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De praktijk
1. Vonken in plaats van vinken (denk in oplossingen
in plaats van in problemen; denk out of the box;
denk aan de stip op de horizon).
2. Wens tot small wins is er wel maar wordt
tegengewerkt door regels of dat wordt zo
gepercipieerd.
3. Hoe gaan we om met snelle maatschappelijke
ontwikkelingen? Het vergunningstelsel en het
toezicht kunnen niet omgaan met die
toenemende snelheid van innoveren.

De praktijk
1. Gesprek ondernemer-burgers is geen gelijkwaardig
gesprek vanwege verschil in kennis. Je moet het over
de praktijk hebben en geen abstract gesprek.
2. Gelaagdheid in regelgeving werkt niet. We moeten
gaan gummen en stoppen met pleisters plakken.
3. Veel mensen zitten vast in het vergunningenproces.
Men vergeet het sociale proces. Er ontstaat stilstand
als we niet met elkaar praten.

Opmerkelijkheden
1. De boer als dialoogleider.
2. De casus varkensstaart couperen laat zien dat het
werkt.
3. Stop in je gemeentelijk kader en de processen die je
vormgeeft de driehoek wet-/regelgeving, perceptie en
feiten & cijfers.
4. Het gaat om de kwaliteit van de leefomgeving en niet
om de norm.
5. Innovatie raakt verstikt omdat we alles hebben dicht
geregeld.
6. Hoe kleinschaliger het gesprek, hoe groter de small
wins.

De rijke oogst…
1. De-juridiseren en buiten de lijntjes kleuren door
een dialoog met lef te voeren.
2. Aha-erlebnis: dit zijn mogelijkheden. Er zijn
meer handelingsopties en -perspectieven dan
voorheen werd gedacht.
3. Dialoog zorgt voor verbinding tussen
bijvoorbeeld boer en burger. Gemeente is
mediator. Het gaat om vertrouwen.
4. Iedereen is zich bewust van risico’s van
intensieve veehouderij. Dat is winst.

Dromen naar de toekomst?
• Van vergunnen naar gunnen.
• Kun je (ver)gunnen op resultaat in plaats van op
techniek?
• Gezamenlijke dialoog bij de Raad van State op basis
van concrete voorbeelden. Maak daar een community
of practice van.
• De-juridificeren.
• Kijken naar wat we samen kunnen en samen kunnen
doen (en niet naar wat er niet kan).
• Toon lef. Dat geldt voor iedereen. Kom uit je
comfortzone.
• Niet stranden in visie-ontwikkeling, maar al doende
visie ontwikkelen.

