Planologische discussie tussen twee gemeenten
Beginsituatie
De ene gemeente betwist de planologische ruimte voor een plan voor
bovengemeentelijke sportfaciliteiten van de andere gemeente. Een hogere
toetsende overheid ziet veel tijd verloren gaan met het “gekissebis” en wenst
niet passief te blijven. Hij ziet de papiermolen alleen maar draaien, met als enig
resultaat het produceren van veel nota’s en procedures. Deze topambtenaar
wenst preventief in te grijpen, maar kan dit niet zelf doen en ziet kans voor een
bemiddeling door een derde en polst mijn bereidheid. Ik vraag een opdracht om
het veld te verkennen van beide gemeentes samen. Dit wordt gecommuniceerd
en conform besloten door beide gemeenten.
Bemiddeling
Ik heb eerst “gependeld” op ambtelijk niveau tussen de beide partijen om de
ware aard van de patstelling te ontdekken en alle betrokkenen, waaronder ook
de gebruikers van de faciliteiten, te leren kennen. Er waren veel verborgen
agenda’s (historische rivaliteit, elkaar de loef afsteken, afsnoepen van
investeerders). Ik heb partijen bereid gekregen weer met elkaar aan tafel te
gaan, met name door mijn onafhankelijkheid en enkele relativerende
opmerkingen van een buitenstaander, die zich verbaast over de gang van
zaken. Uiteindelijk en na enig dralen, ontstond er een beetje wederzijds begrip
voor het gezamenlijk belang: Eén van de twee gemeenten kon maar scoren met
dit plan of geen van de twee. Dit inzicht leidde tot enig voorzichtig nadenken
over mogelijke oplossingen.
Het voorstel om mediation te overwegen, werd door beide partijen
overgenomen is in gezamenlijk overleg uitgewerkt. Vervolgens is het voorstel
via de ambtelijke weg naar de bestuurlijke top gebracht. De wethouders hebben
“samen eens bijgepraat”, waarna het voorstel aanvaard is door beide
gemeentebesturen.
Resultaat
Het resultaat van dit pre-mediation traject is:
• Herstel van de onderlinge bestuurlijke verhoudingen
• Identificatie van het thema waar alles om draaide
• Draagvlak bij de gebruikers van de sportvoorzieningen voor een bestuurlijke
oplossing op intergemeentelijk niveau.
• Het beëindigen van de discussie tussen beide gemeenten
• Het weer in gesprek komen met elkaar
• De bereidheid om samen naar oplossingen te zoeken voor de kwestie.

