“Uiteindelijk werden we gekwalificeerd als een type B inrichting, dus
met horeca van de categorie C, maar dan zonder activiteit 9 en 10 van
de openingsmodule.”
Leest u dit alstublieft niet als een jeremiade, maar met de vera
wondering van een kind die een nieuwe wereld instapt die niet de
zijne is en nooit zal worden, maar waar hij/zij zich wel toe dient
te verhouden. Want hoe irreëel en onecht de gedigitaliseerde wera
kelijkheid van Das Umgebungsloket ook is, het is wel de realiteit
van alledag. Dit is de wereld de we met zijn allen aan het schepa
pen zijn; een moeras van goede wil en prachtige bedoelingen. We
scheppen kaders om tot verdedigbare afwegingen te komen, we
ontwerpen procedures om geen fouten te maken en checklists om
geen dingen over het hoofd te zien, we bestrijden willekeur en ona
rechtvaardigheid met regels. En ergens in het moeras bevindt zich
de mens; de mens die gewapend met intuïtie en oordeelsvermogen
de wereld tegemoet trad en nu plat op zijn buik probeert te blijven
drijven of een tak probeert vast te grijpen of aan te reiken om aan
de zuigkracht te ontkomen. Trappelen heeft geen zin, want dan zak
je nog sneller weg.
We hebben velen ontmoet tijdens onze reis en zijn dankbaar voor
alle uitgestoken handen en takken en alle hulp om dit traject te
doorlopen. Zonder deze talloze mensen zouden we dit huzarenslaa
tje er niet uit hebben kunnen slaan. We zijn op geen enkele manier
tegengewerkt en hebben nooit een indruk gehad dat kwade bedoea
lingen of weerzin een rol speelden in de hoofden van betrokkenen.
De eigenschap die je in het post-bureaucratische tijdperk doet
overleven is creativiteit en kennis. Niet de ‘oorspronkelijke’ creatia
viteit of de klassieke kennis, maar de inventiviteit en de vaardigheid
hoe om te gaan met het systeem dat we geschapen hebben en
onszelf op termijn misschien wel gaat vervangen.
Hulde voor de laatste mensen!
DAS UMGEBUNGSLOKET
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Voor Deepthroat, die ons in alle wijsheid
door dit traject heen heeft geloodst, en Manon die
er al zeker 10 jaar op aandringt dat ik deze onzin
(die ‘werk’ heet) op schrift stel.

“Dikwijls is het beter geketend te zijn dan vrij.”
FRANZ KAFKA

VOORWOORD
In 2016 opende WORM, instituut voor avantgardistische recreatie te Rotterdam, een nieuw absurd filiaal
voor kunst en theater. Het was een uitgelezen mogelijkheid, want de ruimtes bevonden zich in hetzelfde
gebouw en er was al bij de verbouwing in 2011 rekening
gehouden met een mogelijke uitbreiding middels een
dure geluid- en brandwerende tussendeur. Ook verwachtten we niet veel te hoeven aan te passen.
De belangrijkste ruimte was al in gebruik geweest als
theater en voor een actuele beeldende kunstruimte is
doorgaans weinig ingewikkelds nodig qua bouwconstructies, tenzij natuurlijk een oud werkje veilig, op
constante luchtvochtigheid en gelijkmatige temperatuur moet worden gehouden. Dit zou echter niet het
geval zijn. Het enige dat wellicht voor complicaties zou
kunnen zorgen was het maken van een barretje. Het
zijn moderne tijden en het publiek wil tegenwoordig
meer een ‘totaalbeleving’ dan alleen kunstkijken. Gepokt en gemazeld als we dachten te zijn in het bureaucratische metiér, zagen we echter geen onoverkomelijke
beren op de weg. Hoe moeilijk kon het zijn, in het
perspectief van de uiterst ingewikkelde verbouwingen
met hergebruikt materiaal die we al twee keer succesvol
hadden afgerond? Dat viel dus even dik vet tegen.
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Dit boekje is een relaas van onze voormalig zakelijk directeur en grootmeester in de omzeiling van de bureaucratische rompslomp Mike van Gaasbeek. Begonnen
als afgekeurde pr-medewerker vanwege chronische rsi,
via projectleider verbouwing van ons oude VOC-pand
2005–2010) en eindigend als zakelijk directeur van een
club die sinds zijn aantreden volgens de goedgekeurde
boeken met 678% is gegroeid. Hij heeft het bedrijfsmotto “expriment kan alleen bestaan met een goede
boekhoudingen organisatie”; tot in detail bewezen. Wij
zijn Mike meer dan zeer erkentelijk voor zijn bijdrage
aan WORM en Rotterdam en zijn met hem zeer bezorgd over de manier waarop de bureaucratische systemen steeds meer invloed uitoefenen op ons leven.
Het is jammer dat hem dit mede heeft doen besluiten
om een carrière in een andere ‘branche’; te ambieren.
En toch. Veel leesplezier want ‘het systeem’; heeft ons
vaak ook uitgedaagd tot mooie omtrekkende
bewegingen.
hajo doorn (directeur)
hugo bongers (voorzitter)
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én een kleine k en alles waarvan men zich afvraagt of
het kunst, al dan niet met een kleine of grote k, is.

Het was natuurlijk wat ambitieus….
… om binnen een termijn van vier maanden een nieuw
theater, nieuwe galerie en ook een performance bar uit
de grond te willen stampen. En daarbij maakten we het
onszelf ook nog eens moeilijk door dolenthousiast al
tal van activiteiten te laten plaatsvinden in het nieuwe
gebouwdeel dat WORM in gebruik had genomen. Het
was flink woekeren met de ruimte, veel om elkaar heen
plannen en bouwmateriaal en -stof opvegen omdat er
weer een theaterproductie opgebouwd moest worden…
Trotzdem haben wir es geschafft: Op 9 juni opende
UBIK officieel haar deuren tijdens het UBIK Futurosity
Festival met veel aliens, bizarro, performances en science fiction films.
Het is een beetje een vreemd gevoel, nu we zo door de
ruimtes lopen die allemaal door WORM ingevuld worden. De herinnering aan de tijd op de Rochussenstraat
in een klein herontwikkelingspand met een lekkend
dak en amper verwarming, waardoor je in de winter op
moest passen dat je niet uitgleed op de ijsvloer in de
bar, kwam nog regelmatig bovendrijven in gesprekken
en gedachten. Het is toch bijzonder dat WORM met de
hulp van de stad en door jaren zwoegen zo’n prominente plek heeft weten in te nemen en met een dusdanig
uitgebreid voorzieningenpakket ruimte biedt aan de
aanbidding van onze heilige graal: kunst met een grote
12

Het is behoorlijk uniek, dat bijna alle kunsten nu onder één dak verzameld zijn in een maak- en presentatie
plek in het centrum van de stad Rotterdam. En het is
ook best wel raar dat dit zo onder de radar blijft van
de landelijke pers en een groot deel van de culturele
elite. Maar we vinden het wel spannend dat we nog een
beetje in de luwte kunnen opereren, onbezoedeld door
het hapsnap virus van De Wereld Draait Door. En ook
even de tijd hebben om ons verder te bekwamen in de
uitvoering van de nieuwe takken van sport (theater en
kunst voor aan een muur) die we sinds kort officieel
beoefenen.
En nu zijn we moe, maar ook voldaan. Wat vooral erg
veel energie en tijd heeft gevreten is het vergunningentraject dat we hebben moeten doorlopen, meewarig
het hoofd schuddend en ons achter de oren krabbend.
Terwijl er eigenlijk geen sprake was van drastisch wijzigende activiteiten – de hoofdactiviteit was en bleef ook
in onze plannen theater. We wilden enkel een horecavoorzieninkje van 40 m2 toevoegen.
We kregen alle hulp en medewerking van de ambtenarij
die ons langs alle klippen en kliffen in het hindernissenparcours loodste, maar het is echt te ingewikkeld
aan het worden in dit land om iets te ontwikkelen wat
niet past in de invulveldjes van het gedigitaliseerde
loket van de Gemeente. Hoewel we onszelf redelijk
gepokt en gemazeld achtten in het doorlopen van
vergunningentrajecten werden we ook met enige regelmaat met onze eigen onwetendheid geconfronteerd.
13
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En hoewel we alle betrokkenen ‘aangelijnd’ dachten te
hebben, bleken er steeds weer andere, klaarblijkelijk
betrokkenen op te duiken tijdens onze tocht door vergunningenland, die we niet in ons balboekje
hadden staan.
Een eerste rondje met o.a. de brandweer medio oktober 2015 leidde al meteen tot onoverkomelijkheden
en we werden geconfronteerd met flinke investeringen
ten behoeve van de brandveiligheid. Een in aller haast
aangetrokken brandveiligheidsadviseur maakte moes
van de onjuiste (aan)bevel(ing)en van de brandweerman
en zo bleef de schade beperkt tot een fors honorarium
van de adviseur.
Diens conclusie was dat we in ieder geval geen bouwvergunning aan hoefden te vragen voor het niet verbouwen van de nieuwe ruimtes en er bleken 430% meer
mensen in de theaterzaal te kunnen dan in de oorspronkelijke papieren stond. Pure winst!
Maar we waren er nog niet. Het wachten was op de
officiële paperassen die stelden dat we niet gingen verbouwen maar wel ruimtes met een publieke functie in
gebruik gingen nemen voordat we de volgende stap in
het proces konden nemen: zorgen dat onze bezoekers
ook een drankje konden drinken.
Pogingen om een vergunningentraject te kunnen doorlopen waarbij verschillende aanvragen parallel behandeld zouden kunnen worden leidden vooral tot begripvolle reacties van goedwillende, maar aan alle kanten
gebonden vergunningverleners.
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Eindelijk plofte daar dan de flink bestempelde en
getoetste Gebruiksmelding in de bus waarmee we de
volgende hobbel konden nemen. Opgemonterd togen
we weer richting het Omgevingsloket om een middag
te vullen met het zetten van de juiste vinkjes en het
prepareren en uploaden van de benodigde documenten.
Tijdens het aanvragen van de drank- en horecavergunning en exploitatievergunning stuitten we echter
op een onoverkomelijk probleem… ons adres Boomgaardsstraat 69 bestond niet volgens het Omgevingsloket.
Pardon???
Tsja, en wat doe je dan, als het adres niet bestaat en je
wilt toch verder? We krabden ons weer op het hoofd
en besloten het adres van WORM (Boomgaardsstraat
71) in te vullen en in een opmerkingenveld te vermelden dat we ons genoodzaakt zagen om niet het juiste
adres in te voeren, want – hoewel het adres volgens het
gemeentelijke kadaster wel degelijk bestond – het adres
stond in ieder geval niet in de onderliggende adressendatabase van het Omgevingsloket.
En toen was het weer wachten… Ondertussen boden
we o.a. onderdak aan TEC ART tijdens de Art Week
Rotterdam met tijdelijke evenementenvergunningen
wat misschien niet helemaal optimaal was voor het
overzicht bij Team Vergunningen, maar vrij vlot ontvingen we het verlossende antwoord: het was niet nodig
om een drank- en horecavergunning aan te vragen
omdat er al een drank- en horecavergunning verleend
was op nr. 71.
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Goh…
Maar in de telefoon geklommen met onze linking pin
binnen het vergunningenapparaat om uit te vogelen
hoe nu een drank- en horecavergunning op het juiste
adres aangevraagd te krijgen. Tussen neus en lippen
informeerde hij of we al zo vlot waren dat we de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan achter
de rug hadden. Die had hij/zij/het namelijk nog niet
voorbij zien komen. De ruimte had immers nog geen
horecabestemming, al was daar wel ruimte voor gecreëerd binnen het horecagebiedsplan. Maar dan moesten
we natuurlijk wel nog even een ‘kruimelprocedure’
doorlopen – weer een nieuw woord geleerd;-)
We krabden ons weer eens op het hoofd en de hoofdhuid begon al aardig geïrriteerd te raken. Maar we
hielden goede moed. Op naar het Omgevingsloket.
Aldaar het kopje ‘Handelen in strijd met de regels voor
ruimtelijke ordening’ opgezocht en braaf alle vragen
beantwoord en weer dezelfde plattegronden en planbeschrijvingen ge-upload. Op hoop van zegen.
De volgende dag kregen we al bericht: “Omdat het hier
een gemeentelijk monument betreft dient u ook een aanvraag te doen voor het onderdeel monumenten. Ik verzoek
u de aanvraag via het omgevingsloket in te trekken en
opnieuw in te dienen maar dan ‘afwijken van de bestemming’ inclusief het onderdeel ‘monumenten’ in te vullen.
Indien u uw aanvraag niet intrekt wordt deze als officiële
aanvraag behandelt (met een spelfout, red.) en bent u
leges plichtig terwijl deze aanvraag nooit kan leiden tot een
vergunning.”
16

MIKE VAN GAASBEEK

Ondertussen hadden we de stoute schoenen al aangetrokken en waren we in ons ongeduld aan de slag
gegaan. In de planning stond immers dat we in het
voorjaar de deuren wilden openen en ondertussen
stroomden de huurpenningen al flink door richting
de rekening van de huisbaas zonder dat de ruimte echt
goed in gebruik was. Zonde natuurlijk.
Tussen de bouwbedrijven door vonden we tijd om het
Omgevingsloket weer in te duiken en bestudeerden we
het verplichte onderdeel “Monumenten”. Hoewel we
amper gingen verbouwen en er behalve de buitengevel
niets monumentaals te bespeuren was op nr. 69 behoorde het uploaden van een rapport met een onderzoek naar de historie van het pand, een opnamerapport
van vóór de verbouwing en een schets van de plannen
na de verbouwing tot de verplichte nummertjes.
Met enig kunst- en vliegwerk knutselden we in de
avonduren een tweetal rapportjes in elkaar met de
strekking: We gaan niet verbouwen, we gaan het bestaande gebruik voortzetten, al komt er wel een klein
barretje bij, er is niets monumentaals in dit gebouwdeel
te vinden en we zijn verplicht om dit onderdeel in te
vullen want anders wordt onze aanvraag niet in behandeling genomen.
Vrij vlot na de indiening van de nieuwe aanvraag tot
wijziging van het bestemmingsplan, inclusief het
onderdeel monumenten dit keer, kregen we een telefoontje van de afdeling Monumenten. Een vriendelijke
dame vroeg of ze die middag, op weg naar een film
van het IFFR – we bevonden ons inmiddels al in februari – misschien even langs kon komen, omdat ze
17
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vermoedde dat we ’s nachts zwetend wakker werden
van dooltochten door een labyrintisch omgevingsloket,
hetgeen ook het geval was.
We kirden het uit van plezier… een mens! We gingen
met een echt mens van vlees en bloed praten tijdens
dit traject. Iemand die je vragen kon stellen en die iets
verder met je mee kon denken dan een voorgeprogrammeerde zelftoets op www.rotterdam.nl. De koffie werd
klaargezet, kaakjes gehaald bij de Spar om de hoek en
we wachten vol spanning. De dame in kwestie was niet
langer dan 15 minuten binnen en ‘had het toen al gezien’. Ze zou het morgen in orde maken dat de afdeling
Monumenten geen bezwaar had tegen het niet verbouwen van de ruimtes. Maar eerst ging ze nog even naar
een Taiwanees liefdesdrama.
Ondertussen werden door aannemers en klusjesmannen geluidswerende deuren geplaatst tussen de zaal van
WORM en de nieuwe theaterzaal en een pui ingepakt
met glaswol en gips, er werden kabels getrokken voor
verbeterde elektravoorzieningen, internet, er kwamen nog allerlei groene bordjes met pijltjes bij, en de
luchtbehandelingskast werd door een kraan op het dak
gehesen en aangesloten op de bestaande kanalen. Dat
alles in afwachting van de wijziging van het bestemmingsplan die de weg vrij zou maken voor de aanvraag
van een drank- en horecavergunning en een exploitatievergunning op het juiste, nog steeds niet bestaande,
adres.
Dankzij de medewerking van de lieve mevrouw van de
afdeling Monumenten en de bereidwillige bouwinspecteur werd de ‘kruimelprocedure’ relatief vlot doorlopen
18
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en kon de aanvraag voor de drank- en horeca- en exploitatievergunning (eigenlijk drie vergunningen voor
hetzelfde) ditmaal gelukkig via een ander loket dan
het vermaledijde Omgevingsloket indienen. Wel weer
begeleid met dezelfde informatie en bijlagen.
Onder het kopje ‘Geluid en entertainment’ selecteerden
we ‘Ja’ als antwoord op de vraag ‘Biedt u entertainment
zoals versterkte muziek?’ We waren immers van plan
om een theater en performancebar te exploiteren, en
daar hoort zo nu en dan een versterkt deuntje bij. Vol
goede moed drukten we op de knop ‘Indienen’. Het
was inmiddels begin maart, ongeveer vijf maanden na
ons eerste gesprek met de gemeente, en het zou nu nog
maar een kwestie van weken zijn voordat we eindelijk
de activiteiten, die het Scapino ballet voor ons in de
ruimte al ontplooide, zouden kunnen voorzetten. Met
de aanvulling van een barretje van 40 m2 ofwel 5% van
het nieuwe gebouwoppervlak.
Tring…. Tring… Tring… Deepthroat aan de lijn. We
hadden een aanvraag gedaan voor een horecavoorziening met ‘entertainment’ en dat kon helemaal niet volgens het horecagebiedsplan. We mochten alleen achtergrondmuziek laten horen. De aanvraag zou op deze
manier zeker afgewezen worden. Inmiddels krabden we
niet meer op ons hoofd, maar werden de in rap tempo vergrijzende haren er bij bosjes uitgetrokken. We
waren al dik vijf maanden bezig met het opzetten van
een theater en performance bar en gallery—ofwel met
‘entertainment’—en nu horen we in de laatste fase van
een geestdodend traject ineens dat dit op deze locatie
niet mogelijk is?
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We konden het niet geloven en doken onze archieven
in. Daaruit toverden we het horecagebiedsplan voor
het centrum tevoorschijn, en daarin stond toch echt
“Gewenste ontwikkelrichting: Gericht ontwikkelen cat. A
t/m D zonder activiteit 9 en 10 van de module openingstijden.” Inmiddels hadden we deze hermetische codetaal
onder de knie (categorie D = entertainment) en met de
PDF als bijlage in de mail gingen we verhaal halen bij
de ambtenaar in kwestie. Het duurde even voordat we
in alle consternatie erachter kwamen dat we een ‘concept’ horecagebiedsplan in ons archief hadden zitten,
maar dat de gebiedscommissie en het college exact op
ons adres (Boomgaardsstraat 69 bestond wel in deze
papieren) de mogelijkheden voor het ontwikkelen van
activiteiten had beperkt.
En daar zit je dan, met een zo goed als ingericht gebouw, helemaal klaar voor ‘entertainment’ en het klip
en klare bewijs dat het allemaal voor niets is geweest
geopend in je beeldscherm ‘Geen entertainment of
geen drank en horeca en exploitatie’. Maar we wilden
helemaal geen disco starten en live bands programmeren, ofwel we wilden geen enorme volumes teweeg
brengen, maar ook een fluisterende dichter op een
podium of een talkshow of theatervoorstelling met hier
en daar versterkte muziek bleek onder hetzelfde regime
te vallen.
En dan…? Bovenlangs? Maar via wie? Dwars er doorheen? Toch gewoon doen? Theatergroep De Blauwe
Knoop oprichten? We wisten even niet hoe we dit horrorscenario af zouden kunnen wenden.
Gelukkig dreven we slechts enkele uren op deze wolk
20
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van paniek en werd binnen de kaders van de wet, de
APV en wat al niet meer, een mogelijkheid geboden waarbij enkel de ruimtes op de begane grond (de
Performance Bar en galerie) en in de kelder (opslag /
backstage) opgenomen zouden worden in de vergunning. De theaterzaal kon dan buiten de vergunning
vallen en daardoor ruimte bieden aan ‘entertainment’.
Maar het consumeren van alcoholische dranken was
daarmee in de theaterzaal uitgesloten (overigens hebben we tijdens de openingsceremonie van UBIK helaas
moeten constateren dat enkele dienaren van de gemeente in overtreding zijn geweest;)
Murw en gedwee trokken we voor de tweede maal in
het traject een aanvraag voor een vergunning in en
begonnen opnieuw met het invullen van het digitale
formulier en het uploaden van bestanden. Ondertussen
raakten we er eigenlijk wel behoorlijk bedreven in, in
dat invullen en uploaden en we ontdekten met enige moeite, omdat de links op de site van de gemeente
Rotterdam nog altijd verwezen naar het in 2010 opgeheven ministerie van VROM, ook nog een andere
portal die in de aanloop naar een mogelijke opening
van UBIK met informatie over onze activiteiten moest
worden gevuld. We werden namelijk verzocht om een
melding Activiteitenbesluit in te dienen voor de Milieudienst DCMR.
Inmiddels volleerde aanvinkers als we waren klikten
we ons door een formulier waarin we aangaven dat
we geen afvalstoffen produceerden of afvoerden, geen
installaties voor het reduceren van aardgasdruk, geen
windturbines met een rotordiameter van > 2 meter of
natte koeltoren in gebruik hadden, dat zich geen vloei21
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stoffen of gassen in opslagtanks in ons gebouw bevonden. Ook konden we aanvinken dat we geen vuurwerk
of anderszins ontplofbare stoffen in verpakking hadden
opgeslagen, of bodemverontreinigende stoffen zoals
gewasbeschermingsmiddelen, zuren of basen, brandstoffen, remvloeistof, accuzuur, etc. In onze plannen
was evenmin ruimte voor een parkeerplaats met > 20
voertuigen en wilden we ook geen voedingsmiddelen
bereiden. En zo vinkten we er lustig op los.

Maar uiteindelijk bleek het niet mogelijk om eventuele overlast te meten door luidruchtige kroegtijgers,
autoverkeer, geruis van luchtbehandelingsinstallaties
en meer standaard achtergrondgeluid op de Witte de
With. Tot onze grote vreugde ontvingen we niet veel
later een brief van de DCMR dat er geen bezwaren
waren tegen het verlenen van de exploitatievergunning.
Joehoe! Dat succesje hadden we nodig.

Wel vinkten we aan dat het aannemelijk zou zijn dat
“in enig vertrek van het bedrijf het geluidsniveau veroorzaakt door de ten gehore gebrachte muziek meer
zou bedragen dan 80dB(A) als dit vertrek niet in- of
aanpandig gelegen zou zijn met geluidgevoelige gebouwen.” De ringtone van een telefoon produceert volgens
het internet 80dB(A) dus dat leek ons wel haalbaar in
een theater.
Uiteindelijk werden we gekwalificeerd als een type B
inrichting, dus met horeca van de categorie C, maar
dan zonder activiteit 9 en 10 van de openingsmodule.
Op basis van de aangevinkte opties zou “misschien de
verplichting gelden om een akoestische rapportage bij
de melding te voegen”. Als we vragen hierover hadden
konden we contact opnemen met het bevoegde gezag.
We besloten om ons koest te houden en geen slapende honden wakker te maken. Enkele jaren eerder
hadden we immers al een kostbare operatie van duizenden euro’s achter de rug om aan te tonen dat in
WORM oorverdovende geluidsniveaus konden worden
geproduceerd. De metingen daarvoor werden op zondagochtend om 6 uur uitgevoerd omdat er dan geen
omgevingsgeluid zou zijn dat de meting kon verstoren.
22

Terwijl de tijd voorbij kroop in afwachting van de
laatste vergunningen werd ook de laatste hand gelegd
aan de galerie en performance bar. Schilderen, toiletten
aanbrengen (niet geheel volgens de norm, maar wel
goed in gebruik), de vloer in de coating zetten, etc.
Gestaag werkten we door richting het breed uitgezette
openingsmoment van de Performance Bar die als eerste
de deuren zou openen.
De officiële doorlooptijd van dit deel van het vergunningen traject (8 weken) in ogenschouw nemende
gingen we deze datum niet halen, en het lukte ons niet
om een katalysator te vinden waardoor de vergunning
wel tijdig kon worden afgegeven. ‘Het loopt over veel
schijven,’ kregen we te horen. En dus besloten we vlak
voor het openingsmoment de in gebruik name van de
Performance Bar met twee weken uit te stellen.
Een week ging voorbij en ook de tweede week startte
zonder enig nieuws over of zicht op een tijdige verstrekking van de vergunning. Ondertussen probeerden
we een tijdelijke evenementenvergunning aan te vragen
om de periode tot het verkrijgen van de definitieve
vergunning te kunnen overbruggen. Omdat we ‘in
procedure’ waren voor de verkrijging van een defi23
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nitieve vergunning konden we echter geen tijdelijke
evenementenvergunning aanvragen. En in de mailtjes
en telefoontjes met toelichtingen en afwijzingen en
vragen, die over een weer van de Boomgaardsstraat naar
het Team Vergunningen vlogen, raakten we het spoor
bijster.

gaardsstraat 69. Dat ellendige omgevingsloket ook.
Een dag voor de opening van de Performance Bar
ploften de papieren eindelijk op de deurmat achter de
juiste deur waarin we in alle haast een brievenbus hadden gezaagd – het zou ons toch niet overkomen dat het
poststuk als onbestelbaar retour zou worden gezonden.

Aanvullende documenten voor de definitieve vergunning werden naar de ambtenaar van de tijdelijke vergunning gemaild. Vragen over de tijdelijke vergunning
werden aan de medewerker binnen WORM gesteld die
bezig was met de permanente vergunning. En zo werkten we heerlijk langs elkaar heen. Door toeval werd de
miscommunicatie ontdekt en stelden we in alle haast
een aanvullend stuk op dat rap door alle bestuursleden
werd ondertekend, het Alcoholbestuursreglement. Na
een klik op de Send knop dachten we dat we er waren.

We konden officieel open! De avond werd gevierd met
sloten bier, op de bar sprong een rat door een brandende hoepel, een schaars geklede dame slokte een halve
liter babyzeep op om bellen te gorgelen, er werd geschilderd en gedanst, een fakir vertoonde zijn kunsten
en we sloten de avond af met een kapsalon bij Efes op
de Spanjaardstraat.
Mon dieu, wat een bevalling. Maar we hadden een
prachtig nieuw monster gebaard: UBIK!

We had beaten Murphies Law! Althans, die impressie
kregen we. Daags na de verzending en tot onze verbazing, ontvingen we een rectificatie van de wijziging van
het bestemmingsplan in de mail van de bouwinspecteur. Het stuk ging op de burelen alhier van hand tot
hand en we piekerden ons suf wat nu het verschil was
met de toegekende bestemmingsplan wijziging die we
eerder ontvingen. Ging ie toch niet door??
Wat bleek na wat heen en weer gebel: toen de stukken
door het meewerkende Team Vergunningen in gereedheid werden gebracht bleek dat de wijziging van het
bestemmingsplan enkele maanden daarvoor afgegeven
was op huisnummer 71… en niet op nummer 69. We
mochten al jaren drank schenken bij WORM op nr. 71,
maar het ging nu juist over het nieuwe adres, Boom24
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A PPEND I X,
ofwel WORM-vormig aanhangsel
De niet-verbouwing tot UBIK werd deels bekostigd
met de bierbonus van de #Wunderbar en voor een deel
met een subsidie van de Gemeente Rotterdam. De
verantwoording van deze subsidie diende te geschieden
via de digitale kronkelweg die de lokale overheid had
uitgestippeld: het Rotterdamse subsidieloket.
Normaliter zouden we u als lezer dit gedeelte van het
proces willen besparen, ware het niet dat de indiening
van de subsidieverantwoording toch ook weer exemplarisch was voor de manier waarop de moderne burger
en de faciliterende ambtenaar rücksichtslos van elkaar
worden geschieden door een muur van software en
procedures.
Alle bonnetjes waren gedurende het project braaf
verwerkt in de administratie en nadat de openingshandelingen waren verricht schakelde het bestuur van de
stichting de accountant in om de stukken, die de directie had opgemaakt, te controleren. Dat alles conform
de bepalingen uit de Subsidieverordening Rotterdam
uit 2014 en de Algemene Wet Bestuursrecht.
Vrijwel meteen na bestudering van de subsidiebeschikking hing de accountant, zoals zo vaak lichtelijk
26
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geïrriteerd, aan de lijn. Hem werd door de gemeente
het onmogelijke gevraagd, namelijk het opstellen van
een assurance rapport waarin met beperkte mate van
zekerheid werd gesteld dat de inhoudelijke prestatie,
waarvoor de subsidie was verstrekt, ook daadwerkelijk
geleverd was. Hoe moest hij zoiets vagelijks als ‘de versterking van het creatieve ecosysteem van Rotterdam’
gaan toetsen of meten. Kon hij zich niet beperken tot
de cijfers, want dat was tenminste wat meer onomstotelijk.
Daarnaast gaf de accountant aan dat de opgave van
bezoldigingen en ontslagvergoedingen ontbrak tussen
de vooraf toegezonden stukken. Zo kon hij onmogelijk
de gewenste verklaring afleggen dat niemand aan dit
project meer had verdiend dan de bezoldigingsmaxima uit de Balkenende norm. (De totale projectkosten
haalden deze Balkenende norm bij lange na niet en het
subsidiebedrag bedroeg nog niet eens de helft)
We besloten het erop te wagen en gaven de accountant
opdracht om enkel een beoordelingsverklaring op te
stellen over de resultatenrekening. Er zou ongetwijfeld een mogelijkheid zijn om in het subsidieloket een
toelichting te schrijven waarin we konden aangeven dat
we de onzinnige accountantsverklaringen weggegooid
geld vonden.
Na ontvangst van de druk bestempelde en geparafeerde
stukken van de accountant toog ik opgewekt naar het
subsidieloket. De hel van het omgevingsloket lag al
weer enkele weken achter ons en was al een beetje verdrongen geraakt in het onderbewustzijn, bij de andere
trauma’s. Daar aanbeland werden we allereerst gecon28
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fronteerd met een storing “Door een technisch probleem
kan de pagina met de juiste gegevens niet getoond worden.
Excuses voor het ongemak, probeert u het later nog eens.”
Kan gebeuren, maar prompt werden we door een
semi-automatische aanmaanrobot ertoe aangezet om
onze stukken toch maar vlot in te dienen. Volgens het
systeem waren we immers al te laat. Poging twee werd
een dag later ondernomen, maar ditmaal strandden we
in een verlopen sessie melding van onze gecertificeerde
dienstverlener binnen het netwerk voor e-Herkenning,
die we maar niet weggewerkt kregen. Wederom
geen succes.
Die nacht sliepen we slecht. De aanmaanrobot had ons
weer achter de broek aan gezeten – we werden al vanaf
het begin achtervolgd door een verkeerde invoer van
de project einddatum in een systeem. Flashbacks van
enkele weken daarvoor teisterden onze gedachten. Maar
we stelden onszelf gerust met de gedachte: het subsidieloket is het omgevingsloket niet.
Dus vol goede moed maar weer de Cityportal ingedoken op zoek naar het inlogscherm en hopend dat de
verlopen sessie van de dag ervoor dusdanig verlopen
zou zijn dat er geen melding meer getoond hoefde te
worden. Dat bleek gelukkig het geval en voor we het
beseften waren we binnen; in het subsidieloket. Maar
wat schetste onze verbazing, onze ontvangen en af te
rekenen subsidie was onvindbaar binnen deze van alle
gemakken voorziene online omgeving.
Toch maar de telefoon gepakt voor een beetje intermenselijk contact met de accounthouder van de ge29
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meente, die in no time een afrekenformulier in ons
subsidieloket toverde. Hè, hè, we konden eindelijk deze
soap achter ons laten, en na het aanpassen van wat
contactgegevens belandden we op het scherm alwaar
de gevraagde verantwoordingsdocumenten ge-upload
dienden te worden.
Probleem… Die documenten hadden we natuurlijk
niet allemaal laten opstellen, en weer stokte het proces omdat het knopje ‘Verantwoording indienen’ niet
aanklikbaar werd zolang niet alle gewenste documenten
waren toegevoegd. Dus wederom werd een telefonade
opgezet met de inmiddels meezwetende accounthouder
die navraag ging doen of het overleggen van de accountantsproducten wel noodzakelijk was in deze.
Al snel kwam het verlossende woord, er was een exploitatiesubsidie verstrekt, terwijl een budgetsubsidie,
met volgende de SVR2014 andere verantwoordingseisen
meer passend zou zijn geweest. De grotendeels verstrekte exploitatiesubsidie zou administratief worden
ingetrokken, waarna een budgetsubsidie kon worden
verstrekt, een papieren exercitie die voor nog wat vertraging zorgde, maar daarna zou alles een formaliteit
zijn.
Dat was nou juist het probleem. Alles was een formaliteit geworden.
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“Bij de uitvoering van de rijkstaken zal meer en beter
gebruik worden gemaakt van ict. Het kabinet wil dat de
administratieve lasten voor burgers deze kabinetsperiode
met 25 procent dalen ten opzichte van 31 december 2002.”
JAN PETER BALKENENDE

“Uiteindelijk werden we gekwalificeerd als een type B inrichting, dus
met horeca van de categorie C, maar dan zonder activiteit 9 en 10 van
de openingsmodule.”
Leest u dit alstublieft niet als een jeremiade, maar met de verwondering van een kind die een nieuwe wereld instapt die niet de
zijne is en nooit zal worden, maar waar hij/zij zich wel toe dient
te verhouden. Want hoe irreëel en onecht de gedigitaliseerde werkelijkheid van Das Umgebungsloket ook is, het is wel de realiteit
van alledag. Dit is de wereld de we met zijn allen aan het scheppen zijn; een moeras van goede wil en prachtige bedoelingen. We
scheppen kaders om tot verdedigbare afwegingen te komen, we
ontwerpen procedures om geen fouten te maken en checklists om
geen dingen over het hoofd te zien, we bestrijden willekeur en onrechtvaardigheid met regels. En ergens in het moeras bevindt zich
de mens; de mens die gewapend met intuïtie en oordeelsvermogen
de wereld tegemoet trad en nu plat op zijn buik probeert te blijven
drijven of een tak probeert vast te grijpen of aan te reiken om aan
de zuigkracht te ontkomen. Trappelen heeft geen zin, want dan zak
je nog sneller weg.
We hebben velen ontmoet tijdens onze reis en zijn dankbaar voor
alle uitgestoken handen en takken en alle hulp om dit traject te
doorlopen. Zonder deze talloze mensen zouden we dit huzarenslaa
tje er niet uit hebben kunnen slaan. We zijn op geen enkele manier
tegengewerkt en hebben nooit een indruk gehad dat kwade bedoelingen of weerzin een rol speelden in de hoofden van betrokkenen.
De eigenschap die je in het post-bureaucratische tijdperk doet
overleven is creativiteit en kennis. Niet de ‘oorspronkelijke’ creativiteit of de klassieke kennis, maar de inventiviteit en de vaardigheid
hoe om te gaan met het systeem dat we geschapen hebben en
onszelf op termijn misschien wel gaat vervangen.
Hulde voor de laatste mensen!
DAS UMGEBUNGSLOKET

