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Tekst en foto Gerrit Brand

In gesprek met Ger Remmers,

beleidsmedewerker grondzaken

en Dennis Eikenaar, clustermanager,

gemeente Noordoostpolder.

“Wat is er mis met een
carrière als 

planeconoom?”
Op zijn visitekaartje staat de functie

van beleidsmedewerker grondzaken in

de gemeente Noordoostpolder. 

Zijn e-mail ondertekent Ger Remmers

met planeconoom.

In de periode 1940-1945, toen de hui-

dige grond van de gemeente gewon-

nen werd, gebruikte de volksmond de

afkorting NOP voor ‘Nederlands

Onderduikers Paradijs’. Relatief nieuw

land dus. “Ik kom vaak collega’s in het

land tegen die zeggen: Jullie hebben

een makkie daar”, vertelt Remmers. Is

het vak van planeconoom dan werke-

lijk zo simpel? Met Remmers en zijn

clustermanager Dennis Eikenaar zet

PAS-Nieuws de functie-inhoud, het

imago en het werkveld eens in de eta-

lage. 

Wat doet een planeconoom eigenlijk?

“Eerlijk gezegd had ik zelf ook geen dui-

delijk beeld toen ik hier binnenkwam”,

zegt Dennis Eikenaar die zelf milieuplano-

loog is. “Ik herken dat wel van mijn eigen

titel. Misschien moeten we voor planeco-

noom wel economisch planoloog  gebrui-

ken?“

“De invalshoek is wel financieel-econo-

misch”, vult collega Remmers aan. Hij

geeft aan de associatie met ‘grond’ niet

meer te hebben. “Veel meer met wat je in

zijn totaliteit realiseert – wat er uiteindelijk

komt. En dat we daarbij vele aspecten als

duurzaamheid, sociale-geografie, water en

dergelijke betrekken. Niet-planeconomen

zien het vak veel meer in een ‘engere’ zin.

Ik plaats planeconomie een niveau hoger:

als het managen van kosten en baten van

plannen. Doel is niet het ‘gerommel’ met

cijfertjes, maar het neer zetten van een

nieuw project.”

Voeten in de klei

“Maar waar houdt dit ‘uitstijgen’ dan op?”,

vraagt Eikenaar zich hardop af. “Laten we

alsjeblieft wel met de benen in de

Noordoostpolderklei blijven staan. En om

deze metafoor maar aan te houden: een

planeconoom is er nou juist voor om

iedereen met die voeten in de klei te hou-

den!”

Daar zijn beide heren het over eens. Ook

over de robuuste stappen vooruit die de

planeconomie heeft genomen. Remmers:

“Met name de interactie is veranderd. De

planeconoom heeft een centrale positie

ingenomen. Vooral de verwerving van

gronden en de doorrekening zijn discipli-

nes van formaat geworden. De waarde die

de planeconoom vertegenwoordigt, is

enorm.” Dennis Eikenaar noemt ter verge-

lijking de cijfers. “Onze gemeentebegro-

ting beslaat in totaal circa 90 miljoen euro.

De boekwaarde van al onze complexen

bedraagt ongeveer 50 miljoen. Dat is meer

dan de helft!”

Beroepsoriëntatie

En daarmee is misschien gedeeltelijk ver-

klaard waarom het ambacht niet zo popu-

lair is onder de beroepsoriënterende

jeugd: de verantwoordelijkheid. Dat staat

nog los van het feit dat de functie-inhoud

onbekend is. Als je moet kiezen tussen

brandweerman of planeconoom? Tja.

“Maar er bestaat ook geen specifieke

opleiding voor dit beroep”, stelt Remmers.

“En waarschijnlijk speelt het vooroordeel

over ‘werken met cijfertjes’ een rol.”

Op die arbeidsmarkt slaagt ook de

gemeente Noordoostpolder moeizaam.

“We hebben een vacature die door de col-

lega van PAS bv wordt ingevuld. We pro-

beren het via werving & selectiebureaus,

advertenties en onlangs nog een gemeen-

tebrede wervingsactie. Het zijn gewilde

mensen. Het niet kunnen invullen van de

vacature kan aan twee dingen liggen: óf

het is geen populair beroep óf iedereen zit

in dezelfde vijver te vissen”, zet Eikenaar

helder uiteen.

Veelzijdig bureau

Daarom doet de gemeente

Noordoostpolder een beroep op PAS bv.

Eikenaar: “De voorkeur heeft enerzijds te

maken met de kwaliteit op financieel-eco-

nomisch gebied. We verlangen een stevige

vinger in de pap

en dan is dat

noodzakelijk.

Voordeel daarbij

is dat ‘vreemde

ogen dwingen’. 

Maar het

belangrijkste is

toch dat achter

de PAS-adviseur

een veelzijdig

bureau staat.

Daar hebben we

de afgelopen

periode toch wat

vragen neerge-

legd die dieper

en breder het

vakgebied ingaan en waarop we goede

antwoorden kregen.”

De clustermanager van de eenheid ‘Fysiek’

doelt daarbij onder andere op de nota

‘Bovenwijks’ waarin uitgewerkt wordt op

welke manier je kosten verrekent en toe-

rekent bij ‘zelfrealisatie’ van vastgoedont-

wikkelaars.

Innovatief

De gemeente Noordoostpolder bewijst

hiermee vindingrijk en innovatief in dit

segment te opereren. Wat te denken van

bijvoorbeeld een golfbaan boven op een

bult: de voormalige vuilstortplaats.

Ongekend voor Nederlandse begrippen.

In het gebied tussen Emmeloord en het

Kuinrebos is van oorsprong veel akker-

bouw. De golfbaan is onderdeel van een

grootschalige recreatieve groene zone met

veel plassen en zeker ook ruimte voor

wonen. Eikenaar acht het een aanwinst

voor de gemeente.

Trots

Met zo mogelijk nog meer trots beziet hij

de centrumontwikkeling van Emmeloord.

“In nauwe samenspraak met onze winke-

liers hebben we het voor elkaar gekregen

om bijna alle voorgevels een stuk naar

voren te trekken. Het aanzicht is nu heel

modern.”

Binnenkort wordt een deel van het winkel-

gebied helemaal nieuw ontwikkeld, inclu-

sief een theatervoorziening.  De

herinrichting van de ‘huiskamer’ is een

flinke operatie die in totaal circa tien jaar

in beslag neemt. Wat een fraaie positie om

daar als planeconoom bij betrokken te

zijn! 


