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Op de bres voor  
bredere stoepen

DE OMGEVINGSWET, SPORT EN BEWEGEN

Foto’s: Anita Riemersma

Tijdens de VSG-oriëntatiebijeenkomst over de Omgevingswet, sport en bewegen waren ruim 80 deelnemers aanwezig om zich te oriënteren, informatie  

op te doen en uit te wisselen over de betekenis van de Omgevingswet voor sport en bewegen. 
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In 2019 wordt de Omgevingswet van kracht. Ze bundelt en vereenvoudigt veel bestaande wetgeving 

en is bedoeld om de verschillende plannen en belangen voor ruimtelijke ordening beter op elkaar af 

te stemmen. Dat schept mogelijkheden om het belang van sport en bewegen in die plannen beter te 

verdisconteren, maar ook verplichtingen om georganiseerde en ongeorganiseerde sporters meer en 

eerder bij de besluitvorming te betrekken. Of de nieuwe wet nu een kans of een bedreiging zal zijn,  

ze wordt vooral een hele kluif.

DE OMGEVINGSWET

verenigingen. De sportambtenaar is van-

zelfsprekend gewend met clubbesturen te 

overleggen, maar dan gaat het gewoonlijk 

over concrete zaken die niet verder gaan 

dan het hek van het veld of de toegangsdeur 

van de accommodatie. Nu zal er ook moeten 

worden overlegd over ‘abstracte’ zaken en 

over de wijde omgeving. “En het zal van de 

De Rijksoverheid wil het burgers en andere 

overheden makkelijker maken, maar nieuwe 

wetgeving maakt het in eerste instantie 

vaak alleen maar complexer. VSG organi-

seerde op 21 april jl. een bijeenkomst in de 

Haagse Lobby, een zaal boven de openbare 

bibliotheek aan het Spui, om betrokkenen 

alvast te informeren over een wet die pas 

over twee jaar van kracht zal zijn, maar nu 

al voor hoofdbrekens zorgt. Mariëtte Vogel, 

die lid is van het team dat de VNG samen-

stelde om de invoering te bestuderen en 

begeleiden, aarzelde dan ook of ze de Omge-

vingswet als een kans of als een bedreiging 

moest bestempelen: “De wet heeft van 

allebei wat. Maar het feit dat het begrip 

‘gezondheidsbelang’ een rol speelt is toch 

vooral een kans. Bij alles wat de Omgevings-

wet betreft kan een gezondheidsbelang 

spelen – het maken van plannen, maar ook 

het verlenen van vergunningen – en dus kan 

bij alles de sportambtenaar in beeld komen. 

Vervolgens is het zaak andere betrokkenen, 

zoals de GGD, in te lichten en in gesprek met 

hen te gaan. De Omgevingswet is eigenlijk 

een prachtig instrument om de participatie 

te bevorderen. Alleen weet nu nog niemand 

hoe die wet tot een hanteerbaar instrument 

moet worden omgesmeed.”

Verwachtingsmanagement
In gesprek gaan met de gezondheidsprofes-

sionals van de GGD is makkelijker dan om 

tafel gaan met bestuursleden van sport-

“Bij alles wat de  

Omgevingswet betreft 

kan de sportambtenaar 

in beeld komen”
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Te vage plannen
Onderzoeken die een team onder leiding 

van Schuit het vorig decennium had ver-

richt en in dit decennium over heeft gedaan 

hebben nog meer aan het licht gebracht. 

Bijvoorbeeld dat gemeenten over het alge-

meen erg welwillend zijn de beweegvrien-

delijkheid van een wijk te bevorderen, maar 

dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan 

de beleidsvoornemens. “In één stad zagen 

we dat van de 88 genomen maatregelen er 

slechts 48 waren uitgevoerd. Het probleem 

is dat veel maatregelen te algemeen zijn 

en daardoor te vaag. Met groots opgezette 

plannen alleen kom je er niet. Het gaat juist 

om concrete, kleine voornemens: een bre-

dere stoep, een paar vierkante meter extra 

openbaar groen.” De nieuwe wet zal ook 

helpen om omwonenden meer te betrek-

ken bij het beweegvriendelijker maken van 

de omgeving. “Want we hebben het steeds 

over de zichtbare elementen in de fysieke 

omgeving, maar voor beweegvriendelijk-

heid is de sociale cohesie in een wijk net zo 

goed van belang. Mensen stimuleren elkaar 

en letten op elkaars kinderen als die buiten 

aan het spelen zijn.”

vereniging afhangen of dat gesprek moei-

zaam of vlot verloopt. Zeker bij kleinere 

clubs zal het bestuur wel eens blijk kunnen 

geven van minder zin en inlevingsvermogen 

dan bij een grotere”, zei Vogel. De integrali-

teitsgedachte waarvan de Omgevingswet 

doordrenkt is bevordert de participatie 

van de burger, maar of de uitkomst in alle 

gevallen zo eenduidig zal zijn waagt ze te 

betwijfelen. “Hoe meer mensen, hoe meer 

meningen. De gemeente zal kaders moeten 

stellen om de discussie in goede banen te 

leiden en ook aan een vorm van verwach-

tingsmanagement moeten doen. Daar zie ik 

de grootste uitdaging.”

Beweegvriendelijke 
infrastructuur
Volgens Jantine Schuit, hoofd van het cen-

trum Voeding, Preventie en Zorg van het 

RIVM, zal de Omgevingswet bijdragen aan 

het creëren van een gezonde leefomgeving, 

beter gezegd: een omgeving die gezond 

gedrag stimuleert. “We mogen de invloed 

van de omgeving op onze gezondheid niet 

onderschatten, want indirect heeft ze die 

in behoorlijke mate. Wie veel verkeersover-

last ondervindt, het met slechte fietspaden 

moet doen en met weinig sportaccommo-

daties, zal bijna automatisch ongezonder 

gaan leven. Alle onderzoeken tonen het 

aan: de lager opgeleiden die noodgedwon-

gen in een achterstandswijk wonen hebben 

een lagere levensverwachting dan hoger 

opgeleiden in een groene buitenwijk. In die 

achterstandswijken komen meer hart- en 

vaatziekten voor, meer luchtweginfecties 

en is het ook slechter gesteld met de gees-

telijke gezondheid. Om gezond te leven heb 

je een beweegstramien nodig; om dat te 

ontwikkelen heb je een beweegvriendelijke 

infrastructuur nodig. De Omgevingswet kan 

helpen om die laatste te creëren.”

Overdaad aan wipkippen
Een beweegvriendelijke wijk is niet het-

zelfde als een wijk die vol staat met sport- 

en spelfaciliteiten. Uit onderzoek van het 

RIVM is bijvoorbeeld gebleken dat de over-

daad aan wipkippen die in het verleden 

zijn geplaatst kinderen niet tot het gebruik 

ervan heeft aangezet. “Voor jonge kinderen 

is een brede stoep veel belangrijker dan een 

speeltoestel”, zei Schuit. “Net zoals ouderen 

behoefte hebben aan veilige wandelroutes 

en jonge vrouwen aan goed verlichte fiets-

paden. Voor kinderen is de combinatie van 

goede stoepen, veel groen en water nog 

belangrijker dan elk van die elementen op 

zich. Als gemeentelijke overheid hebben we 

heel erg de neiging ons te focussen op een 

formele infrastructuur voor sport en spel. 

Formeel is die wipkip. Maar de informele is 

uiteindelijk degene waar het om draait, die 

stoep dus.”

“Voor jonge kinderen  

is een brede stoep  

veel belangrijker dan  

een speeltoestel”
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Stugheid
De participatie die de Omgevingswet zal 

bevorderen heeft evenzeer betrekking op 

collega’s als op burgers. Toen er vanuit de 

zaal vragen mochten worden gesteld ont-

stond er al snel een levendige discussie, in 

goede banen geleid door de grappige dag-

voorzitter Pieter Hilhorst, die met dezelfde 

energie als zijn oudere evenbeeld Mick Jag-

ger met de microfoon in zijn hand van voor 

naar achteren liep. De frustratie richtte 

zich niet op de gevreesde burgerinspraak, 

maar juist op de stugheid van andere amb-

tenaren. Dat gold bijvoorbeeld voor Niek 

Oosthoek: “In Noordwijk willen we onze 

sportparken kunnen gebruiken als open-

bare parken en onze duinen juist meer als 

sportparken. Er ligt bijvoorbeeld een oude 

trimbaan die we nieuw leven zouden willen 

inblazen. Maar dan krijg je te maken met 

een beheerder van de gemeente Den Haag 

en met iemand van de plaatselijke natuur-

vereniging. En hun antwoord is dat er niks 

mag veranderen en dat die oude trimbaan 

er wat hen betreft nog jaren zo bij mag blij-

ven liggen.”

Heilige parkeernorm
Die frustratie werd gedeeld door ambte-

naren uit andere gemeenten, maar het 

werd ook duidelijk dat niet iedereen het er 

altijd maar bij laat zitten. Rotterdam heeft 

bijvoorbeeld een norm ingevoerd voor bui-

tenspelen. Projectontwikkelaars gaan daar 

slechts tandenknarsend mee akkoord, want 

elke vierkante meter die voor het spelen van 

kinderen dient te worden gereserveerd gaat 

ten koste van andere, lees: ‘winstgevender’, 

bestemmingen. Maar ze doen het wel. Laat 

je als gemeente zo’n norm achterwege, dan 

‘verschuilen’ ontwikkelaars zich achter de 

bestaande parkeernorm en wordt die min 

of meer heilig verklaard. De dagvoorzitter 

vroeg zich hardop af of een gemeente die 

parkeernorm aan haar laars kan lappen, en 

het antwoord was slechts ten dele ontken-

nend. Lokale overheden kunnen relatief veel 

doen om het verkeer in wijken te vertragen, 

om straten autoluw te maken en zwakkere 

weggebruikers ruimer baan te geven, maar 

ze botsen uiteraard wel overal op landelijke 

normen. De Omgevingswet kan zeker een 

scherp instrument zijn in de handen van een 

gemeente die streeft naar beweegvriende-

lijkheid, vooropgesteld dat ze de bevolking 

achter zich krijgt met – spreekwoordelijk – 

alle neuzen in één en dezelfde richting. 

Ontschotting
Dennis Ruijgt, procesmanager ruimtelijke 

ontwikkelingen, was aangetrokken in zijn 

Selectieve stedelijke privacy

In 1963 verscheen The Death and Life of Great American Cities. Hierin trekt de 

Amerikaanse architectuurjournaliste Jane Jacobs fel van leer tegen de orthodoxie 

van de stedenbouw. De scheiding van functies als wonen, werken en winkelen en 

het opofferen van te veel ruimte voor het oprukkende autoverkeer waren volgens 

haar desastreus voor de leefbaarheid van steden. Veel van wat zij meer dan een 

halve eeuw geleden beweerde klinkt ons nu vanzelfsprekend in de oren, maar 

destijds leidde het boek tot veel controverse en verdedigden de modernisten hun 

visie met verve. In haar uitstekend geschreven boek staan maar liefst twee hoofd-

stukken waarin Jacobs het belang van de brede stoep verdedigt. Ze stelt echter 

ook dat een stoep slechts functioneert als speelplaats wanneer er volwassenen 

zijn die bereid zijn een oogje op elkaars kinderen te houden. Die volwassenen 

komen daar enkel als ze er met elkaar een praatje kunnen houden, wat ze ook 

graag doen in de buurtwinkels. De stoepen moeten verbonden zijn met een net-

werk van straten en doorgangen, waardoor kinderen via verschillende routes naar 

huis kunnen. Pesten en mishandelen van jonge kinderen door oudere kinderen 

(Bullying) komt vooral voor in wijken waar de jeugd veroordeeld is tot het gebruik 

van enkele geïsoleerde parken en pleinen. Streetgangs is volgens Jacobs dan ook 

een verkeerde benaming. Nagenoeg al het geweld van jeugdbendes, tot en met 

moord en verkrachting, vindt plaats in parken, zo toonde zij aan.

De kern van haar betoog is dat het leven in een stad niet anoniem is. Wie voor de 

stad kiest, kiest voor een selectieve vorm van privacy. Je kent wel degelijk veel 

andere bewoners van je gebouw, straat en wijk, maar je ontmoet ze vooral onder 

je eigen voorwaarden en buitenshuis (de winkel, het café, de straat en dus de 

stoep). De rol van winkeliers en horecaondernemers voor de sociale cohesie van 

een wijk is bijzonder groot. Haal die winkels, cafés en stoepen weg en je veroor-

deelt de bewoners tot alles of niets. Ze hebben geen andere keuze dan ofwel héél 

intiem te zijn met een kleine groep mensen ofwel geheel op zichzelf te wonen. De 

gevolgen voor de leefbaarheid van de wijk zijn desastreus. 

De verloedering van de steden, zoals we die vooral in de jaren zeventig en tachtig 

hebben meegemaakt, bewees het gelijk van Jane Jacobs. Sindsdien is er al veel 

verbeterd, maar het massaal verdwijnen van zelfstandige winkels en kroegen door 

de opkomst van e-commerce en social networks houdt haar kritiek helaas nog 

steeds overeind.

The Death and Life of Great American Cities is nog altijd in druk. De Nederlandse 

vertaling uit 2009 is ook nog verkrijgbaar. In 2012 verscheen een korte biografie 

over Jacobs van de hand van Glenna Lang en Marjorie Wunsch, waarin wordt 

verteld hoezeer haar boek het denken van stedenbouwkundigen uiteindelijk heeft 

beïnvloed.
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gen het paard voor de wagen te spannen 

zullen ze de vergrote inspraak in het voor-

deel van sport en bewegen aanwenden. 

Maak nieuwe normen om te voorkomen dat 

architecten en aannemers zich achter de 

bestaande verschuilen; betrek de bevolking 

op een speelse manier bij de discussies en 

ideeënuitwisselingen over een project; heb 

oog voor de samenhang tussen het fysieke 

en het sociale en zet je in voor concrete en 

kleine verbeteringen in plaats van voor 

vage, grootse plannen. Bovenal moeten 

sportambtenaren het initiatief nemen waar 

ze het kunnen. Wie dat doet zal merken 

dat de Omgevingswet geen bot, maar een 

scherp instrument is dat goed door moei-

lijke materie kan snijden. Misschien zeggen 

we over vier jaar dat de Rijksoverheid het 

daadwerkelijk makkelijker heeft gemaakt in 

plaats van complexer. 

dubbele hoedanigheid van planoloog en 

sportmanager. Hij ontlokte de zaal reacties 

waaruit bleek dat er nog heel wat ontschot-

ting nodig is tussen de afdelingen Sport en 

Ruimtelijke Ordening, net als tussen Sport 

en Openbare Werken, wil het tot meer brede 

stoepen en minder wipkippen komen. Maar 

ook de vergelijking die de dagvoorzitter 

trok met een oude campagne over de over-

last van roken sneed hout. Die had destijds 

de slogan ‘Samen komen we er wel uit’. Als 

de goede wil er van beide kanten is en colle-

ga’s bereid zijn naar elkaars standpunten te 

luisteren, krijgen vooroordelen en onbegrip 

inderdaad geen kans wortel te schieten. 

Dan blijken zinnen als “Er is geen budget 

voor” of “Er is te weinig bestuurlijke steun” 

wel een kern van waarheid te bevatten, 

maar geen onoverkomelijke argumenten te 

zijn om maar niets te doen.

Amateurtoneel
Maar collega’s zijn geen burgers. De col-

lega van de andere afdeling krijg je altijd 

wel zover dat er een moment in de agenda 

wordt geprikt waarop tot vruchtbaar 

overleg wordt gekomen. De burger krijg je 

tegenwoordig niet meer automatisch naar 

een informatieavond, behalve de ‘beroeps-

burger’ die bij elke inspraakronde zijn boze 

stem laat horen. Ruijgt had aansprekende 

voorbeelden hoe je de burgers waar het om 

gaat op een speelse, informele manier toch 

bij het proces kunt betrekken. “We zijn in 

Oud-Beijerland ooit eens een samenwerking 

aangegaan met de plaatselijke toneelver-

eniging. Op elke locatie waar gerenoveerd 

of gebouwd werd voerden amateuracteurs 

een toneelstukje op dat betrekking had op 

die plek. Ze hadden daarvoor zelf de teksten 

bedacht. Het effect was dat de betrokkenen 

een andere kijk kregen op de bouwplannen. 

Zelfs de ontwikkelaars zagen die in een iets 

ander licht.” Een andere keer had hij gezorgd 

voor een bus met speelattributen die door 

een wijk reed. “Zo kon je spelenderwijs de 

ouders ondervragen over hun wensen voor 

hun kinderen. Omwonenden gaven dus hun 

ideeën, zonder dat ze daarvoor formeel in 

een zaal hoefden plaats te nemen of formu-

lieren in moesten vullen.”

Wordt de Omgevingswet een bedreiging of 

een kans? Na een ochtend luisteren naar 

sprekers vóór en in de zaal leek de balans 

al meer door te slaan naar de kans. Binnen 

het ambtelijk apparaat behoren sportamb-

tenaren van oudsher tot de meest creatieve 

en ondernemende tak. Indien ze er in sla-
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Verder lezen…
Op het Visie & Beleidsplein op  

www.sportengemeenten.nl kunt u de  

volgende documenten downloaden:

‘Vereniging Nederlandse Gemeenten 

(2016). Aan de slag met de omgevings-

wet’ bij Sport en Accommodaties 

‘RIVM (2016), Gezonde leefomgeving, 

gezonde mensen’ bij Sport en Accommo-

daties

‘Gemeente Amsterdam (2016), De omge-

vingswet in relatie tot een succesvolle 

implementatie van het thema gezond-

heid, sport en bewegen in Amsterdam’ 

bij Sport en Accommodaties

‘Provincie Gelderland e.a. (2016). 

Gelderse Gezondheidswijzer quickscan 

gezonde leefomgeving’ bij Sport en 

Accommodaties 

Praten met kaarten

Wanneer je met elkaar over een kaart buigt, komt het gesprek 
vanzelf tot stand.

Geen ingewikkelde bouwtekening, maar zo’n kaart die we op vakantie allemaal  

weleens vast hebben gehad. De kaart werkt als bindmiddel om informatie vanuit 

verschillende domeinen samen te brengen. Vanuit gezondheidsoptiek kennen we 

die ene wijk waar veel aandacht vereist is, welke verbonden kan worden met de 

ruimtelijke beheerprogramma’s die daar gepland zijn. En over de dorpspleinen 

hebben we allemaal wel een idee. En welke sport en beweegplekken kunnen we 

aanwijzen om de sociale cohesie te bevorderen? Gebogen over de kaart bepalen 

we met elkaar hoe de leefomgeving eruit komt te zien én waar we het sporten en 

bewegen kunnen stimuleren. En na het delen van de aanwezige gebiedskennis is het 

makkelijk scoren welke maatregelen nu of straks uitgevoerd worden. Zo maak je  

van een praatplaat met elkaar een kansenkaart waar je direct mee aan de slag kunt!


