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VERDIEPING

Bewoners via ‘uitdaagrecht’ aan zet bij
herbestemmen erfgoed

Ruim baan
voor de burger
Veel gemeenten kennen regelingen om burgerinitiatieven te
ondersteunen. Het ‘uitdaagrecht’ wordt binnenkort opgenomen
in de Gemeentewet. Er moet echter heel wat meer gebeuren om
dit instrument meer te laten zijn dan een papieren mogelijkheid.

Het uitdaagrecht (‘right to challenge’) maakt het burgers mogelijk om publieke
taken voor buurt en gemeenschap op zich te nemen. Burgers kunnen zo diensten en middelen overnemen die de overheid zelf uitvoert of aanbesteedt.
Daarmee ontstaat er naast overheidstaken, vrijwilligerswerk en marktwerking
een vierde manier om publieke taken uit te voeren: het burgerinitiatief dat een
claim kan leggen op publieke middelen. Zo’n burgerinitiatief kan bijvoorbeeld
bestaan uit een burgerplatform, een maatschappelijke onderneming of een
erfgoedgemeenschap.
Veel gemeenten hebben al ervaring met dit instrument, geïnspireerd op de
zogeheten buurtrechten uit het Verenigd Koninkrijk, waar het bekend staat
als right to challenge. In Nederland wordt het instrument op bescheiden schaal
toegepast op uiteenlopende terreinen als de inrichting van de eigen straat,
woon-zorgprojecten, de opzet van een wijkwerkbedrijf, groen- en landschapsbeheer, zelfbeheer van buurthuizen en exploitatie van cultureel erfgoed.
Binnenkort wordt het uitdaagrecht opgenomen in de Gemeentewet, als
aansporing voor gemeenten er meer mee te doen.
Volgende generaties
Het denken over het uitdaagrecht bij erfgoed is de afgelopen jaren op gang
gekomen door het Europese verdrag van Faro. Dat verdrag regelt dat burgers
(mede)bepalen wat erfgoedwaardig is, toegang moeten hebben tot dat erfgoed
en dat erfgoed ook ingezet moet worden voor maatschappelijke waarden en
doelen, bijvoorbeeld de strijd tegen jeugdwerkeloosheid. Niet regeringen of
erfgoedprofessionals moeten bepalen wat waard is om te behouden en door
te geven aan volgende generaties – burgers moeten de kans krijgen daarin
een bepalende rol te spelen. En Faro impliceert dat burgerinitiatief nodig is
om erfgoed meer dan nu in te zetten voor bredere maatschappelijke doelen.
Bij een ‘erfgoedchallenge’ kun je denken aan het beheer of de koop van een
erfgoedwaardig pand, budgetten voor beheer en educatie van erfgoedcollecties
of middelen om tradities en gebruiken in stand te houden en te vieren. Een
voorbeeld van een erfgoedchallenge is de exploitatie van de dorpskermis in
Berghem, gemeente Oss. De stichting Berghem Events heeft met succes in
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Bewoners uit de Amsterdamse buurt De Baarsjes bouwden een
monumentaal schoolgebouw om tot de wijkonderneming MidWest:
een plek voor doeners. Hier betuigen bewoners en ondernemers
hun steun voor deze sociale onderneming. | Foto Bram Budel

Burgerinitiatieven kunnen
voorkomen dat veel naoorlogse
gebouwen worden gesloopt of
te radicaal worden herbestemd
samenwerking met de horecaondernemers de organisatie van
deze kermis uitgedaagd.
Dit soort burgerinitiatieven zijn ook van groot belang omdat
zeker voor veel naoorlogse gebouwen sloop of te radicale
herbestemming dreigt.
In aanloop naar de ondertekening van het verdrag van Faro
maakt de Nederlandse regering een uitvoeringsagenda. Daarin zal veel aandacht uitgaan naar de maatschappelijke verankering van erfgoed en, zo schreef de minister van Onderwijs
Cultuur en Wetenschap (OC&W) in 2018: ‘Burgers en lokale
verenigingen krijgen de mogelijkheid om zelf voorstellen in te
dienen voor het gebruik en behoud van erfgoed in hun directe
omgeving (‘right to challenge’).’
Ondoorgrondelijke systemen
De ervaringen met het uitdaagrecht zijn nog beperkt, en
succesvol zijn ze meestal niet. Waar ingezet wordt op het
uitdaagrecht eindigt het vaak toch in extra subsidie, tijdelijk
gebruik en meer steun voor vrijwilligerswerk. Dat komt vooral
door de wijze waarop de overheid haar financiële systemen,
organisatie en procedures heeft ingericht. Denk aan verkokering, onwrikbare geldpotjes, ondoorgrondelijke systemen
en procedures, te zware kwaliteitseisen en de gerichtheid
op grote marktpartijen en instituties. Daar kom je als bewoners die aanspraak willen maken op taken en middelen niet
zomaar tussen.
De harde botsing tussen het uitdaagrecht en de systeemwereld komt ook door wat burgerinitiatieven in de kern
zijn. Ze koppelen meerdere maatschappelijke terreinen en
waarden (werk, zorg, erfgoed, samenlevingsopbouw), wat
slecht past op de verkokerde systemen en de bijbehorende
financiële verantwoordingen. Bovendien is de doorgaans
spannende mix van activisme en maatschappelijk ondernemerschap geen sinecure voor een overheid die gewend is
de wereld in te delen in vrijwilligersorganisaties van bewoners
en commerciële bedrijven. De initiatieven beginnen bovendien vaak klein en groeien gestaag en organisch, terwijl de
overheid het liefst taken overdraagt aan partijen die al aan
veel kwaliteitsstandaarden voldoen, een degelijk trackrecord
hebben en financieel stevig zijn.
Regelen en ritselen
Deze mismatch tussen de systeemwereld en de logica van
burgerinitiatieven is zo sterk dat challenges vaak worden afgeraden en omgezet in een goed gesprek over betere samen61

Het uitdaagrecht is
een steun in de rug
voor het verdrag van
Faro dat erfgoed ziet
als eigendom van
de gemeenschap

werking tussen initiatieven en de overheid – en zo toch
weer in de hoek van subsidie en experiment terechtkomen. Dat maakt de initiatieven sterk afhankelijk van
de goodwill van ambtenaren die gewend zijn via hun
contacten van alles te regelen en ritselen. Het is zaak
om dit regelen en ritselen om te zetten in een betere
hulpstructuur. Denk aan een loketfunctie, een subsidie
om een challenge uit te werken en hulp van ambtenaren
en specialisten op het terrein van participatie, buurtgericht werken en erfgoed. Daarnaast is het uitdaagrecht
gebaat bij een bredere systeemverandering waar in het
land al her en der mee geëxperimenteerd wordt. Hieronder worden de belangrijkste daarvan uitgewerkt.
Meervoudige waardecreatie
De overheid moet beter leren denken, rekenen en aanbesteden in termen van meervoudige waardecreatie en
daarmee de verkokerde structuren openbreken. Buurten bewonersinitiatieven die erfgoed beheren of er zelf
eigenaar van worden, leveren in de regel de volgende
waarden op:
• maatschappelijk eigenaarschap van erfgoed;
• gemeenschapsvorming, ontmoeting en zorg voor
elkaar;
• een mix van werk, zorg, activering en wijkeconomie;
• bewoners ervaren erfgoedwaarde;
• minder kans op verwaarlozing van het erfgoed;
• blijvende verbinding met de trots en ziel van de
gemeenschap.
Het gaat dus om veel meer dan alleen een kille spreadsheet van kosten en baten. En ook financieel gezien
bespaart de overheid door niet al het werk professioneel
aan te besteden. Burgerinitiatieven bereiken aanzienlijke
kostenbesparing door een combinatie van vrijwilligerswerk, professioneel onderhoud, soberheid, aanboren
van andere geldpotjes en koppeling met kleine commerciële activiteiten.
Op veel plekken wordt er gewerkt aan modellen om deze
meervoudige waardecreatie zichtbaarder te maken en
waar mogelijk in geld te vertalen. De Rijksgebouwendienst en het Atelier Rijksbouwmeester hebben stappen
in die richting gezet – lees het rapport ‘Het Rijk als rentmeester; sturen op maatschappelijke meerwaarde’.
Er zijn al diverse praktijkvoorbeelden van deze benadering. Zoals de voormalige gevangenis in Utrecht, een
burgerinitiatief als onderdeel van een groter consortium,
dat laat zien dat ook bij grote projecten burgerinitiatieven een rol kunnen spelen. Overheden kunnen in de programma’s van eisen bij tenders en in herbestemmingsvoorwaarden opnemen dat ontwikkelende partijen
ruimte moeten bieden aan buurt- of bewonersinitiatieven, al dan niet door ze op te nemen in intekenende consortia.
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Protesten bij de ‘paupervilla’ in Kampen. Na een
jarenlange strijd tussen erfgoedverenigingen en de
gemeente is de vervallen stadsvilla alsnog gesloopt.
| Foto Freddy Schinkel

Financiering
Een aantal gemeenten experimenteert met wijk-, buurten burgerbegrotingen, die tot op wijkniveau inzichtelijk
maken waar het geld aan wordt besteed en in hoeverre
burgers daar een beroep op kunnen doen. In de gemeente Groningen is dat gekoppeld aan het uitdaagrecht. De
gemeenteraad heeft bepaald dat de gemeente in haar
financiële verantwoording en systemen moet zorgen dat
bewonersinitiatieven begrijpen hoe het geld wordt verdeeld en ze ondersteunen om daar een uitdaging op te
doen. Dat kan al enorm helpen.
Burgerinitiatieven hebben meestal beperkte financiële
draagkracht en banken zijn weinig toeschietelijk. Maar
het draagvlak in de samenleving is groot. Via bijvoorbeeld crowdfunding, het uitgeven van obligaties en een
waaier aan subsidiepotjes en goede doelenfondsen worden degelijke maatschappelijke businesscases gemaakt.
Overheden kunnen daarbij het laatste zetje geven met
instrumenten als gespreide betaling, voorfinanciering en
tijdelijk beheer of gebruik met recht op koop op termijn.
Voorrang voor de buurt
Het uitdaagrecht op erfgoed zal voor een belangrijk deel
gaan over gebouwen, denk aan buurthuizen, publieke
gebouwen die hun functie verliezen zoals scholen,
ziekenhuizen, bibliotheken, gevangenissen en politiebureaus.
Om burgerinitiatieven een kans te geven op exploitatie
of verwerving van die gebouwen is een ander buurtrecht

De voormalige Gasfabriek in Alkmaar is met een groep vrijwilligers –
gesteund door lokale partners en donateurs – getransformeerd naar
een groene horecaspot. | Foto Claire de Bruin

nodig. De Utrechtse gemeenteraad nam in 2021 een motie aan die
bewonersinitiatieven het zogeheten ‘eerste biedingsrecht’ op gemeentelijk vastgoed gunt. De overheid moet panden eerst aan de
buurt aanbieden alvorens ze op de markt te brengen. Ook onder
meer Arnhem en Amsterdam zijn voornemens dit recht in te voeren.
Verschillende gemeenten zien het uitdaagrecht, het eerste biedingsrecht, de buurtbudgetten en het planrecht (recht om als buurt zelf
plannen voor de openbare ruimte te maken) als samenhangend
pakket buurtrechten. Het is dan ook raadzaam om het uitdaagrecht
niet als apart instrument te regelen maar in te bedden in een samenhangend systeem van buurtrechten.
Coalities bouwen
Het uitdaagrecht is al met al een steun in de rug voor de ambitie van het
verdrag van Faro om erfgoed te zien als eigendom van de gemeenschap.
Het instrument zal echter een bescheiden rol vervullen als de overheid
haar eigen systemen niet aanpast – denk aan de financiële huishouding,
de aanbestedingsregels, ontkokerde waarderingsmodellen, het vastgoedbeleid en de hulpstructuren voor burgerinitiatieven.
Aan de kant van de initiatiefnemers is het zaak om coalities te bouwen
van buurtbewoners, maatschappelijk ondernemers en erfgoedspecialisten. Hun taak is een degelijke maatschappelijke businesscase voor een
erfgoedchallenge te maken en daar steun voor te mobiliseren. Bij elkaar
opgeteld kunnen vele kleinere challenges samen iets groots opleveren.
Laten we met elkaar afspreken dat we deze kans ook gaan benutten.
Frans Soeterbroek werkt als socioloog, publicist, activist en adviseur aan de
democratisering van leefomgeving. Hij is eigenaar-directeur van
DE RUIMTEMAKER.

Voorbeelden van succesvolle
‘challenges’
• Een parochiekerk uit 1958 in het
buurtschap Boskant (gemeente
Sint-Oedenrode) sloot in 2010 zijn
deuren in afwachting van sloop.
Een groep bouwvakkers die zelf
aan de kerk had gebouwd wist via
een burgerinitiatief een met de kerk
verbonden kapel te redden en in
functie te houden.
• De oude marechausseekazerne in
Maastricht is onderhands verkocht
aan een coöperatie van lokale ondernemers met als maatschappelijke
missie jongeren weer op het goede
spoor te krijgen.
• Bij het herbestemmen van de
voormalige Gevangenis Wolvenplein
in Utrecht is de tender gewonnen
door een consortium met daarin
een burgerinitiatief.
• Een verpauperde gasfabriek in
Alkmaar is door een bewonersbedrijf met behulp van een lening,
startkapitaal van fondsen en eigen
inbreng, getransformeerd tot
een prachtige locatie.
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