
Ervaringen en lessen 
van Ruimte in Regels
Oplossen juridische belemmeringen voor innoverende ondernemers

Programma van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In deze factsheet leest u welke werkwijze wij bij het loket Ruimte in Regels hanteerden. En wat wij tijdens het programma aan 
lessen hebben geleerd. Wij willen hiermee andere collega’s binnen de (rijks)overheid een quickstart geven bij het oplossen van 
belemmerende regelgeving voor ondernemers. Eind 2019 wordt het loket gesloten.
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Waarom het loket Ruimte in Regels? 
De overheid wil ondernemers meer mogelijkheden 
bieden om in te spelen op maatschappelijke uitdagingen 
zoals de transitie naar een sterke, duurzame en circulaire 
economie. Maar wat als ondernemers daarbij tegen 
juridische belemmeringen aanlopen?

Door de snel opeenvolgende innovatieve ontwikkelingen 
wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de 
flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van beleid en 
wetgeving. De ministeries van EZK en IenW richtten 
daarom als een antwoord op die behoefte in 2014 het 
interdepartementale programma Ruimte in Regels op. 
Met dit programma zochten we naar oplossingen voor 
juridische obstakels bij innovaties.

Onze wet- en regelgeving is niet altijd berekend op 
nieuwe ontwikkelingen of technieken. Met name startups 
en MKB bedrijven lopen nog weleens tegen problemen 
aan. Het digitale loket van Ruimte in Regels was een 
laagdrempelige toegang tot de overheid om onnodige 
belemmeringen aan de kaak te stellen. Hier konden 
ondernemers - van startup tot groot concern - melding 
doen van belemmerende regelgeving.

In vogelvlucht
In de periode van 2014 tot en met april 2019 kreeg Ruimte 
in Regels ongeveer 750 meldingen binnen. Van deze 
meldingen zijn ruim 400 opgepakt voor verdere 
behandeling. Van deze belemmeringen ging het in ruim 
200 gevallen om klassieke belemmeringen waarin de 
ondernemer daadwerkelijk een concrete belemmering in 
wet- en regelgeving ervoer. Zo’n 100 van deze klassieke 
belemmeringen zijn ‘opgelost’ – de ondernemer kon 
verder met ondernemen. Ongeveer 70 van deze 
belemmeringen zijn bij een beleidsdirectie of andere partij 
belegd. Daarnaast zijn ondernemers verder geholpen met 
vragen om informatie of ondersteuning bij lopende 
trajecten.

Resultaten online delen
De uitkomsten van de meldingen deelden we via de 
programma website. Als we veel belemmeringen op één 
en hetzelfde onderwerp ontvingen, bekeken we of er 
specifiek voor dat onderwerp een handleiding of 
factsheet zinvol was. Zo’n factsheet stelden we dan op in 
overleg met betrokken beleidsdirecties en de 
ondernemers.

Werkwijze Ruimte in Regels

Ruimte in Regels maakte gebruik van een vaste methodiek om alle meldingen te behandelen. 
Deze methodiek ziet u geïllustreerd in onderstaande infographic:
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Waardevolle lessen Ruimte in Regels

Focus op belemmeringen van individuele 
ondernemers
Het oplossen van problemen gaat meestal over de 
specifieke details van de casus. De ondernemer die ook 
werkelijk de belemmering ervaart in de praktijk kent de 
details. Het is daarom belangrijk om alleen 
belemmeringen van individuele ondernemers op te 
pakken en niet via de input van onderzoekers en 
brancheverenigingen. Dit laatste zorgt vaak voor 
onvoldoende specifieke informatie.

Verwachtingen ondernemers managen
Om te voorkomen dat ondernemers verwachten dat de 
aanpak al hun problemen wat betreft wet- en regelgeving 
zal oplossen, is het verstandig om duidelijk aan te geven 
voor welke onderwerpen een ondernemer bij het 
programma terecht kan (en waarvoor niet).

Eén verantwoordelijke casemanager
Om effectief te kunnen zijn, is het van belang dat er één 
duidelijke casemanager/ procesmanager is die de regie in 
handen heeft. Deze casemanager is de schakel tussen 
beleid, uitvoering en ondernemers. De houding en 
kwaliteiten van de casemanager zijn belangrijk want 
begrip van elkaars taal, rol en visie is essentieel. De 
casemanager moet in staat zijn zich in te leven in de 
verschillende werelden van ondernemers, uitvoerders en 
beleid.

Heldere communicatie en verwachtingsmanagement
Het is belangrijk om vooraf verwachtingen te managen 
over wat je als casemanager wel en niet kan en waar de 
grens ligt. Dit schept helderheid voor de ondernemer, ook 
al is dit antwoord niet wenselijk. Geef bewust aan dat er 
verschillende soorten belemmeringen zijn en wat dit 
betekent voor de ondernemer, ook wat betreft 
doorlooptijden.

Achterhaal de vraag achter de vraag
De vraag waarmee de ondernemer in eerste instantie 
binnenkomt, is vaak niet de echte vraag of de kern van het 
probleem. Om erachter te komen waar de echte 
knelpunten en oplossingen zitten, is het belangrijk om 
goed in gesprek te gaan en daar de tijd voor te nemen.

Multidisciplinair team
Zorg dat er naast casemanagers ook voldoende 
inhoudelijk experts aanwezig zijn in het team of de 
omgeving daarvan. Of dat de casemanagers aanvullende 
inhoudelijke expertises hebben. Daarnaast is het 
belangrijk om mensen van verschillende organisaties aan 
boord te hebben.

Het hebben van laagdrempelige toegang tot (mogelijk) 
betrokken organisaties helpt bij het oplossen van 
belemmeringen. In een multidisciplinair team is het 
mogelijk alle aspecten die aan een casus zijn verbonden te 
bespreken en verschillende standpunten uit te wisselen. 
Het helpt ook om beter te begrijpen hoe de verschillende 
organisaties werken en hoe je elkaar kan versterken in de 
aanpak van een casus.

Ken je rol en je verantwoordelijkheid
Het is belangrijk om als programma of casemanager niet 
op de stoel van een ander te gaan zitten en duidelijk te 
hebben wie waar (eind)verantwoordelijk voor is. Het is 
daarom essentieel om aan het begin duidelijk aan te 
geven hoe een eventueel loket zich verhoudt tot de 
beleidsorganisatie.

Dedicated casemanagers
Het hebben van dedicated casemanagers die tijd hebben 
voor het oplossen van belemmeringen is belangrijk. Die 
tijd hebben beleidsmedewerkers vaak niet, omdat zij 
meer geleefd worden door de waan van de dag. Het is wel 
nodig dat er een goede verbinding blijft met de 
beleidsafdeling, omdat je die vrijwel altijd nodig hebt om 
te zorgen voor een structurele oplossing.

Beleid positief benaderen
Vanuit innovatie lijkt wet- en regelgeving misschien star 
en inflexibel, maar de hoeveelheid regelgevende 
voorstellen en beleidsnota’s laten een dynamiek zien die 
dat beeld weerspreekt. Ambtenaren luisteren 
aandachtiger naar een verhaal over de noodzaak van het 
wijzigen van regels ten behoeve van innovatie als dat 
verhaal aansluit op de problemen die zij proberen op te 
lossen. Laat een discussie daarom bij voorkeur beginnen 
met de vraag welke problemen op een beleidsterrein 
opgelost moeten worden en hoe innovatie daarin kan 
helpen.
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5 jaar Ruimte in Regels in de praktijk

Duurzame innovatie betekent niet automatisch een sterke business case. De kosten gaan voor de baten uit. Of 
wetgeving belemmert de ondernemer om zijn innovatie door te zetten. Het loket Ruimte in Regels hielp ondernemers 
door informatie en uitleg over wetten en regels te geven, zodat helder werd welke keuzes de ondernemer had. 

En in veel cases konden we de ondernemer ook helpen door de belemmering weg te nemen. 
Laat u inspireren door een aantal voorbeelden van vijf jaar Ruimte in Regels.

Bootmotoren hergebruiken en niet shredderen
 Een sloop- en recyclingbedrijf wilde oude (plezier)
vaartuigen verwerken. Een goede motor van een boot 
zou geshreddered moeten worden – bij recycling - 
om volgens de regelgeving geen afvalstatus meer te 
hebben. Best zonde want zo’n motor is een waardevol 
product. En bij shredderen krijg je er minder waardevol 
materiaal voor terug. 

De casemanager onderzocht of er ook een andere 
vorm van nuttige toepassing mogelijk zou zijn 
waarbij shredderen niet nodig is. Bijvoorbeeld door 
voorbereiding voor hergebruik. Onderdelen mag je 
dan weer verkopen en kun je dan ook weer op dezelfde 
manier hergebruiken. 

Hiervoor moest wel uitgezocht worden wat de 
voorwaarden en de specifieke eisen zijn aan 
scheepsmotoren om ze weer op de markt te 
kunnen brengen. Toen dat duidelijk werd, zocht de 
casemanager contact met zowel de omgevingsdienst 
als met het bedrijf. De analyse van de regelgeving werd 
besproken en uiteindelijk was de vergunningverlener 
het eens met de analyse van de regelgeving.

Het bedrijf kan nu de nog bruikbare onderdelen van 
bootjes zo waardevol mogelijk doorverkopen.
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Marktwaarde biobrandstof uit gras telt nu volledig 
dubbel
Een bedrijf raffineert gras tot bouwstoffen voor 
veevoer en biobrandstof. De ondernemer brengt beide 
op de markt op zoek naar een optimale opbrengst. 
De ondernemer kreeg voor zijn biogas niet de 
volledige marktwaarde. De oorzaak lag bij de Regeling 
hernieuwbare energie vervoer. Maar om te concurreren 
met de toepassing van niet geraffineerd gras als 
diervoeder, moest de ondernemer het biogas uit gras 
volledig kunnen dubbeltellen. Voor biobrandstof uit het 
geraffineerd gras gold een gedeeltelijke dubbeltelling 
van 73%, volgens het aandeel lignocellulose in het gras. 

De casemanager heeft samen met de ondernemer het 
verhaal van de casus zodanig herschreven dat het beter 
aansloot bij de argumenten voor helder beleid over 
welke brandstoffen tot de dubbeltelling behoren. 

Daarover discussieerde het toenmalige ministerie van 
I&M met de Tweede Kamer. 
Het ging in het bijzonder over biobrandstoffen, 
afkomstig van nieuwe productieprocessen, precies 
zoals in de casus van de ondernemer. 

De staatssecretaris vroeg de Commissie-Corbey om 
advies. De Commissie adviseerde onder andere om 
de regelgeving te vereenvoudigen en gedeeltelijke 
dubbeltelling af te schaffen. Toen staatssecretaris 
Mansveld besloot om het advies over te nemen, gold 
dat ook direct voor de casus van de ondernemer. 
Voortaan telden het biogas uit de grasraffinage volledig 
dubbel, onder voorwaarde dat meer dan 73% van 
de energieopbrengst afkomstig was van het aandeel 
lignocellusose om het gras.
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Verwerking ziekenhuisafval met zuiveringsfilter 
veilig voor mens en milieu
Een zuiveringsinstallatie, dat vast specifiek 
ziekenhuisafval vermaalt, zoals po’s en urinalen van 
biologisch afbreekbaar plastic, wordt vermengd met 
afvalwater. Daarna wordt het op het ziekenhuisterrein 
zelf verwerkt en gezuiverd. Aan het eind van de keten is 
het water geschikt voor hergebruik als spoelwater voor 
de toiletten en wordt uit het vaste slib biogas opgewekt 
door vergisting in de bioreactor. 

De ontwikkelde methode brengt kostenbeparing 
én minder belasting voor het ziekenhuispersoneel. 
Probleem was dat vergunningsverleners onbekend 
waren met de innovatie en de eventuele risico’s. 
Daardoor stak men op verschillende wijze het 
vergunningsverleningstraject in. Ruimte in Regels vroeg 
het RIVM te onderzoeken of de innovatie veilig was 
voor mens en milieu.

De installatie wordt gezien als een waardevol systeem 
om de veiligheid en de hygiëne in het ziekenhuis 
te bevorderen. Het draagt bij aan een verbeterde 
waterkwaliteit ten opzichte van waterzuivering via 
RWZI, omdat het afvalwater wordt gezuiverd van 
medicijnen en pathogenen. 

Voor risicovolle afvalstromen is het vanuit veiligheid en 
hygiënisch oogpunt een goede verwerkingsmethode. 

Het gezuiverde afvalwater is geschikt als 
spoelwater voor toiletten en de risico’s daarvan zijn 
verwaarloosbaar. 
 
Tijdens het proces ontstonden steeds meer 
verschillende invalshoeken om het systeem te 
beoordelen binnen de bestaande wetgeving. Die 
verschillende invalshoeken leidden tot een lange 
ingewikkelde discussie met soms wel vier verschillende 
overheidsinstanties tegelijkertijd aan tafel. Een 
discussie die de ondernemer bij elke vergunning voor 
de bouw bij een ander ziekenhuis opnieuw moet 
voeren. 

Ruimte in Regels heeft zich daarom met beleidsmakers 
ingezet om het juridische afwegingskader voor 
decentrale overheden overzichtelijker te maken. Het 
resultaat is een handreiking, opgesteld door Infomil, 
waarin het belangrijkste deel van beleidskeuzes 
voor het vergunnen van zo’n systeem, is opgesomd 
en beschreven. Omgevingsdiensten gebruiken de 
handreiking om te bepalen hoe ze met deze innovatie 
om te moeten gaan. Inmiddels gebruiken meerdere 
ziekenhuizen in Nederland en in het buitenland het 
zuiveringsinstallatie.
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Tomatenstengels als grondstof 
Een ondernemer wil de stengels en bladeren van 
tomaten gebruiken als grondstof voor papier en karton. 
De vezels van de planten zijn door hun structuur een 
uitstekende basis voor de papierindustrie. Een mooi 
voorbeeld van innovatief en circulair ondernemen! 
Omdat de omgevingsvergunning van de ondernemer 
alleen het kweken van tomaten als productieproces 
omschrijft, beschouwt de omgevingsdienst de 
tomatenstengels en –bladeren als afvalstof. De 
papierfabriek kan deze alleen aannemen en verwerken 
als deze beschikt over een afvalverwerkingsvergunning. 
Dit zorgt voor extra schakels en kosten die het 
proces om dit te gebruiken als grondstof voor papier 
onrendabel maken. 

De ondernemer meldde zich bij Ruimte in Regels met 
de vraag of de status van afval kon vervallen en de 
stengels en bladeren als bijproduct konden worden 
aangemerkt. 

Het toenmalige ministerie van I&M werkte op dat 
moment al aan nieuwe instrumenten om een betere 
toepassing van het afvalrecht te stimuleren ten 
behoeve van nieuwe verdienmodellen zoals dat van de 
ondernemer. Via de casemanager van Ruimte in Regels 
kwam de ondernemer terecht bij de webtoets ‘afval 
of grondstof’ van Rijkswaterstaat. De ondernemer 
ontving daarop als een van de eerste een rechtsoordeel 
over de status van zijn reststroom onder het afvalrecht.

Het rechtsoordeel was een nieuw ontwikkelde 
bevoegdheid, waarbij het ministerie van I&W in 
een specifieke casus een het oordeel geeft over de 
status van een materiaal (wel of geen afvalstof?). 
Het rechtsoordeel was niet bedoeld ter vervanging 
van het besluit van een omgevingsdienst, maar als 
ondersteuning van beoordeling door bedrijven en 
omgevingsdiensten. 
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Investeringsbeslissing maken voor luierrecycling is 
nu makkelijker
Onduidelijkheid over het toepassen van de codes van 
de Europese afvalstoffenlijst, de EURAL codes, maakte 
het moeilijk om een investeringsbeslissing te nemen 
over het recyclen van luierafval. Daarom organiseerde 
Ruimte in Regels een stakeholdersdialoog om een 
antwoord te vinden op de vraag hoe een innovatie 
zoals de verwerking van luiers past binnen de 
bestaande regels en handhaving. 

Deelnemers aan de dialoog waren de betrokken 
bedrijven, de omgevingsdienst, een waterschap, 
de ministeries van EZK en IenW en verschillende 
deskundigen op afvalgebied en uit de luierketen. 

Rijkswaterstaat stelde samen met de stakeholders een 
memo op over de interpretatie van de Euralcodes van 
het verwerkingsproces van luierafval. 

De memo over de Euralcodes biedt duidelijkheid over 
de bestaande regels waardoor de grondstoffen na 
verwerking beter aansluiten bij de marktvraag. 

Het resultaat is een betere samenwerking in de keten, 
minder onzekerheden, en tot slot een verbeterde 
businesscase. Een sluitende businesscase maakt het 
makkelijker om een investeringsbeslissing te nemen en 
de verwerking aan te laten sluiten op de marktvraag.


