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rond affordable & social housing. Wat 
dat betreft verschilt de Amerikaanse 
toepassing flink van de Nederlandse, 
geeft Van der Veen aan. ‘Wij vinden 
vooral de systematiek erachter 
interessant. Community benefits 
agreements, hier het omgevingscon-
tract, gaan over een drietal zaken. 
De eerste is ook in Nederland 

rechtstreeks van toepassing: wat 
is de visie die wij met elkaar op dit 
project kunnen hebben? Iedereen 
zit er met eigen belangen in, van 
geld verdienen tot de gezondheid 
van kinderen en werkgelegen-
heid voor ouderen, om maar wat 
voorbeelden te noemen. Schrijf die 
belangen nu eens van tevoren op en 

probeer er recht aan te doen met 
het project. Oftewel, wat is de sym-
bolische betekenis van het project. 
Drie kwart van de gesprekken die ik 
voer gaat over het beschuldigen van 
de andere partij die te weinig begrip 
voelt voor zijn of haar situatie. 
Die eerste stap is buitengewoon 
belangrijk.’

Bij (watergerelateerde) projecten heb je vaak 

te maken met veel verschillende belangen. 

Je maakt een plan, trapt verschillende par-

tijen tegen het verkeerde been en voor je 

het weet sta je voor de rechter. Bij de van 

oorsprong Amerikaanse community benefits 

agreements zorg je dat je al samen op één 

lijn zit voordát het plan er ligt. Praktijkcase: 

de dijkverbetering bij Weesp en Nigtevecht.

Community benefits agreements

EERST OVEREENSTEM-
MING, DÁN HET PLAN

rondom het nieuwe basketbalstadion 
van de Brooklyn Nets. De ontwik-
kelaars onderhandelen met (al dan 
niet voor de gelegenheid opgerichte) 
belangengroepen onder welke 
voorwaarden zij het project willen 
ondersteunen, in plaats van dat 
deze groepen de ontwikkeling bij de 
rechter proberen te voorkomen.’

n Amerika zijn commu-
nity benefits agreements 
al lang niet nieuw 
meer. Steeds meer 

Amerikaanse steden kiezen ervoor 
om de wensen van de bevolking en 
belangenclubs al in de aanbesteding 
op te nemen, legt Menno van der 
Veen, partner bij onderzoeks- en 

strategiebureau Tertium uit. ‘Wel 
is de toepassing daar anders. 
Community benefits agreements 
worden daar vooral succesvol 
toegepast in arme stedelijke omge-
vingen, zoals in New York. Denk 
bijvoorbeeld aan de uitbreiding van 
de Columbia University in Harlem 
of het herontwikkelen van een wijk 

SYMBOLISCHE BETEKENIS 
VAN EEN PROJECT
Het middelste woord van het 
contract, de benef its, zijn dan ook 
speciaal op die situaties toegespitst: 
veelal worden aan ongeschoolde 
mensen trainingsprogramma’s of 
specifieke opleidingen aangeboden 
of worden initiatieven ontplooid 
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handtekening; het bereiken van de 
afspraken staat centraal. Inmiddels is 
gekozen voor het woord ‘gebiedscon-
venant’ omdat de betrokkenen zich 
daar meer thuis bij voelen.
Dat valt alleen niet altijd mee, zo zijn 
we nog op zoek naar een bomenver-
eniging die het knotten en onderhou-
den van de bomen op zich wil nemen 
zodat deze geen gevaar vormen voor 
de dijk. De bereidheid om het “best 
wel eens te willen doen” is iets anders 
dan ook daadwerkelijk tien jaar garant 
te willen staan. Maar ik denk dat ook 
dat goed komt hoor.’ 

de initiatiefnemer zelf een uitgebreid 
voorstel presenteert waar vervol-
gens allerlei partijen tegenin gaan 
en in bepaalde gevallen zelfs tegen 
procederen, begonnen we hier met 
het interviewen van omwonenden en 
belangengroepen over hun specifieke 
belangen. Bij de uitkomsten wordt 
met de individuele belangen ook 
individueel omgegaan: het compen-
seren van grondeigenaren, die altijd 
een eigen contract afsluiten over 
hun perceel. De collectieve belangen 
daarentegen hebben we gegroepeerd 
en aan de hand van die uitkomsten 

een conceptcontract opgesteld: dit is er allemaal aan de 
hand. Ook hebben we een informatieavond specifiek voor 
agrariërs georganiseerd.’

De volgende stap was het presenteren van het concept-
contract tijdens een inloopavond en het adresseren van 
de nog niet opgeloste punten tijdens een inputavond. 
‘Denk daarbij aan grote zaken als de vraag of de dijk 
op bepaalde punten kan worden omgelegd of niet, 
maar ook aan kleinere zaken als een vaste compensatie 
versus een taxatie als je tuin op de schop moet voor de 
werkzaamheden. Op basis van die uitkomsten volgt het 
definitieve omgevingscontract, waarbij de verschillende 
belangenclubs de op hen betrekking hebbende onderdelen 
ondertekenen. Dat gaat overigens om een symbolische 

Maar onderschat ook de andere 
stappen niet. Zo is communicatie een 
cruciaal onderdeel als je begrip wilt 
realiseren. ‘Mensen begrijpen wel 
dat er geheid moet worden, maar 
worden gek als ze niet weten waar 
en wanneer de riolering open ligt.’ 
Daarom is de tweede stap, het maken 
van heldere afspraken, bijna net zo 
belangrijk als de eerste. En dan is er 
vanzelfsprekend de derde stap: de 
harde kant ‘die echt geld kost’. Van 
der Veen: ‘Daarbij moet je denken 
aan zaken als het toevoegen van 
sociale huisvesting, het creëren van 
banen, het bouwen van een buurthuis 
of ambulancepost, meer doen aan 
groen in de omgeving, enzovoorts. 
Wij gebruiken kortom dezelfde sys-
tematiek als in Amerika, maar vullen 
het naar onze eigen situatie in.’

Ondanks het verschil in toepassingen verschillen Amerika 
en Nederland overigens minder van elkaar dan vaak 
wordt gedacht, voegt Van der Veen er zijdelings aan toe. 
‘De systematiek is behoorlijk goed overdraagbaar omdat 
men ook in Amerika een stevig bestuursrecht kent. De 
staat en stad New York hebben net als bij ons grondei-
gendom en zijn daardoor nauw betrokken bij de uitvoe-
ring van grotere projecten. Het verschil zit hem vooral in 
het culturele aspect, zo klinkt het woord “contract” veel 
Nederlanders al snel hard in de oren.’

CURIEUZE AMBTELIJKE  
ORGANISATIE
Om de toepassing van het Amerikaanse model in 
Nederland te onderzoeken, voert Tertium pilotprojecten 
uit in opdracht van het ministerie van I&M. De eerste 
van die pilots betreft 5 kilometer dijkverbetering bij de 
dorpen Weesp en Nigtevecht, halverwege Amsterdam en 
Hilversum. Een ‘wat curieuze ambtelijke situatie’, noemt 
Van der Veen het, en daarmee een goede testcase voor 
het omgevingscontract. ‘De dijk loopt niet alleen door 

twee gemeenten, maar die gemeen-
ten liggen ook nog eens in twee 
verschillende provincies. En daardoor 
hebben we te maken met twee 
verschillende gas- en drinkwater-
leveranciers. Het betreft dus maar 5 
kilometer dijk, maar praktisch gezien 
heb je het over heel veel.’

Een ingewikkelde constructie 
kortom. En dat terwijl het water-
schap juist de behoefte heeft om het 
proces te stroomlijnen. ‘Ze proberen 
zorgvuldig om te gaan met natuur 
en willen niet rigide zijn, ook niet 
op het gebied van het omgaan met 
schade.’ Maar ze hebben uiteraard 
wel te maken met richtlijnen en 
veel verschillende belangen. Zo is 
het waterschap verantwoordelijk 
voor het verstevigen van de dijk 
en níét voor de openbare weg, gas, 
drinkwater en natuur. Sterker nog, 
natuurwaarden kunnen slecht zijn 
voor de dijk; bomen vormen bij-
voorbeeld vaak een veiligheidsrisico. 
De omwonenden worden daarnaast 
geconfronteerd met veranderingen 
en maken zich al dan niet terecht zor-
gen over de bereikbaarheid van hun 
woning bij een dijkverhoging van op 
sommige plaatsen 60 centimeter. En 
dan heb je ook nog te maken met het 
natuurlandschap en voorzieningen 
die je tegelijk met de dijk zou kunnen 
aanleggen, zoals gas en glasvezel. 
‘Oftewel allemaal gebiedsbelangen 
die niet je directe verantwoordelijk-
heid zijn, maar die het proces wel 
enorm kunnen vertragen, waar je iets 
mee moet doen. Het lastige daarbij is 
dat als je een faciliterende overheid 
wilt zijn, je met één mond moet 
praten. Dat is ontzettend moeilijk als 
verschillende ambtelijke organisaties 
betrokken zijn.’

BEGINNEN MET INTERVIEWS
Met dat gegeven in het achterhoofd 
werd het gebiedscontract naar de 
situatie vertaald. Van der Veen: ‘We 
zijn begonnen met informatie- en 
inloopavonden. Dus in plaats van dat 

IS HET OMGEVINGSCONTRACT 
TIJDROVEND?
Het klinkt heel complex en tijdrovend, het in kaart brengen van 
al die verschillende belangen en het organiseren van de ver-
schillende informatie- en inloopavonden. Toch neemt een omge-
vingscontract niet meer tijd in beslag dan ‘de oude werkwijze’, 
betoogt Menno van der Veen. ‘Je trekt vooral andere conclusies, 
je loopt tegen andere punten aan dan bij die oude stijl. In dat 
laatste geval presenteer je je plannen die al verder uitgewerkt 
zijn, maar moet je nog steeds dezelfde discussies voeren met de 
verschillende partijen. Alleen gaan die discussies langs andere 
wegen, je hebt het dan meer over zienswijzen en bezwaren, je 
bent formeler met elkaar in discussie.
Als je een gebiedscontract wilt opstellen, begin je vroeger en 
werk je transparanter. Als je de mensen al vroegtijdig betrekt bij 
je dilemma’s, kun je samen nieuwe kansen en ruimten creëren en 
zit je eerder op één lijn. Of je komt erachter dat je het pertinent 
oneens bent met elkaar, maar dan weet je dat tenminste ook 
vroegtijdig, dan hoef je niet meer eindeloos verder te praten.’

VOOR WELKE PROJECTEN GESCHIKT?
De dijkverbetering bij Nigtevecht is een complex project dat het omge-
vingscontract op het lijf geschreven is. Maar hoe weet je of het omge-
vingscontract ook voor jouw project toepasbaar is? Menno van der Veen 
legt uit: ‘Het omgevingscontract werkt vooral bij projecten die in principe 
doorgaan, maar die wel op verschillende manieren kunnen worden uit-
gevoerd. Dan kun je denken aan infrastructurele projecten, maar bijvoor-
beeld ook aan de herontwikkeling van binnenstedelijk gebied. Als het 
project zelf nog ter discussie staat, ben je wat aan de vroege kant voor 
een omgevingscontract. Bij het Amsterdamse gebiedsontwikkelingspro-
ject Zeeburgerpad bijvoorbeeld kunnen bewoners wel adviseren of er 
een hotel, winkelpand of woningen worden gerealiseerd, maar er komt 
sowieso iets – in die fase moet je zitten. Daarmee is het een goed middel 
voor waterschappen, maar ook voor binnenstedelijke ambities waarbij 
veel groepen mensen betrokken zijn.
Bij Tertium spreken we van projectcollectiviteit, oftewel: het initiatief tot 
een project creëert een collectiviteit die je niet kunt vastleggen en die ook 
weer verdwijnt zodra het project is afgerond. Een dijkverhoging bijvoor-
beeld brengt verschillende groepen mensen samen, maar alleen voor de 
duur van dat project. Daarom kun je er dus bijvoorbeeld ook geen wetten 
rondom maken, maar je zult wel iets met hun wensen moeten doen. Het is 
kortom een project dat hoe dan ook doorgaat, maar wel op een manier 
die mensen kunnen begrijpen en ondersteunen.’


