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De economische crisis zorgde ervoor dat de gemeente Ten Boer een aangekocht 

stuk grond in Woldwijk niet kon gebruiken voor nieuwe woningen. Inwoners van 

de Groningse gemeente boden uitkomst. Zij wilden de 39 hectare grond gebruiken 

om duurzame initiatieven te ontplooien.

Hoewel dat idee aanvankelijk botste met het bestemmingsplan 
voor Woldwijk, stemde de gemeente toe. De eerste verkennende 
gesprekken van de gemeente met bewoners over het terrein 
startten in  2015. Het was voor alle partijen even wennen dat de 
gemeente een open ontwikkelvraag stelde aan de inwoners. Men 
was gewend dat de overheid het voortouw nam. 

Integraal werken

De plannen van de gemeente Ten Boer en haar inwoners passen 
goed binnen de kaders van de Omgevingswet die in 2021 ingaat. 
Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwik-
keling vereenvoudigen en samenvoegen om meer integraal te 

werken aan ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Ook wil de 
overheid beter aansluiten bij lokale behoeften door burger- 
initiatieven de ruimte te geven. De initiatiefnemers van Ten Boer, 
samenwerkend in de Coöperatieve Vereniging Woldwijk, konden 
hun plan daarom aanmelden als Proeftuin Omgevingswet.

Projectplannen

Iedere inwoner van Ten Boer met een goed idee kan een pro-
jectplan indienen. De coöperatieve vereniging bepaalt, samen 
met een team van inwoners (reflectieteam) en een projectteam 
van de gemeente (omgevingsteam), of het plan uitgevoerd mag 
worden. Ze letten daarbij op een paar vereiste criteria: het plan 



Integratie en Participatie

Kenmerkend voor de Omgevingswet is de integrale aanpak 
van projecten. Bij de Proeftuin Goirle dienen vooral de thema’s 
Integratie en Participatie als leidraad in het proces. Iedere 
betrokkene krijgt de kans om zijn kennis en wensen in te brengen. 
De overheden, externe experts en belanghebbenden bezochten 
samen de verschillende plekken in het gebied en betrokken de 
mensen met lokale kennis en ervaring. Goede communicatie 
tussen alle belanghebbenden staat vanaf het begin bovenaan 
de agenda. Om de communicatie zo helder mogelijk te maken, 
trekken de beide overheden gezamenlijk op richting de andere 
stakeholders. 

Betrokken partijen: 

Gemeente Ten Boer (per 1 januari 2019 opgegaan in de 
gemeente Groningen), provincie Groningen, gemeente 
Groningen, Coöperatieve Vereniging Woldwijk, samen-
werkingsverband Regio Groningen-Assen, de Stichting 
Perspectief 2025 en bewoners. 

moet duurzaam zijn, maatschappelijke meerwaarde hebben 
voor de inwoners van Ten Boer én het moet op enige manier geld 
opleveren. Met de gezamenlijke opbrengsten van de duurzame 
initiatieven betaalt de coöperatieve vereniging de huur van de 
grond aan de gemeente. 

Bestuurbaarheid
 
De coöperatieve vereniging was vanaf het begin een belangrijke 
partner voor de gemeente. Zowel de coöperatieve vereniging als 
de gemeente streven ernaar te werken op basis van vertrouwen 
(in elkaar, in de intiatiefnemers/leden van de vereniging) en 
besturen op hoofdlijnen. Dit riep echter wel vragen op. Niet 
alleen over de bestuurbaarheid van het proces, maar ook over de 
bestuurbaarheid van een coöperatieve vereniging.

Is het nodig om ten aanzien van het proces -naast het onderlinge 
vertrouwen- regelgeving op te stellen? Hoe ga je als vereniging 
om met enerzijds de balans tussen belangenbehartiging van de 
leden en anderzijds de externe doelstellingen die gericht zijn op 
de inwoners van Ten Boer en de gemeente? Het bestuur beweegt 
zich voortdurend tussen vrijheid geven en besturen en hand-
haven van afspraken. Naarmate er bijvoorbeeld meer soorten 
bebouwing gerealiseerd zijn moet men zich ook meer inspannen 
om verrommeling van het gebied te voorkomen. Dat is ook van 
belang voor draagvlak van omwonenden.

Men zoekt daarbij naar mogelijkheden die meer aansluiten bij het 
experimentele karakter van Woldwijk, waarbij dialoog in plaats 
komt van inspraak- en bezwaarprocedures. Een expertteam hielp 
de betrokkenen inzicht te geven in de gevolgen van keuzes die ze 
maken in dit project

De ervaringen die in de proeftuin opgedaan zijn worden gebruikt 
om de samenwerking met en betrokkenheid van de gemeente 
Groningen te versterken en de aanpak  van Ten Boer te verankeren. 
 
Uitkomst proeftuin

Er zijn al diverse projecten ontwikkeld op het terrein.  Zo is er 
een zelfoogsttuin en staan er een aantal Tiny Houses voorzien 

van een huisnummer. Ook zijn er nog volop nieuwe projecten in 
ontwikkeling. Er wordt gebouwd aan een nieuwe workshopruimte 
en zijn er plannen voor het realiseren van een fruitbos.

Voor de gemeente Groningen is in 2018 de omgevingsvisie ‘The 
Next City’ opgesteld. Deze wordt in 2019 geactualiseerd. In de 
geactualiseerde versie  wordt het landelijk gebied ingevoegd. Op 
1 januari 2019 is Ten Boer opgegaan in de gemeente Groningen. 
De reeds opgestelde visie van de gemeente Ten Boer vormt de 
basis voor de actualisatie. Groningen gaat Woldwijk in 2019 
gebruiken als pilot voor een omgevingsplan volgens de principes 
van de Omgevingswet. Ervaringen van Woldwijk met betrekking 
tot vergunningverlening, toezicht en handhaving worden mee- 
genomen. De intentie is dat het omgevingsplan in 2021 gereed is. 



Belangrijkste lessen 

1. Toon als gemeente durf en moed. Pionier en stop met denken 
vanuit de regels. Het begint met wat je wilt bereiken en het 
gesprek met betrokkenen. Geef mensen het gevoel serieus 
genomen te worden en ga een gezamenlijk ontwerpproces aan. 
Verbind daarbij de verschillende functies met elkaar.

‘’ We gaan het  
gewoon doen.’’

  
   Annie Postma  
(voormalig wethouder  
gemeente Ten Boer) 

2. Bedenk dat het mensenwerk is en zorg voor korte lijnen. 
Naast draagvlak in de gemeenteraad was de steun van B&W, de 
gemeentesecretaris en de medewerkers van belang voor het 
project. Je moet binnen de gemeente een aantal mensen hebben 
die power hebben, enthousiast zijn en aan het project blijven 
trekken. De kleine gemeente en daarmee de korte lijnen hebben 
meegeholpen aan het succes. Je kunt daardoor snel schakelen en 
er bovenop zitten.

’’ Ga op zoek naar 
ondeugende mensen.’’

  
    Peter Homan  
(gemeente Groningen)

3. Samen aan de slag, initiatiefnemers en gemeente, samen 
ontwikkelen; kortom participatieve ontwikkeling en coöperatief 
denken. Participatie en wederzijds vertrouwen zijn essentieel. 
Mensen zijn gewend dat er voor ze gedacht wordt, ben je daarvan 
als gemeente bewust. Zowel de gemeente als het coöperatiebe-
stuur moet zelf bedenken wat ze wil bereiken. Wat goed werkt is 
dat een apart reflectieteam bestaande uit inwoners van Ten Boer 
met het coöperatiebestuur meekijkt naar initiatieven die inge-
diend zijn, voordat ze voor akkoord aan de gemeente  
worden voorgesteld.  

 
‘’ Zie in dat mensen  
creatief kunnen zijn.’’

    
   Henk Kooistra  
(Coöperatieve Vereniging Woldwijk)

4. Werken volgens het ja-mits principe is makkelijker wanneer 
de uitgangspunten helder zijn en duidelijk is wie wanneer aan 
zet is. Doordat de gemeente weet wat ze wil, was in Ten Boer 
een goede dialoog met bewoners en initiatiefnemers mogelijk. 
De kracht zit vervolgens in een globale vorm van bestemmen. 
Handhaving beperkt zich hoofdzakelijk tot veiligheid en 
gezondheid in het gebied. En het afstemmingsproces is 
aanzienlijk verkort. 

‘’ Door extremen,  
zie je dat het ook kan.’’

   
   Eric van Deelen  
(gemeente Groningen) 

S T E D E L I J K  N E T W E R K

Dit project is als Proeftuin Omgevingswet ondersteund door Programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met RVO en het BZK-expertteam 
Versnellen. De Proeftuin-periode liep van april 2017 tot december 2018. Projectleiding was in handen van de gemeente Ten Boer.  April 2019. 
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/pilots-experimenten/proeftuinen/@170837/proeftuin-gemeente/ 
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van VNG, IPO, UvW en het Rijk.


