
Herbenoeming burgemeester 

De Ronde Venen – 22 november 2017 

Precies zes jaar geleden stond ik hier ook. Een beetje onwennig, vooral veel onbekende gezichten, 

naast behoorlijk wat vrienden en familie. 

 

Het was een afronding van een lange, intensieve sollicitatieperiode, maar vooral de start van een 

nieuwe fase. 

 

In ieder geval voor mij, en in zekere zin ook voor de gemeente. De periode waarin de 

sollicitatieprocedure liep, was ook voor de gemeente een turbulente periode. Laat ik het maar heel 

kort samenvatten: het eerste jaar van de nieuwe gemeente De Ronde Venen was in bestuurlijk opzicht 

om meerdere redenen chaotisch en confronterend. Pas ná de herindeling werd duidelijk dat er her en 

der wel wat bestuurlijke en financiële problemen waren. 

 

Ik zal u, zonder de afgelopen zes jaar te gaan beschrijven, meenemen in een aantal ontwikkelingen 

zoals ik ze heb gezien. En nu u inmiddels als raad heeft ingestemd met mijn herbenoeming, wil ik ook 

graag ingaan op wat ik als belangrijke aandachtspunten zie voor de toekomst. Ik ga met deze 

herbenoeming figuurlijk de grens over naar een nieuwe periode. Ná 21 maart 2018, als er 

gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, gaat de raad ook zo’n grens over naar een nieuwe periode. 

 

Verschillende rollen 

Daarbij schakel ik wat heen en weer tussen de verschillende rollen die ik als burgemeester heb. Die 

verschillende rollen worden misschien wel het meest duidelijk als ik u vertel met wie ik te maken heb 

en wat mijn speelveld daarbij is.  

Voor u ben ik de voorzitter van de gemeenteraad, die zich niet teveel met de politiek moet bemoeien, 

maar wel een bijdrage levert aan het goed functioneren van de gemeenteraad. Tegelijk ben ik ook de 

voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en daarmee dus automatisch de 

verbinding met de raad. Zo ziet de ambtelijke organisatie mij ook.  

 

Voor de inwoners heb ik verschillende gezichten: in deze periode veelal de burgervader die 

Sinterklaas welkom heet, maar vaak ook de eerste persoon van de gemeente waarvan ze verwachten 

dat die heel veel te zeggen heeft. Dat geldt soms ook voor de bedrijven, organisaties en verenigingen 

die binnen onze gemeente actief zijn.  

In de regio heb ik weer een andere rol. Ik vertegenwoordig De Ronde Venen richting onze buren en 

andere overheden. Als het gaat om openbare orde en veiligheid ben ik naast de raad en het college 

ook als burgemeester een bestuursorgaan met eigen bevoegd- en verantwoordelijkheden. 

 

Het leuke en bijzondere van het burgemeesterschap vind ik het steeds blijven zoeken naar een juiste 

balans tussen al die rollen. Mijn collega Marc Witteman is burgemeester van Stichtse Vecht, óók een 

gemeente met veel kernen en veel variatie. Onze conclusie is: wij zijn geen burgemeester van de 

gemeente maar van de gemeenschap. 

 



Maar goed, even terug naar november 2011. 

 

Tijdens mijn sollicitatieperiode voerde ik op een aantal zaterdagen gesprekken in het Van der 

Valkhotel aan de A4. Bij het tweede gesprek moest ik bij de receptie 15 minuten voor aanvang in een 

verzegelde envelop mijn geheime opdracht ophalen: even dacht ik in een nieuw tv-format terecht te 

zijn gekomen.  

Tussen de voordracht van de raad en mijn installatie sprak ik ter voorbereiding met medewerkers 

integrale veiligheid, de politie en brandweer. Ik werd gerustgesteld: er gebeurde hier nooit wat, geen 

onveilige situaties…..  

Vrij snel na mijn installatie was er brand op de woonwagenlocatie en bleken er in de gemeente toch 

meer hennepplantages te zijn dan gedacht. Inmiddels was ook al even bekend dat er binnen de 

gemeente een tegenvaller was van zo'n 20 miljoen euro. 

 

Daarnaast waren er wat kleine opstartproblemen van persoonlijke aard. Vrij snel na mijn start moest ik 

op de late avond vanaf de Tuinderslaan nog terug naar Haarlem, waar wij toen nog woonden. U 

begrijpt dat ik daarna meteen een navigatiesysteem heb aangeschaft. 

Een woning binnen de grenzen van de gemeente kwam ook gauw in beeld, geheel op eigen kracht. 

Want ik had goed geluisterd, tijdens de vergadering over de profielschets vroeg de Commissaris van 

de Koningin aan u of u de nieuwe burgemeester tegemoet zou kunnen komen in de zoektocht naar de 

verplichte woning. Uw voorzitter van vanavond antwoordde hierop dat “een burgemeester die niet voor 

zijn eigen woning kan zorgen, kan ook niet voor zijn inwoners zorgen”. 

 

Al met al zijn we medio 2012 in de gemeente komen wonen. En daar hebben we nog nooit één dag 

spijt van gehad. 

 

Bestuurlijke ontwikkelingen 2011 – 2017 

In mijn eerste zes jaar burgemeesterschap zijn er ontwikkelingen geweest, die voor een belangrijk 

deel ook – maar dan met andere accenten – naar mijn idee de agenda voor de toekomst bepalen. 

Ontwikkelingen die voor een deel te maken hebben met landelijke tendensen, maar ook voor een deel 

specifiek voor onze gemeente zijn. 

 

Relatie met de inwoners 

 

Met de nieuwe taken voor de gemeente op het gebied van het sociale domein is nog duidelijker 

geworden dat de gemeente de overheid is die het dichtst bij de inwoners staat. Dat vraagt wat van 

een gemeente, zeker ná een herindeling waarbij het lijkt alsof de afstand tussen de gemeente en de 

inwoners groter is geworden. Ik heb me daarbij overigens wel verbaasd over de tegenstrijdigheid 

tussen de min of meer verplichte harmonisatie van alle regels binnen de gemeente en de behoefte 

aan specifiek kernenbeleid. Gelukkig is het ons gelukt om via omwegen terecht te komen bij het 

omgevingsgericht werken, waarbij de vraag van de inwoners en de omgeving leidend zijn bij wat we 

doen (en laten). 

 

Kenmerkend voor de bestuurscultuur binnen onze gemeente vind ik het dat wij niet praten over de 

innovatie van de lokale democratie, maar daar in de praktijk bijna ongemerkt volop mee bezig zijn. 



Het groen- en bomenbeleid is voor de toekomst zo ongeveer op straatniveau met de bewoners samen 

bedacht. Voor complexe onderwerpen als het Centrumplan Vinkeveen en het nieuwe 

bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen wordt met werkgroepen en tal van interactieve 

sessies gewerkt. In Abcoude, maar ook in Mijdrecht en Wilnis, wordt met ondernemers invulling 

gegeven aan een aantrekkelijk centrum. 

 

Voor de gemeenteraad zullen er denk ik nog vele verdere stappen moeten volgen. De raad krijgt van 

een deel van de inwoners een formeel mandaat. De richting die wordt gegeven met het stemmen, wil 

niet zeggen dat inwoners daarmee geen baas meer willen blijven over hun eigen opvattingen. 

Daarmee wordt de noodzaak om draagvlak te krijgen voor het beleid nog groter. Een college- of 

raadsprogramma is misschien bindend voor de raad, maar niet voor  inwoners. Bovendien wordt de 

gemeente er beter van als we de kwaliteiten van de inwoners gebruiken bij het besturen van de 

gemeente. Ik onderschrijf de stelling van de voormalige voorzitter van de Raad voor het Openbaar 

Bestuur, Jacques Wallage, dat inwoners weer 'eigenaar' willen worden van de problemen die ze zelf 

raken en dat 'wie aan de participatieve democratie een wezenlijke betekenis wil geven, daarmee 

politieke zeggenschap inlevert ten gunste van een breder ingevuld democratie-concept'. 

 

Voor de nieuwe raadsperiode – en het coalitie- óf raadsprogramma - zou ik kort gezegd willen 

meegeven: minder aandacht voor een gedetailleerde beschrijving van de inhoud, méér aandacht voor 

het proces, de wijze waarop we dingen mét de inwoners willen realiseren. 

Onze regio's 

Op dinsdagavond 22 november 2011 werd ik burgemeester. De volgende dag al, zat ik met 42 

burgemeesters van de politie regio Midden Nederland bij elkaar om te kijken hoe wij met de komst van 

de Nationale Politie konden waarborgen dat wíj aan zet blijven als het gaat om de veiligheid in onze 

gemeenten.  

Dit onderwerp noem ik nu slechts als eerste voorbeeld waar meteen duidelijk werd dat we onderdeel 

uitmaken van grote regio's, waarin het van belang is een actieve rol te vervullen. Er zouden vele van 

dit soort bijeenkomsten volgen, ook over andere onderwerpen 

 

Eén dag later was mijn eerste officiële taak als burgemeester het installeren van David Moolenburgh 

als wethouder. Bij hem kon ik mijn verbazing checken over de geïsoleerde positie van De Ronde 

Venen in de regio. Bij kennismakingsgesprekken bij de acht buurgemeenten die wij hadden, moest ik 

geregeld uitleggen hoe De Ronde Venen in elkaar zat, sommigen hadden echt geen idee. 

 

Met de raad is gewerkt aan een nieuwe structuurvisie voor de gemeente. Eén van de belangrijkste 

conclusies uit die visie vind ik de erkenning dat wij als De Ronde Venen onderdeel uitmaken van drie 

regio's.  

Historisch en traditiegetrouw, veelal met bestuurlijke constructies, zijn wij onderdeel van de Utrechtse 

regio. De behoefte om onderdeel te zijn van de Groene Hart regio wordt breed gedeeld. De realiteit 

dat wij ook onderdeel zijn van de grote Amsterdamse regio was tot dat moment wat minder in beeld. 

 

Als je van elk van die drie regio's het rafelrandje bent, loop je het gevaar ze álle drie te verwaarlozen. 

Met het kiezen voor één regio, zou je je inwoners zeer tekort doen. Het door velen ervaren tekort aan 

voorzieningen op gebieden als openbaar vervoer, onderwijs, zorg en cultuur, is denk ik mede het 



gevolg van in het verleden onvoldoende oog hebben voor wat er in de regio gebeurt. Daar is niet één 

moment voor aan te wijzen. Dat is een cultuur die geleidelijk aan is ontstaan en die je ook niet van de 

éne dag op de andere dag kunt keren. De bus die we missen krijg je niet meteen terug, maar als ze in 

Utrecht of Amsterdam niet weten waar Wilnis ligt, weet je zeker dat het ook nooit zal gebeuren. 

 

Het samenwerken in allerlei regionale verbanden, vereist ook de komende periode een enorme 

inspanning. Dat geldt niet alleen voor mij en de wethouders, maar ook moeten we kijken hoe we hier 

als de raad zelf een betere invulling aan kunnen geven. 

 

Bijzonder aspect in onze positie is dat we grenzen aan twee provincies; Noord- en Zuid Holland. 

Natuurlijk houden we het meest van Utrecht, hoewel het mij opvalt dat de tweedeling binnen de 

gemeente meer gaat over Ajax óf Feyenoord dan FC Utrecht. Met plezier werken we samen met ons 

provinciale bestuur. Er staan ook voor de nabije toekomst belangrijke onderwerpen op de agenda. 

Bijvoorbeeld met een paar grote bestemmingsplannen.  

Tegelijkertijd is het goed dat het inmiddels vanzelfsprekend is, dat als de Commissaris en de 

Gedeputeerden van de provincie Noord-Holland een werkbezoek brengen aan de gemeenten in het 

zuiden van hun provincie, er één gemeente vanuit de provincie Utrecht aanschuift. Op die manier 

doen wij bijvoorbeeld mee aan de te maken afspraken met de provincie over toerisme. 

 

Met de onderwerpen relatie met de inwoners en onze regio’s heb ik twee thema’s genoemd die vooral 

iets zeggen over de manier waarop wij werken en met wie. 

 

Dat is natuurlijk geen doel op zich. Dat is bedoeld om het beste te doen voor onze gemeente en de 

inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties.  

 

Band met inwoners 

Als gemeente De Ronde Venen bestaan wij in 2018 zeven jaar. Twee jaar geleden heb ik wat 

initiatieven genomen om als gemeente de band met de inwoners een positieve impuls te geven. 

Bijvoorbeeld met de bijeenkomsten voor nieuwe inwoners, en zelfs ook het nieuwe gemeentewapen 

en de nieuwe gemeentevlag speelden hierin een rol.  

 

Inmiddels kan je zeggen dat de zeven 'magere' jaren achter de rug zijn. Breken dan nu de zeven 

'vette' jaren aan? Dat gaat in ieder geval niet vanzelf. Ik denk dat we daar met elkaar nog flinke 

inspanningen voor moeten leveren. Waar zouden die 'vette jaren' dan uit moeten bestaan? Zonder ze 

uit te werken wil ik een paar punten noemen waar we wat ambitieuzer in zouden kunnen zijn. 

 

Zoals eerder gezegd, gaat het hierbij bijvoorbeeld om het voorzieningenniveau dat past bij een 

gemeente van een kleine 45.000 inwoners. Zo zou bijvoorbeeld de aandacht voor techniek in het 

onderwijs misschien kunnen gaan leiden tot een serieus aanbod voor beroepsonderwijs. Op het 

terrein van de mobiliteit en bereikbaarheid moeten stappen worden gezet. 

 

Daar waar we als gemeentelijke overheid en bedrijfsleven op sommige terreinen goed samenwerken, 

zijn het nog wel echt twee verschillende werelden die niet altijd van elkaar weten wat ze aan het doen 



zijn en waarom. De grenzen tussen die werelden wat kleiner maken, kan veel moois opleveren denk 

ik. 

 

We staan voor grote én kleinere ruimtelijke opgaven. Twee grote bestemmingsplannen zijn in de 

maak. Maar ook als het gaat om de bestemming van individuele panden wordt de specifieke 

bestemming en ontwikkeling regelmatig als te knellend ervaren. Hoe kan rechtszekerheid 

gewaarborgd blijven terwijl we flexibel willen zijn? Passend in een maatschappij waar niet alles binnen 

een bepaald kader is te definiëren? 

 

Op het gebied van duurzaamheid zijn we ambitieus, maar durven we daarin ook echte keuzes te 

maken om het gewenste resultaat te behalen? 

 

Hoe houden we onze gemeente aantrekkelijk? Voor de verschillende leeftijdsgroepen, en daarbij ligt 

een extra opgave voor de groter wordende groep ouderen die zelfstandig zijn, maar op onderdelen 

juist wél op de overheid zijn aangewezen. En dit is maar één voorbeeld binnen het sociaal domein. 

 

Ik ben er trots op dat ik met mijn herbenoeming hieraan een bijdrage kan blijven leveren. Dat doe ik 

met heel veel plezier. En vanuit mijn rol als burgemeester, hoop ik daarin bestuurlijk met uw raad een 

bindende factor te kunnen zijn richting al die partijen die ik in het begin van mijn verhaal noemde. 

 

Grenzen overschrijden 

In mijn verhaal, en nu leg ik graag de relatie met het bescheiden cadeautje dat voor u op tafel ligt, heb 

ik het diverse keren gehad over  figuurlijke en fysieke grenzen. Het belang daarvan om die te 

overschrijden. Figuurlijke grenzen als het gaat om met wat je als raad doet met grenzen, als gemeente 

én hoe je daarbij met inwoners samenwerkt óf wat zij zelf doen. Fysiek als het gaat om de grenzen in 

onze regio, zie die nooit als belemmering, maar altijd als kans. 

 

Iets wat ik als jongen - afkomstig uit een stedelijke omgeving in een grote, historische stad - in De 

Ronde Venen moest gaan leren zien, is dat wij cultuur historisch zo verbonden zijn met het landschap. 

Naast alle kwaliteiten van het agrarische en natuurlandschap, is in onze gemeente het historische 

linie-landschap herkenbaar terug te vinden. Daar deden we tot voor kort niet zoveel mee. Nu spelen 

we een actieve rol aan het behoud én opnieuw invulling geven aan ons cultureel erfgoed: wij zijn denk 

ik de enige gemeente die zichtbaar verbonden is met de Oude én de Nieuwe Hollandse Waterlinie én 

de Stelling van Amsterdam. Met forten en de zogenoemde limietpaaltjes. 

 

Deze eetbare limietpaaltjes symboliseren die grenzen, ze zijn gemaakt door de Mijdrechtse 

banketbakker Westerbos én weet dat u bij het nuttigen daarvan bijdraagt aan de actie om de 

limietpaatjes rond de forten in onze gemeente te herstellen. 

 

 

Tot slot nog een wens, tevens advies. U bent voor mij altijd, maar zeker vanavond altijd heel lief en 

aardig. Ik weet zeker dat u dat de komende maanden ook voor alle kiezers in de gemeente zult zijn. 

Maar, weest u dat toch ook voor elkaar. Want ná 21 maart volgend jaar, gaat u niet alleen met mij 

verder, maar ook met elkaar in een nieuw samengestelde gemeenteraad. 



 


