UITNODIGING
SYNTHESEBIJEENKOMST
OMGEVINGSAGENDA OOST NEDERLAND
maandagmiddag 11 februari 2019, Arnhem
Rijk en regio zijn dit jaar een pilot gestart voor een vernieuwde Gebiedsagenda Oost
Nederland; inmiddels omgedoopt tot ‘Omgevingsagenda Oost Nederland’. Waarschijnlijk bent
u afgelopen maanden in meer of mindere mate betrokken geweest bij dit proces.
Dit half jaar is er hard gewerkt om te komen tot een concept Omgevingsagenda. Hierin staan
de ‘Omgevingsopgaven’: opgaven waar meerdere transities samenkomen, schaalniveaus
verbonden moeten worden en die we het beste met een gebiedsgerichte aanpak kunnen
oppakken. Voor deze Omgevingsopgaven zijn ook al de eerste gezamenlijke acties,
maatregelen en projecten geformuleerd. Daarnaast is een ‘Perspectief op Oost’ tot stand
gekomen, die de trends en ontwikkelingen in landsdeel Oost beschrijft en hier een lange
termijn ambitie op formuleert.
We nodigen alle betrokkenen uit om tijdens de synthesebijeenkomst op 11 februari de
Omgevingsopgaven en het Perspectief op Oost met elkaar te verrijken. Het volledige
programma volgt te zijner tijd.
Wanneer: maandag 11 februari, 12.30 (met lunch) – 17.30 (met borrel)
Locatie: Coehoorn Centraal, Coehoornstraat 17, 6811 LA Arnhem
We hopen u graag te zien op maandag 11 februari. Aanmelden kan door het agendaverzoek te accepteren. Aanmelden voor 1 februari is noodzakelijk in verband met de
grootte van de zaal, catering en werkvormen.
Met vriendelijke groet,
mede namens Arie Speulman (ministerie BZK), Mark
Kemperman (provincie Gelderland), Janneke Wessels
(provincie Overijssel)
Linda Bruin (Royal HaskoningDHV) en Ad de Bont (Urhahn)

Meer informatie?
Omgevingsagenda Oost
De Omgevingsagenda Oost Nederland bevat de gezamenlijke, integrale, gebiedsgerichte opgaven van
Rijk en regio op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vertaald naar acties, maatregelen en
projecten. Deze agenda is de nieuwe, breed ingestoken opvolger van de Gebiedsagenda Oost 2013 en
wordt misschien wel de eerste uitvoeringsagenda van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De
Omgevingsagenda Oost Nederland zal medio 2019 worden voorgelegd voor bestuurlijke vaststelling.
Leerplatform
De ervaringen en lessen uit de pilot delen we met elkaar via een besloten leerplatform. Via deze link
kunt u zich aanmelden voor dit leerplatform.

