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Memo HaskoningDHV Nederland B.V. 

Transport & Planning 

Aan: Deelnemers Strategisch Overleg Omgevingsagenda Oost 

Van: Click to enter "Sender" 

Datum: 22-10-2018 

  

Onderwerp: Verslag Strategisch Overleg 17-10-2018 | Leerspoor gedeelte 

  

 
Leerspoor 
 
Inhoud/product 
 
Gaat goed: 
Schaalniveaus 
- Meerwaarde: concrete vertaling en verbinding in de schaalniveaus 
- Gesprek over opgaven op verschillende schaalniveaus 
 
Omschrijving opgaven en vernieuwing 
- Meerwaarde: opzet A4 per opgave gaat goed en concreet te maken 
- Schetsen van trends en inhoudelijke opgaven 
- Verbreding/vernieuwing opgaven  
- Omgevingsopgaven zien er al goed uit 
 
Eindproduct 
- Deze sessie geeft zicht op eindbeeld, was eerder erg zoeken 
- In beeld brengen wat we willen 
 
Kan beter: 
Koppeling nationale opgaven/NOVI 
- Interactie van Omgevingsagenda oost met NOVI 
- Koppeling NOVI en commitment Rijk 
- Scherper zijn in hoe NOVI opgaven in deze regio spelen en wat dat hier vraagt van Rijk/regio 
- Niet per deelregio bepalen wat de opgaven zijn, maar bepalen wat de nationale opgaven voor een 

regio betekenen 
 
Perspectief op Oost 
- Relatie perspectief en opgaven 
- Perspectief verhaal moet er komen: concreet, herkenbaar, rode draad in opgaven 
- Aansluiting visie deel op agenda deel 
- Nog te weinig toekomstperspectief langere termijn discussie 2040-2050 (klimaatverandering 

doordenken) 
 
Overig 
- Inhoud op de goede weg. Mis verdiepende aandacht op borrowed size (wat zijn we samen meer dan 

de som) 
- Aandacht voor adaptief programmeren: verschillende schalen en verschillende abstractieniveaus & 

termijnen 
- Opgaven meer integraal uitwerken: wat hangt samen 
- Waar is het Rijk nodig en waarom? 
- Netwerkbenadering: Nederland als systeem en Oost als systeem 
- De strijd om de ruimte 
- Rol/betekenis landschap is zoeken 
- Zoeken naar balans specifiek versus integraal 
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Proces 
 
Gaat goed:  
Gezamenlijkheid 
- Gezamenlijkheid van de zoektocht 
- Inzet 
- Enthousiaste inzet van mensen 
- Samenwerken: prettige groep 
- Ontstaan van een netwerk van contacten 
 
Snelheid 
- Proces tot gezamenlijkheid neemt tijd en vereist zoeken 
- Snelheid van zoekproces 
 
Inhoudelijke tafels  
- Proces van inhoudelijke tafels 
 
Kan beter: 
Betrokkenheid andere partijen 
- Breed eigenaarschap: waar zijn milieu, natuur, landbouw, onderwijs, erfgoed? 
- Abstractieniveau sluit partijen uit 
- Eigenaarschap: meer aandacht voor breder draagvlak dan alleen deze groep 
- Participatie/inbreng van niet-overheden/burgers/bedrijven 
 
Betrokkenheid huidige partijen 
- Verwachtingen betrokken partijen met het oog op de agenda sluiten nog niet op elkaar aan 
- Betrokkenheid Rijk (Rijksbreed kan beter) 
- Nog veel overleg nodig om gedragen product te krijgen 
- Meerwaarde kenbaar maken bij beslissers/directeuren 
 
Inrichting proces 
- Proces is erg versnipperd: als regio ben je niet bij alle sessies, overzicht ontbreekt daardoor 
- Tijd om dingen terug te koppelen in de regio, maar dan moet er wel een stuk liggen waarover 

gepraat kan worden 
- Rommelig proces voor ons als regio: weinig structuur in overlegmomenten 
- Tussenproduct wordt gepresenteerd zonder leestijd en reflectiemogelijkheid 
- Meer “open” zoekproces door kernteam en adviseurs: samen zoeken – proces ontwerpen 
- Hollen en stilstaan: planning niet scherp (kan ook aan mij zelf liggen), vraagt erg veel flexibiliteit 
 
NOVI 
- Presentatie van de pilot als verbinding tussen NOVI en MIRT-onderwerpen 
- Verbinding met de NOVI is niet hetzelfde als gebiedsuitwerking van de NOVI. Planning van NOVI en 

daarna omgevingsagenda (of tegelijkertijd met veel interactie) 
 
Overig 
- Out of the box denken: iets geks doen 
- In Utrecht een bijeenkomst organiseren over Landsdeel Oost 
- Echt luisteren naar de inbreng 
- Schetsen benodigde wijze van samenwerken voor een gebiedsgerichte benadering 
- Op keuzes richten 
- Alvast nadenken over monitoring van Omgevingsagenda 


