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Deregulering in het ruimtelijk domein 
Bijlage brief Beter en concreter d.d. 28-03-2014 

 
Uitgaan van het vertrouwen dat mensen zelf weten wat goed is voor hun leefomgeving. Niet alles willen 
vangen in gedetailleerde regels.  Dat zijn uitgangspunten voor een aantal maatschappelijke initiatieven 

voor deregulering in het ruimtelijk domein. 
 
 
Actieagenda Bouw/Ontslakken 

Het programma behelst actie op het terrein van ondernemerschap, innovatie, het ontwikkelen van nieuwe 
financieringsconstructies en  deregulering. Het Ontslakkenteam is onderdeel van de Actieagenda Bouw. Sneller, 
goedkoper en flexibeler handelen bij gebiedsontwikkeling is het idee achter Ontslakken. Het gaat er niet alleen om de 
stapeling van (sectoraal) gemeentelijk beleid kritisch tegen het licht te houden, maar ook meer verantwoordelijkheid 
te geven aan initiatiefnemers en bestuurders. Is het initiatief goed voor de stad? Is er draagvlak voor het plan in de 
wijk en bij omwonenden? Die factoren moeten een veel doorslaggevender rol krijgen in de besluitvorming. Gezond 
verstand en durven loslaten dus. Meer informatie op www.actieagendabouw.nl > actieagenda > ontslakken; 
www.gebiedsontwikkeling.nu –ontslakken. 
 
Doorbraak in dienstverlening/Bouwen op vertrouwen 

Dit is een samenwerkingsverband van overheden en organisaties voor het vernieuwen van de publieke sector. Eén 
van de projecten is Bouwen op vertrouwen, waarbij het draait om vraaggericht werken en vertrouwen. De 
vernieuwingen zorgen ervoor dat de overheid sneller en duidelijker reageert en beter inspeelt op maatschappelijke 
behoeften. In meer dan tien gemeenten is gestart met veranderingen die de burger meer ruimte geven en de bouw 
beter faciliteren. Het gaat om gebiedsontwikkeling en gebiedsbeheer waarbij de gemeente alleen hoofddoelen stelt 
en de rest overlaat aan de ontwikkelende partij(en) en de buurt zelf. Hierbij wordt voorgesorteerd op de komst van de 
nieuwe omgevingswet.  
Meer informatie op: www.doorbraakindienstverlening.nl www.innovatiebeurspubliekesector.nl > innovaties > Bouwen 
op vertrouwen 
 
G32 werkgroep omgevingswet 
De werkgroep G32 volgt in het traject omgevingswet drie hoofdsporen: a) de wettekst zelf, b) de 
uitvoeringsregelgeving en c) de implementatie. De G32 pleit voor een ruime invoerperiode, pilots en vroegtijdige en 
zorgvuldige communicatie naar alle partijen. Meer informatie op www.g32.nl.  
 
Nu al Eenvoudig Beter 

Op een aantal plekken zijn bestuurders, bedrijven en burgers al aan de slag met het gedachtegoed van de nieuwe 
Omgevingswet. Een aantal van deze projecten is samengebracht onder de noemer Nu al Eenvoudig Beter. Meer 
informatie op www.nualeenvoudigbeter.nl  
 
Herbestemmingsteam (H-Team) 

Het H-Team is een onafhankelijk adviesorgaan dat kwesties agendeert die herbestemming bevorderen. Tegen de 
achtergrond van een groeiende leegstand pleit het H-team primair voor herbestemming van karakteristiek vastgoed. 
www.herbestemming.nu 
 
Nationaal Renovatie Platform (NRP) 

Het NRP is een onafhankelijke stichting met 
als doel het duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving te bevorderen door middel van renovatie en 
transformatie. De meer dan 70 aangesloten leden vertegenwoordigen de volle breedte van de bouwkolom. Meer 
informatie op: www.nrplatform.nl 
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