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Beroepsvereniging voor Nederlandse
stedebouwkundigen en planologen

		

PROGRAMMA

10:30		
11:00		
11:05		
11:10		
		

Inloop en inschrijving
Welkomstwoord: Rob van der Velden | voorzitter BNSP
Introductie van het programma: Joost Schrijnen | Dagvoorzitter
Presentatie over de maatschappelijke opgaven van de NOVI:
Emiel Reiding | Directeur Nationale Omgevingsvisie | ministerie BZK.

11:30		

De NOVI in praktijk door Joost Schrijnen

		
		
		
		
		
		

In gesprek met deskundigen:
Guido Wallagh | Planoloog | Partner Adviseur INBO
Geiske Bouma | Planoloog | Strategie en beleid milieubeheer TNO
Ben Kuipers | Bureau Ben Kuipers Landschapsarchitect en voorzitter NVTL
Edwin van Uum | Bureau Noordzuiden | Procesmanager en Urban Planner
Bart Stuart | BuroSpelen | Analist

12:15 – 13:15    LUNCHPAUZE
13:15 – 15:30    
		
		
		

Workshops met inspiratiesessies:
Naar een duurzame en concurrerende economie
Workshopleider: Frank Gorissen | KuiperCompagnons | Kennislab
Inspirator: Guido van Loenen | Rho Adviseurs voor de leefomgeving | Kennislab

		
		
		

Naar een klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving
Workshopleider: Maurits Schilt | Witteveen+Bos
Inspirator: Dick Takkebos | Directeur Warmtestad Groningen

		
Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving
		
Workshopleiders en inspiratoren: Elma van Beek | Elma Stedenbouw | DSO
						
Bert Harmelink | Reuring Advies |DSO

15:30 – 16:00

Naar een waardevolle leefomgeving
Workshopleider: Pauline van den Broeke | De Ontwerptafel
Inspiratoren: HUNK Design | Stedelijke omgeving en Harmen Stellingwerf | Initiatiefnemer 		
		
Nije Omjouwing landelijke omgeving
PAUZE

16:00 – 17:00
		
		
		

Plenaire terugkoppeling; De resultaten van de workshops worden aangeboden aan de
directeur van de NOVI. Reflecties van deskundigen, analist en deelnemers onder leiding
van Joost Schrijnen volgen op deze aanbieding. Vervolgstappen naar aanleiding van de
uitkomst van deze dag worden geformuleerd.

17:00		

NETWERKBORREL
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DE SPREKERS EN DESKUNDIGEN
Joost Schrijnen | Dagvoorzitter, erelid BNSP
Joost Schrijnen, Adviesbureau Ruimte voor Ontwikkeling, draagt naast het
Dagvoorzitterschap bij aan de discussie, op basis van zijn brede ervaring als
RO-managementconsultant. Naast vele andere functies is hij ook voormalig voorzitter van het O(ontwerp)-team van het ministerie van BZK.

Emiel Reiding | Directeur Nationale Omgevingsvisie (NOVI), ministerie BZK
De maatschappelijke component en de integrale werkwijze die met de NOVI
wordt geïmplementeerd, wordt aan de beroepsgroep voorgelegd met de vraag
hoe deze invulling kan geven aan de complexe opgaven dit met zich mee brengt.
Aan de beroepsgroep wordt inspiratie gevraagd om met de vraagstukken die hij
schetst aan de slag te gaan.

Geiske Bouma | Planoloog, TNO strategie en beleid
De projecten waar Geiske Bouma zich mee bezig houdt, zijn gericht op ruimtelijke ontwikkeling zowel op nationaal als op internationaal niveau. De projecten
maken deel uit van interactieve besluitvormingsprocessen waarbij verschillende actoren en deelnemers actief zijn. Het werkveld waarop ze zich richt is de
verbinding van ruimtelijke planning en ontwikkeling in relatie tot water, bodem
en klimaatverandering.
Guido Wallagh | Planoloog, adviseur-partner INBO
De overheid, dat zijn wij allen samen! Guido Wallagh verpersoonlijkt de nieuwe
manier om energie te genereren en krachten te bundelen. Wie gaat de eerste
stap zetten en wie kan hij meekrijgen om die stap gezamenlijk te gaan zetten.
Met projecten als ‘Nederland wordt Anders’ en NL-Reset (herbestemming)
organiseerde hij inhoudelijke verdieping in het vak en perspectief voor jonge
architecten / stedenbouwkundigen.
Ben Kuipers | Bureau Ben Kuipers en Voorzitter NVTL
Bureau Ben Kuipers Landschapsarchitect is een netwerkbureau. Het maken van
ruimtelijke plannen is immers teamwerk. Hij stelt voor elke opdracht een team
van deskundigen samen. Als netwerkbureau voert Ben Kuipers als hoodaannemer de regie of neemt hij deel als lid in ontwerpteams. Daarnaast is hij
onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en adviseur voor het college van Rijksadviseurs.
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DE SPREKERS EN DESKUNDIGEN
Edwin van Uum | Bureau Noordzuiden.
Edwin van Uum, eigenaar van het bureau Het Noordzuiden, legt onder andere de
verbinding tussen formele institutionele partijen en bijvoorbeeld stadlabs zodat
zij een betere samenwerking met elkaar kunnen aangaan. Stadslabs zijn gericht
op de rol van aanjager van het debat en uitlokker van initiatieven om een stad
‘leuker, mooier en leefbaarder’ te maken. Dit vanuit een onafhankelijke positie
en gericht op wat er in de samenleving speelt.

Bart Stuart | BuroSpelen
Klaar van der Lippe en Bart Stuart werken samen als ‘BuroSpelen’. Dit Buro is
meer een houding dan een bedrijf. Ze werken op verschillende gebieden, aan
verschillende onderwerpen en opdrachten, waaronder openbare ruimte, gezond
ontwerp, strategieën voor ruimtelijke planning en alternatieve financiële modellen. Doel is organisaties naar een hoger maatschappelijk en sociaal niveau te
brengen.

			

DE WORKSHOPS

De opgaven uit de startnota van de NOVI staan centraal en vormen het uitgangspunt voor vier intensieve
praktijkgerichte workshops:

1.

Naar een duurzame en concurrerende economie

2.

Naar een klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving

3.

Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving

4.

Naar een waardevolle leefomgeving.

Iedere workshop start met een inspiratiesessie. Doel is het onderwerp te verdiepen en hier handelingsperspectieven voor te bespreken voor de dagelijkse beroepspraktijk. Hoe kun je met dit thema aan de slag?
Wat heb je hiervoor nodig? Wie zijn er voor nodig? En wat wil je aan het eind van de dag aan de
directeur van de NOVI meegeven?
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Workshop 1
Naar een duurzame en concurrerende economie
Workshopleider:
Frank Gorissen | KuiperCompagnons
Workshop inspirator: Guido van Loenen | Rho Adviseurs voor de leefomgeving
In deze workshop gaan we aan de slag met het thema duurzaamheid en de economische betekenis en potentie daarvan. In de inspiratiesessie zal duurzaamheid
worden belicht vanuit vier richtingen: klimaatadaptie, energietransitie, duurzaam
voedsel en de circulaire economie. Op zichzelf zijn dit reeds uitdagende onderwerpen, maar het vergt een echt integrale aanpak om het Nederland van de toekomst te maken.
In de aansluitende werksessie zullen we schakelen tussen verschillende schaalniveaus en zoeken we naar nieuwe verbanden, economische kansen en de ruimtelijke gevolgen hiervan. Dit doen we aan de hand van prikkelende stellingen
over de toekomst van Nederland.
Bereid je voor op een dynamische en uitdagende werkmiddag!

Workshop 2
Naar een klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving
Workshopleider:
Maurits Schilt | Witteveen+ Bos
Workshopinspirator: Dick Takkebos | Directeur Warmtestad, Groningen
De verkenning van de energietransitie binnen stedelijke ruimten, gerelateerd aan
een bestaand stedelijk gebied is het uitgangspunt van de workshop. Om inspiratie aan de workshopleden te bieden zal Dick Takkebos, directeur Warmtestad
Groningen, de inspiratiesessie leiden. Hij gaat in op de aanpak in gemeente
Groningen: wat doen zij om van aardgas en fossiele brandstoffen af te komen.
Het is de bedoeling dat Groningen ‘aardgas-loos’ wordt. Huizen en gebouwen
worden dan verwarmd met aardwarmte die zich in de bodem van het Groningse
bevindt. Het gaat hierbij niet alleen om verwarming maar ook om koeling van de
gebouwde omgeving.
Met de deelnemers worden tijdens de workshopsessie de implicaties verkend
van deze verandering voor het bestaand stedelijk gebied. Wat betekent van ‘het
gas los’ zijn? Wat betekent deze energietransitie voor de stedelijke ruimte.
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Workshop 3
Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving
Workshopleiders en inspiratoren: Elma van Beek, Elma Stedenbouw | DSO
				
Bert Harmelink, Reuring Advies |DSO
“Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving”
Dit thema van de NOVI klinkt direct aantrekkelijk. Maar wat betekent deze wervende kreet? In deze workshop komen we met het stellen van vragen, het schetsen
van dromen, het vertolken van ambities en een spel van vraag en antwoord samen
tot een diepgaande analyse van het thema. We dagen de deelnemers met inspirerende beelden uit om buiten hun eigen denkkaders te treden. Vragen komen aan
de orde als: ‘wat is toekomstbestendig’, ‘wat verstaan we onder bereikbaar’, ‘waarom maken we onderscheid tussen woon- en werkomgeving’, ‘gaat het wel over
mobiliteit’, etc. Echter, op weg naar de NOVI, zullen we ook het gesprek voeren
over het onderwerp ‘welke gevolgen hebben de keuzes voor de toekomst voor de
opgaven van vandaag’. De concrete conclusies hierover dienen als inspiratie voor
de NOVI. Op deze wijze zullen gedurende de workshop ‘inspiratie-sessie’ en ‘werksessie’ voortdurend in wisselwerking aan de orde zijn.
Workshop 4. Naar een waardevolle leefomgeving
Workshopleider:
Pauline van den Broeke | De Ontwerptafel
Workshopinspiratoren: Harmen Stellingwerf | Nije Omjouwing
			
Bart Cardinaal en Nadine Roos | HUNK-Design
Een waardevolle leefomgeving gaat over (veel) meer dan alleen mooi en lelijk.
Dit thema uit de Nationale Omgevingsvisie zal een brug slaan tussen het nationale
beleid en de lokale initiatiefnemers. Ten minste, dat is wat er beoogd wordt. Een
samenleving die meer participatief wordt en meer het heft in handen neemt om de
leefomgeving beter en mooier te maken. Ruimte geven aan bottom up initiatieven lijkt
het streven van de rijksoverheid. De praktijk is natuurlijk veel weerbarstiger. Want zijn
de regionale en lokale overheden daar al wel aan toe? En wil de burger (bewoner,
initiatiefnemer) wel verantwoordelijkheid voor de leefomgeving op zich nemen?
En hoe stimuleer je participatie van burgers? Wat is de balans tussen de taken van de
overheid en de leefomgeving zelf inrichten? Hoe ziet dat er dan uit? Heeft een burger
(bewoner, initiatiefnemer) wel enig benul van de complexiteit van de ruimtelijke ordening? Straks krijgen we allemaal straten die verschillend ingericht zijn. Of een platteland
met voorzieningen die niet voor iedereen toegankelijk zijn. In deze sessie gaan we aan
de slag met de bovenstaande vragen. Gevoed door voorbeelden van inspiratoren die
hun sporen hebben verdiend bij het vorm geven aan bottom up initiatieven, in stedelijke en landelijke omgeving, om samen met verschillende partijen de leefomgeving
beter en mooier te maken.
BNSP-DAG | 30 November 2017 | Carlton President Hotel | Floraweg 25 | 3542DX | Utrecht

Beroepsvereniging voor Nederlandse
stedebouwkundigen en planologen

BNSP DAG 2017
Aan de slag met de NOVI
Inleiding

NOVI is de visie die het Rijk gaat maken voor de toekomst van Nederland. In lijn met de filosofie van de
Omgevingsvisie zal deze gemaakt worden in samenspraak met en op basis van inbreng van heel veel stakeholders inclusief de vakgenoten van planologen en stedenbouwkundigen.
Deze dag is vooral bedoeld om als beroepsgroep mee te denken over deze toekomst.
Hoe ziet het Nederland er in 2040-2050 uit? Welke opgaven liggen er?
Dit zijn geen opgaven waar alleen het Rijk mee aan de slag moet. Hier moeten ook provincies en gemeenten mee aan de slag. En de stedenbouwkundigen, planologen en landschapsarchitecten!
Hoe gaan we als beroepsgroep met deze maatschappelijke opgaven aan de slag in de praktijk?
Op 17 februari 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen de startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie” aangeboden aan de Tweede Kamer.
In de aanbiedingsbrief zegt zij dat de Omgevingswet, die in voorbereiding is, een integrale nationale visie
op de leefomgeving vraagt. De startnota is de opmaat naar die nationale omgevingsvisie.
De startnota schetst de strategische opgaven in de leefomgeving die noodzaken tot het vinden van meer
samenhangende oplossingen:
1.

Naar een duurzame en concurrerende economie

2.

Naar een klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving

3.

Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving

4.

Naar een waardevolle leefomgeving

Deze thema’s vormen de leidraad voor de BNSPdag.

Aanleiding

De BNSP was in 2015 direct betrokken bij het Jaar van de Ruimte. Gedurende dat jaar is met heel veel betrokkenen uitgebreid gediscussieerd in veel verschillende vormen over de toen geformuleerde opgaven:
- versterk het stedennetwerk
- maak ruimte voor energietransitie
- zet water in als kwaliteitsimpuls
- breng agrarische produktie in balans met de omgeving
- zorg voor gezonde leefomgeving
- anticipeer op nieuwe technologie
- benut bestaande bebouwing.
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Een consortium van BNSP-leden, heeft in opdracht van het Ministerie van I&M, gewerkt aan het rapport
Pilots omgevingsvisie 2014-2016 dat in januari 2016 is verschenen. Deze pilots waren vooral bedoeld om
ervaring op te doen met de nieuwe Omgevingswet. En dan vooral met principes die hiervoor uitgangspunt
zijn zoals Integraal Werken en Participatie. Hoe doe je dat?

Bijeenkomst Kennislab Hillegom | Werkgroep BNSP

Werkgroep Kennislab

Een aantal bureaus binnen de BNSP is verder gegaan met deze thema’s in de vorm een kennisnetwerk, Het
Kennislab. Naast genoemde issues komen hier ook andere thema’s en zaken die zich voordoen bij implementatie van de nieuwe Omgevingswet aan bod.

Werkgroep DSO

De doelen van deze werkgroep, een samenwerking tussen BNSP en NVTL, zijn samen te vatten als: “Het
ontwikkelen, uitwisselen, borgen en uitdragen van kennis omtrent duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied”.
De werkgroep DSO vervult een koploperspositie op het gebied van duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied. Publicaties als het NPDS, het voorbeeldenboek Duurzame Stedenbouw en het vervolg daarop ‘The
Next Step’, zijn daarvan concrete uitingen en gelden veelal als standaardwerk op dit gebied. Op dit moment
heeft de werkgroep een nieuwe publicatie in voorbereiding, als vervolg op deze boeken.
Het onderscheidend vermogen van de werkgroep schuilt in de volgende aspecten: kleinschalig, toegankelijk
en laagdrempelig, intrinsiek gemotiveerd, kritisch en onafhankelijk. De werkgroep vormt een continue factor in de sterk dynamische en aan modegrillen onderhevige wereld van bedrijven, netwerken, overheden,
planvorming en projecten die betrokken zijn bij de ‘duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied’.
Leden van de BNSP worden uiteraard uitgenodigd om in (één van de) werkgroepen zitting te nemen.
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Werkgroep DSO

BNSP-Pilots Energietransitie

Een van de nieuwe thema’s in het ruimtelijk domein/de fysieke leefomgeving is energietransitie. Momenteel werken drie BNSP Bureauleden, Croonenburo5, Rho en Tonnaer, samen met de betrokken gemeenten,
op opdracht van het ministerie van IenM, deze opgave uit. Ze gaan hierbij voor 3 kleine gebieden na hoe de
ambitie van de gemeente voor wat betreft CO2reductie/energietransitie vertaald moet worden in een omgevingsvisie. En vervolgens in het Omgevingsplan en/of programma. De pilots worden eind november 2017
afgerond. De resultaten zullen worden verwerkt in een fiche dat wordt opgesteld door TNO. Begin 2018 zal
een masterclass over dit onderwerp, voor leden van de BNSP plaats vinden. De BNSP zal de data hierover
communiceren.

Ecopark Waalwijk, duurzame energie uit wind, zon en biogas. © Croonenburo5
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BNSP-OmgevingsTours

De inhoudelijke thema’s zoals die zijn voortgekomen uit het Jaar van de Ruimte zijn in 2016 en 2017 door
de BNSP verdiept in regionale bijeenkomsten tijdens de OmgevingsTours. In verschillende delen van het
land, en vaak in samenwerking met regionale en lokale partners, zijn onderwerpen uitgediept door middel
van presentaties en workshopsessies. Dit alles om de thema’s meer concreet te maken maar ook om vraag
en antwoord, inzicht en inspiratie aan elkaar te bieden. Op de website van de BNSP zijn de verslagen van
deze sessies te raadplegen.

OmgevingsTour Water als Kwaliteitsimpuls , Heerhugowaard

BNSP en de NOVI, het vervolg

Op basis van al deze ervaringen en de uitkomsten van de onderzoeken en bijeenkomsten wil de BNSP zich
ook committeren om een bijdrage te leveren aan de NOVI. Want de beroepsgroep heeft hierin een rol!
Voorafgaand aan de BNSPdag zijn hiertoe al gesprekken gevoerd met het ministerie waarbij het uitgangspunt is: communiceren en bijdragen door de beroepsgroep aan deze grootse opgaven die ons staan
te wachten.
Dit is dan ook de reden om de BNSPdag 2017 in het teken van de NOVI te zetten. Het gaat hierbij om de
bijdrage die we kunnen leveren aan de verdieping van de maatschappelijke opgaven. Dit zijn opgaven die
niet alleen op nationaal maar ook op provinciaal, gemeentelijk en lokaal/wijk niveau zullen moeten worden
geadresseerd. En niet alleen op de BNSPdag zelf; de onderwerpen worden in de komende jaren regelmatig
geagendeerd, om op deze wijze mee te werken aan de vorming ervan, en het inzicht dat daarvoor nodig is.
De beroepsgroep is in dit proces onontbeerlijk en moet daarom betrokken zijn om die deskundigheid in te
brengen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Inzet op alle schaalniveaus zorgt dat we samen werken
om te komen tot een mooier Nederland.
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De BNSP heeft zich tot doel gesteld de maatschappelijke opgaven zoals geformuleerd voor de NOVI als
meerjarenplan op te nemen in de komende jaarprogrammeringen. Dit niet alleen om de NOVI van input te
voorzien maar ook de Provinciale en Gemeentelijke Omgevingsvisies en Omgevingsplannen.
De uitdagingen voor de toekomst zullen op alle schaalniveaus aan bod moeten komen. De uitkomsten van
projecten, werksessies en bijeenkomsten worden gedeeld onder de beroepsgroep maar ook met het Rijk,
waaronder het Ministerie van BZK. We richten ons op uitwisseling, kennisdeling en voortschrijdend inzicht.
Het Ministerie is geen opdrachtgever maar met de resultaten van de programmering van de BNSP kan de
NOVI mede vorm worden gegeven.
Overal en bij iedereen heersen vragen ten aanzien van wat de NOVI inhoudt en vooral hóé de verschillende maatschappelijke opgaven integraal moeten worden meegenomen in het beleid en de uitvoering
op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Door, te beginnen tijdens de BNSP dag, deze opgaven nader te
verdiepen hoopt de BNSP de beroepsgroep te stimuleren om mee te werken en betrokken te raken bij het
Nederland van de Toekomst.
De BNSP-Dag 2017 concentreert zich vooralsnog op de vier hoofdthema’s. Deze worden nu nog vaak door
inhoudelijke/technische deskundigen te sectoraal aangevlogen.
De uitdaging voor onze beroepsgroep is om deze te integreren en ruimtelijk vorm te geven. Hierbij zal te allen tijde gekeken moeten worden naar ruimtelijke kwaliteit. Dit zal alleen slagen door opgaven integraal en
maatschappelijk, met alle stakeholders en burgers, te benaderen en te agenderen. Daar kunnen en moeten
we als beroepsgroep een bijdrage aan leveren. Samen maken we Nederland mooi!

De BNSP-DAG 2017 is georganiseerd met ondersteuning van het Ministerie van BZK, (Voorheen IenM).
Met dank aan Atelier Dutch voor het plotten van de workshop-prints en aan Gerrie Fenten, Koos Seerden,
Maurits Schilt en Pauline van den Broeke voor het mede-organiseren en participeren in de Werkgroep BNSPdag 2017
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De BNSP is een platform voor ontmoeting, ontwikkeling
en ondersteuning voor ruimtelijk professionals
ONTMOETING

Ideeën uitwisselen, kennis overdragen en reflecteren op je vak. Wil jij je vak zo goed mogelijk uitoefenen,
dan steek je natuurlijk regelmatig je licht op bij professionals buiten je dagelijkse werkkring. Daarom faciliteert de BNSP ontmoetingen van álle ruimtelijk professionals onderling (werkzaam bij overheden, bureaus
of zelfstandig) en met aanpalende vakgebieden, zoals architecten, landschapsarchitecten, verkeerskundigen, opdrachtgevers, et cetera. Daar word jij niet alleen beter van, het versterkt onze hele beroepsgroep.

ONTWIKKELING

Een mooie, gezonde en slimme leefomgeving. De uitdagingen voor onze beroepsgroep veranderen continu
en worden steeds complexer en interessanter. Dat vraagt om de juiste bagage, competenties en veranderkracht. De BNSP stimuleert en ondersteunt jou om je kennis en deskundigheid te blijven ontwikkelen en zo
je positie in je vakgebied te verstevigen. Dat geldt ook voor ons vakgebied als geheel, waarbij onderlinge
kennisuitwisseling net zo belangrijk is als samenwerking met opleidingsinstituten en wetenschap.

ONDERSTEUNING

Jij wilt je vak onafhankelijk en professioneel kunnen uitvoeren. Daarom behartigt de BNSP waar mogelijk
de (in)directe belangen van haar leden. Zowel individueel als collectief. Namens het vakgebied treedt de
vereniging naar buiten toe als aanspreekpunt.

Ook lid worden van de BNSP, meld je aan via onze website: www.bnsp.nl

Het bureau van de BNSP is gevestigd in Huys Azië te Amsterdam, op de 4e verdieping.
Adres: Jollemanhof 14 | 1019 GW | Amsterdam
Telefonisch bereikbaar: op werkdagen 9.30 – 16.30 uur op 020 427 34 27
E-mail: secretariaat@bnsp.nl

Website: www.bnsp.nl

