Weerbarstigheid
Er heeft zich in de Nederlandse geschiedenis nog nooit zo een grote wetswijziging voorgedaan.
Tóch merk ik niet dat deze met dezelfde betekenis als een storm door onze organisaties gaat. De
vraag dient zich aan of dat nu normaal is of bijzonder.
Op de eerste plaats is het goed nog even stil te staan bij de hoofdlijnen van de verandering met de
Omgevingswet. In de kern gaat het erom dat er voor elke burger één loket is, het gehele proces
digitaal is én de context van het plan meer van belang is dan de regels. Nu zouden we kunnen
zeggen dat die eerste twee goed te hanteren zijn. Natuurlijk zitten daar bijzondere aspecten aan,
maar met een goede projectorganisatie komen we daar best mee aan de streep.
Het meest weerbarstige deel zit hem in de beoordeling van een plan aan de hand van díe specifieke
situatie. Het cruciale aspect hierbij is het feit dat ‘de overheid’ is gebouwd op het principe van
gelijkheid. En met de huidige omgevingswet kán het dus voorkomen dat hetzelfde plan in de ene
situatie wél kan en in de andere niet.
Deze verandering doet een groot beroep op ons als professionele organisatie om onze mensen
hierop te trainen, voor te bereiden en te begeleiden. De regels zullen altijd een belangrijke
toetssteen zijn, maar we zullen de taxatie van de context zo ‘hard’ moeten maken zodat het
uitlegbaar is. Voor zowel situaties dat we iets toestaan én verbieden. Een hele opgave waar we als
regionale organisaties aan werken. Dat doen we gestaag en dat is eigenlijk wel bijzonder, al vinden
we dat normaal.
Iedereen kan zich voorstellen dat deze beweging bij uitvoering ook voor beroering kan zorgen. En
omdat we in een democratie leven (met vertegenwoordigers uit de samenleving en bestuurders), is
het van belang dat er ook een solide en robuuste verbinding plaatsvindt met het bestuur. In het
komende half jaar zullen we dit mede inrichten.
Al met al een wetsverandering die zijn weerga niet kent en een implementatie die bijzonder is,
maar die we normaal vinden.
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