
Samenwerken wat werkt wanneer? 
Pilotfestival 19 maart 2019

Jelle Blaauwbroek, Provincie Noor-Holland
Udo Greuter, Rijkswaterstaat
Rita Ayoub, gemeente Waterland
Nicole Ploeger, BVNG (gemeente Waterland)  
Marit Golverdingen-Hartog, gemeente Alkmaar



Agenda
14:30 Introductie door Jelle Blaauwbroek
14:35 Voorbeelden uit de praktijk:

Udo Greuter, N200
Rita Ayoub en Nicole Ploeger, Galgeriet
Marit Golverdingen, complexe casussen met ketenpartners 

15:00 Samenvatting Jelle Blaauwbroek
15:05 Aan de slag
15:25 Afsluiting Jelle Blaauwbroek
15:30 Doorpraten bij de borrel



Voorbeelden uit de praktijk



Samen leren door doen
Pilotfestival, 19 maart 2019

Hetty Fentener van Vlissingen
Udo Greuter
Alexander de Baar



Programma

• Project Nieuwe N200 

• Nieuwe N200 als pilot 

• Thema’s en leervragen

• Lessons learned 
voorbereidingsfase

• Vragen?
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Project Nieuwe N200
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Koppeling van opgaven: 
- Groot onderhoud partners - Afspraken ontwikkeling Sloterdijk
- Vervanging boezembruggen - Realisatie Ecopassage 
- Leefbaarheidsmaatregelen Halfweg - Drinkwatervoorziening Amsterdam



Project N200 als pilot Omgevingswet:
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Nieuwe N200; 
gebiedsgericht; minder hinder, 

betere plannen en lagere 
kosten

Participatie met de 
complexe omgeving

‘Slimme’ 3d Visualisatie

Oogstlunchsessies

Lessons learned 
vastleggen en delen

Positionering project

ON?

Juridische experiment 
projectbesluit Fietsbruggen 

Amsterdam

Leervraag:
Hoe kunnen wij op dit 

moment al profiteren van 
de uitgangspunten van de 

Omgevingswet?



Pilot Nieuwe N200

• Oogstlunches  teambreed ophalen ervaringen 

• Vooraf thema’s en leervragen bepaald

• ‘Kruisbestuiving’ door dialoog en multidisciplinaire samenstelling

• IPM rolhouders, adviseurs, projectteamleden van alle (moeder)organisaties 

door elkaar
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Leervragen Leerthema’s

• Bestuurlijke samenwerking en governance

• Cultuur binnen het team en organisaties

• Competenties 

• Projectmanagement

• Projectbeheersing, financiën en control

• Omgeving, stakeholders en communicatie

• Vergunningen en beleid

• Anders?
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• Wat ging goed?
• Waar liep je tegen aan?
• Wat heb je gedaan en 

was dit eenmalig of een 
structurele oplossing?

• Aanbevelingen of tips?



Lessons Bestuurlijke samenwerking en governance (1)

Wat gaat goed?

• Leren staat in Samenwerkings-

overeenkomst

• Goede interactie Top –> down 

en Bottom  up

• Soloprojecten lukken nu 1+1=3

• Helpen staat centraal

• Nut en noodzaak  juiste moment, bestuurlijke lef en samendoen
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Conclusies Bestuurlijke samenwerking en governance

Leerpunten:

• Spannings- en krachtenveld 
t.a.v. scope, planning en 
werkwijze organisaties.

• Geen beproefd 
samenwerkingsmodel 
voorpartijen 
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Titel van deze publicatie en datum 12



Lessen Cultuur team, partners en competenties 

Wat gaat goed?

• RWS en Waternet  goed huwelijk

• Bottom–up operationeel beheerdersoverleg  werkt goed

• Interactie ter overbrugging cultuurverschillen kost tijd  hoge opbrengst

Leerpunten:

• Mensen met durf en lef (meer dan 70%)

• Positieve drive, sfeer en bereidheid elkaar te helpen

• Onderling vertrouwen

• Aanpassing back-office is essentieel
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Lessen OM, stakeholders en communicatie

Wat gaat goed?

• OM team met durf en out of the 

box 

• OM faciliteert en verbindt; 

bestuurlijk en gebiedsgericht, 

brengt wensen naar binnen

• Schakelen op alle niveaus ’s 

(SOM) in- en extern

Leerpunten:

• Lastig: afweging en balans 

flexibiliteit en nee zeggen

14



Rita Ayoub en Nicole Ploeger, 
Ketensamenwerking pilot Galgeriet



Huidige 
situatie

Toekomstige 
situatie

Procedure



Bedrijventerrein/Jachthaven







Gemengd woon-werkgebied

- 700 woningen
- Supermarkt
- Hotel
- Horeca
- Jachthaven
- bedrijvigheid
- Overige (maatschappelijke) functies



Hoofdopzet



Parkeren





Omgevingsplan



Integraal – vooraf in gesprek - participatie
- Verschillende afdeling intern
- Ketenpartners overleg
- Overleg met stakeholders
- Overleg met omwonenden in de vorm van stadsdebatten
- Marktpartijen
- Politiek





Wat kan beter:
- Toch twee formele reacties op SPvE ontvangen -> v e r t r o u w e n 
- Framing ondanks stadsdebatten
- Leerdoelen evalueren
- Beperkte discussie over de inhoud met dilemma’s en compromissen
- TIJD
- Meer dan 1 adviseur van ketenpartner nodig voor een goed advies, versus werkbaarheid en 

planning

Wat gaat goed:
- Grote groep ketenpartners bij elkaar
- Ook buiten geplande bijeenkomsten om wisten we elkaar beter te vinden
- Vooraf input komt kwaliteit van plan en proces ten goede 



Marit Golverdingen-Hartog, 
Omgaan met complexe casussen (met behulp van PRIP)

• Van PRIP naar IP om te versnellen bij complexe casussen

• Pilot met ketenpartners in Alkmaar:
conclusie niet alle soorten casussen lenen zich voor deze
werkvorm!

• En nu: “gewoon doen!”



Doel van het Initiatieven Platform (IP)

• In een uur tijd wordt een casus interdisciplinair besproken
• Alle argumenten (juridisch/beleid/belangen) voor en tegen komen 

aan bod
• Er wordt onderling besproken hoe deze argumenten zich tot elkaar 

verhouden, waar ligt het spanningsveld?
• Er ontstaat een integraal totaalbeeld van de casus
• Uiteindelijk wordt een eindadvies gevormd dat naar het bestuur kan



Programma IP

Opening en toelichting IP 5 min
Pitch casus 5 min
Verdiepen casus 10 min
Discussie 20 min
Peiling (zo zitten we erin) 10 min
Conclusie 5 min
Reflectie 5 min



Casus Koel310



Voorstel en stedenbouwkundig model



Geluidzonering industrie



Uitkomst

In een notendop:
• Door alle deskundigen werd input geleverd, veelal positief
• Kansen voortijdig meenemen uitvoeringsaspecten (bv geluid en externe 

veiligheid) geïnventariseerd
• Draagt bij aan woningbouwopgave in het middensegment
• Plan biedt kansen op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid, 

waarbij groen belangrijke rol speelt
• Juridisch daadwerkelijk een belemmering op geluid, maar gezien de vele 

positieve kanten van het plan en de concrete ligging van het perceel is 
‘bestemmingsplan verbrede reikwijdte’ een mogelijke oplossing 

• Conclusie: Ja, mits….



Wat kan beter
- Door betere voorbereiding van deelnemers kan advisering tijdens overleg naar hoger kwaliteitsniveau
- Soms inbreng nodig meerdere vakdisciplines van een ketenpartner, zet de juiste personen aan tafel
- Digitale ondersteuning verder vormgeven
- Goede vraagstelling leidt tot een goed resultaat
- Capaciteit nu om straks te besparen

Wat gaat goed
- De opkomst is groot, grote groep interne en externe collega’s bij elkaar
- We vinden elkaar nu gemakkelijker
- Vooraf meer onderwerpen (bijvoorbeeld geluidwering en externe veiligheid) samengebracht die de 

uitvoering van het uiteindelijke plan ten goede komen
- Methode is voor diverse stadia in het proces geschikt



Aan de slag, wanneer werkt wat
1) Benoem éen voorbeeld waarin samenwerken een uitdaging is/was.

2) Welke vorm van samen werking werd gehanteerd (e-mail verkeer, 
vergadering, workshop, Prip, congres, digitale samenwerking, 
botsproef, lezing enz..

3) Waarom werkt deze vorm hier minder goed

4) Waarom werk deze vorm hier goed

5) Hoe kunnen de werkvormen volgens jou geoptimaliseerd worden? 



Afsluiting


