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Projectontwikkelaars en aannemers 
willen bouwen en vinden het ver-
krijgen van de benodigde toestem-
mingen maar vervelend en hinder-

lijk. Op het moment dat wij voor aanvang 
van de bouw de boel helemaal in kannen en 
kruiken hebben, zie je bij iedereen een enor-
me rust ontstaan. Men vindt het heerlijk dat 
het allemaal geregeld is en dat geeft ons weer 
voldoening. Toen we dit bedrijf acht jaar ge-
leden startten, was dit booming business. Veel 
projecten werden opgestart wat zorgde voor 
veel vraag naar door ons te verzorgen bestem-
mingsplan- en samenhangende vergunning-
procedures. En het moest allemaal zo snel 
mogelijk.’ 

‘De tijden zijn veranderd, er worden veel 
minder projecten gestart maar wanneer een 
project uiteindelijk tot uitvoering komt, is er 
ook direct behoefte aan onze dienstverlening. 
Vertraging in de toestemmingsprocedures was 
voorheen niet zo’n probleem, vastgoed en 
grond namen immers als vanzelf in waarde 
toe. Als er een jaartje langer over werd ge-
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daan, werd het alleen maar meer geld waard. 
Die tijd van vanzelfsprekende waardestijging 
is echter achter ons, vertragingskosten door 
doorlopende rentekosten zijn niet meer met 
waardestijgingen te compenseren. Als je dan 
tegen een slechtlopende of vergeten proce-
dure aanloopt, waardoor je een jaar of meer 
moet wachten, komt het hele project onder 
druk te staan. De financiële last is dan moei-
lijk of zelfs helemaal niet te dragen.’ 

‘Wij zijn ons in de loop der jaren dan ook 
veel meer gaan specialiseren in wat wij “per-
missiemanagement” noemen. Permissiema-
nagement houdt in dat wij het gehele traject 
begeleiden van ‘willen’ naar ‘mogen’. Daar-
voor voelen wij ons verantwoordelijk. En we 
halen alles uit de kast om een initiatief, on-
geacht de omvang, mogelijk te maken. Wat 
ons betreft mag geen enkele ontwikkeling 
stranden of onnodig vertraging oplopen, 
want elk initiatief verdient een soepele af-
handeling. Permissiemanagement start bij 
het vaststellen van de totale vergunningen-
last van de beoogde ontwikkeling. Het dient 

als basis voor de strategie 
die nodig is om al die 
vergunningen, ontheffin-
gen, vrijstellingen en be-
stemmingsplanwijzigin-
gen binnen te krijgen.’

‘De regelgeving veran-
dert snel, mede door in-
breng vanuit Europa. De 
afgelopen jaren zijn in 
Nederland nieuwe in-
strumenten geïntrodu-
ceerd, zoals een omge-
vingsvergunning, een 
coördinatieregeling, de crisis- en herstelwet. 
Allemaal nieuwe juridische instrumenten om 
het proces te vereenvoudigen, alleen: je moet 
er wel mee weten om te gaan, en dat blijkt 
vaak toch erg complex. Regels zijn ervoor 
om ieders belangen, juist ook die van de om-
geving van het project, te laten meewegen. 
Maar het scheelt enorm wanneer je vanuit 
een weldoordachte strategie de vergunnin-
genlast benadert en er bijvoorbeeld in slaagt 
om zestien procedures in één keer in de co-
ordinatieregeling te laten passen. Dan hoef je 
maar één keer de weg naar de rechtbank of 
de Raad van State af te leggen in plaats van 
zestien keer. Deze regeling is lang niet bij 
iedereen bekend of men voelt zich niet zeker 
genoeg om deze toe te passen. Wij vervullen 
een proactieve rol en zorgen ervoor dat deze 
instrumenten wél worden ingezet, en op de 
juiste manier. Met als resultaat dat het risico 

op fouten zo klein mo-
gelijk wordt. Een project 
is immers het meest 
kwetsbaar als het ter in-
zage ligt.’

‘Samenwerking tussen de 
verschillende partijen is 
voor ons het sleutel-
woord. Zonder samen-
werken komt vandaag de 
dag geen project meer 
van de grond. Nauwe 
samenwerking tussen 

overheid en initiatiefnemer is essentieel, ge-
richt op gezamenlijk doelen en oog voor el-
kaars belangen. Onze rol is deze partijen sa-
men te brengen en het proces zo soepel mo-
gelijk te laten verlopen. We dienen daarbij 
ieders belang. De ambtenaar wordt afgere-
kend op de zorgvuldigheid van zijn beslissing, 
de projectontwikkelaar wordt beloond omdat 
hij bereid is risico’s te lopen. Dat zijn twee 
werelden die de handen ineen moeten slaan 
om er een succesvol project van te maken. Dit 
vereist specifieke adviseurs: gedreven com-
municatieve, sociaal vaardige mensen, die al-
tijd oog hebben voor de vraag: “hoe krijg ik 
dat project nu verder?” We hebben voor de 
naam Mees gekozen omdat deze veelgebruik-
te jongensnaam staat voor: gretig, vastbera-
den. Om aan te geven dat wij gedreven en 
vastberaden zijn ieder project mogelijk te ma-
ken: van willen naar mogen.’

‘

MIjn staD

als net niet geboren maar wel geto-

gen Zoetermeerder weet erik-Jaap 

scheer wat zijn stad nodig heeft: 

koester de moderne gezinsstad 

met alle voorzieningen die er al zijn, 

zorg voor meer samenhang in de 

stad, maak clusters en realiseer 

een betere aansluiting daartussen. 

Favoriete plek: de dorpsstraat, 

waar zijn bedrijf is gevestigd. Lekker 

even met klanten om de hoek een 

broodje eten. nu nog meer bedrij-

vigheid en een betere verbinding 

met het stadshart, dan komt de 

dynamiek vanzelf. 
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