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Belemmerende regels zullen er altijd zijn, maar de overheid wordt wel kritischer op de eigen regels. In dat 

opzicht is veel ten goede veranderd. Zo concludeert dagvoorzitter Andries Greiner, voorzitter van de 

Bedrijfskring Lelystad, aan het einde van de bestuurdersbijeenkomst ‘Vooruit met de economie’ in Lelystad op 

28 januari. 

Bestuurders en ondernemers zijn bijeen in de Bataviawerf op initiatief van Jop Fackeldey. De wethouder van Lelystad is 

ambassadeur van Beter en concreter, een gezamenlijk programma van de ministeries van BZK en EZ voor het 

verminderen van regeldruk en het verbeteren van dienstverlening. 

Regionaal ambassadeur 

Jop Fackeldey (op de achtergrond Ira Helsloot) 

Goede regels en betere dienstverlening gaan hand in hand, stelt Fackeldey. Zijn gemeente heeft daarom een 

Ondernemersplein ingericht. Een ondernemer met een plan krijgt er uitleg over met welke regels hij te maken krijgt en 

waarom. Het Ondernemersplein is ook een ontmoetingsplaats: voor ondernemers onderling en voor werkzoekenden. 

Fackeldey houdt  er zelf elke maandag spreekuur, al loopt het geen storm. ‘Het moet nog een beetje groeien,’ denkt hij. 

Lelystad verbetert op allerlei manieren de dienstverlening: door producten digitaal aan te bieden, door vergunningen 

snel te verstrekken en door mogelijk te gaan werken met het Ondernemingsdossier. Ook vereenvoudigt de gemeente de 



regels. De APV wordt opgeschoond, een aantal vergunningen wordt vervangen door algemene regels of een 

meldingsplicht. Op de website komt een ‘Kafkaknop’ voor ondernemers en burgers die vastlopen in gemeentelijke 

regels. ‘Maar’, zegt Fackeldey, ‘je kunt nooit zeggen: we schonen de regels op en verbeteren de dienstverlening, nu is 

het klaar. Het blijft een kwestie van samen optrekken met bedrijven en meebewegen op veranderende eisen. ’ 

Regiomanager Theo Eggink van VNO NCW Midden kent zo'n Kafkaiaanse casus. Een bedrijf dat een bodemsanering 

uitvoert heeft te maken met veel verschillende toezichthouders (RUD, de KEAM, de gemeente, de Inspectie 

Leefomgeving en Transport etc.). De aanpak van ‘gestapeld toezicht’ is onderdeel van Beter en concreter. 

Programmamanager Marianne Ringma brengt de ondernemer in contact met de projectleider.  

Onzinnige regels 

 

Veel regels zijn totaal onzinnig. Zo begint het verhaal van prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan 

de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij noemt de groenverlichte bordjes met nooduitgang die verplicht zijn voor elke zaal 

waar meer dan dertig mensen in kunnen. ‘Uit onderzoek blijkt dat niemand er ooit nota van neemt.’ Helsloot kijkt met 

een wetenschappelijke blik naar regels. Maakt het iets uit of er wel of geen regel is? Zo bestaat er in Frankrijk geen 

overheidstoezicht op de bouw, er is wel een verzekeringsplicht. Dat scheelt de overheid veel werk en er zijn niet 

meer ongelukken.‘Regels komen voort uit politieke afwegingen, er is vaak geen wetenschappelijke aanleiding voor,’ zegt 

Helsloot. Politici stappen vaak in de val om elk risico te willen verkleinen of wegnemen, al dan niet in reactie op een 

incident: de risicoregelreflex. De ironie is dat burgers dit helemaal niet verwachten van de overheid. Onderzoek wijst uit 

dat burgers risco's accepteren. Kritisch zijn op nieuwe regels en bestaande (wel zinnige) regels handhaven moet de 

overheid wel doen, stelt Helsloot. Want het is wel bewezen dat incidenten vaker worden veroorzaakt door bedrijven die 

voorschriften en regels slecht naleven.  

 



Actal 

Jos Tonk 

Wat kunnen gemeenten doen om regeldruk te verminderen? Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) adviseert 

kabinet en parlement over het verminderen van regeldruk, maar sinds november vorig jaar kunnen ook gemeenten een 

beroep doen op de expertise van het college. Zo vroeg de gemeente Beuningen Actal advies over de Verordening 

Jeugdhulp 2015. Actal heeft voor gemeenten nadrukkelijk geen waakhondfunctie.  

Jos Tonk van Actal heeft ook algemene adviezen voor de deelnemers aan de bijeenkomst: maak regels eenduidig en 

beperk het aantal lagen, vraag niet steeds om (dezelfde) informatie en voorkom verkokering in de gemeentelijke 

organisatie.  Ook hier geldt weer dat alles draait om communicatie. ‘Doe het waar mogelijk mondeling’, zegt Tonk. 

‘Vraag een burger niet om voorafgaand aan een eerste gesprek allerlei documenten mee te nemen. Het is prettiger om 

tijdens het gesprek te inventariseren wat er nodig is.’ 

Eén van de ondernemers in  de zaal reageert dat hij persoonlijk contact en de manier waarop gemeenten 

communiceren het belangrijkste vindt. ‘Daar is een groter rendement te halen dan in het verbeteren van regels.’  Tonk 

erkent dat. ‘Maar’, zegt hij, ‘het is belangrijk dat de overheid zich verplaatst in burgers en ondernemers en zich afvraagt 

hoe regels in de praktijk uitwerken.’  

Wethouder Wiemer Haagsma van de gemeente Noordoostpolder signaleert een cultuur van schuld en afrekenen die tot 

regeldruk leidt. ‘Als er in Nederland iets misgaat bij een popconcert moet de onderste steen boven komen. Heel anders 

dan in België, daar zei men na Pukkelpop: het is een ramp. Punt.’ 

 

 

 



 

De stad en de regio vooruit 

Koos van Dijken 

Hoe kunnen wethouders bijdragen aan een goed (regionaal) ondernemersklimaat? Op veel verschillende manieren, zo 

blijkt uit de lezing van Koos van Dijken van Platform 31. Hij benoemt verbindingen, (lagere) lasten, dienstverlening, 

dereguleren in het ruimtelijke domein en meer opdrachten gunnen aan kleine, lokale ondernemingen. Deze punten zijn 

uitgewerkt in de publicatie ‘De stad en de regio vooruit’ van Platform 31. Van Dijken noemt het Ondernemersplein in 

Lelystad als goed voorbeeld. ‘Het gaat erom in contact te blijven met ondernemers. Het is nooit af.’ 

Onno Vermooten van Concern voor Werk reageert dat Rijksregels ook sociaaal-economische belemmeringen 

opleveren. Een voorbeeld is de Participatiewet die veel onnodige bureaucratie oplevert voor werkgevers. ‘De bepaling 

dat elk half jaar de loonwaarde moet worden vastgesteld is daarvan een voorbeeld.’ Van Dijken wijst op de pilot 

Regeluw van ondernemersnetwerk De Normaalste Zaak. (Zie onder meer informatie). 

Meer informatie 
 Presentatie Jop Fackeldey (ppt., januari 2015) 
 Presentatie Ira Helsloot (ppt, januari 2015) 
 Presentatie Actal/Jos Tonk (ppt., januari 2015) 
 Presentie Koos van Dijken (ppt,, januari 2015) 
 Publicatie De stad en de regio vooruit (Platform 31, website) 
 Leaflet pilot Regelluw (pdf, voorjaar 2014) 
 Interview pilot Regelluw (website Beter en concreter, 30 oktober 2014) 

 

https://www.vng.nl/files/vng/presentatie_jop_fackeldeij.pptx
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http://www.platform31.nl/publicaties/de-stad-en-regio-vooruit
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