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W
at een prachtig streven is dat. Maar hoe moei-

lijk ook!  Een paar weken geleden sprak ik op 

een congres over het doel om in 2024 geen 

vierkante meter asbest meer op een dak in 

Nederland te hebben liggen. De eerste opmerking uit de zaal 

was dat de wet die dit moet gaan regelen nog helemaal niet 

is aangenomen. Tja, hebben we dus toch echt weer eerst kei-

harde regels nodig om te beseffen dat asbest een gevaar 

voor de volksgezondheid is? Als je nadenkt over een doel 

zonder regels, dan zie je door je oogharen beelden van een 

voetbalwedstrijd waar de scheidsrechter totaal de grip op 

het spel is kwijtgeraakt. Dan denk je aan die kinderen van 

die buur in de straat die gelooft in de kracht van een vrije 

opvoeding, maar weet jij beter dan die ouders zelf wat hun 

kroost allemaal wel niet uitvreet? Nee, regels zijn soms zo 

gek nog niet. En natuurlijk blijven regels ook nodig. Maar  

regels moeten worden geschreven om richting te geven. Ze 

zijn er voor om voor jou een weg uit te zetten. Een weg die 

naar een doel toe leidt. Regels moeten niet werken als een 

muur die niet over te komen is. Niet als een hek met maar 

om de twee kilometer een doorgang.

Regels, zeker die in de fysieke leefomgeving, worden vaak 

vertaald naar rechtszekerheid, maar dat vind ik een zwak 

excuus. Bijna ieder goed initiatief dat niet past binnen de 

regels wordt met een ontheffing of wijziging verleend. Maar 

wel iedere keer met een onderbouwing dat het afwijken 

van de regel een doel heeft. De kunst wordt om dit nu met 

de Omgevingswet in visie en plan om te draaien. Niet 

regel gestuurd, maar doelgericht. Eerst nadenken over het 

doel en dan richtinggevende regels opnemen die het ook 

goed mogelijk maken dit doel te bereiken. 

Veel gemeenten zijn momenteel bezig met de eerste fase 

van implementatie Omgevingswet. Hierbij wordt geïnven-

tariseerd wat er allemaal door de gemeenteraad aan visie 

en beleid is vastgesteld. Vaak komt men er dan achter dat 

het ene beleid haaks tegenover het andere staat. En als er 

vervolgens wordt gekeken of er met die, in bijvoorbeeld in 

het bestemmingsplan en welstandsbeleid, vastgelegde 

regels die prachtige doelen wel kunnen worden gehaald,  

is het vaak even slikken. 

Neem het onderwerp duurzaamheid. Bijna iedere gemeen-

te heeft inmiddels een beleidsdocument of visie rond dit 

onderwerp vastgesteld. Maar hoe deze doelstelling kan 

worden gehaald is bijna nog nergens beschreven. En iede-

re initiatiefnemer die maar een stukje van deze doelstel-

ling probeert te behalen, moet dan ook vaak als een ware 

Don Quichot het vastgeroeste kader gaan bevechten. Je 

zou voor de grap eens moeten gaan praten met de pioniers 

van de ‘Nul op de Meter’-projecten. We hebben nog heel 

wat te doen, en voor je het weet is het 2019. Maar ach, er is 

een hele mooie regel in de Omgevingswet opgenomen die 

aangeeft dat we nog tien jaar extra de tijd krijgen om onze 

doelen goed te gaan beschrijven. Dat heet de regel van het 

overgangsrecht. Dus waar maken we ons druk om? Tegen 

die tijd zijn we misschien wel met 19 miljoen, en hebben 

we weer heel andere regels nodig.

Naar het doel zonder regels

Als ik wel eens in mezelf filosofeer over de Omgevingswet, moet ik vaak 

denken aan het bekende liedje van Fluitsma & Van Tijn: ‘Land van 

duizend meningen. Het land van nuchterheid. Die schrijf je niet de 

wetten voor, die laat je in hun waarde. Het land vol van 

verdraagzaamheid, alleen niet voor de buurman.’ Een paar zinnen uit 

een prachtige tekst die is geschreven toen we nog maar met zo’n  

15 miljoen medelanders rondliepen op dit kleine stukje aarde. Inmiddels 

zijn we de 17 miljoen gepasseerd en moeten we ons voorbereiden op 

een wet die niet regelt, maar doelen wil behalen.
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