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Leervragen pilot Omgevingsagenda Oost
Hieronder zijn de leervragen, afkomstig uit het Plan van Aanpak voor de Pilot en een samenvatting
van de opbrengst van de Gebiedsdialoog, weergegeven. De leervragen zijn geclusterd naar drie
hoofdonderwerpen.
Meerwaarde Omgevingsagenda: doel, karakter en positie
•
•
•
•
•

Wat is de meerwaarde van enerzijds de agenda en de programma’s van opgave en anderzijds
het trendwatching-spoor, ten opzichte van andere (Rijks- of regionale) instrumenten?
Hoe kan de meerwaarde van de Omgevingsagenda worden gemaximaliseerd?
Hoe kunnen Rijk en regio elkaar op basis van de eigen visies’s en agenda’s versterken?
Hoe kan de gebiedsagenda een brug slaan tussen (abstracte) visie’s en uitvoering/concrete
projecten?
Hoe kunnen we zorgen voor een goede koppeling aan (lopende) programma’s, projecten en
financieringsbronnen (MIRT, IBP, etc.)? Wat betekent dit voor de besluitvorming?

Inhoud Omgevingsagenda: opgave, schaalniveau en scope
•
•
•
•
•
•
•

Wat betekent de bredere scope van een Omgevingsagenda? Hoe geven we hier goed invulling
aan?
Welke mogelijkheden en kansen zijn er om in de Omgevingsagenda nieuw beleid voor transities
te initieren?
Hoe zorgen we voor focus op gezamenlijke integrale (gebieds)opgave (selectiviteit) ? Hoe krijgen
we scherp waar we elkaar echt voor nodig hebben?
Welke toegevoegde waarde en (on)mogelijkheden heeft het meenemen van enkele opgaven die
een verbinding hebben met het sociale domein?
Wat is een geschikt schaalniveau voor de aanpak van de gezamenlijke opgaven en voor de
gebiedsagenda? Wat leren we van een aanpak op verschillende schaalniveau’s?
Hoe kunnen we de internationale ambitie en schaalniveau verbinden en in beeld houden?
Hoe geven we invulling en vorm aan de adaptiviteit van de agenda?

Proces Omgevingsagenda: eigenaarschap en samenwerking
•

•
•
•

Welke toegevoegde waarde en ervaringen/lessen levert het betrekken van private en
maatschappelijke organisaties bij het opstellen van de Omgevingsagenda op? Leidt dit tot meer
publiek-privaat eigenaarschap voor de aanpak van de opgaven?
Wat is van belang voor een goede samenwerking tussen Rijk en regio om tot een gezamenlijke
agenda te komen? Wat zijn aandachtspunten?
Hoe zorg je ervoor dat ook het eigenaarschap binnen de verschillende organisaties toeneemt?
Hoe werk je meer vanuit de opgaven en minder vanuit organisatielogica?
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