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“Altijd proberen om je gedachten los en
beweeglijk te houden”
Door Frank Flippo

Hoe kwam je terecht bij
gemeente Utrecht?
“Na een technische opleiding
werd ik van 1977 tot 1982
scheikundeleraar op een Vrije
School. Het lesrooster bepaalde
dat ik les gaf tussen 9 en 11 en
tussen 4 en 5. Dat vond ik qua
scheikundeles te magertjes,
omdat ik in de tussenliggende
tijd allemaal andere klusjes
deed. Op reguliere scholen les-
geven trok me niet, dus zocht
ik ander werk. Via een uitzend-
bureau begon ik bij de gemeen-
te als bodemonderzoeker. Later
werd ik er hoofdinspecteur voor
de Hinderwet. In het kader van
de stadsvernieuwing deed ik
veel aan bedrijfsverplaatsingen,
in totaal zo’n vijftig. Dat waren
vooral autospuiterijen en machi-
nale houtbewerkingen. Onze
Utrechtse werkwijze was onbu-
reaucratisch, informeel en laag-
drempelig, uniek voor Neder-
land. Wij bekeken bijvoorbeeld

of de verplaatsing paste bij de
fase waarin een bedrijf zat.
Gaandeweg ging ik veel advise-
ren over het inpassen van bedrij-
ven in relatie tot woningen.”

Soepig

Wat vond je een leuke
adviesklus?
“Gemeentelijke geurzones vast-
stellen vind ik een zalig iets.
Dat zit hem ook in die subjec-
tieve kant. De ene haalt er een
telefonische enquête bij waaruit
moet blijken dat veel mensen
klagen over een bepaalde geur.
Maar de ander zegt: dat valt
reuze mee! Probeer dan maar
eens vast te stellen wat overlast
is. Het hangt ook af van de
geur. Kort geleden had Utrecht
een sojafabriek, met een soepi-
ge, weeïge geur die bijna ieder-
een vies vond. Maar de gebran-
de koffie van Douwe Egberts
vinden veel mensen best lek-
ker. Anderzijds ruik je het bij
verkeerde wind soms tot in 

de Bilt, en als je er pal naast
woont, ruikt het minder prettig.
Ik mocht adviseren tot hoe
dichtbij we er huizen mochten
bouwen. Douwe Egberts doet
technisch al het maximale.
Zo’n productieproces gene-
reert een onvermijdelijke mini-
male geurbelasting. Om te
definiëren waar geur overging
in stank, maakten koffiefa-
briek en gemeente uiteindelijk
goed werkbare afspraken.” 

Je doet niet alleen in geuren…
“Ik adviseer ook over het ver-
voer van gevaarlijke stoffen,
over milieuaspecten van ruimte-
lijke plannen en over rampenbe-
strijding. Vervoerders streven
naar veilig vervoer en vertalen
dat in zones langs wegen. Als je
niet oppast zegt men: wilt u die
tweehonderd meter brede berm
vrijhouden? Dat is veiliger! Maar
dat is natuurlijk in tegenspraak
met de realiteit van een stad,
met haar beperkte ruimte en
dat kan dus helemaal niet. 

Het is aan mij, ze daarvan te
overtuigen en dat is ook precies
wat ik bijzonder leuk vind: het
in harmonie brengen van tegen-
gestelde belangen.” 

Dood en verderf

Werd het wel eens echt 
moeilijk?
“Ik herinner mij de chloortrein.
Als chloor per ongeluk vrij zou
komen, zou dat dood en ver-
derf zaaien. Hij stopte steeds
in Utrecht omdat de locomo-
tief moest omrijden. Toen
overschreed Utrecht de norm
voor externe veiligheid van de
Rijksoverheid met een factor
100. Als je die norm letterlijk
had genomen, had in een
gebied van 50 vierkante kilo-
meter niet meer nieuw 
gebouwd mogen worden, dat
is in Utrecht van de Berenkuil
tot het Amsterdam-Rijnkanaal.” 
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“Het vaststellen van gemeentelijke geurzones

vind ik een zalig iets,” zegt milieuadviseur Peter

van den Breemer (58), Dienst Stadsontwikkeling,

Gemeente Utrecht. Maar een milieuadviseur

doet veel meer, zoals adviseren over bedrijfs-

verplaatsingen, luchtkwaliteit en vervoer van

gevaarlijke stoffen. Planologische belangen 

en milieubelangen zijn lang niet altijd gelijk-

luidend. Aan Peter om daar werkbare 

oplossingen in te vinden. “En laat dat nu 

precies zijn wat ik zo leuk vind aan mijn werk.”



Colofon
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“De absurditeit ten top! ‘Dat kan niet in zo’n grote bevolkingscon-
centratie’ zei ik. ‘Jullie probleem’, antwoordde de NS. ‘Als u dit
volhoudt, krijgen jullie een proces-verbaal,’ blufte ik. Dat werkte,
toen pas ging men serieus een oplossing zoeken. Was het vervoer
van chloor door Utrecht in 1993 niet gestopt, dan hadden we
nooit plannen kunnen maken voor het Stationsgebied.”

Adviseren over milieuaspecten van ruimtelijke ordening, 
is dat ook leuk? 
“Ja, want milieu is een werkveld met duidelijke normatieve
grenzen, terwijl ruimtelijke ordening pragmatisch werkt en
steeds aan het afwegen is. Maar ook in het milieu spelen
onweegbare belangen, waarvan nergens staat hoeveel dat kost
of waard is. Ik vind dat je altijd moet proberen je gedachten
en denkbeelden los en beweeglijk te houden. Ik ben altijd blij
als plannen door gaan. Dus ook, als die overkapping van de
A2 qua externe veiligheid uiteindelijk goed uit de bus komt.”

Spirituele wetenschap

Van oorsprong heeft Peter een met name wetenschappelijke
belangstelling:
“Ik heb een eindeloze fascinatie voor de wereld der verschij-
ningsvormen. Maar hoe meer ik me erin verdiepte, hoe meer
beperkingen ik ontdekte in de gangbare opvatting van
wetenschap. Het begrip 'mens' past daar niet eens in, net
zomin als natuurwaarden. Geen goede zaak voor het milieu.
De visie van de filosoof Rudolf Steiner sprak mij veel meer
aan. Ik schreef, geïnspireerd hierdoor, twee boeken over 
de ontwikkeling van een ander soort wetenschap. Het ene,
'Samenhangend Zien' (1993), gaat over chemie, fysica en
biologie. Het tweede, ‘Chemie Concreet’ (2003), is een 
lesboek voor op Vrije Scholen. Er komen vast nog meer 
boeken, want mijn grootste passie is schrijven over 
spirituele wetenschap.” 

Cursuskalender ‘t Bureau 2007
Open inschrijvingen
Trainingen en cursussen waarvoor medewerkers zich 
individueel kunnen inschrijven

Persoonlijke effectiviteit
Leer uw eigen gedrag om te zetten in nieuwe effectieve
gedragspatronen. Onderzoek uw persoonlijke kwaliteiten 
en valkuilen en uw manier van communiceren met anderen.
Vijf dagen: 22 en 23 maart, 17 en 18 april en 26 juni 2007

Timemanagement
Met speciale aandacht voor uw persoonlijkheidstype en 
verschillende soorten timemanagement.
Eén dag: 28 maart 2007

Projectmatig werken
De bekende training projectmatig werken gebaseerd op de
Twijnstra en Gudde methode. Voor iedereen die effectief de
beginselen van projectmatig werken wil toepassen in de praktijk.
Drie dagen: 19 en 20 maart en 19 april 2007

Notuleren
Voor iedereen die wel eens notulen van een vergadering
maakt. De training heeft effect op zowel de aanpak van de
taak als op het product: de notulen zelf.
2 april 2007 (hele dag) en 14 mei 2007 (ochtend)

Wilt u zich inschrijven of meer informatie?
Bel ‘t Bureau: 030-286 11 75, of mail: hetbureau@utrecht.nl
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