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1. Context
Oefenen met omgevingsbewust werken

• Het project omgevingsbewuster wegen is een project uit het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 

(IFL). 

• Om de omgeving een actievere rol te laten nemen is er een vernieuwende aanpak gezocht en toegepast bij 

de Wegh der Weegen. Hierbij gaat het om een provinciale weg met een bijzondere geschiedenis en cultuur 

historische betekenis. 

• De stichting Wegh der Weegen heeft samen met de provincie Utrecht en vijf gemeenten een streefbeeld 

opgesteld. Hierbij lag de regie nadrukkelijk bij de stichting en speelden de overheden voornamelijk een 

faciliterende rol. 

• Het streefbeeld is een richtinggevend document waarin de ruimtelijke/ ontwikkelingsvisie voor de 

Wegh der Weegen is opgesteld in dialoog met de samenleving. 

• Hierbij is een innovatieve werkwijze toegepast waarbij de stichting samen met de wegbeheerders en 

alle omgevingspartijen een langjarige visie opstelt voor het beheer, de onderhoud en de ontwikkeling 

van de Wegh der Weegen. 

• De provincie Utrecht heeft hiervoor een subsidie verstrekt in het kader van de uitvoeringsverordening 

subsidie innovatieprogramma fysieke leefomgeving provincie Utrecht. 

• Nu het streefbeeld er staat, is het project toe aan een volgende stap; de daadwerkelijke uitvoering van het 

streefbeeld. 

• In opdracht van de provincie Utrecht is Common Eye gevraagd een evaluatie uit te voeren waarin de 

lessen en leerpunten van dit project worden geborgd en het gezamenlijk eigenaarschap wordt getoetst. 
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2. Eerste Bevindingen (1): 
Where you sit is where you stand

• De ondervraagde gesprekspartners geven een grote variatie aan beelden, visies en opvattingen aan 

als het gaat om het streefbeeld, het proces ernaartoe en het vervolg. 

• Die variëteit heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

• De positie en betekenis van het streefbeeld 

• De status en betekenis van De Wegh der Weegen zelf

• De rol van de Provincie Utrecht in het proces

• De positie en rol van de Stichting Wegh der Weegen

• Werkwijze en organisatie

• Het doorlopen proces

• Het vervolg

• Voorbeelden om deze variëteit te illustreren.
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2. Eerste Bevindingen (2): 
Where you sit is where you stand

• Het streefbeeld is een eerste stap om te komen tot iets ‘echts’

• ‘Het streefbeeld moet vertaald worden naar een omgevingsvergunning met een beeld kwaliteitsplan.’

• ‘Het streefbeeld... samen opstellen. En daarna uitvoeringsprogramma aan ophangen.’

• ‘Het hebben van streefbeeld is nog niet voldoende.’

• Het streefbeeld gaat over randzaken: het is een manier om andere beleidsterreinen dan mobiliteit een plek 

te geven.

• ‘Het streefbeeld gaat vooral over ‘randzaken’ als landschap en cultuurhistorie. Het dient doelen uit 

een ander beleidsveld.’

• Het streefbeeld is een tijdelijk product

• ‘Over een paar jaar zal het weer tijd zijn om het streefbeeld te herzien, aan te scherpen.’ 

• Het streefbeeld is niet van de provincie

• ‘Streefbeeld: samen gemaakt, maar is van de stichting.’

• Het streefbeeld is een leidraad bij handelen en niet meer dan dat

• ‘Het streefbeeld wordt gebruikt bij toekomstig onderhoud: het dient als leidraad bij beslissingen. En 

dan snappen wij dat er soms toch net andere beslissingen worden genomen door verkeersveiligheid 

etc.’
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2. Eerste Bevindingen (3): 
Where you sit is where you stand

• Het streefbeeld is globaal en geeft weinig houvast

• Het streefbeeld is een stijlboek en veel te algemeen. Ik moet er iets concreets van maken en dan 

spelen er andere zaken’

• Het is een bijzondere weg, maar dat maakt het niet anders dan andere wegen

• ‘Bij iedere weg heb je omwonenden die je goed moet betrekken.’

• Het is abstract: het was er eigenlijk niet

• ‘De Wegh der Weegen was een abstractum: het was niet meer zichtbaar’

• Het is een unieke weg en dus ook een uniek project

• ‘Het is een cultuurhistorische weg. Binnen de provincie is nog één zo’n weg die je op deze manier 

zou kunnen oppakken.’

• De weg is één van de vele opgaven van een provincie

• ‘De weg is… een opgave en is per definitie met meerdere partijen. Dit wordt nog niet gezien.’ 

• ‘Wegh der Weegen is een opgave.’
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2. Eerste Bevindingen (4): 
Where you sit is where you stand

De variëteit aan beelden, visies en opvattingen lijkt verwarrend, maar gaandeweg zien we in de 

interviewgesprekken twee perspectieven op de Wegh de Weegen, die principieel van elkaar verschillen en 

daardoor ook tot andere beoordelingen leiden:

1. Het perspectief waarin de opgave vertrekpunt van denken en handelen is. De Wegh der Weegen staat 

centraal en is het uitgangspunt voor een samenwerking tussen belanghebbenden. We zien de Wegh der 

Weegen als een samenhangende integrale opgave, en dat dicteert de samenwerkingstafel en de wijze 

waarop wordt gewerkt.

2. Het perspectief waarin de bestaande formele verantwoordelijkheden vertrekpunt van denken en handelen

zijn. De taakopvatting van de leidende institutionele partij is bepalend voor de scope van het project, en 

de interactie met de ‘omgeving’. 
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3. Referentiekader: 
Samenwerken met de omgeving of de omgeving betrekken
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Formele verantwoordelijkheid is 

vertrekpunt van handelen 

‘Het is een weg als alle anderen’

De opgave is vertrekpunt van handelen 

‘Het is niet zomaar een weg’

Duiding van de 

opgave

• Weg

• Mobiliteit, doorstroming 

• Functioneel object 

• Biotoop 

• Complex samenspel 

• Kruispunt van problemen etc.

• Identiteit

Rol van de 

provincie 

• Bevoegd gezag 

• Wie betaalt, bepaalt 

• Make the first and final move 

• Hoeder, mede-eigenaar van de opgave

• Regisseur/facilitator van het 

samenwerkingsproces

• Set the stage 

Rol deelnemers • Toets 

• Participatie

• Samenwerking 

• Volwaardige deelnemers / partners

Organisatie • Formele organisatie indeling/ 

instituties 

• Denken in functionele domeinen 

• Netwerken 

• Samenwerken 

• Over lijnen heen kunnen organiseren 

• Over tijd, flexibel en collectief

Overeenkomst • Taken en verantwoordelijkheden 

• Bestaande juridische instrumenten 

• Gezamenlijke ambitie, koers, richting

• Samenwerkingsovereenkomst

• Gedeelde middelen 

Leiderschap in 

de provincie 

• Lijn

• Op basis van formele macht/ positie 

• Met mandaat die over lijnen heen gaat 

• Gegund door de stakeholders 



4. Bevindingen (1): 
Wegh der Weegen als innovatieproces

• Wegh der Weegen is bedoeld als een experiment van opgavegericht werken en echte samenwerking met 

belanghebbenden met de omgeving. 

• Als zodanig lijkt het project niet te zijn gestart, met gevolg dat betrokkenen bij het experiment – afhankelijk 

van hun betrokkenheid bij het experiment – denken en handelen vanuit eigen uitgangspunten en 

referentiekader. Dat verklaart ook de variatie aan beoordelingen.

• Er is destijds (terecht) een kans gegrepen om energie en daadkracht bij betrokken burgers (de stichting) te 

benutten; één en ander is ondersteund met financiële middelen. Dat had ook een opportunistisch karakter. 

Dat is op zichzelf nog geen probleem als vervolgens maar duidelijkheid wordt gecreëerd omtrent de 

volgende onderwerpen:

• Wat is de exacte opgave, wat is het doel van dit experiment en aan de hand van welk referentiekader 

gaan we het experiment beoordelen? Zijn alle betrokkenen betrokken goed geïnformeerd en mede-

eigenaar van het proces?

• Wat betekent dat voor de samenstelling van de samenwerkingstafel, wie heeft welke rol, wat mogen 

we van elkaar verwachten, en hoe sturen we op resultaat en proces (hoe sturen we op het 

innovatieproces?). Hierbij hoeft het doel niet per se het resultaat te zijn. Hoe organiseren we ons? 

• Wanneer zijn we klaar, wat is de status van het resultaat en welk proces doorlopen we met elkaar om 

een vervolg te bepalen? 
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4. Bevindingen (2): 
Wegh der Weegen als innovatieproces

• Uit de gesprekken hebben we de indruk gekregen dat deze onderwerpen onvoldoende onderwerp van 

gesprek zijn geweest – met de belanghebbenden buiten de Provincie en ook binnen de Provincie.

• Dat leidt ertoe dat Wegh der Weegen – beoordeeld als innovatieproject – onvoldoende tot recht is 

gekomen:

• Het is niet geïnitieerd als een innovatieproject, waardoor buiten en binnen geen gedeeld besef van 

doelstelling, werkwijze en uitgangspunten bestond.

• Er was geen gedeeld referentiekader en het tussentijds evalueren van het project was niet 

voorhanden.

• Er is per saldo onvoldoende gestuurd op het proces (mede eigenaarschap, draagvlak bij 

omwonenden, samenwerking binnen Provincie). 

• De partijen lijken nu in een vacuüm te verkeren voor wat betreft de status van het streefbeeld en het 

vervolg. 

• Zonder actieve interventie treden als vanzelf de bestaande reflexen in werking. Het kan zijn dat het 

experiment niet verder reikt dan het realiseren van het streefbeeld, maar in een 

samenwerkingsomgeving is dat een afspraak aan de samenwerkingstafel (lees: bekend en gedeeld 

door de deelnemers aan het project).

• Daarin schuilt een zeker risico, aangezien belanghebbenden buiten de Provincie het niet zien als een 

experiment, maar als een werkelijkheid.
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4. Bevindingen (3): 
Wegh der Weegen als proces om de omgeving te betrekken

• Dat neemt niet weg dat er uit het proces belangrijke lessen kunnen worden geleerd. Maar daarbij is het wel 

van belang welk referentiekader we dan hanteren. Een aantal gesprekspartners beoordeelt Wegh der 

Weegen vanuit dit referentiekader. 

• Gesprekspartners die het project Wegh der Weegen zien als proces om de omgeving te betrekken, komen 

tot de volgende beoordeling:

• ‘De Wegh der Weegen is een interessante poging om meer initiatief te leggen bij de omgeving.’

• ‘Dat is in dit geval goed gelukt; de weg leent zich ervoor en er was energie en daadkracht. Het 

resultaat mag er zijn. Sommigen vinden het te abstract (stijlboek), anderen gedetailleerd, maar als 

resultaat van een initiatief van de omgeving is het een mooi resultaat.’

• ‘Nu moeten we aan het werk en dan ligt de bal weer bij de Provincie. Wel lastig want de middelen 

komen via de verkeerskundige kanalen en daar gaat het toch om bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid.’ 

• ‘Zo’n initiatief is een interessant instrument om beeldvorming te doen, maar in de uitvoeringsfase 

vallen we toch terug op bestaande werkwijzen.’

• ‘Vanuit dat perspectief zou het wel lastig kunnen zijn als de stichting daar hogere verwachtingen bij 

heeft. Hoe nu verder met stichting is niet erg duidelijk.’ 

• Overall: geslaagd project; nuttig in de voorbereidende fase. Neem de lessen mee naar volgende trajecten 

van vergelijkbare aard.  
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4. Bevindingen (4): 
Wegh der Weegen als samenwerkingsproject met 

belanghebbende partners

• Een aantal gesprekspartners beoordeelt Wegh der Weegen vanuit het referentiekader: Wegh der Weegen

is een samenwerkingsproject met belanghebbende partners. 

• Op basis van de gesprekken komen we dan tot de volgende bevindingen:

• De Wegh der Weegen was een interessante poging maar er was geen sprake van échte 

samenwerking, er is niet ge-cocreëerd. 

• Er zijn verwachtingen gecreëerd ten aanzien van de status van het streefbeeld, namelijk dat het ook 

een leidraad is voor vervolg. Het is de vraag of dat bij alle partners en ook binnen de Provincie als 

zodanig wordt ervaren.

• Er is niet samen gestuurd op het gezamenlijke proces: de stichting stuurde vooral op inhoud (voor 

hen was het geen experiment), de Provincie probeerde op proces te sturen, maar heeft het wellicht 

te zeer los gelaten. 

• De samenwerking heeft niet geresulteerd in een gezamenlijk handelingsperspectief voor vervolg.
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4. Bevindingen (5): 
Wegh der Weegen als poging tot opgavegericht werken

• Wegh der Weegen kan en wordt door sommigen ook gezien als een poging om te werken met 

opgavegericht werken binnen de Provincie. 

• Vanuit dat referentiekader komen we tot de volgende overwegingen:

• Het is niet gemakkelijk gebleken om een eensgezind beeld te ontwikkelen over de vraag wat of welke 

opgave De Wegh der Weegen nu feitelijk is. Is het een weg als alle anderen, of is het niet zomaar 

een weg? Beide beelden zijn niet juist of onjuist, maar belangrijk is dat daar een gedeeld beeld over 

ontstaat.

• Het vinden van een centrale verbinder, een provinciale ‘primus inter pares’ voor zo’n opgave is lastig 

omdat het buiten de bestaande categorieën valt. Het heeft consequenties voor de aanwending van 

middelen en dan komen categorale taken en projecten altijd van rechts.

• De primus inter pares ervaart het als een lastige taak om disciplines echt bij elkaar te brengen (in dit 

geval bereikbaarheid, verkeersveiligheid, cultuurhistorie, ecologie)

• Het risico bestaat dat bestaande middelenstromen een stempel drukken op het verloop van het 

proces en het vervolg (wordt het niet gewoon weer een verkeerskundig project?)

• Zonder status, sturingskracht en middelen is het moeilijk om opgavegericht te denken en te 

handelen.
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5. Issues en aandachtspunten: 
Wat is hier nu de opgave?

De identificatie en formulering van issues en aandachtspunten is ook gerelateerd aan het 

referentiekader dat je kiest:
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Wegh de Weegen als 

innovatieproject of –proces

Wegh de Weegen als 

proces om de omgeving te 

betrekken

Wegh der Weegen als 

samenwerkingsproject met 

belanghebbende partners

Wegh der Weegen als 

poging tot opgavegericht 

werken

• Duiding van de opgave

• Innovatie project- / 

procesmatig benaderen

• Gedeeld referentiekader 

ontwikkelen, en daarop 

sturen

• Welk vervolg geven we 

aan dit experiment?

• ..

• Duiding van de opgave

• Verwachtingen bij de 

omgeving

• Helderheid over de 

status van het 

streefbeeld en het 

vervolg

• ..

• Duiding van de opgave

• Gedeeld beeld bij de 

opgave

• Verwachtingen bij de 

partners

• Actieve participatie in de 

samenwerking door alle 

deelnemers

• Invulling van het  

procesmanagement

• Helderheid over de 

status van het 

streefbeeld en het 

vervolg

• ..

• Duiding van de opgave

• Gedeeld beeld van de 

opgave

• Expliciet formuleren van 

het organisatie 

ontwikkeldoel en dat 

delen

• Welk vervolg geven we 

aan dit experiment?

• ..



6. Conclusie en aanbevelingen: 
Wegh der Weegen brengt u bij een kruispunt

In hoeverre draagt het resultaat bij aan het oorspronkelijke doel: Hoe kunnen we initiatieven, ideeën en voorstellen uit de 

omgeving meenemen bij de voorbereiding van het beheer en onderhoud van provinciale wegen?

• Het bestaan van het Streefbeeld bewijst dat het mogelijk is om initiatieven, ideeën en voorstellen uit de omgeving 

mee te nemen. Het is vooral zaak een visie te ontwikkelen hoe je je als Provincie wilt positioneren bij welk type 

vraagstukken: Welke mate van samenwerking vind je van toepassing bij welk type opgaven?

Draagt het resultaat en dit proces bij aan de ambities van de mobiliteitsvisie (versterken, verbinden en vernieuwen) en 

kan deze werkwijze gebruikt worden bij andere provinciale wegen?

• Het is een proces geweest waaruit gesprekspartners individueel verschillende lessen hebben getrokken. Het is nu 

zaak om die lessen te bundelen en er een nuttig vervolg aan te geven met een zekere verankering in de organisatie.

Wat is de bijvangst?

• WdW is een briljant gekozen object om dit experiment mee te doen. Het heeft het verschil tussen twee benaderingen 

scherp gemaakt. Beide benaderingen zijn legitiem; maar Provincie is van oudsher ingericht op één van de 

benaderingen en het instrumentarium van de andere samenwerkingsgerichte benadering is nog in ontwikkeling.

• De geleerde lessen met betrekking tot de functie van samenwerking met de omgeving, in het kader van het opgave 

gerichte werken, zouden bijvangst kunnen zijn.

Is er sprake van gezamenlijk eigenaarschap zowel intern als extern?

• Juist op dit op dit punt lijkt er minder bereikt dan mogelijk was, vooral door het initiatief volledig te beleggen bij de 

stichting. Een meer gezamenlijke en dwingender procesvoering zou wenselijk zijn (maar vergt ook een stevige inzet). 

Met name draagvlak en gezamenlijk eigenaarschap voor vervolg is nog onduidelijk.
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6. Conclusie en aanbevelingen: 
Wegh der Weegen brengt u bij een kruispunt

Wat ging goed: 

• De moed en inzet om met dit onderwerp te 
participeren

• Het mobiliseren van de stichting

• De keuze van de Wegh der Weegen als 
innovatieproject

• De participatie bijeenkomsten  

Wat kan beter: 

• De opzet en sturing als een innovatieproject 

• De inbedding binnen de Provinciale organisatie 

• Helderheid over doel, referentiekader, status 
resultaten, lengte van de samenwerking, 
verhoudingen aan de samenwerkingstafel, etc

• De actieve samenwerking met de stichting en 
andere partners (co-creatie)

• Verwachtingenmanagement naar partners over 
vervolg
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Gehanteerde methode
Aanpak

• Om te komen tot een evaluatie van het project Wegh der Weegen zijn de volgende stappen doorlopen: 

• Deskresearch: 

• B-stuk voorstel Gedeputeerde Staten van Utrecht (2018)

• Intentieovereenkomst (2017)

• Het Streefbeeld – Wegh der Weegen (2018)

• Jaarverslag Wegh der Weegen (2015)

• Plannen 2017 – 2018 Wegh der Weegen

• Interviews: 

• 11 interviews met diverse betrokkenen vanuit de provincie Utrecht en Stichting Wegh der Weegen.  

• In ieder gesprek is in meer of mindere mate aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

• De leerpunten van de betrokken partijen aangaande het proces en het resultaat 

• Het gezamenlijk eigenaarschap 

• De vervolgstappen naar de uitvoering van het streefbeeld 

• Een gezamenlijke bijeenkomst: 

• De bevindingen en de analyse worden aan de betrokkenen gepresenteerd op 16 oktober 2018. 
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Gehanteerde methode
Respondenten

Naam Organisatie

Carola Berkelaar Provincie

Chris Klemann Provincie

Roland Blijdenstijn Provincie

Diederik Theunissen (per 
email twee vragen gesteld)

Provincie

Marc Klinkers Provincie

Karin Hengeveld Provincie

Dennis Straat Provincie

Marrielle Hoefsloot Provincie

Yvonne Kroon Provincie

Fons Asselbergs Stichting

Rudie Boekhoven Stichting

Hans Voorberg Stichting
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Gehanteerde methode
Model
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