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Rol van ontwerp in Omgevingsagenda’s
Instrument Omgevingsagenda’s
Hoofdboodschappen
-

Bodem en water als sturend principe voor de transitie van het landelijk gebied
Impact van circulaire economie op de fysieke leefomgeving
Verbinding verstedelijkingsstrategie en transitie landelijk gebied
Naar een ontwikkelperspectief en gecoördineerde aanpak voor grensregio’s
Grensoverschrijdende inpassing energietransitie: inhoudelijk en bestuurlijk

Stellingen ontwerpend onderzoek

Instrument Omgevingsagenda’s

Instrument Omgevingsagenda’s

Instrument Omgevingsagenda’s

NOVI-gebieden
Haven van R’dam, Noordzeekanaalgebied, North Sea Port
District, Zuid-Limburg, Groene Hart, De Peel, Zwolle, Groningen
Verstedelijkings-strategieën
Zuidvleugel, MRA, MRU/U-Ned, Eindhoven, Brabantstad,
Arnhem-Nijmegen-Foodvalley, Zwolle, Groningen-Assen
Koplopers Nationaal Programma Landelijk Gebied
Groene Hart, De Peel, Zeeland, Drentse Aa/Hoge zandgronden,
Achterhoek
Grensregio’s
North Sea Port District, Zuid-Limburg, Zuidoost Drenthe,

Kust en Voordelta
Zuidwestelijke Delta, Hollandse Kustboog, Noord-Nederland
Samenhang stad en land
Klimaatbestendig Zwolle, Noordrand van de Delta,
Utrecht/Foodvalley
Ruimtelijk economische ontwikkeling
Cleantechregio, Zuid-Holland, Flevoland

Appel
› De agenda’s van waterschappen mogen veel bepalender worden
› Kies voor de schaal van samenhangende natuurlijke systemen
Hoofdopgaven
› Water en bodem als ordenend principe
› Hoe gaan we van plan naar uitvoering?

Uitvindingen
› Breng lange termijn consequenties hard in beeld
› Benut de stikstof en natuuragenda als politieke motor
› Geef scherpe dubbeldoelstelling mee aan gebiedsprocessen
› Kies voor begrenzing van het gebied op basis van de opgaven: dus bij
wateropgaven de stroomgebieden
Rol Omgevingsagenda
› Rijk als partner afgestemd op de regionale aanpak en het gebied
› Blijf ervaringen uit de praktijk te verbinden aan nationaal beleid en
programma’s
› Kom met een duidelijke opgaven per gebied
› Werk de NOVI uitspraken verder uit, durf de opgaven te kwantificeren
› Begin gewoon met een pilot

Appel
› Wat is het duurzaam verdienvermogen voor Nederland in 2100?
› Een lange termijn visie op economie in vereist. Wie maakt die?
Hoofdopgaven
› Begin met: wat is de toekomstbestendige economie en hoe sluit
circulaire economie hierop aan?
› Hoe sluiten we vervolgens de kringlopen/clusters op het juiste
schaalniveau en op de juiste plek?
› Dus: wat, hoe en waar

Uitvindingen
› Ontwikkel basiskennis samen
› Op zoek naar - en uitwisselen van goede voorbeelden
Rol Omgevingsagenda
› Meer aandacht voor circulaire economie
› Ga met elkaar oefenen met relevante stromen
› Gebiedsgericht denken kan helpen: elk gebied eigen opgaven en kansen
› Help met prioriteren, de juiste keuzes op de juiste schaal
› Help mee in de ontwikkeling van regels en kennis rond milieuvraagstukken

Appel
› Maak een visie op het buitengebied ism met de economische agenda
› Stikstof kan nooit alleen de drager zijn voor de toekomst van het LG
Hoofdopgaven
› Hoe verbinden we de toekomstige inrichting van het landelijk gebied
met de verstedelijkingsstrategie? Is meer dan stikstof opgave!
Uitvindingen
› Zet het gebied centraal, niet de sectorale opgave
› Werk over de grenzen heen
› Je hebt kwaliteit én kwantiteit nodig bij de verkenning van opgaven
› Verken vanuit verschillende perspectieven de toekomstwaarden van
het landschap en leg die over elkaar heen
› Erken verschillen en werk vanuit dat begrip
› Wie is het aanspreekpunt voor opgaven landelijk gebied?
Rol Omgevingsagenda
› Help met positionering van het gebied door in en uitzoomen en door
kijken vanuit meerdere perspectieven en huidige waarden
› Help met de verbinding tussen de verstedelijkingsstrategieën
› Geef inzicht in de procesarchitectuur en draai niet om de hete brei

Appel
› Grens-ontkennend werken is keihard werken aan grensoverschrijdende
relaties
Hoofdopgaven
› Wat is het ontwikkelperspectief voor een grensregio en waar begin je?
› Er zijn eigenlijk twee gebieden: gebieden met economische
grensoverschrijdende ontwikkelkracht en gebieden waar leefbaarheid
centraal staat en die het meer op eigen kracht moeten doen
Uitvindingen
› Teken een nieuwe kaart waar het grensgebied centraal staat
› Wees selectief en werk aan concrete opgaven om samen op te werken,
maar werk ook aan de lange termijn
› Denk vanuit het belang en het perspectief van de buren
› Wat is het startpunt? De startmotor?
› Durf te vlinderen, dus wissel je plangrens met de belangen/vraagstuk
Rol Omgevingsagenda
› Laat vooral op de Omgevingsagenda staan: voeg vooral scherpte toe
› Beter en meer werken aan basis op orde en uitwisseling data

Appel
› Bij de energietransitie: denk en werk grensoverschrijdend
Hoofdopgaven
› Hoe breng je vraag en aanbod van energie beter bij elkaar, ook bij een
groeiende vraag?
› Wat is daarbij je lange termijn perspectief en welke fasering past?
› Hoe is de energietransitie te combineren met andere gebiedsopgaven?
Uitvindingen
› Vroegtijdig alle bloedgroepen aan tafel
› Energietransitie is onderdeel van een meer integrale opgave:
verstedelijking, landelijk gebied, havens en industriële clusters
› Kijk over de schutting (regio/provincie/sector) wat je met anderen kunt
doen

Rol Omgevingsagenda
› Help met prioritering

Stellingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ontwerpend onderzoek helpt het gesprek echt vooruit
Wees selectief en gericht op echt uitvoeren
Benut het momentum: gebruik politieke agenda’s als motor voor verandering
Aan principes heb je niets: one size fits nobody: blijf gebiedsgericht maatwerk leveren
Definieer de regio op basis van samenhangende (natuurlijke) systemen: durf te vlinderen
Blijf de regionale praktijk verbinden aan de nationale programma’s.
Maak lange termijnvisies voor lastige opgaven, verken verschillende perspectieven
Ontwikkel samen basiskennis
Zoek en deel goede voorbeelden en leer van elkaar
Grens-ontkennend werken is keihard werken aan grensoverschrijdende relaties.
Denk vanuit de belangen en het perspectief van de ander

