
Geef die pen door! Column Peter Prins
In 2014 maken we ruimte in onze nieuwsmail voor lezers 
om hun mening te geven over de stelselherziening 
omgevingsrecht. We doen dit onder de noemer ‘Geef die 
pen door!’. Elsbeth Vogel, senior counsel environment and 
safety Philips gaf de pen door aan Peter Prins van PRINS 
Projectmanagement.
 
Investeer in de kwaliteiten van de chef-koks voor de
leefomgeving
Met dank aan mijn voorgangers voor de inspirerende 
woorden over kookboeken en recepten voor de 
leefomgeving en goed bestuur. Ik wil het graag hebben 
over de kwaliteiten van de chef-koks in Nederland.
Natuurlijk is het belangrijk om goeie kookboeken en  
recepten te hebben. Als de basisregels voor het werken 
aan de leefomgeving eenvoudiger en duidelijker worden 
biedt dat meer ruimte voor snelheid en creativiteit. Maar 
het zijn uiteindelijk de chef-koks die bepalen of het 
eindresultaat eetbaar wordt. En dan heb ik het over de 
vele project- en programmamanagers die dagelijks werken 
aan verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.
Hun werkterrein is de afgelopen jaren ingrijpend 
veranderd. Ik heb dat aan de lijve ervaren op het Eiland 
van Schalkwijk, de Vlagheide en bij de ‘Ruit’ van 
snelwegen rond Eindhoven en andere projecten. Mondige 
en goed opgeleide burgers en ondernemers zijn, met de 
kennis en informatie via internet, steeds beter zelf in staat 
hun ideeën voor de leefomgeving vorm te geven. Dat is toe 
te juichen, maar betekent wel dat het aantal spelers in
de leefomgeving in korte tijd fors groter is geworden. In 
het verlengde daarvan zijn ook de geldstromen voor de 
vormgeving van de leefomgeving ingrijpend veranderd. 
Overheid en ontwikkelaar zijn niet langer op eigen kracht
in staat de leefomgeving vorm te geven, maar hebben de
ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers 
hard nodig. Daarnaast is er sprake van een toenemende 
politieke instabiliteit op alle niveaus. De politieke 
verschuivingen lijken bij elke verkiezing groter te worden 
en vragen steeds meer flexibiliteit van project- en 
programmamanagement.
Dan vraag ik mij af, wie kan er nog chocola van maken? 
Wordt er in de breedte voldoende geïnvesteerd in de 
kwaliteiten van de chef-koks voor de leefomgeving in 
Nederland? Heb jij daarop het antwoord Ab van Luin*?
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