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Inleiding

De BNSP was in 2015 direct betrokken bij het Jaar van de Ruimte. Uit dit jaarproject zijn de thema’s voortgekomen die nu ook als leidend gelden voor het
opstellen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Daarnaast heeft een consortium van BNSP-leden, in opdracht van het Ministerie van I&M, gewerkt aan
het rapport Pilots omgevingsvisie 2014-2016 dat in januari 2016 is verschenen.
Dit om ervaring op te doen met de nieuwe Omgevingswet. In vervolg hierop
werkt een aantal bureaus samen in een kennisnetwerk, Het Kennislab, dat zich
intensief bezighoudt met de thema’s en zaken die zich bij de Nieuwe Omgevingswet aandienen. Veel bureaus die in het Kennislab zijn vertegenwoordigd
zijn ook actief geweest bij de eerste tranche Pilots Omgevingsvisie.
In 2016 en 2017 heeft de BNSP thema’s behandeld die kunnen worden
gezien als de grote maatschappelijke opgaven waarvoor we in Nederland
staan. Ze kwamen ook aan bod in het Jaar van de Ruimte. Deze thema’s zijn
verdiept in regionale bijeenkomsten als onderdeel van de OmgevingsTours.
In verschillende delen van het land, en vaak in samenwerking met partners,
zijn bepaalde thema’s uitgediept door middel van presentaties en workshopsessies. Dit alles met als doel om de thema’s meer concreet te maken maar
ook om vraag en antwoord en inzicht en inspiratie aan elkaar te bieden.
Deze BNSP-OmgevingsTours zijn als bijzonder waardevol ervaren door zowel organisatoren als deelnemers.
Naar aanleiding van deze inspanningen en de uitkomsten ervan wil de
BNSP zich ook committeren om een bijdrage te leveren aan de NOVI. Want
de beroepsgroep heeft hierin een rol! Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met
het Ministerie van IenM, waarbij het uitgangspunt blijft: communiceren en
delen met de vakgroep over deze grootse opgaven die ons staan te wachten.
Besloten is om de BNSPdag 2017 in het teken van de NOVI te zetten. Niet
als project maar als verdieping van de maatschappelijke opgaven die in de
NOVI geadresseerd worden. En niet alleen op de dag zelf maar ook om de
onderwerpen in de komende jaren regelmatig te agenderen, om op deze wijze mee te werken aan de vorming ervan en het inzicht dat daarvoor nodig is.
De vakgroep is in dit proces onontbeerlijk en moet daarom betrokken zijn
om die deskundigheid in te brengen op nationaal niveau maar ook op regionaal en lokaal niveau. Inzet op alle schaalniveaus zorgt dat we samenwerken
om te komen tot een mooier Nederland.
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De Maatschappelijke opgaven uit NOVI als leidend thema
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 Omgevingsvisies en Gemeentelijke Omgevingsvisies. De uitdagingen voor de toekomst zullen op alle schaalniveaus aan bod moeten komen.
De uitkomsten van projecten, werksessies en bijeenkomsten worden gedeeld
onder de vakgroepen maar ook met het Rijk, waaronder het Ministerie van
BZK. Deze deling is gericht 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 worden vormgegeven.

Maatschappelijke opgaven onderkend voor de NOVI:
Overal en bij iedereen heersen vragen ten aanzien van wat de NOVI inhoudt
en vooral hoe de verschillende maatschappelijke opgaven moeten worden
vormgegeven en uitgevoerd. Niet alleen op rijksniveau maar ook op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Door, te beginnen tijdens de BNSPdag, 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 Opgaven:
• Naar een duurzame en concurrerende economie
• Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving
• Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving
• Naar een waardevolle leefomgeving
De BNSPdag concentreert zich vooralsnog op de vier hoofdthema’s. Deze
worden nu nog door inhoudelijke/technische deskundigen sectoraal aangevlogen. De uitdaging voor onze beroepsgroep is om deze ruimtelijk te
maken en daarmee vast te stellen hoe een bijdrage kan worden geleverd
aan de ruimtelijke kwaliteit. Dit zal alleen slagen door opgaven integraal te
benaderen en te agenderen. Daar kunnen we als beroepsgroep een bijdrage
aan leveren.
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Klaar van der Lippe interviewt Jasper, student
Klaar van der Lippe: Waarom ben je hier?
Jasper: Een tip van een vriend. Hij werkt als stedenbouwkundige en zei dat het interessant was. Website gecheckt
en hier ben ik. Ik ben benieuwd.
Klaar van der Lippe: Je doet je masteropleiding. Hoe ‘NOVI voorbereid’ ben je?
Jasper: Niet. Binnen de opleiding is er nog niets over bekend. Daarom kom ik hier ook mijn licht opsteken. Ik begrijp dat dit de toekomstige manier van werken wordt, dus...

Interview

Klaar van der Lippe: Gek, dat het nog geen onderdeel is van het lesprogramma.
Jasper: Ja en nee. Ik heb begrepen dat het nog niet helemaal bekend is hoe de NOVI werkt en wat de regels zijn. Dan
kan ik me voorstellen dat docenten nog wachten. In principe lijkt me het wel goed, een simpeler systeem.
Klaar van der Lippe: Waar verheug je je op, qua praktijk?
Jasper: Een vriend van mij werkt in Zaandam. Bij het Hembrugterrein. Die ontwikkeling daar vind ik heel interessant: met verschillende partijen de transformatie oppakken van een industrieel gebied. Dat lijkt me geweldig Ik
houd ook van de sfeer in die gebieden. Groot, ruig...
Klaar van der Lippe: Participatie wordt steeds belangrijker. Ben je bang voor bewoners en burgers?
Jasper: Wat een grappige vraag. Nee, lijkt me niet. Overleggen is prima. Het is wel lastig om iedereen gelijk te geven. Uiteindelijk heb je ook een vak geleerd. Je probeert toch op wat langere termijn te kijken dan een wensenlijstje.
Ben benieuwd wat ik hier vandaag over ga horen.
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Plenair

Va n s t o e p t e g e l n a a r N O V I
Rob van der Velden - voorzitter BNSP

De NOVI is een onderwerp waar je niet omheen kunt in de komende jaren. Het is een onderwerp dat speelt in de ruimtelijke ordening. Ik heb hier de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Net zo groot en zwaar als een stoeptegel. Ik heb er
veel mee gewerkt in mijn praktijk. De Bloemendalerpolder met ‘de natte as’ en de Waterlandtak, Almere New Town en
Knooppunt Arnhem Nijmegen. Ze zijn allemaal in deze stoeptegel vastgelegd en inmiddels grotendeels gerealiseerd.
Structuurplannen, masterplannen, nota’s voor de Ruimtelijke Ordening van Nederland. Tot voor enkele jaren geleden
een echte top down benadering, opgelegd door de Ministeries en uitgevoerd door provinciale en lokale overheden als
opdrachtnemers onder de paraplu van het landelijk vastgestelde beleid. Wat ik in mijn praktijk meemaak dat er ook van
onderaf en vanuit andere invalshoeken vragen worden gesteld. Ik was laatst op de koffie bij Burgemeester Aboutaleb
van Rotterdam. Hij zei: die energietransitie, de Maasvlakte, ik kan niet wachten en ik heb er ook ideeën over.
De ruimtelijke ordeningsnota’s waren belangrijke en goed functionerende documenten door de Ministeries vastgesteld, om de ruimtelijke indeling en opgaven van Nederland structureel en van bovenaf in te zetten: Elke nota
vormde een nationaal document. Maar tijden veranderen en het belang om de top down benadering te verlaten en
in te zetten op bottom up en om van nationaal om te schakelen naar provinciaal en regionaal is de huidige structuur
waarbinnen de NOVI en de Omgevingswet vorm moeten gaan krijgen.
Misschien kan de NOVI veel meer crowdsourcing ontvangen en daarvoor open staan. Dat we het land in gaan om
meer informatie op te halen. Meedenken vanuit betrokkenen. Dat gaan we vandaag doen. Hoe kunnen we vanuit
de beroepspraktijk en op verschillende schaalniveaus meekijken met en meewerken aan de NOVI. Met een belofte
aan onszelf en aan de NOVI dat dit gaat lukken.
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Joost Schrijnen - dagvoorzitter

Hoewel de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening nooit is vastgesteld, heeft dit
document veel invloed gehad op ons dagelijkse, professionele, leven. De
NOVI is de opvolger ervan en is in de maak. Hoe gaat de NOVI betekenis
en richting krijgen?
Er is iets te vieren vandaag: Er is een nieuw nationaal product besteld, iedereen dacht dat dat niet meer hoefde. Het tegendeel is het geval. Ik heb
een ronde mogen maken langs 18 provinciebestuurders. Er was een enorme
behoefte aan een document wat weer context zou kunnen geven aan de opgaven voor de ruimtelijke ordening en indeling van Nederland.
Nog een reden voor vreugde: We kunnen het werk niet aan. Overal in Nederland, ook in kleine gemeenten, hoor ik hetzelfde. We kunnen de productie maar nauwelijks bijhouden.
We hebben dus een bizarre tijd: visie mag weer en we hebben een productie-opgave. We mogen ons vak uitoefenen. We zien ook dat in veel gemeenten het apparaat is afgebouwd en bureaus zijn gekrompen. Dus in feite beleven we een herstart van de ruimtelijke ordening. Dat betekent nogal wat.
Dat is heel spannend.
We willen vandaag samen beleven of de NOVI daaraan richting geeft. Meewerken en -denken vanuit de beroepsgroep om mede de richting te bepalen.
Snappen ze het belang van de NOVI ook in de Tweede Kamer? Een jaar
geleden bij de presentatie van het manifest NOVI, in Pakhuis De Zwijger,
waren alle fracties aanwezig. Het aardige was dat ze allemaal overtuigd waren van de noodzaak dat er iets moest gebeuren. Sommigen van hen zitten
nu in het Kabinet en de overtuiging dat er wat moet gebeuren staat als een
huis, maar HOE dat moet gebeuren is nog een grote puzzeltocht.
Er is een Startnota NOVI geschreven. Emiel Reiding heeft bij de presentatie
van de Startnota in de kamer 171 opmerkingen ontvangen op de inhoud van
het stuk. Het politieke splinterwerk dat nu ontstaat geeft aan dat de opgaven
nieuw, complex, multidisciplinair en mogelijk nog te abstract zijn. Als het ons
alleen al lukt om vandaag aan Emiel meer focus te bieden vanuit de vakgroep,
dan kunnen we nu al stellen dat deze BNSPdag succes heeft gebracht.
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Maatschappelijke opgaven van de NOVI
Emiel Reiding
directeur Nationale Omgevingsvisie, ministerie BZK
Fijn dat jullie vandaag als beroepsgroep de tijd nemen om met ons mee te
denken. Het is een behoorlijke Berg die we moeten beklimmen en we zijn nog
maar een heel klein stukje op weg. Ik hoop dat we aan het einde van de dag
een top hebben bereikt. Van een heel gebergte, dat wel.

De kwestie
Er is in de wereld veel aan de hand. We zien in ons economisch en maatschappelijke systeem de drang om andere keuzes te maken omdat we dat moeten.
De energietransitie en de verduurzaming van ons hele stelsel zijn daar onderdeel van. Dat zijn enorme opgaven. We willen dat Nederland een mooi land
maar ook een sterk land blijft. We hebben een bepaalde plek in de wereld
kunnen veroveren. Wat moeten we doen om die plek minimaal te behouden.
Bereikbaarheid en krimp zijn belangrijke issues. Er moeten woningen worden
gebouwd. Er zijn vragen rond het landschap, de kust, de leefomgeving in stad
en land. Allemaal vragen die in de ruimtelijke ordening neerdalen.

De NOVI
We hopen dat de NOVI iets anders oplevert dan de stoeptegel. Er is in ieder
geval een belangrijk verschil: de Omgevingswet, de nationale visie waarop de
provinciale en gemeentelijke visies worden gebaseerd, is breder dan wat wij traditioneel gesproken ruimtelijke ordening noemen. Het gaat over de leefomgeving en omgevingsbeleid. Het gaat om meer dan ruimtelijke ordening. Het gaat
om meer dan het toewijzen van plekken voor functies, het gaat over Co2, over
normen die effect hebben op de omgeving. Zowel op natuur als op de mens.
Zoiets heeft natuurlijk ook een risico. Als het over zoveel gaat dan gaat het
snel nergens meer over. We zullen keuzes moeten maken, waar moet het echt
over gaan? Waar hebben we die NOVI voor nodig. Daar hebben we inspiratie
van eenieder voor nodig. Om met elkaar de keuzes te maken: Op deze plek, in
deze omgeving, zijn deze functies beter. Waar kunnen we nu combinaties van
functies maken en waar kan dat niet.
We zien ontzettend veel claims op de omgeving, op normering. Wat altijd
een rol zal spelen: waar hebben we de centjes voor en waarvoor niet. We zijn
onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat heeft voordelen
dat we niet meer zo sterk gekoppeld zijn aan het infrastructuurfonds dat bij
het voormalig ministerie voor Infrastructuur en Milieu (IenM) zit, het huidige
ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat, (IenW).
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Werkend stelstel
De NOVI kan een visie geven. We kunnen een mooi verhaal over Nederland
wegzetten. Maar een visie verandert niets. Zoals een wet niets verandert.
Onze ambitie reikt verder: we moeten naar een werkend stelsel. De Omgevingswet moet een manier van werken en denken worden waarmee we
besluiten. Dat doen we door na te denken over hoe we de besluitvorming
vormgeven. Na te denken hoe je dat bestuurlijk kunt doen. Door één tafel te
creëren waar we die Omgevingswet vorm weten te geven.
De NOVI zal niet alles omvatten. We gaan niet alles in één visie stoppen, dat
wordt meer dan een stoeptegel. Er zijn visies, er zijn ook programma’s. Hoe
koppelen we die programma’s aan de NOVI? Rondom het verdelen van geld
in het kader van het Infrastructuurfonds, de MIRT, worden gebiedsagenda’s
gemaakt. We denken eraan om die naar omgevingsagenda’s te vertalen en
deze als basis te nemen voor de keuzes die je met steden en regio’s maakt:
investeringen voor cityviews, regioviews, en andere instrumenten die in het
regeerakkoord worden genoemd.

Presentatie slides
We spelen met het idee om aan de NOVI een bestuursakkoord te koppelen. Dat
is belangrijk, want het is geen Rijksnota, het is een Nationale nota. Het is iets van
alle overheden die dat ook zo moeten voelen en delen. Er zullen keuzes gemaakt
moeten worden en het zal uiteindelijk door de ministerraad vastgesteld worden.
Maar we willen dat in een proces doen waarin het tot een bestuursakkoord komt
om daarin afspraken met de verschillende overheden te gaan maken.
Waar moet de NOVI over gaan:
Er zijn vier grote hoofdopgaves geformuleerd:
• Economie, circulariteit en verduurzaming
• Klimaat, energietransitie en waterbeleid
• Wonen en bereikbaarheid
• Landbouw en natuur
Over deze onderwerpen zijn overal in het land gesprekken geweest, daar
kon iedereen zijn zegje doen. Daarin was de Haagse Kaasstolp niet meegenomen. Daarna hebben we de Startnota geschreven en zijn we, vooral met
de departementen, de verdiepingsfase in gegaan; als we van de NOVI een
succes willen maken hebben we de ministerraad nodig. Het is succesvol
geweest, we voelen de betrokkenheid.
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Meerwaarde NOVI
Combineren waar mogelijk
Kiezen waar nodig

Claims en effect leefomgeving
•
Ruimte gebruik
•
Normering (milieu, geluid, etc.)
•
Financiële kaders

Meerwaarde NOVI
- Visie en richting
- Één tafel
- Programma’s
- Omgevingsagenda’s

Opgaven

2

Nationale Omgevingsvisie

17 januari 2018

NOVI stelsel

Interbestuurlijkakkoord/
100 dagen akkoord

A
Visie

B
Wet- en
regelgeving

Programma’s

Bestuursakkoord
Omgevingsagenda’s
Bestuurlijke
arrangementen

C
Financiën
Projecten

D
Monitoring en evaluatie
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Fase 1: Vier strategische opgaven voor de NOVI

1. Naar een duurzame en
concurrerende economie
2. Naar een klimaatbestendige en
klimaatneutrale samenleving
3. Naar een toekomstbestendige en
bereikbare woon- en werkomgeving
4. Naar een waardevolle leefomgeving

4

Nationale Omgevingsvisie

17 januari 2018

• 4 verdiepingsrapporten
• Verschillend van aard
• Doelenbomen als samenvatting
• Voorbeelden daaruit
• Samen met andere producten en input bouwstenen richting
concept NOVI

5
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duurzame en concurrerende economie
Strategische
opgaven

Kernopgaven

Beleidsdoelen

Beleidsopties

Naar een klimaatneutrale
en klimaatbestendige
samenleving

Naar een duurzame en
concurrerende economie

Naar een
toekomstbestendige en
bereikbare woon- en
werkomgeving

Verduurzaming van de
economie
(circulaire en CO2-arme
economie in 2050)

Behoud en versterken van
excellent internationaal
vestigingsklimaat

Versterken
internationale
netwerkpositie

1. Sterkere sturing op
positie NL in internationale,
economische netwerken, 2.
Toekomst Schiphol en
regionale luchthavens, 3.
Verduurzamen netwerk
zeehavens en industrie, 4.
Kernnetwerk logistiek

Naar een waardevolle
leefomgeving

Ontwikkelen van
duurzame,
concurrerende
stedelijk- economische
netwerken

Verduurzamen regio’s
en steden met
uitstekend woon-,
werk- en leefklimaat

7, Topkwaliteit
leefomgeving, 8.
Schaalsprong in
verstedelijking en
bereikbaarheid, 9. Regionale
aanpak circulaire economie,
10. Toplocaties en ruimte
voor economie

5. Herijking gebiedsgerichte
benadering, 6. Actievere
inzet digitalisering

duurzame en concurrerende economie
Verduurzaming van de
economie
(circulaire en CO2-arme
economie in 2050)

Ontwikkelen van
duurzame, concurrerende
stedelijk- economische
netwerken

Verduurzamen regio’s en
steden met uitstekend
woon-, werk- en
leefklimaat

7, Topkwaliteit
leefomgeving,
8. Schaalsprong in
verstedelijking en
bereikbaarheid,
9. Regionale aanpak
circulaire economie,
10. Toplocaties en ruimte
voor economie

5. Herijking
gebiedsgerichte
benadering,
6. Actievere inzet
digitalisering
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klimaatneutrale samenleving
Strategische
opgaven

Naar een duurzame en
concurrerende economie

Kernopgaven

Beleidsdoelen

1a. Lage
temperatuurwarmte

1a1. Het Rijk wijst gebieden
aan en sluit gebieden uit
voor geothermie,
warmtecentrales en
warmtenetten.
1a2. Het Rijk laat de keuze
van warmtebronnen, opslag en -infra over aan
provincie, regio’s en
gemeenten.

Beleidsoptie
s

1a3. Het Rijk stelt een kader
op voor CO2-reductie , de
afweging voor warmtebesparing, de afweging
over warmte-alternatieven
voor aardgas, de
bescherming van
leefomgevingskwaliteit.

Naar een
toekomstbestendige en
bereikbare woon- en
werkomgeving

Naar een klimaatneutrale
en klimaatbestendige
samenleving

1. Een klimaatneutrale
samenleving

Naar een waardevolle
leefomgeving

1. Een klimaatbestendige
samenleving

1b. Hoge
temperatuurwarmte

1b1. Het Rijk wijst aan &
sluit gebieden uit voor
energie-intensieve
industrieclusters, o.b.v. de
locaties voor
hernieuwbare
brandstoffen en warmtemodaliteiten. Het Rijk
faciliteert alleen in de
aangewezen gebieden
brandstofinfra en –opslag,
CCS/ CCU en
warmtebronnen en –
netten.
1b2. Het Rijk laat
locatiekeuze en de
bijbehorende ontsluiting
van bronnen, opslag en
infra over aan de regio en
markt.

1c. Kracht en licht

1c1. Het Rijk wijst gebieden
aan en sluit gebieden uit
voor grootschalige
hernieuwbare
energieproductie, -transport
en -opslag.
1c2. Het Rijk laat de keuze
voor gebieden voor
hernieuwbare
energieproductie, -transport
en -opslag over aan de regio.
1c3. Het Rijk stelt een kader
op voor de afweging over
hernieuwbare
energieproductie, -transport
en –opslag.

1d. Mobiliteit

1e. Voedsel en natuur

1d1. Het Rijk kiest voor batterijelektrisch en/ of waterstofelektrisch en/of rijdend laden en/ of
biobrand-stoffen en faciliteert in de
bijbehorende infra.

1e1. Het Rijk zet in
op maximale
reductie van emissies
uit
veenweidebodems.

1d2. Het Rijk kiest een bepaalde
vorm van duurzaam transport en
laat de aanleg van infra aan de
markt.

1e2. Het Rijk zet in
op het realiseren van
meer bomen voor
het vastleggen van
CO2.

1d3. Het Rijk kiest voor een
bepaalde vorm van duurzaam
transport en laat de aanleg van de
infra over aan de provincies, de
regio’s en de gemeenten.
1d4. Het Rijk stelt kaders voor
duurzame mobiliteit, inclusief
milieuzonering, overslagpunten,
knooppunt-ontwikkeling.

klimaatneutrale samenleving
1b. Hoge temperatuurwarmte

1c. Kracht en licht

1b1. Het Rijk wijst aan & sluit gebieden
uit voor energie-intensieve
industrieclusters, o.b.v. de locaties voor
hernieuwbare brandstoffen en warmtemodaliteiten. Het Rijk faciliteert alleen
in de aangewezen gebieden
brandstofinfra en –opslag, CCS/ CCU en
warmtebronnen en –netten.
1b2. Het Rijk laat locatiekeuze en de
bijbehorende ontsluiting van bronnen,
opslag en infra over aan de regio en
markt.
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1c1. Het Rijk wijst gebieden aan en
sluit gebieden uit voor grootschalige
hernieuwbare energieproductie, transport en -opslag.
1c2. Het Rijk laat de keuze voor
gebieden voor hernieuwbare
energieproductie, -transport en opslag over aan de regio.
1c3. Het Rijk stelt een kader op voor
de afweging over hernieuwbare
energieproductie, -transport en –
opslag.
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toekomstbestendige en bereikbare woon- en
werkomgeving
Strategische
opgaven

Naar een duurzame en
concurrerende economie

Kernopgaven

Beleidsdoelen

Beleidsoptie
s

Naar een klimaatneutrale
en klimaatbestendige
samenleving

Naar een
toekomstbestendige en
bereikbare woon- en
werkomgeving

1. Een bereikbare woonen werkomgeving

1a. Accommoderen
groei in het stedelijk
kerngebied en de
stedelijke netwerken

1a1. Krachtig inzetten op
hoogwaardige stedelijke
regio’s.
1a2. Optimaliseren,
knelpunten oplossen.

Naar een waardevolle
leefomgeving

2. Zorg dragen voor
toekomstbestendigheid

1b. Vitaliteit in
Krimpgebieden

1b1. In krimpgebieden
concentratie van nieuwe
woningen en voorzieningen.
1b2. In krimpgebieden: inzet
op (individueel)
vraaggestuurd vervoer

2a. Inclusieve
samenleving

2b1. Inclusiviteit op
voorhand meenemen bij
nieuwe ontwikkelingen /
investeringen
2b2. Minimumniveau bieden
dat de grootste knelpunten
m.b.t inclusiviteit
wegneemt.

2b.Transitie naar een
duurzame gebouwde
omgeving en
duurzame mobiliteit

2b1. Krachtig inzetten op
duurzame gebouwde
omgeving en duurzame
mobiliteit
2b2. Geleidelijke overgang
d.m.v. technische
aanpassingen

toekomstbestendige en bereikbare woon- en
werkomgeving
2. Zorg dragen voor
toekomstbestendigheid

2b.Transitie naar een duurzame
gebouwde omgeving en duurzame
mobiliteit

2a. Inclusieve samenleving

2b1. Inclusiviteit op voorhand
meenemen bij nieuwe
ontwikkelingen /
investeringen

2b1. Krachtig inzetten op
duurzame gebouwde omgeving
en duurzame mobiliteit
2b2. Geleidelijke overgang d.m.v.
technische aanpassingen

2b2. Minimumniveau bieden
dat de grootste knelpunten
m.b.t inclusiviteit wegneemt.
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waardevolle leefomgeving
Strategische opgave:
Duurzame en
concurrerende economie

Klimaatbestendige en
klimaatneutrale
samenleving

Toekomstbestendige en
bereikbare woon- en
werkomgeving

Waardevolle
leefomgeving

Urgenties:
Natuur: externe druk,
klimaat, uitputting

Beleidsdoelen:
Herstel biodiversiteit
Benutten natuurlijk
kapitaal (NK)

Beleidsopties:
1A Optimaliseren
natuurfuncties –
afschermen externe
invloeden
1B Transformeren –
meervoudig
ruimtegebruik NK

Landbouw: milieudruk,
omgevingseffecten,
economische
kwetsbaarheid

Veenweide: CO2 emissie,
toekomst watersysteem,
verzakking

Landschap: transities
vragen actieve sturing

Emissiearm
Ecologisch duurzaam
Bijdrage energie, klimaat,
leefbaarheid
Economisch gezond,
innovatief
NL koploper gezond voedsel
Duurzaam voedselsysteem

Landschap natuurlijk +
cultureel erfgoed
Volwaardige positie
Kernkwaliteiten handhaven
Mensen betrokken

2A Optimaliseren –
schaalvergroting, hightech,
efficiency, circulair
2B Transformeren – land –
bouw verbonden met
maatschappij en leefomgeving

3A Optimaliseren –
randvoorwaarden stellen aan
gebruik
3B Transformeren – weerbare
landschappen met vitaal
erfgoed

Economisch vitaal
Klimaatbestendig
Robuust
zoetwatersysteem
Afleesbaar landschap
Biodiversiteit

4A Optimaliseren –
ruimtelijke scheiding van
functies
4B Transformeren –
geleidelijke overgangen

waardevolle leefomgeving

Natuur: externe druk, klimaat,
uitputting

Veenweide: CO2 emissie, toekomst
watersysteem, verzakking

Herstel biodiversiteit
Benutten natuurlijk kapitaal (NK)

Economisch vitaal
Klimaatbestendig
Robuust zoetwatersysteem
Afleesbaar landschap
Biodiversiteit

1A Optimaliseren natuurfuncties –
afschermen externe invloeden
1B Transformeren – meervoudig
ruimtegebruik NK

4A Optimaliseren – ruimtelijke
scheiding van functies
4B Transformeren – geleidelijke
overgangen
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NOVI een gezamenlijk bouwwerk

14

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

17 januari 2018

Meerwaarde NOVI
Doel: Voldoen aan waterkwaliteitsdoelen
Waterbeleid

Ruimtelijke
ordeningsbeleid

Milieubeleid

Economisch
beleid

Zuiveren water
Locatiekeuze
Reguleren uitstoot
Innovatieve oplossingen
stimuleren
NOVI = Zuiveren water +
Locatiekeuze + Reguleren
uitstoot + Innovatieve
oplossingen vanuit
vervuilende bedrijfstakken

15

Ve r s l a g B N S P d a g N a t i o n a l e O m g e v i n g s v i s i e

Nationale Omgevingsvisie

20

17 januari 2018

Vraagstukken
Omgevingskwaliteit betekent een balans tussen:

• een goede ruimtelijke belevingskwaliteit
• economische concurrentiekracht
• leefbaarheid,
– Hierin de milieu-, gezondheids- en veiligheidsdoelstellingen.
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

17 januari 2018

omgevingskwaliteitenmatrix

Gebruikswaarde

Economische

Sociale

Ecologische

doelmatigheid

rechtvaardigheid

duurzaamheid

- Efficiënt gebruik van

- Eerlijke verdeling

- Schoon

- Veiligheid

- Veilig in gebruik

- Keuzemogelijk-

- Ruimte voor plant en

ruimte
- Functies op goede
plek
- Bereikbaarheid
- Veiligheid
- Dubbel gebruik in
ruimte of tijd

Belevingswaarde

- Uitstraling van

heden
- Ontspanning en
inspanning

Culturele identiteit

- Praktische

dier

educatie

- Water, bodem, lucht:
goed en in balans

culturen

iedereen
- Veilig gevoel

- Rust en ruimte

- Ontmoeten

- Genieten van natuur

gebouwen

- Gelijkwaardigheid

- Gezonde omgeving

- Aantrekkingskracht

- Ontmoeting van

- Toegankelijk voor

plekken en
- Imago

schoonheid
- Ruimte voor cultuur,

- Verbonden voelen

- Genieten van mooie
gebouwen, plekken
en landschappen
- Reis door de tijd

met gebied

- Afwisseling
- Contrastrijke
omgeving

Toekomstwaarde

- Flexibel gebruik,
adaptiviteit
- Zekerheid op lange
termijn

- Iedereen aan boord,
nu en straks
- Veiligheid benutting
diepe ondergrond

- Waardevast

- Gezond en vitaal

- Innovatie

- Draagvlak voor
verandering
- Samen
verantwoordelijk

- Ecologische

- Identiteit en

voorraden

continuïteit

- Borging kwaliteiten
ondergrond

- Culturele
vernieuwing

- Stabiele

- Oud en nieuw

ecosystemen

samen op

- Kringlopen
- Voorkomen
afwenteling naar
later en elders
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Naar een klimaatbestendige
en klimaatneutrale samenleving

4
2
2
6
5

3

5

B

LA

6

4

3

1

1

50 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bereikbaarheid en verbindingen
Cultuur en erfgoed
Defensie en nationale veiligheid
Economische ontwikkeling
Energievoorziening
Gebouwde omgeving
Gezondheid en veiligheid in de leefomgeving
Natuur en landschap
Natuurlijke hulpbronnen
Voedsel en landbouw
Water

58 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Naar een waardevolle
leefomgeving

1

3

1
3
2
4

4

Bereikbaarheid en verbindingen
Cultuur en erfgoed
Defensie en nationale veiligheid
Economische ontwikkeling
Energievoorziening
Gebouwde omgeving
Gezondheid en veiligheid in de leefomgeving
Natuur en landschap
Natuurlijke hulpbronnen
Voedsel en landbouw
Water
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64 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu
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68 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2

Wat staat er in de verdiepingsrapporten? Daarin worden beleidsopties uitgewerkt, maar niet limitatief. We stellen: het gaat in ieder geval daarover, maar
we sluiten niets uit. Er is voldoende ruimte voor invulling.
Bijvoorbeeld: Als je kijkt naar verduurzaming van de economie in de vorm
van de ontwikkeling van meer duurzame stedelijke netwerken dan is het
Rijk de partij die richting geeft. Wat is de rol van het Rijk op verschillende
gebieden? Maar ook waar en wat is de rol van het Rijk als het over regionale
verdieping gaat? Ik vind de verhouding Rijk-Regio spannend, je moet het
durven, ook daar waar het niet de Rijksverantwoordelijkheid is. Het is in die
zin de logische fase, volgend op de decentralisatie

Samen verantwoordelijk
De ruimtelijke ordening is een beetje weggezakt. Er is fors gedecentraliseerd met de gedachte: je gaat erover of niet. Ik noem dat de Bush-doctrine,
het komt uit die tijd. Hij stelde: “either you are with us, or you are against
us”. Ik zie dat zo niet. De opgaves waar we nu voor staan rondom bijvoorbeeld duurzaamheid en bereikbaarheid, grijpen in elkaar. Je kunt die verantwoordelijkheden niet met een schaartje losknippen. De vraagstukken zijn te
complex om simpelweg te zeggen: gemeente los het maar op, provincie los
het maar op. Je moet samenwerken, het samen doen.

Energietransitie
Het onderwerp klimaatneutraal loopt natuurlijk langs de energie-akkoorden
van Parijs. Daarop gaat de NOVI geen invloed hebben. Ze hebben wel veel
effect op de beschikbare grond. De klimaatoplossingen gaan veel meer ruimte
eisen dan we gewend waren. Maar ze gaan ook meer eisen van de leefomgeving dan we gewend zijn. Een soort koekoeksei dus. Het is niet alleen dat
je het technisch moet kunnen of dat je er ruimte voor moet hebben, mensen
moeten het ook nog willen: hoe regel je deze participatie. Hoe gaan we ruimte
maken voor energieopwekking. Gaan we daar locaties voor aanwijzen. Op
zee? Ja, daar hebben we met de vissen te maken, die dienen geen bezwaarschriften in. Daar zal en kan het Rijk grootschalige energieparken toewijzen.
Maar hoe doen we het op het land, in het landschap? Het Rijk heeft nu het
aantal op te wekken megawatt afgesproken, gebieden aangewezen en zich
teruggetrokken. Is dat het model? Wat nemen we daarvan over in de NOVI?
Op welke manier gaan wij de besluitvorming aanpakken? Kan je ook binnen
de NOVI gewoon een gebied aanwijzen? Ik denk niet dat het dat gaat worden.
Maar het kan wel. Je moet per gebied kijken, inventariseren en prioriteren. De
keuzes die daaruit voortkomen moeten gedragen worden.
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Inclusiviteit
Rondom “bereikbaarheid’ en ‘wonen’ is het onderwerp inclusiviteit belangrijk. Alles rondom het verduurzamen van bestaande bouw is lastig. Ik, als
ambtenaar, nog niet direct gesteund door mijn politiek verantwoordelijken,
hoop en verwacht dat we een NOVI maken dat heel Nederland laat meedoen. Er is in het land wel het gevoel ontstaan dat het Rijksbeleid zich vooral richt op de gebieden waar de meeste mensen wonen en het meeste geld
wordt verdiend. Als je het hebt over leefomgeving, heb je het over alles, dat
gaat over iedereen. Dus ook over krimpgebieden. Je moet keuzes durven
maken, niet overal dezelfde, en iedereen doet mee.

Meerwaarde NOVI
Waarin zit nu de meerwaarde, wat voegt de NOVI toe? Stel je wil de waterkwaliteit verbeteren hoe pak je dat dan nu aan? Vanuit bijvoorbeeld het
waterbeleid door water te zuiveren. Vanuit ruimtelijk ordeningsbeleid door
zorgvuldig locaties te kiezen: drinkwatergebieden en industriële functies
niet op dezelfde plek situeren. In milieubeleid door uitstoot te reguleren.
In economisch beleid door op innovatieve oplossingen te sturen. Dat blijf
je doen, dat verandert niet. Maar, die puzzelstukjes zijn allemaal anders.
Wat betekent dat bij elkaar? Past dat in elkaar? Hoe zorg je ervoor dat ze in
elkaar passen en integraal tot de gewenste uitkomst leiden. Dat is waar de
NOVI op een thema als dit waarde zou kunnen hebben. Dit thema is uiteraard te vertalen naar andere thema’s en disciplines. De NOVI fungeert dan
als verbinding waardoor puzzelstukjes niet wringen maar elkaar aanvullen
en in elkaar passen.
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Joost Schrijnen: Je hebt het gehad over verinnerlijken van de opgave. Heb je een traject voor ogen?
Emiel Reiding: Dat verinnerlijken, je moet gaan begrijpen dat als je doelen hebt en je wilt deze alleen binnen je
eigen sector behalen, dit dus niet gaat lukken. Binnen departementen moet het besef doordringen dat wanneer
een doelstelling niet wordt gehaald dit op een ander departement gevolgen heeft. Andersom ook: als een opgave
decentraal niet wordt begrepen, dan wordt deze niet goed uitgevoerd. Dat moeten departementen en ook ministers gaan voelen: we hebben elkaar nodig om onze doelen te halen.
Joost Schrijnen: Het is interessant dat jouw NOVI een betekenis krijgt om die bestuurswerelden te verbinden. Hoe
ga je nu verder?
Emiel Reiding: We hebben een mooi document gemaakt en deze met de minister besproken. We willen ook dat
ministers met elkaar over de NOVI gaan praten. Dat organiseren we in januari 2018.
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Geiske Bouma - Strategie en beleid TNO
De BNSP heeft de eerste tranche pilots Omgevingsvisie gegund gekregen
door het ministerie BZK. De decentrale overheden hebben daarin centraal
gestaan. In de pilots stond het proces centraal: met wie gaan we hoe in gesprek. Met de Raad, Gedeputeerde Staten? Moeten we nu al naar buiten of
eerst ons eigen huiswerk doen? Ik zie nu dat de decentrale overheden in een
fase komen van ‘ik moet eerst goed mijn huiswerk doen, een stukje verdieping op de thematiek verrichten in dat planvormingsproces’. Van Hoe doe
ik dat naar Hoe realiseer ik nu die integrale aanpak en samenhang. Dat zie
ik eigenlijk ook terug op het nationale schaalniveau. Het proces dat Emiel
Reiding beschrijft, daar zitten de decentrale overheden middenin.
Waar wij in de pilots heel veel aandacht aan hebben besteed is: hoe kun je
van elkaar leren. Mijn vraag aan Emiel is: hoe ga je op departementen-niveau leren van wat op die andere schaalniveaus al is doorleeft en doormaakt?
Joost Schrijnen: Dat is de proceskant. Kun je iets vertellen over de onderwerpen van de Omgevingsvisie?
Geiske Bouma: Ik zie dat veel gemeenten kiezen voor de integrerende thema’s; inclusiviteit, gezondheid, circulariteit. Dat doen jullie vandaag ook.
Thema’s die over sectoren en domeinen heen gaan. Dat zorgt ervoor dat je
de confrontatie al in de thema’s met elkaar aangaat. En dat het meerwaarde
heeft om de crossovers tussen die thema’s te gaan zoeken. Ik zie dat daar een
uitdaging ligt voor de hele vakgroep.
De grote nationale opgaven komen ook op dit gemeentelijke schaalniveau
terug. Gisteren hebben we met een aantal BNSPprofessionals een masterclass Energie en Ruimte gefaciliteerd waar die vragen naar het nationale
niveau naar boven kwamen.
Heel specifiek: je kan als gemeente die energietransitie borgen in de Omgevingswet. Hoe doe je dat? Een aantal pilots is uitgewerkt door verschillende
bureaus. Dat levert interessante inzichten op. Maar het roept ook de vraag
op: als ik als gemeente de omgevingswaarde energie ga vaststellen, ben ik
dan niet het braafste jongetje van de klas en gaat iemand die een bouwproject wil realiseren niet naar de gemeente ernaast die wat makkelijker is?
Moet je dan iedereen zijn gang laten gaan of is het handig om ook met het
nationale schaalniveau in gesprek te gaan over: hoe gaan we al die initiatieven
bij elkaar optellen? Moeten we dan niet aan die ene tafel waar Emiel het ook
over had, met elkaar afspraken maken. Om te voorkomen dat je die doelen
uiteindelijk niet gaat halen.
Emiel Reiding: het verslag van de Pilots vind ik heel mooi. Want dat is nu
net de bedoeling van die omgevingsagenda’s. We moeten kijken wat de optelsom is, we moeten ook afspraken aan die tafel gaan maken, die doet dit
en die doet dat.
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“ Ve e l g e m e e n t e n k i eze n v o o r d e
i n t e g r e r e n d e t h e m a ’s d i e o v e r s e c to r e n e n d o m e i n e n h e e n g a a n . H e t
heeft meerwaarde om de crossover
t u s s e n t h e m a ’s t e g a a n zo e ke n . I k
z i e d a t d a a r e e n u i td a g i n g l i g t v o o r
d e h e l e v a kg e m e e n s c h a p .“

Geiske Bouma: hoe organiseer je het gesprek van onderop. We gaan niet een Omgevingsvisie maken en zeggen dat was het dan. Ik denk ook dat het meer een soort
cyclisch iets is. Dat het steeds aanwast. We gaan veel naar provincies en gemeenten. Die hebben al veel ervaring met Omgevingsvisies. Dat is nodig. We proberen
een cirkelvormig proces te maken waarin in- en output elkaar steeds aanvullen.
Joost Schrijnen: Maar ontstaat daar niet een verschil tussen een visiehoofdstuk en een programmahoofdstuk. Een visie moet een stevigheid hebben.
Een programma kan wellicht wat meer subtiliteit aan. Het is belangrijk dat
dit goed wordt begrepen en dat het allebei een plek krijgt in de ontwikkeling
van een Omgevingsvisie.
Ik hoor van bureaus dat ze moeten weten wat de nationale context is, en
welke extra condities er liggen ten aanzien van beleidsregio’s bijvoorbeeld.
Ze schrikken van wat er nodig is en wat er van ze gevraagd wordt en op
welke schaalniveaus. Dan zijn de spanningen zo evident dat iemand gewoon
zijn pen neer legt en zegt: ‘we kunnen niet verder’. Hoe komen we door dat
spanningsveld heen?
Geiske Bouma: Gisteren was er veel discussie. Je kunt het lokaal op een aantal plekken goed organiseren, dit betekent nog niet dat je het regionaal goed
voor elkaar hebt. Laat staan dat je op nationaal schaalniveau al die regio’s in
beeld laat komen. Dus je moet op die verschillende schaalniveaus het gesprek
aangaan op de inhoud, op basis van facts en figures. Waar willen we komen,
wat kan je organiseren binnen je eigen context: lokaal en regionaal. Wat kan
nationaal daarin betekenen. Heel snel komen dan allerlei wet-en regelgevingen op tafel waar je last van hebt.
Het is nodig te experimenteren, ik zou dat doen omdat je scherper krijgt waar
je met die inhoud tegen aan loopt. Ook heeft het zin om botsproeven tussen
die schaalniveaus te laten plaatsvinden om te kijken of het mooie idee op
nationaal niveau ook regionaal en lokaal werkt. Je ziet bijvoorbeeld nu al dat
sommige gemeenten deze opgaven zelf kunnen oplossen. De buurgemeente heeft wellicht niet die ruimte om op zijn grondgebied de oplossing toe te
passen en heeft daarvoor de andere gemeente nodig. Daarom hebben ze ook
een omgevingsagenda gemaakt mét de regio’s. Je ziet dan ook die verschillen
tussen gemeenten. Daar ligt een opgave om die schaalniveaus te verbinden.
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Klaar van de Lippe interviewt Geiske Bouma
Klaar van der Lippe: Centraal in je presentatie staat het verbinden van schaalniveaus. Nationaal aan regionaal en
gemeentelijk en vice versa. Welke technieken zie jij voor je om dat mogelijk te maken?
Geiske Bouma: Met name ‘Communities of Practice’ of ‘Ontwerpateliers’ werken volgens mij goed om dat voor
elkaar te krijgen. Het actief met elkaar kennis en ervaring uitwisselen, daar gaat het om. Onlangs heeft de BNSP
een aantal pilots rondom energie en ruimte uitgevoerd. Ik heb toen daaromheen een masterclass georganiseerd, een
bijeenkomst waarbij de partijen die in je vraag staan allemaal aanwezig waren. Dan zie je dat theorie en praktijk
niet hetzelfde zijn, dat je over en weer kunt leren en je elkaar ook nodig hebt.
Klaar van der Lippe: Is het een kwestie van goede wil?
Geiske Bouma: Deels is het een kwestie van goede wil, maar door het goed te faciliteren, een goede agenda samen te
maken over waar de vraagstukken zitten kun je volgens mij gericht samen verder komen in plaats van dat het een ‘moetje’
is. Niet het bij elkaar zitten om het bij elkaar zitten, maar vanuit de vragen die over en weer levenstappen maken.
Klaar van der Lippe: Welke rol speelt de burger of de onderneming in deze systematiek?
Geiske Bouma: Een dergelijke opzet kun je juist ook met burgers of ondernemingen organiseren. En dan gericht
op de onderwerpen waar je hun inzichten wilt ontvangen, of juist waar zij met de overheden over willen sparren.
Vermoedelijk is het gemeentelijke schaalniveau de meest logische ingang, maar wellicht dat provincie of rijk ook
een rol hebben om dit soort zaken te regelen of mogelijk te maken.
Klaar van der Lippe: Hoe zie je het recht op protest vertegenwoordigd?
Geiske Bouma: Er is nog steeds recht op protest. De wijze van participatie wordt in de Omgevingswet niet voorgeschreven. Dat wordt aan initiatiefnemers overgelaten om hieraan invulling te geven. Een gemeentelijke overheid
zal daarin nog een weg moeten vinden in hoeverre de inbreng van anderen daarin ook goed gehoord wordt. Daarbij
wordt het steeds belangrijker voor partijen om samen te werken. Partijen hebben elkaar nodig en hebben niet altijd
zelf de mogelijkheden en middelen om ontwikkelingen te realiseren. De uitdaging is hoe je op een transparante
wijze met elkaar zo’n traject in gaat, verwachtingsmanagement is een belangrijke bouwsteen hierin.
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Edwin van Uum - Bureau Noordzuiden
Procesmanager en Urban Planner

Complimenten voor Emiel Reiding, die durft te zeggen: Ik wil meer dan
een visie, ik wil naar een werkend stelsel. Dat was me uit het hart gegrepen.
Steeds komen er grote opgaven voorbij. Zoals toen in het kader van de 4e
nota: Betuweroute, Maasvlakte, noem maar op. Een grote opgave vraagt
een grote aanpak. Daarmee maak je massa, volume. Daar is groot geld voor
nodig…Betuweroute bottom up? Dat gaat hem niet worden.
Van mijn kant wil ik een lans breken voor een kleine aanpak van de grote
opgave. Daar bedoel ik mee: in het kader van de 4e nota hadden we het ROP,
Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief, daar zaten dan eigenlijk alle grote opgaven in. Tegelijkertijd hadden we iets dat in de wandelgangen DALO heette. Dagelijkse Leef Omgeving. Deze ging eigenlijk over dezelfde opgave,
maar met een kleine aanpak. Binnen die kleine aanpak wil ik een warm
pleidooi houden voor het experiment. Er is nog veel uit te vinden en te implementeren. Hoe ziet Emiel dat? Heeft het Rijk een bepaalde systeemverantwoordelijkheid voor een aantal dilemma’s die je lokaal op gebiedsniveau
vindt? Kan het Rijk condities verbeteren zodat er lokaal, gebiedsgericht tot
een betere integratie gekomen kan worden? Daar waar die grote opgaven en
het ambitieniveau lokaal samenkomen, kun je dáar een bijdrage aan leveren
om tot een werkend stelsel te komen. Dan gaat dat dus voorbij de visie.
Joost Schrijnen: daar heb ik wel een kritische kanttekening bij. In de tijd van
de ROP en de DALO was het mijns inziens nog mogelijk om opgaven naast
elkaar te laten bestaan. Terwijl nu gemeentelijk beleid op bijvoorbeeld het
gebied van de energietransitie zich móet verhouden tot de nationale opgave.
Het móet de verbinding zoeken. Organisatorisch en bestuurlijk een uitdaging.
Edwin van Uum: Precies wat ik bedoel. Dat moet dus een werkend stelsel
zijn! Natuurlijk moet er een nationaal kader zijn, binnen internationale afspraken. Tegelijkertijd wordt er lokaal enorm geëxperimenteerd: Stadslabs,
living labs, proeftuinen. Als je ze niet kent heb je de afgelopen 5 jaar in de
grond gezeten. Wat je nu echter ziet is dat die uitkomsten van de afgelopen
jaren weer afbrokkelen.
Bijvoorbeeld: er zijn een aantal stadslabs actief in de grote steden. Amsterdam, Rotterdam, Buiksloterham bijvoorbeeld. Hier spelen grote opgaven:
verdichting, transformatie, duurzaamheid, energietransitie en bereikbaarheid. Zij zijn pioniers om het imago en de perceptie van het gebied te ontginnen. Nu het inmiddels zo ver is dat de druk op Amsterdam enorm is om
productie te maken, lopen deze initiatieven er tegenaan dat de gemeente en
de ontwikkelaar zeggen: Dank je wel voor het pauzenummer.
De waarde die in het gebied is ontwikkeld valt aan gemeente en ontwikkelaar toe. De gemeente verdient bakken met geld. De pioniers vragen zich af,
waarom vloeit die waarde niet ergens terug naar ons om voor continuïteit
te zorgen. Op het moment dat je systemisch een stap zou kunnen maken,
het delen van de opgave, het kijken of je gedeelde waarden hebt, wordt je
weggestuurd. Ze komen niet voorbij een ‘goed gesprek’.
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“ Da ar w aa r de gr ote opgav e
e n h et am bitieni v eau l okaal
sa me n ko m e n , kun je dáar
e en bij drag e kan l ev er en om
to t e e n we rkend stel sel te
kome n . D an gaat dat dus
vo o rbij d e visi e.”

Tot mijn vreugde staat ook in het regeerakkoord the right to challenge: Burgers
en lokale verenigingen krijgen de mogelijkheid om een alternatief voorstel in
te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Het Rijk staat voor de opgave dat recht handen en voeten te geven.
Dit gaat voorbij participatie. Het gaat voor een deel over empowerment.
Daadwerkelijk andere groepen activeren. Anderen dan het openbaar bestuur
activeren om concreet iets te ondernemen voor het eigen gebied.
Joost Schrijnen: Interessant. Edwin, je doet vanuit een historisch perspectief een suggestie om de lokale betrokkenheid te stimuleren. Er is net een
publicatie van Binnenlandse Zaken verschenen. De Directoraat Generaal
Bestuur en Wonen heeft samen met de BNA en een aantal andere partijen
een voorstel gedaan om in vier steden een vak van een kilometer bij een
kilometer te pakken en daarin opgaven te gaan oefenen. Dat zou interessant
zijn om te kijken hoe je de werkwijzen van een plek zou kunnen verbinden
met het Nationale Domein.
Geiske, heb je die empowerment ook in den lande gezien?
Geiske Bouma: Ja bijvoorbeeld in de gemeente Voorst, Gelderland is een
denktank opgericht van bewoners. Zij gaan mee denken bij het maken van
de Omgevingsvisie. Daar was een open inschrijving voor.
Joost Schrijnen: Dan moeten ze daarna nog wel beloond worden in de besluitvormingsfase. Nog wel een heftig punt.
Edwin van Uum: Je ziet dat Rijkspartijen in het land ontzettend veel kennis
ophalen. Proeftuinen volgen elkaar op. Tegelijkertijd is het voor mij en vakgenoten volkomen onduidelijk hoe dat terugslaat in het Rijksbeleid. Soms worden in die opgaven interessante systemische zaken geagendeerd en de Rijksvertegenwoordigers zijn deze dan toch nogal opzichtig aan het ontduiken.
Joost Schrijnen: Want die zijn begrijpelijkerwijs bang dat hun portemonnee
wordt geroofd.
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Ben Kuipers
Bureau Ben Kuipers Landschapsarchitect - Voorzitter NVTL

Joost Schrijnen: Laatst in het concertgebouw gaf Adriaan Geuze samen met
Wim Pijbes een presentatie over hoe we naar Nederland moesten kijken. Ik
was in totale verwarring. Wat komt er veel op dat landschap af.
Ben is voorzitter van de NVTL (Nederlandse Vereniging Tuin- en Landschapsarchitectuur). Kun jij ons helpen aan perspectief? In de stad heb je
strijd om hoogbouw. Dat leidt tot een hoop heisa. Maar het landschap is een
heel andere emotie.
Ben Kuipers: Mensen lijden door het verlies van het vertrouwde beeld van
hun landschap. Landschapspijn heet dat. Begin dit jaar kwam Natuurmonumenten met een aanvalsplan voor het landschap. Ze wilden uit hun natuurreservaten breken, want het landschap is heel gedragen door de mensen.
Natuurmonumenten is een van de grootste verenigingen van Nederland.
Je ziet het, er bestaat aandacht voor. De vraag is, ga je dan wat doen om een
aantal landschapjes te redden. Je houdt het mooi. Zetten we er bomen omheen
en gaan we het aankleden. Ik denk dat het grootste gevaar is wanneer we dit
zouden vertalen naar beleid; dat we een aantal plekjes gaan behouden. Dat is
een groot misverstand.
In de perceptie van de mensen zit een misvatting. Het landschap is eigenlijk gemaakt door de landbouw, agricultuur. Bij het grootste deel van de inrichting van
de buitenruimte is geen landschapsarchitect aan te pas gekomen. Al eeuwenlang
vormen boeren het landschap. Maar met name in de laatste eeuw wordt dat ook
weer vernietigd.
Ik denk dat met name de landschapsarchitectuur, en daarmee ook het landschap, er moet zijn om mee te veranderen. Ontwerpen voor de nieuwe functies. Ik denk dat we terug moeten naar de traditie van het voortdurend herinrichten en hervormen van het landschap.
Als we kijken naar de kaarten zijn stukken natuur afwisselend water, moeras,
land. Dat is nooit anders geweest. Misschien moeten we dat weer een keer opnieuw uitleggen: dat die landschapsdynamiek juist een kwaliteit is. De vraag
is: hoe houden we die veranderlijkheid vast. Hoe breng je dat bij de mensen
zodat ook zij begrijpen dat landschappen aan verandering onderhevig zijn.
Joost Schrijnen: Het is wellicht nodig om als vakgroep voorbeelden te organiseren voor energietransitie waarvan wij denken dat het maatschappelijk
aanvaardbaar is…
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“Het inzetten v a n ontw erp k ra c ht is es s entieel.”

Ben Kuipers: Het punt met het energievraagstuk is hoe verbind je verschillende perspectieven. Als er windmolens moeten komen zien bewoners daar alleen
nadelen van en ervaren ze niet direct de urgentie of de noodzaak ervan. Maar,
wanneer je het in coöperatief verband doet, in de regio, merk je dat er meer kansen zijn. Die windmolens maken mijn stroom, daar heb ik voordeel van.
Op die manier is het regionaal aanpakken ook vaak interessanter dan bijvoorbeeld in Amsterdam proberen een programma erdoor te drukken. We
hadden het ook met de dijkverzwaring. We voelden allemaal de noodzaak:
anders lopen we onder. Rijkswaterstaat wilde op traditionele wijze de dijken
verhogen. Er ontstond weerstand onder de bevolking, het uitzicht verdwijnt.
Toen pas werd de opgave verbreed en werd het een succes: Ruimte voor de
Rivier. De landschapsarchitecten waren toen eigenlijk het oliemannetje die
ervoor zorgden dat de projecten daalden in de omgeving. Dat er geld bij
kwam zodat je meer kon doen dan alleen een dijk verhogen. Die strategie,
daar zou ik voor zijn.
Joost Schrijnen: Het heeft 20 jaar geduurd voordat landschapsontwikkeling en
waterveiligheid in de wet gekoppeld werden. Het was niet vanzelfsprekend.
Een heel interessant experiment om te blijven volgen is de landschapsontwikkeling van onderop in Oosterwold. Daar wordt gewerkt met verschillende
soorten van financiële arrangementen. Daar is het zelfs het Rijk dat meewerkt
om dingen mogelijk te maken. Zoiets kan profijt, inzicht en vervulling van de
opgaven opleveren.
Ben Kuipers: Het inzetten van je ontwerpkracht is essentieel. Niet: het is
landschap en het moet eeuwig zo blijven. Verandering moet eeuwig blijven.
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Guido Wallagh - Partner adviseur INBO

“ Wet zo e kt visie . Neder l and hunker t na a r een v erha a l. A ls
w e ee n inte g ra al pl an wi l l en, dan moeten w e a ls v a kg e m e en sc h a p we e r ter ug i n posi ti e komen .”

We hebben het over stoeptegels gehad. We hebben het over Processen gehad en ik heb Joost met fonkelende ogen horen zeggen: we maken weer
Productie. Ik wil er nog 1 P aan toevoegen: Positie. Willen we die NOVI
vooruit krijgen, willen we die integratie vooruit krijgen, dan moeten we
als beroepsvereniging, als beroepsgroep, als vakgemeenschap weer terug in
positie komen. Daar maak ik me eigenlijk ontzettend zorgen over.
We staan nogal aan de zijlijn, vind ik. Ooit waren we de graag geziene, graag
gehoorde stedenbouwkundigen/planologen. Inmiddels durf ik te zeggen dat
we daadwerkelijk aan de zijlijn staan; van de politiek, de wetenschap, het
bedrijfsleven, en, last but not least, de samenleving. We zijn niet meer de
partner die je zou moeten zijn, wil je die Omgevingswet vooruithelpen.
Ons vak is natuurlijk ingewikkeld, we zijn van de lange adem, de processen en
het consensus bouwen. Als je niet oppast is dat onzichtbaar, langdurig en vaag.
De samenleving vraagt van ons een andere manier van opereren. We hebben
onszelf te veel verscholen achter beleid, procedures en wetgeving. In deze tijd
waar je snel, uitgesproken en zichtbaar moet zijn, is dat een enorme valkuil.
Hoe doen we het met de NOVI? Wanneer je nu de website van de NOVI opent,
is de eerste zin: In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking daarbij
hoort ook één Rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie.
Dat vertaal ik als: Wet zoekt visie. Werkelijk desastreus maar ook illustratief
voor onze positie. Wij zoeken op dit moment naar de woorden, naar het verhaal over Nederland. Nederland hunkert naar een verhaal. Ik heb ook even
de stoeptegel bekeken, ik heb ook de andere rijksnota’s bekeken. Laten we
niet alleen maar met het land van morgen bezig zijn, zoals de titel van het
symposium vandaag is. Laten we ook even stilstaan bij onze succesnummers uit het verleden.
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Ik heb vier aanknopingspunten om weer terug in positie te komen:
1: Als we niet oppassen wordt integraliteit en samenhang het hoogste doel
waar we mee bezig zijn. We moeten oppassen met de wiskundige formules die Emiel Reiding liet zien. Hoe goed begrepen, toepasselijk en
terecht ook, we moeten durven kiezen waar we de verschillen maken.
Echt verschil maken. Wordt het niet eens tijd dat we ook eens laten zien
welk verschil we al hebben gemaakt. Letterlijk. Je kunt niet overtuigender zijn dan door iets te laten zien, er doorheen te lopen. Het te ruiken en
te voelen. Laten we verschil maken in plaats van stapelen.
2. De succesformule zijn de Rijksnota’s. Als stedenbouwkundigen en
planologen zijn we een verstandshuwelijk aangegaan met een ander
meekoppelend belang zoals dat heet.
In de 2e Nota was dat de Volkshuisvesting. De 3e Nota: Stadsvernieuwing.
De 4e Nota: Openbare Ruimte. We hebben relaties gelegd, waaronder
sleutelprojecten met de infrastructuur. In de Belvedère, een prachtig plan,
is de stedenbouw een verstandshuwelijk aangegaan met de cultuurhistorie.
De Ruimte voor de Rivier: een verstandshuwelijk met civiele techniek. Ik
denk dat ruimtelijke ordening staat of valt met een nieuwe partner. Energie? Dat ligt voor de hand, wel wat abstract. Met andere partners die we
hebben gehad kon je resultaten direct laten zien: een woning, een stationsplein. Wellicht moeten we eens nadenken over wonen. Wonen is iets dat
iedereen raakt. Ik merk dat bij alle projecten in het land. En het zou in de
verduurzamingsopgave, inclusiviteit kunnen betekenen.
Joost Schrijnen: Zeker, als we 2050 serieus nemen, qua beleid, dan gaat het over
200.000 woningen per jaar. Dat is gigantisch. Als dan ook de bestaande voorraad aan de beurt moet komen.... Dat is net zo groot als de stadsvernieuwing.
3. Actiever en eigentijdser communiceren. Ik sprak twee weken geleden
Winy Maas. Heel interessant hoe de architectuur vanuit een diep dal
weer een graag geziene vakgenoot is. Winy Maas vertelde: ik zit de komende periode om de zoveel tijd aan tafel bij De Wereld Draait Door.
Dat zijn communicatiemiddelen die een groot effect op de samenleving
hebben en ook op de vrouwtjes en mannetjes in de Tweede Kamer. Hoe
gaan wij communiceren? Hoe laten we ánderen ons verhaal vertellen.
4. Het Rijk doet er toe. Als je naar de resultaten van de Nota’s kijkt moet
je constateren dat het Rijk het verdomd goed doet. Het Rijk bracht thema’s, die overigens uit het landelijk gebied, de kernen en de gemeenten
afkomstig waren, die ertoe deden. Omdat het Rijk dit articuleerde. Ik
vind het interessant wat de Rijksbouwmeester Floris Alkemade doet. Hij
weet als één van de hofleveranciers van het Rijk dat wat er speelt in de
samenleving, op een hoger plan te trekken en tegelijkertijd ook ánderen
met voorbeelden en kansen te laten komen. Hij heeft de prijsvraag ‘a
home away from home ‘ georganiseerd, heeft net Who Cares afgerond,
over wonen en zorg en is nu bezig het buitengebied te activeren.
De oneliner van daarnet: “je gaat erover of je gaat er niet over “, gaat wat de
ruimtelijke ordening betreft te veel over “je gaat er niet over”. We moeten
weer terug naar het eerste deel: je gaat erover. Wat ik hoor in de samenleving: Men hunkert naar een verhaal, naar leiderschap, lef en porum.
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Doel: Voldoen aan waterkwaliteitsdoelen
Waterbeleid

Ruimtelijke
ordeningsbeleid

Milieubeleid

Zuiveren water

Bart Stuart resumeert voor de pauze

Locatiekeuze
De BNSP heeft mij gevraagd vandaag mee te kijken, mee te denken en te reflecteren. Ik wil jullie voor de pauze nog even terugnemen naar een slide uit de
Reguleren
presentatie van Emiel. Vier
mensen,uitstoot
ieder met een net niet passend puzzelstuk
in de hand, proberen samen een geheel te vormen. Het beeld fascineert me. Wij
zijn die puzzelstukken. Hoe
gaan weoplossingen
samen passen. Want voorbij alle contaiInnovatieve
nerbegrippen als beleid, stimuleren
integraliteit, oefenen, gaat het over mensen. Eigenlijk
zijn we weer ons vak opnieuw aan het uitvinden als professionals. In die zin is
het een verheugende dag dat u daarvoor de ruimte krijgt in de workshops. Als je
NOVI = Zuiveren
kijkt naar de rol van de stedenbouwer
gaat water
dat niet+ alleen om hoe gaan we ons
Locatiekeuze
+
Reguleren
bij de Wereld Draait Door aan tafel zetten. Het gaat ook over liefde natuurlijk.
uitstoot
+ bij
Innovatieve
Hoe gaan we meer betrokken
zijn
de samenleving. Want ons vakgebied is
oplossingen vanuit
de samenleving zelf.
vervuilende bedrijfstakken
Ik blijf gefascineerd door de puzzelstukken die niet passen, dat beeld. Het gaat
erom dat we die integrale opgave ook samen gaan maken. Nederland is samen.

15

Nationale Omgevingsvisie

Klaar van de Lippe interviewt Ben Kuipers
Klaar van der Lippe: Het Nederlands Landschap is verandering. Hoe vertel ik dat de burger en bewoner?
Ben Kuipers: Door in beelden te laten zien dat ons landschap al eeuwenlang voortdurend in verandering is. Wat
veen was werd plas, wat plas was werd droogmakerij met akkers, wat akkers waren werd bos etc. Verandering is
dus eigenlijk de enige constante factor. En is dus ook niet per definitie slecht.
Klaar van der Lippe: Het landschap als resultaat van de boerenactiviteit is een mooie causaliteit. Welke motieven of
oorzaken zijn heden ten dage geloofwaardige redenen voor verandering van het landschap?
Ben Kuipers: Veranderingen in het boerenbedrijf zijn nog steeds de redenen van veranderingen. Alleen waarderen
we deze minder wanneer het om verdere industrialisatie van de landbouw gaat. Andere redenen voor landschapsverandering zijn bijvoorbeeld energiewinning (vroeger leidde de turfwinning tot nieuwe landschappen, nu windmolens en zonnepanelen), recreatie (aanleg en beheer van parken en recreatiegebieden), klimaatadaptatie (aanleg
van nieuw water, verleggen van dijken etc.) en Europees natuurbeleid (biotopen maken voor bedreigde soorten).
Klaar van der Lippe: Wat gaat met de NOVI beter dan met de bestaande praktijk als het om het landschap gaat?
Ben Kuipers: Waar we naar streven is dat landschap niet als een van de sectoren (zoals, natuur, energie of voedsel)
wordt beschouwd maar als de integrerende factor. Het landschap is de wijze waarop de realisatie van al deze sectoren vorm krijgen en onderling worden afgestemd op de topografie.

Interview
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Economisch
beleid

Klaar van der Lippe interviewt Guido Wallagh, INBO
Klaar van der Lippe: Het gaat vandaag niet alleen over de techniek van het vak, het lijkt bijna te gaan over het
temperament van de mens.
Guido Wallagh: Het is een groot abstract onderwerp maar het gaat over de sociale kant van ons vak. Voor wie doen
we het en wat zijn de goede dingen om te doen. Daar zoeken we heel erg naar.
Klaar van der Lippe: Het lijkt of de belangrijkste eigenschap luisteren wordt?
Guido Wallagh: De valkuil vandaag is dat we met oplossingen en conclusies komen. We moeten juist de vragen
vinden die we moeten stellen. Wat zijn de vragen die we nodig hebben om vanuit nationaal niveau kwaliteit toe te
voegen aan de ruimte. Maar ook: dat we weer oog krijgen en ons bewust worden van de kwaliteit die er al is. Het
lijkt of we alleen maar met de toekomst van morgen bezig moeten zijn. Kijk eens om je heen wat voor pracht en
praal er al is en ga van daaruit de vragen ontwikkelen.
Klaar van der Lippe: Al die vragen. Er moet toch ook beslist worden, gehandeld?
Guido Wallagh: Het is een misverstand dat er maar één beslismoment is. We kunnen besluiten om een deel van de
NOVI als af te zien, een deel als work in progress en een deel over laten aan al die vragen. We kunnen veel meer
gefaseerd omgaan met dit soort grote beleidsprocessen. De sfeer wordt: We moeten de goede analyse hebben, de
opgave, de organisatie. We moeten de visie hebben. Dat hoeft niet.
Klaar van der Lippe: Is het opnieuw beginnen, een doorstart, of nog iets anders?
Guido Wallagh: Het is een wake up call. Vertrek vanuit de door jou al toegevoegde waarde en laat anderen je vertellen wat daar goed aan is. Bewust worden en behouden, heel traditioneel. Tegelijkertijd met elkaar kijken wat er
op ons afkomt en van daar uit de juiste vragen stellen.
Klaar van der Lippe: Je was kritisch over de Positie van de beroepsgroep. Is de houding van de planoloog niet juist
uitstekend voor de NOVI: verbinder, niet te veel ego....
Guido Wallagh: Het uitstekende is dat wij dienend zijn in het ons bewust zijn van onze ambtelijke rol. We cijferen ons te
veel weg, waardoor we geen positie hebben in het krachtenveld. De houding is goed, ons gedrag kan wat assertiever. Als wij
niet duidelijk kunnen maken aan de ander wat onze toegevoegde waarde is, dan ben je een nota voor jezelf aan het maken.
Verbinden, prachtig, ook een beetje teveel in de procedure verscholen. We mogen wat prominenter in het debat komen.
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Wo r k s h o p s

Naar een duurzame en concurrerende economie
Workshop leider:
Inspirator:

Frank Gorissen, Kuiper Compagnons, Kennislab
Guido van Loenen, Rho Adviseurs voor de Leefomgeving, Kennislab

Werkproces
Naar aanleiding van een aantal prikkelende stellingen worden keuzes gemaakt.

Ruimtelijke Opgaven.
We zijn geen economen dus we hebben het benaderd vanuit een aantal ruimtelijke opgaven die daarmee samenhangen. Landbouw, Energie en Mobiliteit. Een aantal thema’s die steeds weer terugkwamen waren inspirerend
leiderschap, visie die een duidelijk verhaal neerzet, ruimte voor experimenteren. Een NOVI die een duidelijk verhaal vertelt en communiceert. Niet
iedereen volgt die verschillende ruimtelijke opgaven. Nu is de kans om iedereen met een integraal verhaal van jong tot oud te binden aan een visie
over een mooi Nederland dat we in de toekomst gaan maken.

Voedsel
Footloose voedselproductie om ervoor te zorgen dat de productie op peil
blijft en het landschap gespaard wordt. Op industrieterreinen, de Rotterdamse Haven bijvoorbeeld, kan hoog rendement grondloze productie plaatsvinden. Op de traditionele landbouwgebieden kan natuuronderhoudende landbouw plaatsvinden; boeren die hoge kwaliteit voedsel produceren en zorgen
dat het traditionele landschap behouden blijft. Zoek de combinatie tussen
kwaliteit en locatie. Footloose waar het landschappelijk niet uitmaakt. Traditioneel om het kenmerkend landschap te behouden.

Energie
De vraag was direct of Nederland zelfvoorzienend moet worden of niet.
Kunnen wij alles wel kwijt in ons landschap? Of moeten we die CO2 neutrale samenleving voor een deel importeren?
Daar komt ook de communicatie om de hoek: Als de NOVI kiest voor 100%
duurzaam dan moet dat duidelijk zijn bij de bevolking. Hoe kunnen zij hun
kleinschalige initiatieven koppelen aan die grootschalige initiatieven waar
de overheid en de industrie mee bezig zijn. Wat betekent het voor het zonnepaneeltje dat de boer boven zijn varkenshok heeft hangen.
Faciliteer landschapsvriendelijke initiatieven. Stimuleer kleinschalige initiatieven die kunnen bijdragen aan het energieverhaal in de leefomgeving
waar dit verhaal zich afspeelt.
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“ Du rf kle in schal i g en heel speci fi ek te zijn. Niet a ltijd opsc h ale n n a ar r egi o of gr oter.”

Mobiliteit
Moeten we niet naar centralisering? Iedereen in de steden en het landschap
leeg houden? De groep was het er niet mee eens. Hoe zorgen we dan voor
bereikbaarheid? In de Randstad staan dagelijks files, in Friesland maar één,
het Julianaplein, en daar zijn ze trots op. We moeten kijken naar een meer
multimodaal transportsysteem. Niet alleen vrachtwagens die voor bevoorrading de stad inrijden, ook trams, bakfietsen, boten. Maak verschillende
koppelingen tussen grootschalige en kleinschalige initiatieven om een concurrerende economie te blijven. Want daar draait het om. Je kunt veel willen, het moet ook uit kunnen

Verhalen
Rijksbouwmeester Floris van Alkemade maakt van complexe opgaven middels
prijsvragen aansprekende verhalen. Er zijn ook regio’s waar het minder gaat,
of die minder aanspreken. Laat mensen zelf verhalen naar voren brengen die je
in de NOVI kan opnemen. Dat zou ook een vorm van participatie kunnen zijn.

Vragen
Bart Stuart: Vanochtend hoorden we over Landschapspijn. Ik zie bij jou het
woord “uitputtingsverbod’. Wat kun je me daarover vertellen?
Frank Gorissen: Wat is de grens van de landbouw. Hoe lang kunnen we
doorgaan met schaalvergroting? Wanneer moeten we overgaan naar footloose landbouw. Moeten we het Westland niet 10 verdiepingen hoog maken
om zo te voorzien in alle bladgroente?
Zaal: Wat is nu eigenlijk de vakinhoud. Het lijkt wel of ik in de zachte sector
zit: participatie, meepraten. Jullie zijn toch de deskundigen. Wat is de rol van
de stedenbouwer/planoloog in de NOVI? Wat ga je doen behalve discussiëren?
Frank Gorissen: We zijn natuurlijk ook allemaal idealisten. We willen toch
het beste. We moeten ook realistisch zijn. Dromen moet altijd. Maar we
moeten inderdaad ook kijken wat we kunnen waarmaken.
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Naar een klimaatbestendige
en klimaatneutrale leefomgeving
Workshop leider:
Inspirator:

Maurits Schilt, Witteveen+Bos
Dick Takkebos, Directeur Warmtestad Groningen.

Werkproces
We hebben het onderwerp klimaatneutraal beperkt tot de energietransitie.
Het is zo een groot onderwerp dat je je beter iets kunt beperken.

WarmteStad Groningen
Dick Takkebos vertelde het verhaal van de gemeente Groningen en de drinkwaterbedrijven die bezig zijn om een nieuwe infrastructuur aan te leggen om
in de toekomst duurzame energie te kunnen leveren. 0 % fossiel. Dat blijkt
een weg met hobbels te zijn. Er is gekozen voor geothermie. Daarvoor moet
je boren tot 3 km diepte. Uit een onderzoeksrapport blijkt dat ook geothermie
een aardbevingsrisico oplevert. Daar bovenop heeft een kleine beving plaats
gevonden in de buurt van de locatie voor de proefboring. Het draagvlak neemt
dan sterk af. Het project loopt daarom op dit moment vertraging op.
Het is een voorbeeld van pionieren met duurzame energie. Je loopt tegen
dingen aan die je niet kunt voorzien. Met de groep komen we erachter dat
zoiets veel vaker het geval zal zijn. Een ander voorbeeld is de gemeente
Den Haag. Deze gemeente is ook bezig met een experiment: een warmtenet dat gebruik maakt van de restwarmte uit de Havens van Rotterdam. De
restwarmte komt voort uit fossiel brandstofgebruiken dat stuit weer op een
ander soort weerstand.

Energietransitie
Het is een opdracht van enorme schaal. Als vakwereld moet je daarmee aan
de slag. Hoe pak je dat aan? Een aantal handvatten komen naar voren: Zoek
naar de relaties tussen internationale, nationale, regionale en lokale opgaven. Hoe ga je dat verbinden? Kijk naar bestaand of te formuleren draagvlak
en dat moeten we wel met de NOVI creëren. Iedereen kent de weerstand
tegen windmolenparken. We moeten een manier vinden om dat draagvlak
te organiseren. Suggesties zijn: helderheid bieden, oplossingen voorstellen.

Ruimtelijke beslag
Het ruimtelijk beslag van de energietransitie zal in de toekomst sterk variëren.
Vraag en aanbod zal in de tijd wisselen. Je moet een bepaalde flexibiliteit inbouwen. Wat ook belangrijk is dat de NOVI voorziet in een level playing field
in heel Nederland qua rechtsgelijkheid. Wanneer duurzaam bouwen in de ene
gemeente wel moet en in de andere niet dan krijg je concurrentie.
Laat de NOVI regelen dat je het op lokaal niveau kan organiseren met een
zo klein mogelijk ruimtebeslag of een ruimtebeslag naar eigen inzicht en
gedragen door de community waartoe jij je als lokale overheid verhoudt.

Ve r s l a g B N S P d a g N a t i o n a l e O m g e v i n g s v i s i e

42

Vragen
Bart Stuart: Bij de draagvlakdiscussie, kwamen daar nog concrete suggesties naar voren?
Maurits Schilt: Maak duidelijk dat de opdracht onvermijdelijk is, maar dat
de uitwerking nog niet vastligt. Er kan nog op allerlei manieren uitwerking
gegeven worden.
Maak duidelijk wat je concreet, als individu kan doen. Maak het simpel!
Maak het onderwerp als vakgroep toegankelijk en kom met concrete maatregelen: een kastje hier, een gebouwtje daar. Iets dat overzichtelijk is.
Zaal: “NOVI: de movie” moet laten zien hoe mooi het kan worden in Nederland?
Maurits Schilt: Hou het vooral concreet en benaderbaar. Zeg niet als wethouder: de energietransitie is een lastige taak. Nee, zeg het is haalbaar en zo
en zo gaan we het samen doen.
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Naar een toekomstbestendige en
bereikbare woonwerk omgeving
Workshopleiders-inspiratoren: Elma van Beek, Elma Stedenbouw				
			
Bert Harmelink, Reuring Advies en bestuurslid BNSP

Werkproces
Heel gestructureerd. Begonnen met toekomstbestendig en geëindigd met
woon-werkomgeving

Toekomstbestendig
Toekomstbestendig is toekomstwaardig. Als partner nemen we communicatie op als uitgangspunt. We moeten die NOVI communiceren. Wie gaan de
rapporten over de NOVI eigenlijk lezen. Zijn dat de mensen die we nodig
hebben. Bereiken we wel alle mensen. Dat is een van de aanbevelingen
onder het kopje toekomstbestendig. 80% visie, 20% product. Organiseer
voorlopig een jaarlijks evenement om het proces te evalueren.

Bereikbaarheid
Bereikbaar gaat niet alleen over verplaatsen. Wat moeten we met die 10baans
snelwegen. We zijn voortdurend overal bereikbaar. We moeten met elkaar
communiceren. Daar moeten we op inzetten. Dat moeten we doorvertalen
naar de NOVI. Zo weinig mogelijk fysieke verplaatsing voor werk. Daarvoor in de plaats verplaatsing voor ontmoeting, evenementen, demonstraties, betekenisvolle plaatsen bezoeken.
Misschien moeten we in de NOVI georganiseerde onbereikbaarheid opnemen.
Schuif dat knopje bereikbaarheid eens dicht. Bestudeer de verplaatsingspatronen van mensen. De woonwerk-file kan verdwijnen wanneer men thuis werkt.
Wat zijn de nieuwe files? Voor de Ikea, de Efteling? Denk daar over na.

Wonen
Mensen zoeken naar kleinschalige communities. Het woonklimaat wordt
flexibeler. Mensen gaan verplaatsbaar wonen. Gaan drijvend wonen. Als
voorbeeld hadden we vluchtelingenkampen. Disruptief misschien, wel een
en al mobiliteit. Anarchistisch. Misschien niet ideaal als scenario maar je
kan er wel over nadenken.
De waardevolle woonomgeving is waar je elkaar kunt bereiken. Tegenkomen.
De kleine schaal daarin is heel belangrijk. Zoiets moet je op een hoog schaalniveau mogelijk maken met beleidsregels.

Woon- werkomgeving
Hoezo werkomgeving. Werken transformeert. Het wordt gemengd met andere functies dus pas op voor gentrificatieprocessen en de verdrijving van
functies. Op hoog schaalniveau moet worden besloten welke processen je
wel en welke je niet faciliteert.
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“ Ko e ste r kriti ek en ontev r edenhei d. Da t is ook b etrok kenheid .”

Vragen
Bart Stuart: Hoe ga je voorkomen dat die processen van verdrijving plaatsvinden, bijvoorbeeld in Amsterdam?
Elma van Beek: Het is vloeken in de kerk, zorg voor onbereikbaarheid.
Wanneer je dat organiseert verdwijnt de ongewilde aantrekkingskracht.
Bart Stuart: Een soort plaatsen van onthouding? Geloof je dat het mogelijk
is om niet aan je succes ten onder te gaan?
Elma van Beek: Ja! Mensen zijn veel creatiever dan een visie voorschrijft. Wij
maken de samenleving niet. Dat doen de mensen die met elkaar in verbinding
staan. Dat is een autonoom proces. Wat wij hier moeten doen is inspelen op
die trends. Faciliteer de zaken die mensen toch al willen en doen en zorg ervoor dat anderen daar niet onevenredig het slachtoffer van worden.
Joost Schrijnen: In Almere met Adri Duivestijn heb ik ervaren hoe lastig het
is om zelfbouw mogelijk te maken. Daarvoor moet de hele dienst op de kop.
Jullie gaven in de workshop ook een aantal voorbeelden.
Elma van Beek: Als stedenbouwer in een kleine gemeente had ik de vraag
uitstaan van een groep mensen die als uitgebreide familie bij elkaar wilden
wonen. Ze willen de combinatie ouderenwoning, starterswoning maken. Dit
bleek niet mogelijk vanwege de heersende wet- en regelgeving. Het wordt
namelijk een ander woningtype in een straat met meer volume in de tuin en
dus minder bouwvolume. We willen het wel als stedenbouwers maar deze
processen lopen vast in de regels.
Zaal: Universiteitsterreinen zijn aan het veranderen naar gemengde functie:
studeren en wonen. Fascinerend! In heel Nederland zie je nieuwe vormen
ontstaan. Na een hele eeuw CIAM en groep 8!
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Naar een waardevolle leefomgeving
Workshopleider: Pauline van den Broeke, De Ontwerptafel
Inspirator:
HUNK-design, stedelijke omgeving
		Harmen Stellingwerf,
		
initiatiefnemer Nije Omjouwing, landelijke omgeving

Werkproces
Een gezamenlijk gesprek naar aanleiding van het onderwerp ‘wat is waardevol’.

Landelijke omgeving
Inspirator Harmen Stellingwerf licht de Nije Omjouwing toe. Een collectieve woon-werk vorm waar je samen voor je energie en afval zorgt. Units
die je zo kunt oppakken en neerzetten waar nodig. Essentie is dat er een
community ontstaat waar je met elkaar leefomgeving deelt en organiseert
binnen de opgaven die er liggen.

Stedelijke omgeving
Bart en Nadine van HUNK vertellen over hun praktijk in Rotterdam van het
maken van waardevolle publieke ruimte. Soms op verzoek van bewoners,
soms op eigen initiatief, soms op verzoek van de gemeente. Altijd samen
met de bewoners. Zonder overleg wordt het niets. Waardevolle plekken zijn
waar je elkaar kan ontmoeten.

Waardevolle leefomgeving
Wat is een waardevolle leefomgeving en wat moet daarvan in de NOVI
terechtkomen. De schaalverschillen zijn enorm. Van de omgeving van bewoners tot het nationale niveau. Ons gesprek ging vooral over zachte waarden. 75 % van de deelnemers was vrouw, misschien daarom. Het ging over
ontmoeten, de menselijke maat, over zorgzaamheid.

Meetbaarheid
Het is nu nog zo dat wanneer je iets belangrijk vindt, dan wil je dat meten.
De waarde vaststellen, het liefst in euro’s. Hier werd gezegd, kun je dat
niet op een andere manier doen. Kun je niet op een andere manier meten
of iets bereikt is, dat het goed is. Kun je daarmee experimenteren. Wat een
waardevolle leefomgeving is? Idealiter is dat een omgeving geschikt voor
gebruikers in de leeftijdscategorie van 8 tot 80.

Zachte waarden
Probeer mensen de ruimte te geven om die zoektocht te maken. Een plek
waar je je veilig kan voelen, wortelend, mensen kan ontmoeten, kan ontspannen. Zachte waarden zijn heel belangrijk. Omdat je daarmee verbindt,
contact maakt. Zoek deze waarden bij de gewone mensen waar je ook die
NOVI voor maakt. Voor wie doe je het? Waarom doe je het? Je wil maatschappelijke opgaven oplossen.
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“Modewoord: Identiteit. Ga uit van de realiteit.“

Communicatie
Belangrijk is dat je communiceert. Niet van bovenaf opleggen: zo gaan we
het doen. Of als gemeente zeggen: roept u maar en vervolgens hoort niemand weer wat. Zorg dat je goed en blijvend communiceert. Niet zenden,
niet ontvangen. De dialoog zoeken. Er zitten ook ongemakkelijke boodschappen bij. Die moet je niet uit de weg gaan.
Kijk naar het verleden. Je had maatschappelijk werkers. De woningcorporatie had buurtregisseurs in dienst. Die waren de verbinding tussen de nationale en de lokale schaal.

Vragen
Joost Schrijnen: Bij eerdere nota’s werd een begrippenkader voor kwaliteit
geformuleerd. Denk je dat dat nu weer zou moeten?
Pauline van den Broeke: Daarover moet je blijven denken. Je hebt het steeds
over andere mensen. Mensen worden ouder. De maatschappij verandert. Je
kunt misschien geen absoluut kader maken. Wat in Friesland belangrijk is kan
in de Randstad niet belangrijk zijn. Je moet vooral blijven communiceren.
Bart Stuart: Die buurtregisseur, moet Emiel Reiding dat doen?
Pauline van den Broeke: Hoe bedoel je?
Bart Stuart: Hoe laat je die grote onderwerpen in de wijk landen? Is dat ook
een ontwerpopgave?
Pauline van den Broeke: Ik ben architect en geloof in ontwerpkracht. Ik denk
dat het belangrijk is dat je laat zien wat de opgave is zodat mensen snappen wat
je bedoelt. Dat je inzichtelijk maakt hoe je dat kunt oplossen. Dat doe je niet
alleen. Dat doe je door mensen met ideeën met elkaar te verbinden en te ontwerpen. Ik weet niet of Emiel dat moet doen. Ik weet niet of ze dat vanuit BZK
moeten doen. Ik weet wel dat gemeenten daar een belangrijke rol in hebben en
dat ze er mee worstelen. Dus daar zou BZK kunnen helpen.
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Conclusies

Conclusie
Dagvoorzitter Joost Schrijnen in gesprek met deelnemers

Tekeningen maken
Joost Schrijnen: Binnenkort komen de vier documenten over de opgaven
van de NOVI. Kunnen we de kennis die wij hebben, toepassen op de opgaven van Emiel? De verbindende topografie en ondergrond en wat daarboven
staat, die laagjesbenadering. Dat verbinden is immers de kern ons vak. Zullen wij met onze kennis daar eens een tekening bij maken? Daarmee kun je
helpen zonder dat je het plan maakt.
Een aantal voorbeelden: Inzake energietransitie zijn al een aantal oefeningen gedaan, Sijmons, Posad, om de verschillende opties die er zijn naast
elkaar te zetten. Ik heb met mevrouw Gerritsen een oefening gedaan in verstedelijkingsstrategieën. Met de Raad voor de Leefomgeving een serie van
10 workshops in o.a. Rotterdam, Eindhoven, Zwolle, over wat een Gezonde
Stad nu eigenlijk is. Wat zou je kunnen doen. Op de website van de Raad
voor de Leefomgeving staan de resultaten ervan gepubliceerd.
Op allerlei plekken in Nederland wordt gestudeerd. Het zou interessant zijn
om te kijken of dat beeldkracht zou kunnen hebben, zonder dat het meteen een
plan is. Dan gaan we elkaar helpen, want dan hebben we een taal, visualisatie,
voorstelbaarheid, erbij.
Zaal: Is het erg om een plan te hebben? We zijn toch de Vereniging van
Stedebouwkundigen en Planologen? Op een plan kan gereageerd worden.
Joost Schrijnen: Bedoel je een tekening of een plan? In het jargon is een
plan iets dat vastgesteld is door de samenleving en uitgevoerd kan worden.
Een ander deel van ons vak, dat heb ik van de heer Dirk Frieling geleerd, is
de verbeelding van een mógelijke toekomst. Het gaat mij juist om opties om
te bespreken. Over een paar jaar kan dat plan dan komen.
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“ C re a tivite it i n pl aats v an de dr uk o m het a f te m a ken.”

Conclusies / aanbevelingen
Joost Schrijnen: Ik heb nu al een aantal conclusies naar aanleiding van vandaag hier opgeschreven. Laten we daar doorheen lopen.
Bart Stuart: Verinnerlijking van de opgave. Dat is iets wat uit iedere workshop
naar voren komt. Hoe maak je dat concreet. Hoe verbind je schaalniveaus?
Joost Schrijnen: Het zou mooi zijn als vanuit de doelen van Parijs, het Rijk
en de regio met elkaar in gesprek gaan over mogelijke uitwerkingen van die
energietransitie. Dat er convergentie gaat ontstaan en zo een verbinding van
de schaalniveaus. Dat het een gedeelde en gevoelde opgave wordt.
Bart Stuart: Jij stelt een zelf geïnitieerde dialoog voor. Niet wachten?
Joost Schrijnen: Niet wachten! Laat Friesland, Groningen en Limburg maar
beginnen met de tekening. Dan gaat ook blijken dat je elkaar nodig hebt. Zeeland bijvoorbeeld; geen inwoners, wel industrie. Heeft dus anderen nodig.
Bart Stuart: Waar zou de NOVI zich mee kunnen verbinden qua operationaliteit?
Joost Schrijnen: De energietransitie van de bestaande woningvoorraad is
een mega-operatie. De kwestie landbouw, landschap, energie. Je zou je kunnen voorstellen dat je koppelingen maakt die meer sectoraal zijn maar die
meteen op een niveau zijn. Dat betekent een interessante rol voor de minister. Die moet dan haar collega’s overtuigen om samen dingen te gaan doen.
Als dat lukt komen daar weer nieuwe nationale sleutelprojecten uit voort.
Communicatie hoort daar nog bij. Spannend. Hoe moet je dat doen.
Factor tijd: hier is niet over gesproken en is toch van groot belang. De
opgave is zo complex en zo groot. Hoe pak je het aan. De wet geeft daar
antwoord op: je hebt Visie en je hebt Programma. Als je Visie goed is dan
geeft dat houvast voor je Programma. Het hoeft niet allemaal in één keer af.
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“Een goed e p lek is m eer d a n een a m btelijk w ens enlijstje . D e
optel som ka n k lop p en, m a a r het s m a a kt niet...”

Oefenen: We willen graag oefenen. Er is nu een BNA-actie om samen met Directoraat Generaal Wonen, ‘de stad van de toekomst’ als oefening vast te pakken.
Voor vier stukken stad gaat men een oefening doen om de transitiepotentie te
onderzoeken en om de integrale aanpak uit te proberen. Zou het goed zijn om als
BNSP, flankerend, dat ook voor 4 stukken landelijk gebied te doen? Tegelijk met
het tekenen van die grote kaarten waar we het eerder over hadden.
Zaal: Bij de vier oefengebieden kan ik me ook de combinatie stad-land voorstellen. Groepen als Renaissance die het landschap vertegenwoordigen zeggen “het productielandschap verandert”. Dit veranderproces wordt wellicht
in de termen van Rijksbouwmeester Floris van Alkemade “brood en spelen’.
Juist daar waar stad en platteland elkaar raken liggen opgaven waar je het
‘goed’ kunt doen.
Joost Schrijnen: Inderdaad. De vier stedelijke gebieden zijn al gekozen. Als
we met het Ministerie in gesprek kunnen over de andere vier is het goed te
kijken of we ook een overgangszone kunnen kiezen. Klimaatadaptatie, bodemdaling, belangrijke kwesties die écht aan de orde moeten komen.
Kwaliteitsbegrip; een containerbegrip. Misschien is het goed om dat per
schaalniveau te vragen. Zegt u het maar...

Energietransitie
Het is een opdracht van enorme schaal. Als vakwereld moet je daarmee aan
de slag. Hoe pak je dat aan? Een aantal handvatten komen naar voren: Zoek
naar de relaties tussen internationale, nationale, regionale en lokale opgaven. Hoe ga je dat verbinden? Kijk naar draagvlak. Dat moeten we wel met
de NOVI creëren. Iedereen kent de weerstand tegen windmolenparken. We
moeten een manier vinden om dat draagvlak te organiseren. Suggesties zijn:
helderheid bieden, oplossingen voorstellen.

Ruimtelijk beslag
Het ruimtelijk beslag van de energietransitie zal in de toekomst sterk variëren.
Vraag en aanbod zal in de tijd wisselen. Je moet een bepaalde flexibiliteit inbouwen. Wat ook belangrijk is dat de NOVI voorziet in een level playing field in heel
Nederland qua rechtsgelijkheid. Wanneer duurzaam bouwen in de éne gemeente
wel moet en in de andere niet dan krijg je concurrentie. Laat de NOVI regelen dat
je het op lokaal niveau kan organiseren met een zo klein mogelijk ruimtebeslag.

Als Laatste
Integratie Rijk en Regio. Hoe moet die gaan plaatsvinden? De uitnodiging om die
verinnerlijkte opgave te verbeelden moet worden gedaan. Zoiets moet niet direct
leiden tot een claim vanuit de regio. Het moet niet over geld gaan. Er moet een
werkvorm ontstaan waarin het gesprek centraal staat. Een model waarin die interactie materieel wordt en in personen gestold raakt, dat moet dringend gebeuren.
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Vragen
Bart Stuart: Bij de draagvlakdiscussie, kwamen daar nog concrete suggesties naar voren?
Joost Schrijnen: Maak duidelijk dat de opdracht onvermijdelijk is, maar dat
de uitwerking nog niet vast ligt. Er kan nog op allerlei manieren uitwerking
gegeven worden.
Maak duidelijk wat je concreet, als individu kan doen. Maak het simpel!
Maak het onderwerp als vakgroep toegankelijk en kom met concrete maatregelen: een kastje hier, een gebouwtje daar. Iets dat overzichtelijk is.
Zaal: “NOVI: de movie” moet laten zien hoe mooi het kan worden in Nederland?
Maurits Schilt: Hou het vooral concreet en benaderbaar. Zeg niet als wethouder: de energietransitie is een lastige taak. Nee: zeg het is haalbaar en zo
en zo gaan we het samen doen.
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Klaar van der Lippe interviewt Niels, startend stedebouwer
Klaar van der Lippe: Geïnspireerd?
Niels: Voor een deel. Er ontbreken wat mij betreft ook wat dingen. Ik heb onderzoek gedaan in Berlijn, naar ontwikkelen en gentrificatie. Daar zie je dat oorspronkelijke bewoners en initiatieven van creatieven worden verdreven
wanneer het gebied aantrekkelijk wordt. Zij delen niet mee in het succes. Maar, de gemeente, de ontwikkelaars, zij
waren heel positief en feliciteerden elkaar. Geslaagde opgave. Niet voor iedereen dus. Die invalshoek van inclusiviteit, de complexiteit daarvan, daar had ik wel meer van willen zien.
Klaar van der Lippe: Blinde vlek of opzet?

Interview

Niels: Het eerste. Er is vanuit het vak een focus op perfectie. Je ziet nu een enorme populariteit van binnenstedelijk
wonen bij de jongeren. Het wonen in een omgeving met historie en een verhaal is heel aantrekkelijk. Hoewel die
omgeving niet perfect is en ook de woonruimte niet helemaal optimaal is. Je kunt er de Roots zien, ruw is helemaal
geen bezwaar. De buurt is leefbaar en je kunt je eigen ideeën inbrengen. Het is de flexibele woonomgeving.
Klaar van der Lippe: Wat bedoel je met ‘verhaal’?
Niels: Wat in heel Nederland in de planologie en stedenbouw aanwezig is, is de lagenbenadering. De laag die ontbreekt is de belevingslaag. Wat voelen en vinden de gebruikers van hun omgeving. Terwijl daar juist de identificatie
zit. De betrokkenheid. Je kunt daar ook het verschil maken. In het verhaal van de plek. De uitdaging is: hoe geef je
die betrokkenheid vorm.
Klaar van der Lippe: Laat het over aan de burger?
Niels: Ik ben voor zelf bouwen. Professionals blijven zeker nodig voor ontwikkelen en de technische kant. We
hebben te lang de nadruk gelegd op het maken van de perfect afgewogen stad. Dat kan een prachtig resultaat opleveren voor de winkelformules en de investeerders. Uiteindelijk gaat duurzame kwaliteit om de beleving en de
zachte randvoorwaarden.
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Conclusie

De dag werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling: wat geeft de vakgroep aan de NOVI mee. Joost Schrijnen vatte de uitkomsten samen in een
conclusielijst die aanleiding biedt tot verdere verdieping:

1. Verinnerlijking van de opgave (gesteld vanuit (inter)nationaal perspectief) op alle schaalniveaus is noodzakelijk om ruimtelijke transities te
accepteren. Daardoor ontstaat ook urgentie en mede eigenaarschap. Lokale en regionale overheden en hun partners moet daarbij ook gevraagd
worden wat hun bijdrage (in de tijd) aan die opgaven zou kunnen zijn.
2. Verbinden van de NOVI met een of meerdere sectorale opgaven en
geldstromen was in het verleden een succesformule van de grote nota’s
(Groeikernen, Stadsvernieuwing, internationalisering en verbindingen,
grote stations etc). Opties zouden kunnen zijn interessante combi’s van
doelen en financieringsstromen:
a. Wonen / transformatie van de bestaande voorraad en energietransitie,
de nieuwe stadsvernieuwing
b. Landschap, natuur, landbouw en energietransitie en biodiversiteit
Uit dergelijke combinaties komen ook mogelijk nieuwe nationale sleutelprojecten voort
3. Visie en de factor tijd moet verhelderd: De wet biedt daarin ruimte:
Visie en programma, het laatste is cyclisch (vgl MIRT en DP). Ruimte
geven aan interdepartementaal eigenaarschap.
4. Integratie oefenen van de nieuwe grote opgaven (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, bodemdaling, etc) in de bestaande
legenda’s (als wonen, werken, recreatie, mobiliteit, landschap, landbouw
en natuur etc) is nodig en het vakmanschap moet worden versterkt. Feitelijke integratie vindt plaats op lagere schaalniveaus.
5. Verbreed een aantal initiatieven: BNA/VDM DGWonen studeren nu
samen op 4 stedelijke opgaven in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Eindhoven van 1x1 km. Deze uitvraag is net gestart. Eerder was er al het
onderzoek Stad x Snelweg. Bovenstaande kan aangevuld worden met 4 x
landelijk gebied en/of stadsrand waar bovengenoemde opgaven kunnen
worden geoefend.
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1. Verinnerlijking van de opgave
2. Verbinden van de NOVI
3. Visie en de factor tijd
4. Integratie oefenen
5. Verbreed initiatieven
6. Verbeelden
7. Kwaliteitsbegrip
8. Interactief proces tussen regio en Rijk
9. Communicatie

6. Het verbeelden van de voorliggende verdiepingsrapporten naar mogelijke ruimtelijke toekomsten kan de gesprekken ondersteunen.
7. In aanvulling op de Vierde Nota werken aan een gedifferentieerd en geactualiseerd kwaliteitsbegrip vanuit regionale perspectieven en vanuit
de verbrede opgave van omgevingskwaliteit.
8. Een echt interactief proces tussen regio en Rijk. Niet als claimende
regio’s naar het Rijk, maar onderzoek naar regionalisering van de opgaven en regionale omgevingsagenda’s, in een zeer interactieve relatie
tussen regionale directeuren en bestuurders en nationale programma organisatie. (Vergelijk met werkwijze DP, daar 6 gebieden en 3 nationale
opgaven vier jaar lang wekelijks ambtelijk bijeen met regionale en nationale bestuurlijke sturing). Aanpak in 4 stappen: opgaven, mogelijke
oplossingen, voorkeurs oplossingen, besluiten.
9. Communicatie is een sleutelbegrip, blijf op alle schaalniveaus
communiceren.
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Klaar van der Lippe interviewt Aleid, zelfstandig planoloog
Klaar van der Lippe: Enthousiast?
Aleid: We hebben het net over een regionale kern waar ik werkzaam ben. We zijn daar bezig met een broedplaats.
De vraag vanuit de bewoners is: hebben we die mensen uit de grote stad wel nodig? Moet alles van buitenaf komen?
Een terechte vraag en het schetst heel duidelijk hoe complex de schaalniveaus samenhangen. Het gaat niet alleen
over groot en klein, het gaat ook over mentaliteit.
Klaar van der Lippe: Wat trof je?

Interview

Aleid: De blik naar buiten. De focus op Europa kun je ook omkeren. Waarom willen mensen hier graag naartoe komen? Omdat we het hier goed voor elkaar hebben. Die kwaliteiten kun je ook naar buiten projecteren. Bijvoorbeeld
dat hier alles op fietsafstand is. Het winkelcentrum, maar ook de natuur. Je kunt dat ook uitdragen naar Europa. In
plaats van allerlei beelden te importeren.
Klaar van der Lippe: Wie krijgt de regie?
Aleid: Het proeftuinproject in Heiloo vind ik heel inspirerend. Daar had de gemeente te maken met een bouwopgave
van 1100 woningen en een terrein met allemaal verschillende eigenaren. Door het inzetten van een bemiddelaar en de
oude blauwdruk planning los te laten is het initiatief teruggegaan naar de eigenaren. Zij zijn met elkaar tot een vergelijk gekomen waardoor de gemeente ook door kan.
Klaar van der Lippe: Gaan ze het ook zelf ontwikkelen?
Aleid: Niet met een grote ontwikkelaar. Die kreeg het vertrouwen niet. Het mooie is dat de eigenaren een risico met
elkaar durven nemen en de gemeente daarin als partner vinden. Zulke ontwikkelingen, daar word ik blij van. Dat
zijn prachtige processen om te begeleiden.
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Klaar van der Lippe interviewt Brechtje, gemeentelijk planner
Klaar van der Lippe: Wat spreekt je aan?
Brechtje: Het werkend stelsel. Dat vind ik echt sterk. Zo kan het gaan werken.
Klaar van der Lippe: Rol van het Rijk?
Brechtje: Het Rijk moet hoofdlijnen aangeven. Duidelijk durven zijn. Ook scherp, dúrven. In de energietransitie
moet het Rijk de doelen aangeven, en vervolgens kunnen alle lagen dat flexibel invullen. Niet iedereen kan hetzelfde waarmaken.
Klaar van der Lippe: Wat is de grootste verandering?
Brechtje: Waar ik op hoop is dat gemeentes hun eigen identiteit kunnen versterken. Het decentraliseren was fout.
Allemaal eilandjes. De verantwoordelijkheden zijn echt gezamenlijk. Maar, alle plekken hebben hun eigen specifieke verhaal. Daar verlangen mensen ook naar.
Klaar van der Lippe: Welke beren zie je?
Brechtje: Een grote uitdaging is timing. Politici zitten er voor vier jaar in. Het Rijk maakt visies tot 2030. De lange
lijn is noodzakelijk om tot oplossingen te komen. Aan de ander kant is draagvlak bij de bevolking ook belangrijk.
Wethouders zijn soms bang voor de publieke opinie. Hoe ga je die belangenlijnen synchroniseren?
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Inventarisatie van, en reflectie op de meest opvallende punten BNSPdag
Bart Stuart, chroniqueur

NOVI, hoe en wat?
De wet wordt pas over enkele jaren ingevoerd en is gecompliceerd. Dus:
doe alvast ervaring op en oefen in het maken van realiteit! Daarbij speelt
het verinnerlijken van de schaalniveaus en de maat van de opgaven een grote rol. Maak de grootschalige enorme ontwerpopgaven concreet door ze te
koppelen aan de schaal van je eigen bestaan / praktijk en leven.
Integraal werken vergt een mentaliteitsverandering van en door het hele veld
heen. Een echte omslag. Hoe verandert die mentaliteit? Door de urgentie duidelijk te krijgen. Hoe deel je expertise? Hoe werk je integraal en in samenhang
met allerlei andere evenwichten? Door het creëren van een veilige omgeving!
In een veilige omgeving kan je kennis uitwisselen en samenwerken. In een
competitieve omgeving gaat dat niet. Hier ligt dus een uitdaging!
Zorg dat de omschrijvingen van de opgaves inclusief integraliteit en samenhang, duidelijk zijn. Durf hierbij ook de confrontatie aan te gaan in de thema’s. Het delen van de opgaven met andere disciplines en met gebruikers is
een mentaliteitsverandering. Samenwerken en niet vanuit competitie elkaar
bestrijden. Participatie wordt de ‘right to challenge’.
Gebruikelijk in het formuleren van beleid in de ruimtelijke ordening is de
top down benadering. De NOVI lijkt daarmee een trendbreuk te zijn, waarbij
crowd sourcing (zoals vandaag op de BNSPdag) wordt ingezet om een slimme wet te maken met betrokkenheid van en kennis uit de vakgemeenschap.

“Stedenb ouw w ord t op nieuw uitg evond en, w a nt
samenhang zien en ev enw ic ht b ew a ren is ons v a kg eb ie d ! ”
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Een spannende vraag: Vieren we vandaag de NOVI? We constateren
verheugd: Visie mag weer!
Hoe krijgt de betekenis vorm? We kunnen het zien als een herstart van de
ruimtelijke ordening. We worden weer uitgenodigd om mee te denken en
richting te geven kortom om samen de berg te beklimmen van de energietransitie, de verduurzaming van hele stelsels, de bereikbaarheid, het wonen,
het klimaat, het landschap, de uitbreidingsgebieden en krimpgebieden.

NOVI- Een nationale nota over het ecosysteem
De ruimtelijke ordening gaat veel verder dan alleen het toewijzen van locaties voor bepaalde functies. Het gaat over de leefomgeving, het hele ecosysteem zelf. Natuur en mens. Of mens IN de natuur. We willen toe naar een
werkend stelsel. Een ‘ holistische’ manier van denken en werken; alles proberen te zien in onderlinge verbondenheid en samenhang. Gebiedsagenda’s
worden omgevingsagenda’s.
De NOVI gaat over bijna alles, het risico is dan dat het ook meteen over
niks gaat. Hoe krijg je Den Haag (de politiek) mee? Wordt de NOVI ook
omhelst door de politici?
Energievraagstukken gaan meer ruimte vragen. Ontwerp van de omgeving
met schone energieproductie moet vanuit de politiek gestimuleerd worden
maar ook: wat zijn de karakteristieken van het gebied en wat is de bedreiging of verdringingsreeks Dat moet daarin worden meegenomen.
Integraal werken houdt ook in; een nieuwe ronde stadsvernieuwing. De uitdaging zou zijn om wonen te koppelen aan de energietransitie. 40-50% van
de energietransitie gaat over duurzame warmte in huizen en in industrie. De
opgave is dus ook bestaande bouw klimaatneutraal krijgen.
Verdicht door functies in elkaar te schuiven, extreme functiemenging in de
stad maar ook in het landschap; wonen met werken, landbouw met natuur,
industrie met klimaat en ruimte.

Landschapspijn, uitputtingsverbod èn de P van Positie
Vanuit de BNA is een pilot opgestart - Integraliteit oefenen op 1 km2 stedelijk
gebied in vier steden. De BNSP kan hierop aansluiten om dezelfde integraliteit
in pilots te oefenen op 1 km2 landschap in vier gebieden, zowel in het landelijk gebied als in gebieden die de overgang naar de stad markeren. Dat vraagt
om vakmanschap en geeft handvatten om te werken aan de opgaven vanuit de
goede voorbeelden. Hoe geven we handen en voeten aan de praktijk van het
veranderen zelf. Landbouw IS de vormgever van het landschap. Benoem de
waardecreatie en met wie het resultaat van deze waardecreatie wordt gedeeld.
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Het vieren van het Openbare Domein
We moeten ook durven constateren hoeveel er is verbetert de afgelopen 20
jaar. Er is veel meer kwalitatieve openbare ruimte bij gekomen, dat ging niet
zomaar. Er is hard gewerkt! Openbaarheid, is iets om trots op te zijn.
Bereikbaarheid gaat over verplaatsingspatronen. Hierin zit ook generatieverschil. Wat is bereikbaarheid? Kunnen we gedrag beïnvloeden / stimuleren.
P van Positie. Laten we de positie van stedenbouw en planologie in de NOVI
op de voorgrond zetten want opgaven in een perspectief plaatsen, een lange
lijn uitzetten, de samenhang zien en evenwicht bewaren IS ons vakgebied!

Vervuiler mee laten betalen
Het beprijzen van ongewenste of vieze gewoontes zijn vooralsnog politieke keuzes. Het zou veel minder druk worden in de Europese steden als de
kerosine / stookolie zou worden belast. De gebruiker moet dan meebetalen.
Zoek de balans in participatief denken, bewaken van de kernkwaliteiten en
het algemeen belang. Luister naar betrokkenen en bewoners, en ga in op initiatieven èn zuinig zijn met de beschikbare ruimte. Bewaak als deskundigen
constant de ruimtelijke kwaliteit.

Flexibiliteit
Wees flexibel, bij verandering hoef je niet te verwoesten. Je hebt een verantwoordingsplicht ten opzichte van de toekomstige generaties. Maak keuzes
die het publieke belang dienen.

Nieuwe Nabijheid, het verdichten van steden
Onbereikbaar maken van te populaire gebieden of locaties om kwaliteit te behouden / beschermen? Is dat de oplossing om de steden toegankelijk te houden?
De maakindustrie verdwijnt uit stedelijk gebied door gentrificatie. Dit proces heeft eenvormigheid als resultaat en werkt toe naar het meeste geld per
m2 resulterend in een monocultuur van wonen op hoog niveau. Zo drukt de
ene functie de andere weg, tenzij we actief beleid gaan ontwikkelen om te
investeren in de mix van woon-werkmilieus wat momenteel de afnemende
kracht en diversiteit in onze steden is. We moeten dus actief het werken in
de stad gaan beschermen.
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Wat kan de BNSP doen?
Ga ontwerpen, zelf kaarten tekenen. Creëer eigenaarschap door tekeningen
te maken, beelden te maken, analyses te maken van verschillende lagen en
schaalniveaus. Vanuit de BNSP kan je diverse ontwerpopgaves benoemen /
agenderen en uitvoeren.
De BNSP kan ook opnieuw de morele kant van het vak benaderen. Door algemeen belang meer helder te formuleren ( dank aan klimaatverandering / energie
en wonen). Ontwerp participatief ontwerpen door middel van workshops en pilots, (maar hoe doe je dat dan?).

Noot van Bart Stuart
Wat is het motief van de NOVI?
Aan de ene kant burgers laten voelen dat het hun land en onderwerpen zijn
maar ook veel ruimte en vrijheid geven aan de markt. Wat is de rol en positie van overheid en het politieke speelveld? Ik zou hier graag nog eens met
experts een verdiepingsslag in willen maken.

Klaar van der Lippe interviewt Bart Stuart, R>A>M>P Reflector
Klaar van der Lippe: Welke begrip staat vandaag centraal?
Bart Stuart: Voor mij staat centraal hoe deze nieuwe wet de dynamiek zoekt met de samenleving zelf. Naast de
wetgevers, professionals en zakelijke belangen.
Klaar van der Lippe: Wat ontbreekt?
Bart Stuart: Een heldere sociaal-maatschappelijke paragraaf. Er zijn opgaven in technische zin. De zachte kant, die
wat mij betreft juist het skelet van de maatschappij is, krijgt niet echt een plek.
Klaar van der Lippe: Het ging in je verhaal ook over liefde, hoe bedoel je dat?
Bart Stuart: Dat je niet voor mensen iets maakt. Dat je mensen zelf iets laat maken. Of op zijn minst met mensen.
Vergelijk het met een maaltijd. Wat ga je koken? Wie staat er in de keuken? Wie maakt het recept?
Klaar van der Lippe: Je hebt veel ervaring met bottum up processen, goede raad?
Bart Stuart: Ik haak in op Edwin van Uum. Burgers hebben geen status aan de tafel. Ze zijn huurder, gebruiker, klankbord,
initiatiefnemer. Het is belangrijk om ook een positie voor het maatschappelijk belang te voorzien. Een echte plek aan tafel.
De burger moet een speler worden. Je moet voorkomen dat de daadwerkelijke invloed gereduceerd wordt tot ‘inspraak light.’
Klaar van der Lippe: Wat zou verboden moeten worden?
Bart Stuart: Valse pretenties. Dat je elkaar wijs maakt dat het een paradijselijk samen wordt, terwijl in feite ieder zijn belang stevig vasthoudt. En naïviteit omtrent die belangen. Daarom zouden economische belangen helderder mee aan tafel
moeten zitten. Ook het bedrijfsleven moet mee in dit verhaal.
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Klaar van der Lippe interviewt Koos Seerden, directeur Rho, Adviseurs voor de Leefruimte
Klaar van der Lippe: Hoe voel je je nu, aan het einde van de dag.
Koos Seerden: Wel een beetje trots eigenlijk. Het is ons gelukt om als BNSP rechtstreeks in gesprek te zijn met het
ministerie over de grote vragen.
Klaar van der Lippe: Inhoudelijk een goede dag?
Koos Seerden: Ja, mooie workshop gevolgd over duurzame economie. Interessante kwesties over landbouw en landschap.
Klaar van der Lippe: Vandaag wilde iedereen met elkaar aan tafel. Wat is de positie van economische partners?
Horen die daar ook niet bij?
Koos Seerden: Die moeten aan tafel. Zelf ben ik vicevoorzitter Commissie Ruimte bij VNO/ NCW. De bedoeling
is om in de vervolgsessie die club aan tafel te krijgen
Klaar van der Lippe: Het woord Inspiratie is gevallen
Koos Seerden: De NOVI moet vooral een inspiratiedocument worden dat regio’s inspireert en een beperkt aantal kaders stelt.
Klaar van der Lippe: De dialoog aangaan?

Interview

Koos Seerden: Dialoog is o.k. maar je moet ook een mening durven hebben. Richtingen en perspectieven schetsen.
Een paar beelden waar je vanuit werkt.
Klaar van der Lippe: Wachten op de uitnodiging of al pro-actief ontwerpen?
Koos Seerden: Wij gaan met het hele bureau binnenkort een dag oefenen op de NOVI. Inclusief rollenspel. Wij
vinden het belangrijk dat we nu al voorbereid zijn.
Klaar van der Lippe: Is het onderwijs al NOVI-proof?
Koos Seerden: Bij ons gaat iedereen een trainingstraject in van twee jaar. Het is zeker dat het Onderwijs een slag
moet maken. Ook een aandachtspunt voor Emiel Reiding natuurlijk.
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Klaar van der Lippe interviewt Emiel Reiding, directeur NOVI, Ministerie BZK
Klaar van der Lippe: Zijn integrale aanpak en flexibel programma niet inherent strijdig met een vastgestelde visie?
Emiel Reiding: Enigszins. Wat ik veel zie in die oudere Ruimtelijke Nota’s dat er veel over het Wat staat. Wat willen
we bereiken. Ik vind voor de NOVI minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker HOE we het willen bereiken. Dus
de visie op hoe je het wil bereiken is minstens zo belangrijk.
Klaar van der Lippe: Heeft die manier van werken ook consequenties voor de inhoud van de beroepen.
Emiel Reiding: Je kunt onderwerpen niet meer met een schaartje knippen. Verantwoordelijkheden ook niet. Jij
bent van wonen, jij van energie, jij van landschap, zo gaat dat niet meer. Vandaag zijn er mensen aanwezig met een
multidisciplinaire insteek en werkwijze. Daar moet je het van hebben. Dit zijn de ideale kandidaten voor dit project.
Klaar van der Lippe: Iedereen zou de stedenbouwkundige in zichzelf moeten wakker kussen?
Emiel Reiding: Wat mij betreft wel. Je moet jezelf natuurlijk wel opnieuw uitvinden, niet terugvallen op wat je
gedaan hebt. Je kunt niet zeggen: ik ben van verkeer, jij van wonen. Dan kom je niet tot het goede gesprek. Je moet
als verkeer ook wonen in je hoofd hebben.
Klaar van der Lippe: Grensoverschrijdend werken. Ook wat betreft landsgrenzen?
Emiel Reiding: Natuurlijk. We zijn in gesprek met grensprovincies in Duitsland en België over landschap en verkeer. Er speelt ook een geopolitieke component. Daar moet je als NOVI niet een overdreven indruk van je invloed
hebben. Je moet je er wel rekenschap van geven. Het verdelingsvraagstuk van energie wordt steeds complexer. Dat
gaat ook internationaal worden.
Klaar van der Lippe: Hebben we het eigenlijk niet over een ander vorm van democratie waar de rol van de burger
en overheid veranderen….
Emiel Reiding: Dat klopt. De opgaves worden ingewikkelder. Het wordt allemaal flexibeler. Niet iedereen kan dat
aan. Als planner moet je in staat zijn om complexe zaken simpel te maken. Als je het niet simpel kan maken, dan
heb je geen verhaal te vertellen. Je moet mensen erbij betrekken.
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