan
de orde kunnen komen. Als beroepsvereniging zal het
NGB – hoe verschillend de leden er ook over zullen

Liesbeth Spies (1966) heeft in alle lagen van het openbaar bestuur
functies gehad. Van 2002 tot in 2010 was zij lid van de tweede Kamer
voor het Cda. In 2011 verkende spies het provinciale bestuur, waarbij
zij enige tijd lid van Provinciale staten van Zuid-Holland was. daar was
zij ook gedeputeerde tot zij minister van binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties werd. liesbeth spies maakte in 2014 de overstap
naar het burgemeesterschap met haar benoeming als waarnemend
burgemeester van stichtse Vecht. eind 2014 volgde de Kroonbenoeming
als burgemeester van alphen aan den rijn. liesbeth spies is nu de
twaalfde voorzitter van het Nederlands genootschap van burgemeesters. Zij is tevens de eerste vrouwelijke voorzitter van het genootschap.
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denken – vanuit inhoudelijke gemeenschappelijkheden en vanuit de praktijk van het burgemeestersvak
op een goede manier ons geluid moeten laten horen.
Het zou dom zijn als er exclusief naar de aanstellingswijze van de burgemeester gekeken wordt
zonder het functioneren van het gehele lokaal
bestuur daarin te betrekken. Ik merk dat er bij veel
burgemeesters zorgen zijn over de positie van de
gemeenteraad, de toerusting van raadsleden en de
rekrutering voor de raadsverkiezingen van 2018. Dat
zijn zaken die misschien nog wel veel belangrijker
zijn dan de aanstellingswijze van de burgemeester.
Binnen de vereniging moeten we de ledenbetrokkenheid op allerlei manieren faciliteren. Persoonlijk ben
ik vooral benieuwd wat de leden daar zelf in willen.
Lochem is beroemd, berucht en befaamd, dat moeten
we koesteren. De burgemeestersklasjes zijn van grote
waarde: daar ontstaan contacten en soms vriendschappen voor het leven. Maar het burgemeestersvak
en de omgeving blijven zich ook daarbuiten ontwikkelen. In nauw overleg met de leden moeten we
nadenken met welke diensten het NGB hen in deze
tijd kan bijstaan. Onlangs nam ik in Amsterdam deel
aan De burgemeester gaat undercover; zo’n maatwerktraining was voor mij een nieuwe vorm van
toerusting, die - denk ik - voor veel collega’s aantrekkelijk kan zijn.’

In beweging
‘Kijkend naar de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, zie je hoe pluriform Nederland is. Voor een
burgemeester wordt het steeds belangrijker om zich
daar op goede manier toe te verhouden. Dat betekent
vooral dienend leiderschap: goed luisteren en verbinden. Je moet de samenleving in al haar facetten tot in
de haarvaten proberen te begrijpen en er in contact
mee zijn. Maar als het om belangrijke waarden gaat,
moet een burgemeester ook af en toe voor de troepen

nieuwe voorzitter

Liesbeth Spies, twaalfde en eerste
vrouwelijke voorzitter van het NGB
(fotografie: Martin Sharrott)

uit lopen en durven te zeggen: “Dit is wat we willen
en zo gaan we het doen”. Je zult verantwoordelijkheid moeten nemen als er bijvoorbeeld een nieuwe
grote stroom vluchtelingen zou komen.

‘Elkaar kennen is een mooie
basis in het genootschap’
Het lokaal bestuur is volop in beweging. We maken
net de transitie van het sociale domein door en
hebben die nog lang niet echt doorleeft. Op het fysieke domein komt daar nu de Omgevingswet bij. Die
vraagt binnen gemeenten een andere houding en
cultuur. Burgemeesters moeten daar ook de dragers
van willen zijn richting gemeenteraden, colleges en
de ambtelijke organisaties, hoe ingewikkeld dat
soms ook is. Ik vraag me daarbij wel eens af of we de
samenleving niet overvragen. We doen veel met participatie en kijk wat we in het sociale domein van
buren en naasten vragen. Daar komt straks de Omgevingswet bij, waardoor iemand met een initiatief niet
meer naar de gemeente gaat om de inspraak te organiseren, maar zelf geacht wordt het eerst met de

omgeving eens te zijn geworden. De gedachte is
sympathiek en gaat uit van de kracht van de samenleving. Maar lopen we niet tegen de grenzen aan van
wat een samenleving kan dragen en overvragen we
onze inwoners niet? Niet iedereen kan of wil
misschien op deze manier worden aangesproken.’

Persoonlijk contact
‘Mijn voorganger in het NGB, Arno Brok, was van plan
om alle nieuwe burgemeesters te bezoeken. Gelukkig
zijn we met een heel bestuur en wil ik met het bestuur
gezamenlijk die belofte inlossen. Elkaar kennen is
immers een mooie basis in het genootschap. Dus we
moeten als bestuur kijken hoe we hier handen en
voeten aan kunnen geven. Maar ook het bestuurswerk
voor het NGB blijft mensenwerk. Als de relatie met de
leden gebaseerd is op vertrouwen, dan kunnen we
inhoudelijk van mening verschillen maar op de
momenten dat het ertoe doet, kunnen we er voor
elkaar zijn. Ik vind het daarin belangrijk dat de leden
mij kunnen vinden. Dat directe persoonlijke contact
moeten we koesteren en daarin zal ik als voorzitter
zoveel mogelijk het goede voorbeeld geven.’ <
Ruud van Bennekom/NGB
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Terugblik met Bart Brandsma op de Lochemconferenties

Wij tegenover zij
‘Samen door een deur, kan dat nog?’ Dat was het thema van de Lochemconferenties 2017, waarbij
ingezoomd werd op ongenoegen, ontevredenheid en onverdraagzaamheid in de samenleving.
Belangrijk aandeel in de conferenties had Bart Brandsma, filosoof en deskundige in polarisatie
vraagstukken. Het Burgemeestersblad zocht hem na afloop van de conferenties op en tekende een
terugblik op de Lochemconferenties op.

I

n de Lochemconferenties vroeg Bart Brandsma de
deelnemende burgemeesters hem de kans te
geven zijn denkkader te ontvouwen. Dat denkkader ontwikkelde de filosoof op basis van zijn eigen
ervaringen met conflict- en dialoogtraining in binnenen buitenland. Zo werkte hij onder andere in NoordIerland, Libanon en Congo. Brandsma formuleerde op
basis van zijn ervaring een aantal wetmatigheden in
polarisatie. Zo blijkt polarisatie een gedachtenconstructie - het is wij-zij denken - dat zich tussen de
oren van mensen afspeelt. Het is kenbaar en voelbaar, maar niet feitelijk waarneembaar en daarom te
onderscheiden van conflicten met directe belanghebbenden en conflictspelers. Een andere wetmatigheid
is dat polarisatie niet zonder brandstof kan. Die
brandstof bestaat uit het aandragen van zowel negatieve als positieve uitspraken over de identiteit van
de tegenpool. En de derde wetmatigheid is dat polarisatie een gevoelsdynamiek is, waarbij verstand,
feiten en argumenten, onder toenemende polarisatiedruk steeds minder werkzaam zijn.

Vijf rollen
In zijn denkkader onderscheidt Brandsma vijf rollen.
‘De pusher is degene die brandstof levert voor het
wij-zij denken. Voor pushers is er geen enkel belang
om de polarisatie te verminderen. Zij zijn niet geïnte-

resseerd in dialoog en hebben het eigen gelijk aan
hun zijde. Pushers zijn er overigens aan beide zijden
in een gepolariseerd verband. Naast de pushers zijn
er joiners die onder polarisatiedruk besluiten te
kiezen voor de ene pool of de andere pool. Tussen de
polen is er op afstand van de joiners plaats voor the
silent: het stille midden, dat geen partij kiest, divers
is en dat zich niet laat leiden door de polariserende
uitspraken van de pushers.’
Met deze rollen (pusher, joiner en the silent) is het
spanningsveld geschetst. In elke polarisatie staat er
vervolgens een vierde figuur op; de bruggenbouwer
die de tekortkomingen in de denkbeelden van de
tegenpolen ziet en die wat aan de polarisatie wil doen
door vooral dialoog te organiseren. ‘We zien de klassieke bruggenbouwer die objectief en neutraal boven
de partijen probeert te staan. Dat doet deze figuur
vanuit zijn rationeel perspectief; hij komt helderheid
verschaffen. Die rol meten mensen zich graag aan,
terwijl het eigenlijk effectiever kan zijn als je niet in
deze klassieke rol stapt, maar een nieuwe rol vervult in
het middenveld. Die ‘nieuwe bruggenbouwer’ weet
daar verbindende kwaliteiten in te zetten en wel bruggen te slaan, maar met andere mensen en met andere
middelen dan rationaliteit. Het gaat primair om je
houding, toon en geloofwaardigheid, waarmee je iets
bijzonders in het speelveld inbrengt. Dat raakt door en
door aan het burgemeestersvak, zo heb ik in de Lochemconferenties ervaren’, zegt Bart Brandsma.

Gevangen

De vijf rollen in het polarisatieschema van Bart Brandsma
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‘Je ziet veel mensen in de rol van de klassieke bruggenbouwer stappen. Maar vanaf het moment dat je in
die klassieke rol stapt, ben je al gevangen in het
polarisatiedomein. Je denkt nog even buiten schot te
blijven, maar in feite word je door beide pushers
gedoogd op je middenpositie. Mensen hebben dan
veelal niet in de gaten dat ze in feite gegijzeld
worden. Op het moment dat het spannend wordt,
kunnen de pushers je respectloos als zondebok
aanwijzen’, schetst Brandsma, die daarmee ook de

vijfde rol – die van scapegoat/zondebok – heeft
aangeduid. ‘Maar als je als nieuwe bruggenbouwer
de juiste verbinding met het middenveld weet te
maken, dan is die verbinding veel duurzamer en
betrouwbaarder. Dat doe je bijvoorbeeld door via
“warme waarden” te communiceren en acteren.’
Daarmee komen we op het cruciale verschil tussen
management en leiderschap. ‘In de klassieke bruggenbouwersrol herken je meer het managementtype,
dat op rationele gronden probeert te faciliteren. Ik
bespreek het denkkader ook wel met managers bij de
overheid. Als zij de vier game changers waarmee ik
werk, langslopen dan hebben ze het over vaardigheden om de juiste doelgroepen en onderwerpen te
vinden. Maar daarmee ben je er niet. Je moet ook het
moeilijke gebied van toon en houding betreden; dat
zit zoveel dieper’, zegt Bart Brandsma. ‘Dat moet je
tientallen jaren geleden al hebben ontwikkeld en
sindsdien actief onderhouden hebben, wil je goed
kunnen optreden. Dat hoef je geen burgemeester te
vertellen. Dat weet iedereen in de beroepsgroep,
maar tegelijk komt de vraag op hoe je die voedingsbodem voor leiderschap onderhoudt? Wat en wie zijn
je inspiratiebronnen? Dat zijn vragen die elke keer in
Lochem opkwamen en van belang zijn om te stellen.
Het is dan confronterend om vast te stellen dat je niet
op vele voorbeelden kunt leunen van groot moreel
leiderschap zonder elke keer met Mandela of Obama
aan te komen. In Lochem vond ik het mooi dat burgemeesters bijvoorbeeld Eberhard van der Laan wel in
die positie plaatsen.’

Zichtbaarheidslijntje
‘In de pauzes en na afloop van het Lochemprogramma heb ik ook mooie ervaringen van individuele deelnemers gehoord. Zij slagen erin om stem te geven
aan de waarden die worden beleefd in het stille
midden’, vertelt Brandsma. ‘Maar dat komt niet in de
media. Het is belangrijk te beseffen dat je voor effectief leiderschap vaak op het zichtbaarheidslijntje
(onderdeel in het het model) kiest voor minder zichtbaarheid. Die mindere zichtbaarheid is de prijs die je
moet betalen. Als je te zichtbaar wordt, is er het risico dat je in de pusherrol komt of zelfs via de bruggenbouwerspositie als zondebok wordt getroffen. En toch
ontkom je er natuurlijk ook niet aan om op cruciale
momenten uit de onzichtbaarheid te treden. Naarmate je meer groeit in geloofwaardigheid, lukt dat ook
beter. Waar ik van droom is dat je bij wijze van spre-

Bart Brandsma
(fotografie: Suzanne Klaver)

ken een stuk of tien à vijftien burgemeesters hebt die
niet alleen zo functioneren —dat gebeurt al— maar
dat zo bewust doen dat zij kunnen werken aan een
“body of knowledge” op dit vlak, met inspiratie voor
collega’s in den lande. In Lochem heb ik me gerealiseerd dat dit type leiderschap eigenlijk niet trainbaar
is, maar wel ontwikkelbaar door de professionals
zelf. Burgemeesters die zelf een crisis of ingrijpende
gebeurtenis hebben meegemaakt en leiderschap
hebben vervuld, kunnen ook voor lering zorgen. Hun
ervaringen mogen niet verloren gaan.’

Vanaf het moment dat je in de klassieke
bruggenbouwersrol stapt, ben je al
gevangen in het polarisatiedomein’
Conflict
Brandsma ziet Conflict als het kleine broertje van
Polarisatie. ‘Kenmerkend voor een conflict is dat je
de probleemeigenaren ervan kunt aanwijzen en dat je
altijd belangentegenstellingen kunt aanwijzen: voor
burgemeestersblad 84 2017
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de een staat dit op het spel en voor de ander dat.
Conflicten zijn zeker voor een deel gegrond op rationaliteit; dat maakt achtergronden en stappen in een
conflict verklaarbaar en soms ook voorspelbaar’, zo
zegt Brandsma. ‘Bij polarisatie spelen echter juist de
irrationaliteit en het gevoel een grote rol, waarbij
directe probleemeigenaren ontbreken. Conflicten kun
je soms langs rationele weg wel oplossen, maar bij
het doorbreken van polarisatie is vooral sterk leiderschap nodig. De reflex bij conflicthantering is “laten
we om tafel gaan en benoemen wat er speelt”, om
vervolgens te tonen hoe men in het conflict zit en wat
een ieders belang is. Van zo’n gesprek kun je resultaat verwachten. Maar als je bij polarisatie die reflex
hebt, krijg je schijngesprekken. Achter de verhalen
die aan de oppervlakte komen, gaat vaak een hele
wereld schuil. Dat vergt dus ook een ander acteren;
een polarisatiestrategie.

Ervaren
Voor Bart Brandsma waren de zes Lochemconferenties een bijzondere ervaring. ‘Ik maak in mijn werk
veel beroepsgroepen mee die zich buigen over polarisatie, maar soms ontbreekt dan net het gevoel van
urgentie of het vermogen tot reflectie. Zo zie ik in
ambtelijke omgevingen zonder meer wel reflectiever-

In het boek Polarisatie; inzicht in de dynamiek
van het wij-zij denken zet bart brandsma zijn
denkkader uiteen en reikt hij handvaten aan
om tot inzicht, strategie en praktisch handelen te komen om polarisatie te doorbreken.
Het boek is à € 24,75 (incl. verzendkosten) te
bestellen via www.polarisatie.nl.

mogen maar mist men een urgentiegevoel. Terwijl
bijvoorbeeld in het jeugdwerk en bij sleutelfiguren in
stadswijken juist wel de urgentie wordt gevoeld, met
minder vermogen tot reflectie op het eigen handelen.
Ik vond het geweldig te zien dat burgemeesters beide
hebben. Waarbij natuurlijk niemand zich kan verstoppen in deze tijd van allerlei polariserende verhoudingen. Tegelijk komt dan de confronterende vraag op
Waarom is het zo lastig die middenpositie en geloofwaardigheid te vinden? Hoe kom je tot mediative
speech en mediative behaviour? Vaak zoeken
mensen het antwoord nog te veel buiten zichzelf: bij
“de ander”, bij de media, noem maar op. Voor een
deel heeft dat te maken met een rationele oriëntatie
en opleiding. Dat maakt het allemaal complex, terwijl
het uiteindelijk als puntje bij paaltje komt, gaat om
het zijn, zoals een van de burgemeesters opmerkte.
Voor je geloofwaardigheid moet je vooral jezelf mobiliseren. Dat is een prachtige opdracht van het ambt.’
‘Ik had al bewondering voor het vak van burgemeester. In de Lochemconferenties zijn er veel inzichten
langs gekomen die bijdragen aan de verrijking van
het denkkader. Dat gebeurde zowel in de plenaire
discussies als in een-op-een-gesprekken. Zo noem ik
in mijn boek de polarisatie na de moord op Marianne
Vaatstra en het was mooi om in Lochem de burgemeester te ontmoeten die het meemaakte. De oriëntatie van de burgemeester op de middenpositie
vraagt om voortdurend pendelen. Wat een burgemeester weet, is dat hij stem moet geven aan het
midden. Dat is voor een deel al een van de game
changers die nodig is om de dynamiek van wij-zij
denken te doorbreken’, blikt Bart Brandsma terug op
de conferenties. ‘En juist dat is lastig trainbaar. Daarom moet ik niet op zoek naar trainers of adviseurs,
maar naar burgemeesters die via intercollegiale toetsing dit willen uitwerken. Dat zou ik prachtig vinden.’

Partnermentaliteit
‘Voor burgemeesters blijft het lastig om je eigen rol te
kiezen. Wanneer moet je zelf pusher zijn als er iets
onaanvaardbaars gebeurt? Tot welk moment blijf je je
op de zichtbaarheidslijn richten op het midden? En
hoe sta je op als de norm moet worden gesteld? Als
burgemeester heb je wel de mogelijkheid om tot
rolverdeling met bijvoorbeeld wethouders en de politie
te komen. Als de een beter is op het middenveld; laat
dan de ander de norm stellen. Een effectieve rolverdeling vraagt om relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen, op een partnermentaliteit en op het elkaar
gunnen van ruimte en posities. Dat ontwikkel je in
vredestijd, zodat je erop kunt bouwen in crisistijd.’ <
Ruud van Bennekom/NGB
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Burgemeesters in Lochem

Deelnemers bezoeken
synagoge
Voor het 35e jaar vonden de Lochemconferenties plaats. Zes conferenties met
elk 35 à 40 deelnemende burgemeesters in het vertrouwde Hof van Gelre.
Aan het einde van de woensdagmiddag maakten de deelnemers een wandeling
naar de stad Lochem, alwaar onder andere de voormalige synagoge werd
bezocht. Een indrukwekkend gebouw.
Na de oorlog was de Lochemse Joodse gemeente vrijwel verdwenen. Van de
118 weggevoerde Lochemse Joden keerden er 18 terug. De sterk vervallen
Synagoge kwam in 1950 in het bezit van de gemeente Lochem. In 1983
vierde Lochem haar 750-jarig bestaan als stad. Dat was mede aanleiding tot
de oprichting op 1 maart van de Stichting ter Nagedachtenis van de Joodse
Medeburgers in Lochem. Deze wilde de voormalige synagoge behouden als
herinnering.
Op 2 mei 1993 is de prachtig gerestaureerde voormalige synagoge officieel

(fotografie: KijKG Fotografeert)

geopend. Het gebouw is nu primair een herdenkingscentrum.
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Binnenvaartschip ramt stuw bij Grave

‘In eerste instantie

Op donderdagavond 29 december 2016 raakt de stuw in de Maas bij Grave door een aanvaring beschadigd. Door de kapotte stuw kan het waterpeil in een deel van de Maas niet meer worden gereguleerd.
Burgemeester Lex Roolvink van de gemeente Grave blikt terug op deze enigszins merkwaardige crisis.

s

cheepvaart op de Maas vraagt de nodige
inspanningen van Rijkswaterstaat. Tussen
Borgharen en Lith daalt de Maas in totaal 45
meter. Om de waterstanden te reguleren zijn stuwen
aangelegd bij Borgharen, Linne, Roermond, Belfeld,
Sambeek, Grave en Lith. Zonder deze stuwen zou het
waterpeil per dag verschillen, doordat de regenval
dan bepaalt hoe hoog of hoe laag het water staat.
Zonder stuwen zou scheepvaart op de Maas niet
mogelijk zijn.

‘Het was die avond extreem mistig. Je kon
geen hand voor ogen zien’
Provinciegrens
Roolvink: ‘De Maas is bij Grave ook de grens tussen
Gelderland en Noord-Brabant. Het sluizencomplex
met de stuw ligt dus precies op de grens. Bij ons ligt
de sluis aan de rechterkant van de rivier, bij alle
andere stuwen aan de linkerkant. Op 29 december
ging een binnenvaartschip vervolgens door de afzetting heen en kwam uit bij de stuw. Het is eerder
gebeurd dat boten tegen de stuw aankwamen. Een
aantal jaren geleden is het een Duits jacht overkomen. Bij dat ongeval zijn toen drie mensen om het
leven gekomen. Sindsdien is de afzetting verbeterd,
maar de schipper heeft het ogenschijnlijk gemist. Het
binnenvaartschip is niet alleen tegen de stuw gevaren, maar er zelfs doorheen gegaan. Vervolgens is de
boot drie meter naar beneden gestort. Het schip was
geladen met benzeen. Gelukkig hebben alle noodvoorzieningen gewerkt en is er niets gaan lekken. Van
de stuwdeuren zijn er vijf vernield, waardoor het
water vrij spel had. In mum van tijd begon het Maaswater aan de Graafse kant te zakken.’
Toch duurde het enige tijd voordat duidelijk werd wat
er aan de hand was. ‘In vergelijking met alle rampenoefeningen die ik in de loop der jaren heb meegemaakt, was dit een a-typische ramp. In de meeste
oefeningen heb je een grote klap, krijg je een situa10
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tierapport en kun je beginnen. Of word je geconfronteerd met een crisis die langzaam maar zeker steeds
erger wordt. In dit geval verliep het compleet anders.
Het was die avond extreem mistig. Je kon geen hand
voor ogen zien. Daardoor duurde het ook een aantal
uren voordat überhaupt duidelijk was wat er aan de
hand was.’

Onduidelijkheid
In dit geval is het Rijkswaterstaat dat aan de bel
trekt, als de medewerkers van de sluis merken dat de
stroming bij de stuw opeens hard toeneemt. Met een
boot wordt de stuw geïnspecteerd. Dat kost tijd,
omdat de boot van Rijkswaterstaat eerst door de
sluis moet om aan de bovenkant te kunnen inspecteren wat er is gebeurd. ‘Op het moment dat Rijkswaterstaat in de mist ook constateert dat de ballenlijn,
die schippers waarschuwt voor de stuw, kapot is,
begint het Rijkswaterstaat te dagen wat er is gebeurd.
Dat een boot door de stuw is gegaan was nog nooit
gebeurd. Het was voor Rijkswaterstaat een buitengewoon onwaarschijnlijk scenario.’
De brandweer uit Grave krijgt rond 19.30 uur de
eerste melding dat er iets aan de hand is bij de sluis.
‘In eerste instantie leek alles in orde. Eenmaal terug
op de kazerne is besloten om voor de zekerheid toch
nog een keer terug te gaan. Ze zijn langs de oevers
gegaan. In de mist is men gaan roepen. Ongeveer
400 meter verderop lag er een boot. Door de aanvaring met de stuw was de stuurhut kapot en waren
verschillende leidingen op het dek beschadigd, maar
dat was vanaf de kant niet te zien. De Slowaakse
bemanning riep vanuit de mist dat alles veilig was en
men de volgende ochtend wel verder zou zien.’
Het duurt tot 22.46 uur totdat Roolvink wordt ingelicht. Kort daarop schaalt de brandweer verder op
naar GRIP2. ´Ik ben toen zelf naar het sluizencomplex
gegaan. Daar stond inmiddels een COPI-bak. Ik heb
het overleg van het COPI afgewacht en ben naar
binnen gegaan toen de vergadering voorbij was.
Iemand wilde mij tegenhouden, maar toen duidelijk
was dat ik de burgemeester was, mocht ik toch naar

leek alles in orde’

(fotografie: Hollandse Hoogte/Flip Franssen)

binnen. Door de operationele leider heb ik mij laten
bijpraten en is doorgesproken wat de mogelijke effecten zouden kunnen zijn.’

Woonboten
De impact van de kapotte sluis manifesteert zich
vooral op het vak dat tussen Sambeek en Grave ligt.
‘Er bleek nog een binnenvaartschip onderweg. Bij
ons viel de haven droog, omdat het water uiteindelijk
ongeveer drie meter is gaan zakken. In Gennep waren
de consequenties misschien nog wel groter, omdat
daar 18 woonboten droog kwamen te liggen. Maar
dat probleem was op dat moment nog niet gemeld,
waardoor er ook niet op werd geanticipeerd. Het is
een kip-ei probleem waarvan ik hoop dat het in de
uiteindelijke evaluaties een plek krijgt. Op het
moment dat ik bij de COPI-bak was, was er geen
bestuurlijke noodzaak om op te schalen. Want ik zag
vanuit mijn rol als burgemeester geen bestuurlijke
vragen opdoemen die het nodig maakten om op te
schalen naar GRIP3. Je moet het doen met de kennis

die je wordt aangereikt en die kennis was heel
gefragmenteerd. Ook de hulpdiensten zagen geen
noodzaak om op te schalen. Op dat moment was het
operationele plaatje dusdanig, dat de opvarenden
alles onder controle hadden, terwijl de metingen
bevestigden dat er geen gevaarlijke stoffen waren
vrijgekomen. De consequenties van het lage water

‘De Slowaakse bemanning riep vanuit
de mist dat alles veilig was en men de
volgende ochtend wel verder zou zien’
werden pas veel later duidelijk.’
Terugblikkend blijft de opschaling een punt van
aandacht. ‘Stel dat er wel was opgeschaald, dan had
je formeel misschien zelfs in een GRIP5 context
moeten werken. Want het incident had consequenties voor twee, wellicht zelfs drie veiligheidsregio’s.
burgemeestersblad 84 2017
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Burgemeester als oliemannetje
De burgemeester trekt in de nasleep op met de buurgemeenten en ontfermt zich richting de eigen inwoners over de leden van de watersportvereniging. ‘We
hebben hun geadviseerd om foto’s te maken van de
drooggevallen boten, zodat het vastligt voor de verzekering als er, zodra het water terug zou komen, later
schade zou ontstaan. Verder hebben we met Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst georganiseerd, waar
mensen werden bijgepraat. Die bijeenkomst is goed
ontvangen. Ook over de manier waarop later de
waterstand gereguleerd is hersteld zijn we tevreden.
Dat is heel langzaam en voorzichtig gedaan, zodat er
geen boten die in de drek waren vastgezogen kapot
zouden gaan.’ Op de avond pakt de burgemeester
vooral de rol van ‘oliemannetje’. ‘Als je ziet dat er bij
de mensen van de watersportvereniging nog bezorgde gezichten zijn, zorgde ik dat er iemand van Rijkswaterstaat hun vragen kon beantwoorden. Uiteindelijk ben je samen met Rijkswaterstaat en andere partners “één overheid” en probeer je elkaar aan te
vullen waar dat kan.’

‘Je moet het doen met de
kennis die je wordt aangereikt en die kennis was heel
gefragmenteerd’

Burgemeester Lex Roolvink-Grave

Maar nogmaals, omdat er vanuit de operatie geen
bestuurlijke dilemma’s naar boven kwamen, leek
verder opschalen die nacht niet nodig.’

Ramptoerisme
De volgende dag, als de mist is opgetrokken en de
zon doorbreekt, doemt de vraag op of in Grave een
noodverordening moet worden afgekondigd. ‘De
Maas stond inmiddels een paar meter lager. De
haven was drooggevallen. De kades waren instabiel.
Toch is er geen noodverordening gekomen, om
mensen van de kades en dijken weg te houden.
Vanwege het simpele feit dat het niet te handhaven
was over een dijkvak van 28 kilometer. Wij hebben
ingezet op brede communicatie en dat is gelukt.
Mensen zijn gewaarschuwd dat de blubber levensgevaarlijk was, omdat je erin wordt vastgezogen. Dat is
via alle media overgenomen. Verder kwam het ramptoerisme op gang, dat we met dranghekken in goede
banen hebben geleid.’
12
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“Unknown unknowns”
Nu is het afwachten tot de evaluatie wordt afgerond.
‘Er komen twee onderzoeken. De Onderzoeksraad voor
de Veiligheid heeft aangegeven zich te richten op de
aanvaring zelf en de manier waarop is omgegaan met
de gevolgen. Daarnaast is er onder aansturing van
Rijkswaterstaat ook een onderzoek naar de crisisstructuur gestart, waarin ook de Veiligheidsregio´s en
provincies participeren. Voor mij ligt de hamvraag vooral in de verbreding van deze crisis. Hoe ga je als
bestuurder om met crises, die niet zo eenduidig zijn als
de scenario´s waar we op oefenen? Wat doe je als er
geen reden is om bestuurlijk op te schalen? Waar ligt
de brengplicht van de operatie en de haalplicht van de
bestuurder? Of, om Donald Rumsfeld te citeren, hoe ga
je om met de “unknown unknowns”? Het zou mooi zijn
als de evaluatie op die vragen antwoord geeft, zodat
we er als beroepsgroep van kunnen leren.’ <
Wouter Jong/NGB

Wim Hillenaar, burgemeester van Cuijk

‘Wel in de polonaise,
maar niet vooraan’
Het ministerie van BZK ontwikkelt samen met de koepels van decentrale overheden en beroepsverenigingen van politieke en bestuurlijke ambtsdragers het programma ‘Aanzien van het ambt’. In het
kader van dat programma haalt het ministerie verhalen van de ambtsdragers op over wat hen boeit
en drijft in hun werk. Ditmaal een gesprek met Wim Hillenaar, de burgemeester van Cuijk.

Wat bent u liever, politicus of bestuurder?
‘Bestuurder, want besturen is problemen oplossen.
Een politicus moet de verschillen zichtbaar maken, de
bestuurder probeert alles juist bij elkaar te brengen.’
Hoe bent u actief geworden in het lokale bestuur?
‘Omdat mijn vader burgemeester was en veel vertelde, wist ik in mijn jeugd precies wat er allemaal
speelde in het dorp. Toen ik in Gouda kwam wonen,
wist ik niets meer van mijn omgeving. Ik ging daarom
vooral uit nieuwsgierigheid de politiek in, zodat ik
mijn woonomgeving beter zou leren kennen. Bij een
politieke partij ben je het nooit met alles eens, maar
bij het CDA voelde ik mij het meest thuis. De nestgeur
was voor mij doorslaggevend.’

lers zijn. Als dat waar was, had ik als jurist in Gouda
mijn avonden beter aan andere zaken kunnen besteden dan aan raadswerk. Ik heb als burgemeester
geen vastomlijnde inhoudelijke agenda, maar sta wel
voor een fatsoenlijke overheid. Zonder “overkill” aan
regels, met ruimte voor gezond verstand. Dat legt de
basis voor existentieel vertrouwen dat de overheid
het beste met ons voor heeft.
We hebben als gemeente weinig echte macht, want
de wettelijke marges zijn vaak smal. Bedenk dat wij
op veel verschillende manieren worden beoordeeld:
bestuurlijk, juridisch en vanuit het perspectief van de
burger. We leven in een permanente omgeving van
functioneringsgesprekken. Ik zou graag zien dat
mensen dat begrijpen.’

Wat drijft u in de politiek?
‘Ik heb me altijd sterk geïdentificeerd met de overheid en stoor me aan verwijten dat politici zakkenvul-

Waar loopt u als burgemeester tegenaan?
‘Ik wil met iedereen het gesprek voeren, maar we
komen er niet altijd uit. Daar worstel ik mee. We

Willem Hillenaar,
burgemeester van Cuijk
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hebben hier twee scholen opnieuw gerealiseerd,
maar het was bij wijze van spreken nog gemakkelijker
geweest om een vergunning voor een kerncentrale te
krijgen. We hebben als gemeente uiteindelijk gewonnen bij de Raad van State. Maar toch voelt het als
een verlies, omdat we het niet goed hebben kunnen
uitleggen aan burgers. Soms zijn er geen woorden
meer te vinden die nog aankomen.’

‘Ik heb me altijd sterk geïdentificeerd met
de overheid en stoor me aan verwijten dat
politici zakkenvullers zijn’
Wat maakt het burgemeesterschap mooi?
‘Vooral de enorme diversiteit vind ik fascinerend. Je
bent betrokken bij grote besluiten, maar het intermenselijke contact is minstens zo belangrijk. Op mijn
spreekuur ontvang ik zowel de directeur van een
groot bedrijf als een 80-jarige mevrouw op wiens
hulp gekort is. Een enkele keer moet ik iets herstellen
in onze organisatie, maar vaak is een luisterend oor
al genoeg. Dat ik tijd voor hen vrijmaak, is al de helft

NU! De nieuwste boeken
op het gebied van

Aanbestedingsrecht

Meer informatie op sdu.nl
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van de oplossing. Als burgemeester bekleed je een
van de weinige functies bij de overheid die zichtbaar
vertrouwen genieten.
Ik speel geen rol in dit ambt, ik ben zoveel mogelijk
mezelf. Dat is belangrijk, want anders sta je belangrijk te doen. Ik vind dit werk buitengewoon eervol.
Het vraagt volgens mij ook enige gereserveerdheid. Ik
loop wel mee in de polonaise, maar sta niet voorop.
En ik sla een arm om iemands schouder als het nodig
is. Maar alleen dan.’
Waar heeft u zorgen over?
‘Ik maak me zorgen over het wankele vertrouwen in
de democratie. Mensen realiseren zich niet hoe waardevol dat is en dat ze daar zelf ook deel van uitmaken. We slagen er niet in om het genuanceerde
verhaal te vertellen. In een gemeenteraad zitten over
het algemeen hele goede mensen. Als je hen in het
bestuur van een voetbalclub zou zetten, zouden ze
samen de schouders eronder zetten. Het verbaast me
weleens dat het in de politiek niet zo werkt.
Raadsleden denken vaak dat ze het spel in de Tweede Kamer moeten imiteren. Maar welke inwoner zit te
wachten op een motie van treurnis? “Ja, dat is toch
politiek”, zeggen raadsleden dan. Daar spreek ik ze
op aan. Want het eindbeeld voor de burger is dat de

politiek er weer een potje van maakt. Ik zeg altijd:
speel niet de Tweede Kamer, maar blijf jezelf en kies
voor het grotere geheel.’
Hoe onderhoudt u contacten met burgers?
‘Ik sluit zoveel mogelijk aan bij wat er is, dus door het
bezoeken van evenementen en andere gebeurtenissen. Twitter of Facebook doe ik niet, want daar zou ik
enorm onrustig van worden. Ik doe wat bij me past en
vul het een beetje pastoraal in. Ook het bezoeken
van gouden bruidsparen heeft waarde. Je kunt
gemakkelijk een karikatuur maken van een burgemeester “die taart eet met bejaarden”, maar ik vind
dit waardevolle contacten. Vaak vragen ze me om
uitleg over een of andere kwestie. Dan kan ik mooi
weer mijn verhaal doen.’
Wat vindt u lastig aan uw functie?
‘Als burgemeester heb je nooit helemaal een onafhankelijke positie. En je wordt voortdurend beoordeeld. Ik wilde iemand een persoonlijke brief sturen,
maar dacht ook dat ik dat dan voortaan aan iedereen
moest doen. Uiteindelijk heb ik die brief gewoon
geschreven. Ze moeten het me maar gunnen dat je
soms ook spontaan reageert.

Iedereen ziet maar een beperkt deel van de werkelijkheid. Dat geldt ook voor onze medewerkers. Bij collegelunches schuiven ambtenaren uit de hele organisatie aan, ook de medewerkers waar we als bestuurders
weinig mee te maken hebben. Bij zo’n lunch hebben
we de gelegenheid om het hele verhaal te vertellen.’
Wat is een belangrijke les voor u?
‘Vier maanden na mijn aantreden als burgemeester
was er een heftig ongeval op de Maas. In mijn vorige
functies had ik me al bezig gehouden met crisisbestrijding, maar nu stond ik zelf als verantwoordelijke
in het weiland. Cameraploegen van diverse omroepen
stonden al klaar, de raadszaal zat vol mensen. Ik luisterde goed naar de communicatieadviseurs van GGD,
brandweer en politie, maar je moet uiteindelijk doen
wat bij je past. Van burgemeester Ton Rombouts
kreeg ik ooit als tip om op zo’n moment bewust de
tijd te nemen om even naar het plafond te staren. Dat
heb ik gedaan om de goede woorden te vinden om
het ongeval te duiden. Toen ik de slachtoffers
omschreef als “jonge vaders” werd dat als warm
ervaren. De goede toon luistert nauw.’ <
Sigrid van Iersel
burgemeestersblad 84 2017
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In memoriam Gilles Borrie ( 1925-2016)

Burgemeester en schrijver

H

et is al ver na middernacht op een donkere
winternacht in 1970. In de huizen op de
Konijnenwal in Tiel, de straat waar de ambtswoning van de burgemeester ligt, zijn alle lampen uit.
Op één zolderraam na. Daarachter zit burgemeester
Gilles Borrie te schrijven aan zijn biografie over Pieter
Lodewijk Tak, een belangrijk politicus uit de tweede
helft van de 19de eeuw. Het kamertje op de zolder
van dat hoge huis werd in het gezin het ‘Tak kamertje’ genoemd. Ik ken dat kamertje en die ambtswoning, want acht jaar na het vertrek van Gilles Borrie
naar Rheden werd ik in Tiel benoemd.

De politiek deed zijn intrede in zijn studententijd aan
de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam. Hij werd lid van de Partij van de Arbeid. Later
kwam hij in het hoofdbestuur. Na zijn studie werkte
hij vijf jaar bij de Wiardi Beckman stichting, waar
Joop den Uyl directeur was. Daarna begon zijn burgemeestersloopbaan die 27 jaar duurde en hem bracht
in Sleen, Tiel, Rheden en Eindhoven. In Sleen schreef
hij ‘F.M. Wibaut, Mens en magistraat’, waarop hij in
1968 promoveerde. Tijdens het promotiediner kwam
er een telegram binnen waarin werd meegedeeld dat
hij was benoemd in Tiel.

Dr. G.W.B. Borrie is op 27 december 2016 op 91-jarige
leeftijd in Eindhoven overleden. Als burgemeester
van vier gemeenten en schrijver van onder meer vier
omvangrijke biografieën heeft hij grote verdiensten
gehad.

Gilles Borrie was een geboren en inspirerende
bestuurder, die in de gemeenten waar hij werkte
binnen en buiten het gemeentehuis zeer gewaardeerd werd. Als burgemeester heeft hij van alles
meegemaakt. Het ontploffen van een boorinstallatie
van de NAM in Sleen, onregelmatigheden op een
woonwagenkamp in Tiel, contacten met schrijvers als
Simon Carmiggelt en cabaretier Wim Kan in Rheden
en de positie van Philips in Eindhoven. Bij zijn collega-burgemeesters had hij een goede naam. Hij was
van 1980 tot 1988 voorzitter van het NGB.

Gilles Borrie werd in 1925 in Bergen op Zoom geboren. Al tijdens zijn middelbare schooltijd zat hij op de
tribune bij de raadsvergaderingen. Zijn belangstelling
voor literatuur ontstond al in zijn jeugd. De schrijver
A.M. de Jong (Merijntje Gijzen) kwam bij hem thuis
over de vloer. Gilles Borrie werd in de jaren negentig
voorzitter van het Frederik van Eeden Genootschap.

Na zijn afscheid in Eindhoven is hij doorgegaan met
schrijven. Hij maakte de biografie van De Miranda af
en schreef een biografie over de Haarlemse wethouder en burgemeester Reinalda. Dat mocht ik als
burgemeester van Haarlem van nabij meemaken toen
hij bronnenonderzoek deed in ons archief. Ik hoor
hem nog zuchten: “Reinalda maakt het mij wel moeilijk, hij heeft bijna niets opgeschreven en deed alles
uit zijn hoofd”.
Gilles Borrie had eigenlijk twee banen: burgemeester
en wetenschapper/biograaf. Hij schreef meer dan
acht boeken en vele artikelen. De werken over
Wibaut, De Miranda en Reinalda lieten de geschiedenis en werking van het wethouderssocialisme in de
gemeentepraktijk zien.
Gilles was behalve een uitstekende burgemeester en
een verdienstelijke wetenschapper bovenal een heel
aimabele collega met wie het prettig omgaan was.
Velen zullen hem zich zo blijven herinneren..

Gilles Borrie samen met dochter Hester (fotografie Annemoon van Hemel)
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Jaap Pop, oud voorzitter NGB

dgbK
Uw eigen verhaal
het gemeentehuis naar de buitenwereld. Dit schept
verplichtingen, en daarmee komen we op punt twee.
Die verplichting is uw verhaal. Omdat uw verhaal
ertoe doet. Uw verhaal waarom u hebt gekozen voor
de politiek, hoe het er daar aan toe gaat, wat u zoal
doet en waarom u bepaalde besluiten neemt. Dát
verhaal kan verbinden.

Gert-Jan Buitendijk
Directeur-generaal Bestuur en Wonen

Ja, het helpt niet dat sommige politici elkaar voor
rotte vis uitmaken, elkaars integriteit graag ter
discussie stellen, spreken over ‘nep’. Onder die
omstandigheden bedenken mensen zich wel een
paar keer voordat ze besluiten tijd vrij te maken voor
de politiek. En ja, het helpt ook niet als de secundaire en primaire arbeidsvoorwaarden te ver worden
uitgekleed; ook op dat punt moeten we de waardering voor politici in ere houden. Onze democratie
mag best wat kosten. Maar wat wél helpt, is uw
verhaal. Uw eigen verhaal.

Wie Lochem zegt, zegt konijnen. Of ben ik de enige
die nog weet dat Lochem recent nog gebukt ging
onder een heuse konijnenplaag… Nee? Nou, dan kent
u Lochem vast en zeker van de Lochemconferentie.
Van de ontmoetingen met uw vakgenoten. Van de
discussies over uw ambt. Lochem staat voor een
traditie van tientallen jaren.
Recent sprak u in Lochem over een prangend, actueel
thema: de polarisatie. Een polarisatie die je niet
alleen terug ziet in de Nederlandse samenleving
maar eigenlijk wereldwijd. In ieder geval in de westerse landen, van de VS tot en met alle landen in Europa. Jong vs. oud, laagopgeleid vs. hoogopgeleid,
allochtoon vs. autochtoon. In Lochem sprak u over
uw rol in deze problematiek. De conclusie die u
samen die dag trok, was tweeledig.

Denk eens terug aan die ene politicus die u enthousiast wist te maken. Ik geloof dat mensen graag dat
verhaal horen. Ook nieuwe politieke ambtsdragers
hebben een inspirator nodig. Een rolmodel. Iemand
aan wie ze zich spiegelen. Het verhaal van Wim Hillenaar in dit nummer van het Burgemeestersblad is een
goed voorbeeld. BZK geeft deze verhalen een podium. Bent u trots op uw ambt of heeft u bijvoorbeeld
een blog die u wilt delen? Graag nodig ik u uit contact
met ons op te nemen.
Als een goede column de vorm van een cirkelverhaal
heeft, dan zou ik eigenlijk moeten eindigen met een
oproep aan u om flink wat konijnen uit de hoge hoed
te toveren, lees: wij willen dat u uw originele, nietverwachte verhalen met ons deelt. U weet ons te
vinden, en het kan overigens ook al door uw belevenissen op Twitter te delen via #politiekeambt.

Één, u erkent dat u een bijzondere rol heeft in dit
gepolariseerde, versplinterde landschap. Een bijzondere rol als verbinder. U voert discussies met de
raad, u voert discussies met de wereld buiten het
gemeentehuis. U haalt als geen ander de buitenwereld in het gemeentehuis, en brengt als geen ander
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Invoering Omgevingswet (deel 1)

Integraliteit vraagt om

Succesvol werken met de komende Omgevingswet betekent een andere manier van werken: integraal en
samen, intern en extern. Dat biedt kansen voor het verstevigen van het vertrouwen tussen bestuur en
burgers. Met nu al een belangrijke rol voor de burgemeester.

d

e ambities van de Omgevingswet zijn groot.
Zo wil de wetgever participatie van initiatiefnemers (inwoners en ondernemers) vergroten, meer samenhang tussen besluitvorming en
samenwerking in de regio, snellere doorlooptijden,
transparante procedures, een gelijkwaardige informatiepositie voor alle betrokkenen (van inwoner tot
raadslid) en meer lokale afwegingsruimte. Dat vraagt
veel van gemeenten. Zij moeten in samenspel met
betrokkenen hun ambities voor de fysieke ruimte
vertalen in een omgevingsvisie en -plan. Ambities die
ze in samenspel met partijen in de regio formuleren.
‘Het omgevingsplan is één van de spannendste
onderdelen van de wet’, vertelt Edward Stigter, directeur fysieke leefomgeving van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. ‘Dat is veel breder dan het
bestemmingsplan: het bestemmingsplan gaat over
ruimtelijke ordening, terwijl in het omgevingsplan
alle aspecten van de fysieke leefomgeving terugkomen. Van milieu tot gezondheid, financiën, welzijn en
veiligheid. Juist die integraliteit vraagt om een actieve
rol van de burgemeester.’
‘Er is immers niet één persoon of groep die de Omgevingswet kan claimen’, vervolgt Stigter. ‘Iedereen
heeft een rol: de raad, het college, inwoners, ondernemers en ambtenaren. Dat betekent ook dat iedereen ermee aan de slag moet. Burgemeesters hebben
in dat samenspel bij uitstek een verbindende rol.
Binnen de gemeentelijke organisatie en naar de
samenleving. Een goede afweging van alle belangen
vooraf, om een breed gedragen omgevingsplan vast
te stellen, vraagt immers om een energieke samenwerking tussen alle betrokkenen.’

Gelijkwaardigheid
Het is belangrijk dat gemeenten elke keer een bewuste afweging maken wie ze bij welk vraagstuk willen
betrekken en welke vorm daarbij het beste past. ‘Er is
veel meer mogelijk dan de traditionele vormen van
inspraak. Gelijkwaardigheid tussen de gemeente, de
samenleving en regionale partners is essentieel. Zie
18
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gewoon eropuit trekken
‘de ontwikkeling van een omgevingsplan heeft
een veel grotere impact dan een bestemmingsplan. de betrokkenheid van het totale college
is veel groter. Ook mijn eigen betrokkenheid,
aangezien veiligheid altijd belangrijk is in de
leefomgeving. toch zie ik mijn rol vooral als
coördinator van het proces en toezichthouder
op de kwaliteit van de besluitvorming. en dat
begint met de vraag wat voor gemeente we
willen zijn. en wat wil je als gemeente dan
regelen en wat kun je loslaten? Vooruitlopend
op de Omgevingswet gaan wij in onze gemeente nu al veel meer probleemoplossend en integraal te werk. gewoon eropuit trekken, de
inwoners vragen stellen. dat geeft ongelooflijk
veel energie in de ambtelijke organisatie en ik
ben ervan overtuigd dat het vertrouwen tussen
overheid en samenleving erdoor groeit.’

Arco Hofland is burgemeester van Rijssen-Holten

de ander niet als een bedreiging, het is juist fijn als
alle betrokkenen meedenken’, zegt Stigter.
Het is voor veel gemeenten nog wel zoeken naar hoe
die participatie het best vormgeven kan worden.
Want wie praten er allemaal wel of niet mee? Wat is
de democratische legitimiteit van een besluit wat op
deze manier genomen wordt? En hoe ontwikkel je als

actieve burgemeester
aan de slag met de Omgevingswet

Het sprankelend voorbeeld

Het VNg-programma Invoering Omgevingswet
ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding
op de Omgevingswet. de ondersteuning heeft
één doel: dat gemeenten straks zelf klaar zijn
voor de Omgevingswet, passend bij hun eigen
ambities. Het VNg-programma participeert
actief in het interbestuurlijke Programma aan
de slag met de Omgevingswet. Het programma
ontwikkelde vier verandertypen met bijbehorende invoeringsstrategieën, waarmee
gemeenten hun eigen veranderkundige opgave
kunnen vormgeven. medio april publiceert de
VNg op haar site de Inspiratiegids Participatie
Omgevingswet. daarin staat onder meer
beschreven hoe de hele beleidscyclus er uit
kan komen te zien, met handige hulpmiddelen
voor wat te doen in welke fase van het proces.

‘Het is de wettelijke taak van een burgemeester om toe te zien op de
totstandkoming van de democratische besluitvorming. In die zin
heeft de burgemeester een “bewakende” taak. Passief. de Omgevingswet vraagt in mijn ogen om een veel actievere opstelling van
burgemeesters. richting het college, de ambtelijke organisatie en de
samenleving, om samen te bedenken hoe je tot goede besluitvorming kunt komen. de portefeuillehouders denken vaak vooral vanuit
de inhoud, de burgemeester kan vooral sturen op het proces. Overal
waar gemeenten samen optrekken met inwoners en hun oprecht
vertrouwen geven, zie ik veel enthousiasme en geloof in betere resultaten en besluitvorming ontstaan. Helaas constateer ik vaak schroom
en soms zelfs angst bij bestuurders en ambtenaren voor de eigen
inwoners. Wacht niet op de Omgevingswet, probeer het gewoon,
experimenteer ermee. als je je echt open en kwetsbaar opstelt, raak
je (bijna) nooit teleurgesteld. burgers zijn zo gek nog niet.’

raad het kader waarbinnen participatie plaats kan
vinden? Het college kan daar nu al met de raad over
in gesprek, zegt Stigter: ‘Hoeveel ruimte er blijft voor
eigen invulling van raad en inwoners is afhankelijk
van de aard van de gemeente en de politieke relaties.
Is er vertrouwen? Zijn er veel actieve inwoners en
ondernemers die graag bijdragen aan een betere
leefomgeving? Welke mate van sturing is gewenst?
Dat zijn wezenlijke vragen voor deze afweging.’

Over de verkiezingen heen kijken
Steeds meer gemeenten sorteren nu al voor op de
inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019, met
behulp van de Crisis- en herstelwet of pilots werken
ze “in de geest van” de wet. Ze zien het als een kans
om hun ambities te realiseren en tegelijk de mogelijkheden en uitdagingen van de nieuwe wet te
verkennen. Stigter: ‘Die gemeenten willen niet wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
en beginnen alvast met de voorbereidingen, want
een omgevingsvisie stel je niet in een half jaar op. Als
stabiele factor binnen het college & raad is het juist
de burgemeester die over de verkiezingen heen kan
kijken en de beweging gaande kan houden. Ook is de
burgemeester vaak boegbeeld naar de samenleving.’
De specifieke ambities van de gemeente zijn mogelijk
na de verkiezingen in 2018 leidend voor in welke
portefeuille de Omgevingswet wordt belegd. Stigter:

Hans Alberse is adviseur en trainer in het versterken van de lokale
democratie. Tot 2015 was hij burgemeester van de gemeente Oude
IJsselstreek.

‘Dat is niet per se Ruimte. Als de ambitie een circulaire economie of energie is, dan kan de Omgevingswet
passen bij Economie. Het is van belang dat de andere
portefeuilles wel aangehaakt blijven, omdat de wet
door de intrinsieke integraliteit ook die zal raken. De
burgemeester is vooral de kwaliteitsbewaker van het
democratisch besluitvormingsproces.’ <
Bas Budde
burgemeestersblad 84 2017
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17 november 2017: Nationale Heldendag 2017

Jonge helden gezocht
Opkomen voor een klasgenoot die getreiterd wordt, iemand uit het water redden of een brand voorkomen door snel te handelen. Dát zijn heldendaden. Madurodam zoekt voor Nationale Heldendag
2017 jongeren met zo’n heldendaad op hun naam. Dorien Korsten, Corporate Relations Manager bij
Madurodam: ‘Wij willen deze jonge helden graag in de spotlight zetten en daarmee andere jongeren
inspireren.’

W

at is Nationale Heldendag? Dorien: ‘Nationale Heldendag wordt jaarlijks op 17
november georganiseerd en is een initiatief van Stichting Carnegie Heldenfonds. Dit fonds
verleent onderscheidingen en beloningen aan
mensen die met gevaar voor eigen leven iemands
leven hebben gered of dat geprobeerd hebben. Voor
Nationale Heldendag 2017 werken Stichting Carnegie
Heldenfonds en Madurodam voor het eerst samen
om jonge helden in de spotlight te zetten. Waarom?
Wij willen het gedachtegoed van onze naamgever én
oorlogsheld George Maduro verspreiden. Hij stond
voor heldhaftigheid, moed en empathie.’
Waarom vindt Madurodam heldhaftigheid, moed en
empathie zo belangrijk?
‘Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen
met empathie en zelfvertrouwen meer durven, moediger zijn. Hierdoor komen ze sneller voor anderen op
en springen ze eerder in de bres voor iemand,
bijvoorbeeld voor een vriend die wordt gepest of een
nieuwe klasgenoot die nog niemand kent. Wij vinden
Dorien Korsten,CRM Madurodam

dat belangrijk, want zo dragen we samen bij aan de
samenleving. Iets dat George Maduro ook deed.’

1952: Prinses Beatrix was de eerste burgemeester
van de kleinste stad van Nederland
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Hoe stimuleert Madurodam het zelfvertrouwen van
kinderen?
‘Vanuit het Madurodam Kinderfonds doen we dat op
verschillende manieren. Het fonds ondersteunt diverse projecten die bijdragen aan de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen en die hen inspireren iets
positiefs te doen voor de samenleving. Voorbeelden
zijn Hero Town NL en Young Impact. Hero Town NL is
een stichting die heldentrainingen aanbiedt. Ze geloven dat moedig en goed zijn aan te leren is. Een
gedachtegoed dat de Amerikaanse sociaal psycholoog Philip Zimbardo langdurig onderzocht. Uit zijn
onderzoeken blijkt dat dit inderdaad zo is. Young
Impact is een jongerenbeweging die de wereld nú

de geschiedenis van madurodam
Op 2 juli 1952 werd madurodam
geopend door Prinses beatrix, de
eerste burgemeester van het themapark. Vanaf dag één is het niet zomaar
een park: het is opgericht als monument voor oorlogsheld george maduro
én als fundraiser. mevrouw boon-van
der starp is de initiatiefneemster.

tuberculose
mevrouw boon-van der starp was lid
van de raad van bijstand van de stichting Nederlands studenten sanatorium. deze stichting stelde studenten
met tuberculose in staat tegelijkertijd
te kuren én te studeren. dit kostte veel
geld. daarom zocht mevrouw boon-van
der starp financiële steun. Ze bedacht
een miniatuurstad, geïnspireerd door
een miniatuurstad in het engelse

beaconsfield. de opbrengst van de
stad kon geïnvesteerd worden in de
stichting.

Oorlogsheld
In de tweede Wereldoorlog ontmoette
mevrouw boon-van der starp de ouders
van george maduro. Zij schonken het
startkapitaal voor de miniatuurstad.
de reden: ze wilden een levend monument voor hun in de tweede Wereldoorlog overleden zoon george maduro.
george werd op 15 juli 1916 geboren in
Willemstad, Curaçao. tijdens de tweede Wereldoorlog was hij reserveofficier
der Nederlandse cavalerie. george was
lid van het verzet. In 1940 leidde hij
een aanval in rijswijk. Hij bedacht een
slimme list om de duitsers te overmeesteren. In 1943 werd hij gevangen
gezet in het duitse saarbrücken. daar

sprak hij de andere gevangenen moed
in en praatte hij met de cipiers om ze
ervan te overtuigen dat het nazisme
verkeerd was. ‘Hij was de held van de
gang’, aldus een medegevangene. In
november 1944 werd george overgebracht naar concentratiekamp dachau.
daar overleed hij op 8 februari 1945
aan vlektyfus. In 1946 werd aan george maduro postuum de ridder 4e klasse der militaire Willems-Orde toegekend voor zijn heldhaftige optreden in
rijswijk.

goede doelen voor kinderen
In 1964 kregen artsen in Nederland
tuberculose onder controle. sinds die
tijd gaan de opbrengsten van madurodam naar goede doelen voor kinderen.
Inmiddels heeft madurodam 33 miljoen
uitgekeerd aan goede doelen.

aan het veranderen is. Ze laten zien dat dingen
anders kunnen. In workshops op scholen laten ze
scholieren ontdekken welke talenten ze hebben en
hoe ze die daadwerkelijk kunnen inzetten voor een
betere wereld.’
Stel, ik ken een jonge held. Wat moet ik dan doen als
burgemeester?
‘Aanmelden bij ons! Dat kan het hele jaar via
www.heldenvanmadurodam.nl. Wil je dat de held op
Nationale Heldendag 2017 in de spotlight wordt
gezet? Meld hem of haar dan aan vóór 1 oktober
2017. We hopen op zo’n 200 aanmeldingen uit heel
Nederland. Dat is veel, maar we weten dat het kan.
Jonge helden zijn namelijk álle kinderen tussen de 7
en 17 jaar die uit hun comfortzone stappen en opkomen voor een ander. Denk aan iemand die een drenkeling uit het water redt, maar óók aan iemand die
een klasgenoot bij de groep betrekt als die na pesterijen eenzaam bij het fietsenhok staat. Uiteindelijk
selecteert Madurodams college van burgemeester en
wethouders, bestaande uit jongeren tussen de 14 en
15 jaar, 10 helden. Die mogen op Nationale Heldendag 2017 onder andere hun naam slaan in het beeld
van George Maduro dat vóór Madurodam staat. Een
prachtig én eeuwig eerbetoon.’ <

Meer weten?
Kijk op www.heldenvanmadurodam.nl voor meer
informatie over Nationale Heldendag 2017.
Meer informatie over Madurodam staat op
www.madurodam.nl.
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service

▸
Najaarscongres NGB

Pionieren in participatieland
de participatiesamenleving ontwikkelt zich in veel gemeenten in rap
tempo. dat brengt nieuwe uitdagingen, dilemma’s en ervaringen met
zich mee. Hoe verbinden we de wereld
binnen het gemeentehuis met de
ontwikkelingen daarbuiten? Oftewel
hoe kunnen gemeenten de representatieve democratie verbinden met de
participatieve democratie? die vragen
staan centraal in Pionieren in participatieland, het boek dat het Nederlands genootschap van burgemeesters en berenschot uitgegeven
hebben.
Participatie, of je het nu wilt of niet,
je moet je er als bestuurder mee aan
de slag. dat is de conclusie van een
veertigtal gesprekken met ervaringsdeskundigen. Het afgelopen jaar spraken berenschot-onderzoekers Frederik
van dalfsen en marijke synhaeve tientallen burgemeesters en andere
betrokkenen bij gemeenten over de
ontwikkelende participatiesamenleving. Hoe betrekken gemeentebesturen de inwoners bij ideeën- en besluitvorming? Waar laten gemeenten
ontwikkelingen over aan burgers? en
slagen gemeenten en betrokken
burgers erin om van elkaar te leren en
nieuwe stappen te zetten?

werkelijk af of Nederlanders wel
zoveel tijd en energie over hebben
voor de participatiemaatschappij als
de overheid kennelijk veronderstelt’),
oplossingsrichtingen (‘Het allerbelangrijkste zijn mensen die lef
hebben.’) en tips (‘We hebben
bestuurders nodig die ruim van geest
zijn en van elkaar willen leren.’).

Het lijkt nog ver weg, maar agenda’s stromen zo vol . . . Op donderdag 5 oktober
houdt het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters zijn najaarscongres. Dit
middagcongres zal waarschijnlijk in Lelystad zijn. In de ochtenduren zal er voor de
burgemeesters ook een programma zijn.
Alvast reserveren in de agenda, dus.

Pionieren in de participatiesamenleving (isbN 978 94 904 2308 7) telt
168 rijk geïllustreerde pagina’s, inclusief een nawoord van ronald Plasterk,
minister van binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Het gezamenlijke boek van berenschot en het Nederlands genootschap
van burgemeesters is verkrijgbaar à €
24,99 (incl. verzendkosten) via www.
burgemeesters.nl/pionieren. daar
kunt u het boek ook als pdf downloaden.

samen met een aantal wetenschappelijke reflecties levert dat in Pionieren
in de participatieland een beeld op
van een levendige lokale democratie,
waar zeker nog niet alles uitontwikkeld is. er is aandacht voor de uitdagingen en dilemma’s (‘ik vraag me

Lustrum Maatschappij tot
Redding van Drenkelingen
Al sinds 1767 reikt de Maatschappij
medailles uit aan redders in Nederland
die drenkelingen uit het water weten te
krijgen. Op 12 oktober 2017 willen we de
redders van Nederland in het zonnetje
zetten en nogmaals eer betonen voor hun
betoonde moed. U bent van harte uitgenodigd om dit lustrum bij te wonen en
samen te kijken hoe we het goede nieuws
rondom de reddingen nog vaker en effectiever kunnen inzetten. Door uw rol in de
bekroning van de redders in uw gemeente
lukt het om in de lokale en regionale
media positief nieuws te genereren voor
de reddingen. Hoe meer aandacht voor
reddingen en hoe meer redders geëerd
worden, hoe waarschijnlijker de kans dat
meer mensen ook tot actie zullen overgaan als zij met een drenkeling geconfronteerd worden. Samen kunnen we in
de toekomst nog meer reddingen voorkomen.
Datum: 12 oktober 14.00 -17.30 uur
Locatie: De Kromhouthal, Amsterdam
Aanmelden: www.mrd250jaar.nl
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Anders Kijken
Behalve burgermeester van Amersfoort is
Lucas Bolsius ook voorzitter van de Stichting Samenwerkingsverband Van Bronhouders - Basisregistratie Grootschalige
Topografie (SVB-BGT) en ambassadeur
van ‘Anders Kijken’. Anders Kijken is een
initiatief van Geonovum, CBS, TNO, VNG
en diverse gemeenten. Het doel van deze
samenwerking is beschikbare digitale
data te visualiseren op kaarten en te
gebruiken voor nieuwe toepassingen in
het gebiedsgericht werken en in het sociale domein. Geografische kaarten worden
nu vooral gebruikt in ruimtelijke plannen
en bijvoorbeeld bij beleid rond mobiliteit
en bouwen en wonen; de klassieke
geodomeinen. Bolsius voorziet een enorme groei van het visualiseren van informatie op kaarten. Hij denkt daarbij onder
meer aan toepassing in het veiligheidsdomein. In het volgende nummer van het
Burgemeestersblad volgt een interview
met de ambassadeur van Anders Kijken.

Dassensliert
Op zaterdag 26 mei 2018 moet een
“sliert” van stropdassen van het dorp
Kloosterburen (Groningen) naar Maastricht via 35 gemeenten alle tussenliggende steden, dorpen én mensen verbinden
op een route van ruim 350 kilometer. Dat
is het project waarmee de Haagse kunstenaar Lichel van den Ende mensen via
kunst met elkaar wil verbinden: fysiek én
symbolisch. In een tijd waarin mensen
steeds verder van elkaar af lijken te staan,
gaat hij juist op zoek naar de verbinding
via zijn bijzondere “wearable art” creaties, performances, verhalen én samenwerking. Voor het evenement zijn zo’n
250.000 stropdassen en een tiental fysieke steunpunten langs de route nodig
alsmede de inzet van vele vrijwilligers! Er
is een eerste route bepaald en de burgemeesters op de route zijn gevraagd om
hun meewerking.
Zie www.dassensliert.nl.

aanzien van het politieke ambt
Het is belangrijk dat er binnen onze
representatieve democratie goed
toegeruste politieke ambtsdragers
beschikbaar zijn én blijven. een
gezonde democratie kan namelijk
alleen functioneren bij voldoende
sterke volksvertegenwoordigers en
bestuurders. dat kan alleen als het
aanzien van het politieke ambt op
orde is. daarom werkt het ministerie van bZK samen met onder andere het Ngb aan het positief zichtbaar maken van politieke ambten.
We willen politieke ambten graag
meer in de schijnwerpers zetten
door aandacht te besteden aan de
persoonlijke verhalen van de
mensen achter deze ambten. Wie
mooie dingen in zijn werk
meemaakt, heeft immers vaak ook
mooie dingen te vertellen. dit geldt
zeker voor burgemeesters. Het
verhaal van Wim Hillenaar is hier
een voorbeeld van. Waarom bent u
eigenlijk ooit de politiek ingegaan?
Wie was uw voorbeeld en wat wilde
u bereiken?
Wilt u uw verhaal met ons delen?
Neem dan contact op met Jeffrey
lemm van het ministerie van bZK
via jeffrey.lemm@minbzk.nl. Overigens kunt u ook al een bijdrage
leveren door de mooie momenten in
uw werk te delen op twitter via de
hashtag #politiekeambt.
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SC Dossier
Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren

Wat verandert er als ambtenaren straks
geen speciale rechtspositie meer hebben?
U leest het in het nieuwste SC Dossier!
Tijdelijk gratis te downloaden via
www.sconline.nl/normalisering

