KICKSTART 13 SEPTEMBER
Regioblik richting Rijksopgave

Een samenwerking van:

Programma

09:30

Inloop Supernova, Jaarbeurs Utrecht

10:00

Welkom door Jannemarie de Jonge (Wing), dagvoorzitter

10:10

In gesprek met initiatiefnemers Rob van der Velden, Ben Kuipers;
voorzitters BNSP/ NVTL

10:20

Emiel Reiding, Projectdirecteur NOVI; Nationale Ambities en
Richtinggevende Uitspraken NOVI toegespitst op de vier regio’s

10:40

Regionale Spraakmakers: een korte reflectie, opmaat naar regiotafels

10:50

Intermezzo: pitches van de winnaars Stiftenstrijd en aanbieding publicatie

REGIOTAFELS
11:15

De regiotafels:
•
Waddenkust/Eemsdelta; gespreksleider Leo Pols
•
Den Haag/Rotterdam; gespreksleider Joost Schrijnen
•
Arnhem/Nijmegen/Foodvalley; gespreksleider Edwin van Uum
•
Flevoland; gespreksleider Jannemarie de Jonge

12:45

Korte ronde langs de Verbeelding van de Regiogesprekken

12:55

Afronding en afsluiting

13:00

Netwerklunch

14:00

Einde
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R e g i o v a n d e To e k o m s t |
Regioblik richting Rijksopgave
Vandaag op 13 september vindt de Kickstart plaats van Regio van de Toekomst. De Teamcaptains
zijn aangesteld, teams gevormd en de opgaven globaal omschreven.
We gebruiken deze dag om nader met elkaar kennis te maken, om de teams en regio’s op scherp te
stellen inzake de opgaven en de wisselwerking Rijk - Regio en om je te informeren over de voortgang
van het project Regio van de Toekomst.
Momenteel is de hoofdlijnenbrief voor de NOVI in de maak. Eind september gaat deze naar de
Tweede Kamer. Hierin worden de hoofdkeuzes voorgesteld voor de vier prioriteiten: duurzaam economisch groeipotentieel, ruimte voor de klimaat- en energietransitie; sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Emiel Reiding
gaat hierop in en verbindt deze met de opgaven voor Regio van de Toekomst. Per regio worden de
meest bepalende of spannende richtinggevende uitspraken aan de teams en de regio’s gepresenteerd.
Wat is de reflectie vanuit regio’s en teams hierop, hoe verwerken we dit in de regionale opgaven? Missen we bepaalde ambities of keuzes die van nationaal belang zijn en heeft de regio voldoende, te veel
of te weinig eigen beleidsruimte? Welke denkrichtingen zijn van belang om als regionale uitwerking
te onderzoeken? Genoeg inhoud om te bespreken met alle betrokkenen bij het project: Regio, Rijk,
teamcaptains, teams, actieve meedenkers of wie op de hoogte wil blijven van dit project van de gezamenlijke beroepsverenigingen BNSP/ NVTL. Samen bundelen we de ontwerp- en denkkracht om
Nederland goed voor te bereiden op de toekomst: duurzaam, vitaal, veilig, leefbaar en aantrekkelijk.

Rob van der Velden BNSP
Ben Kuipers NVTL

V.l.n.r. ©Beeldbank RWS, © Groningen, © Beeldbank RWS, © Beeldbank RWS
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Over de Nationale Omgevingsvisie
Met de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Het zet daarmee de koers uit om het hoofd te bieden aan urgente opgaven
en streeft daarbij om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en zoveel mogelijk te versterken.
De NOVI wordt een visie voor heel Nederland. De Rijksoverheid kan en wil de grote vragen over de
fysieke leefomgeving niet alleen beantwoorden. In de totstandkoming van de NOVI wordt daarom
nauw samengewerkt met medeoverheden en wordt actief de betrokkenheid gezocht van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en inwoners. De NOVI zal eind 2018 in ontwerp gereed zijn.
De inhoudelijke prioriteiten voor de NOVI zijn: duurzaam economisch groeipotentieel, ruimte voor
de klimaat- en energietransitie; sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Deze vier prioriteiten kunnen alleen in samenhang
verder worden gebracht, met aandacht voor thema’s die hier dwars doorheen lopen, zoals omgevingskwaliteit, gezondheid, cultuurhistorie, klimaatadaptatie, water, bodem, (nationale) veiligheid en
milieukwaliteiten
De opgave vraagt om vooruitdenken en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en het maken van
toekomstbestendige keuzes. Bovendien zijn de vraagstukken dermate complex, dat we niet langer
kunnen volstaan met (alleen) sectoraal beleid. De druk op de beschikbare ruimte neemt alleen maar
toe en maakt afweging van uiteenlopende en soms tegengestelde belangen urgent en complex.
De NOVI geeft richting aan een meer geïntegreerde en innovatieve aanpak waardoor kansrijke oplossingsrichtingen kunnen ontstaan. Een aanpak die gebieden met hun karakteristieken en eigenheid
centraal stelt. Die de kwaliteiten van gebieden maatgevend laat zijn en ontwikkeling van verschillende opgaven in samenhang uitwerkt. Waaraan we samen werken: als één overheid en met maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners.
Het project Regio van de Toekomst geeft een bijdrage aan de NOVI door in enkele regio’s passende
exemplarische aanpakken, uitwerkingen en krachtige beelden te ontwikkelen. Deze kunnen als voorbeeld en inspiratie dienen voor de gebiedsgerichte aanpak en samenwerking die de NOVI beoogt.
Meer informatie over de NOVI*

*Ga naar www.novi-regios-van-de-toekomst.nl voor meer informatie
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De opgaven

Klimaatneutrale samenleving
Waddenkust - Eemsdelta
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Toekomstbestendig landelijk gebied
Flevoland
,
aa
en pit
k
a ka
sm lijk
r
r
ee u
m atu
in n
w en
ou eit
b
nd tit
la en
r
e rid
Ov lde
po

Duurzame economie
Stedelijke as Den Haag – Rotterdam
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Bereikbare woon- en werkomgeving
Arnhem - Nijmegen - FoodValley
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Regio Eemsdelta-Waddenkust
Klimaatneutrale samenleving

Over energie en chemieclusters in een uniek kustlandschap

In de Eemsdelta wordt al geruime tijd gewerkt aan het herstellen van de balans tussen ecologie en
economie. De regio zet zich volop in voor de energietransitie en vergroening van het chemiecluster.
De openheid van de Waddenkust staat onder druk door de ambities voor de energietransitie en de
diverse ruimtelijke ontwikkeling aan de randen van de Waddenzee. De vraag naar ruimte in en rond
de havengebieden van Eemshaven en Delfzijl blijft toenemen. Er is sprake van grote ontwikkelingen
zoals windenergie op land en in zee, de vestiging van datacentra en projecten ter verbetering van het
Eems-Dollard estuarium dat te kampen heeft met te veel slib.
Doel van het ontwerpend onderzoek is om ruimtelijke principes op het spoor te komen die de effecten
van de grootschalige ontwikkelingen in deze regio kunnen verenigen met de bijzondere kwaliteiten
van werelderfgoed Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium. Hoe om te gaan met het ruimtebeslag
die de energieopgave, de vergroening van het chemiecluster en de slibeconomie met zich meebrengt?
Naast de provincie Groningen en Eemsdelta regio levert ook de gebiedsagenda Wadden (GAW) een
aandeel in de verkenning. Een van de dilemma’s die rijk en regio in de gebiedsagenda hopen te
adresseren is de huidige openheid van het kustlandschap in relatie tot de genoemde ontwikkelingen.
Hiertoe heeft het Regiecollege Wadden in 2014 de zogenaamde cluster- vensterbenadering langs de
Waddenkust als principe aangereikt. Dit betekent ruimte voor ontwikkeling rond havenclusters en
karakteristieke vensters vrijwaren van ontwikkelingen die de openheid aantasten. (Hoe) kan dit
principe geoperationaliseerd worden? En levert een antwoord voor Groningen ook handvatten voor
de rest van de Waddenkust?

© Groningen

© André Muller

6

Regio Den Haag-Rotterdam
Duurzame economie

Over de transitie naar circulaire verstedelijking in een kansrijk gebied.

Als medeondertekenaar van het nationale grondstoffenakkoord heeft de provincie Zuid-Holland zich
als doel gesteld om 100% circulair te zijn in 2050 op gebied van grondstoffenmanagement. En 50%
circulair in 2030.
Circulariteit vatten we in dit verband op als het management van grondstoffenstromen, en het omzetten van lineaire ketens van grondstoffen naar circulaire ketens waarbij economische en maatschappelijke waarde wordt toegevoegd. De vraag naar grondstoffen neemt exponentieel toe en in toenemende
mate is er sprake van risico op uitputting van hulpbronnen. De uitputting gaat gepaard met een toenemende milieudruk, zoals aantasting van ecosystemen en klimaatverandering. Economische groei
moet ontkoppeld worden van de vraag naar primaire grondstoffen. De opgave is om hernieuwbare
grondstoffen te gebruiken die ook nog zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden.
In Zuid-Holland liggen er belangrijke opgaven voor de toekomst. Met de aanwezigheid van het haven- en industrieel complex, de twee grote stedelijke gebieden Rotterdam en Den Haag, de greenports
en de grote logistieke en landbouwsector, heeft de provincie de ambitie om koploper in de circulaire
economie te worden. Het ontwikkelen van circulaire waardeketens biedt veel kansen voor ondernemers en bewoners in Zuid-Holland. Digitalisering en innovaties zorgen voor disruptie in diverse
sectoren. Welke opgaven en kansen zijn er voor de sectoren met de grootste grondstoffenstromen, met
name de bouw, de industrie en de logistiek?
De vraag richt zich op de relatie tussen stedelijke ontwikkeling en circulariteit. Hiermee richten we
ons vooral op de economische processen die primair aan het stedelijk gebied zijn verbonden. Kunnen
we het circulaire bouwen van woningen op een hoger niveau tillen naar een brede circulaire stedelijke
ontwikkeling? Zijn er kansen om stromen beter te gebruiken en heeft dit effecten in het gebied? Wat
is de ruimtelijke impact van deze circulariteit op de stedelijke ontwikkeling in de regio? Wat betekent
dit voor de kwaliteit van de leefomgeving in binnensteden, voor woonmilieus, voor werkgebieden?

© Beeldbank RWS

© Irene van der Meijs
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Regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
Bereikbare woon- en werkomgeving

Over verbinding, de invloed van moderne mobiliteit en duurzame woonvormen.

De regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley hebben een rijke traditie op het gebied van de afstemming
tussen infrastructuur en verstedelijking. In het licht van de verduurzaming van de beide regio staan
we aan de vooravond van een stevige mobiliteitstransitie: van infrastructuur naar bereikbaarheid; van
bezit naar gebruik. In de regio’s lag het beleid in het afgelopen decennium op het ontwikkelen van
nieuwe weginfrastructuur (bijv. doortrekking A15-A12), raillijnen (bijv. Zevenaar-Doetinchem) en
multimodale knooppunten (nieuwe stations Arnhem of Ede). Nu wordt er volop geëxperimenteerd
met nieuwe vormen van mobiliteit, van ander gebruik over het bestaande infrastructuurnetwerk. Experimenten met zelfrijdende voertuigen, deelsystemen, mobility-as-a-Service (MaaS), real-time datagedreven smart mobility, zero-emissie openbaar vervoer e.d. zijn de voorboden van nieuwe vormen
van mobiliteit en een veranderend gebruik van het bestaande netwerk van infrastructuur. Zoals shared
space, dan wel shared infrastructuur voor verschillende vervoerssystemen. Next level mobiliteit waarvoor de innovaties in hoog tempo oplopen.
De vraag is welke betekenis deze next level mobiliteit heeft voor de duurzame stedelijke ontwikkeling van deze regio. De regio zet in op drie economische topsectoren: Food, Health en Energy. Welke
betekenis heeft de mobiliteitstransitie op het stimuleren van deze topsectoren? Welke mobiliteitsinnovaties en -arrangementen leveren een bijdrage aan de groei van deze sectoren? Om welke nieuwe
verbindingen of arrangementen vraagt het veranderende daily urban system? Voor wie eigenlijk; welke doelgroepen?
Welke ruimtelijke uitwerking of effecten hebben de nieuwe mobiliteitsinterventies op de stedelijke
ontwikkeling van de regio? Wat betekent dit voor de kwaliteit van de leefomgeving in binnensteden,
voor woonmilieus, voor werkgebieden? Wat is het ‘laadvermogen’ van deze next level mobiliteit, in
termen van omvang en passendheid van woon- en werkmilieus in de regio? Waar past het wel of juist
niet in de regio?

©Beeldbank RWS

© Madrabothair
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Regio Flevoland
Toekomstbestendig landelijk gebied

Over Landbouw in meerdere smaken, polderidentiteit en natuurlijk kapitaal

Flevoland is van oorsprong een landbouwprovincie. De landbouw is letterlijk beeldbepalend. Ontwikkelingen in deze sector vragen een groot aanpassingsvermogen. In de Omgevingsvisie stelt de
provincie als doel dat Flevoland in 2030 en verder bekend staat om haar ‘meerdere smaken’ in de
agrosector, die door haar aanpassingsvermogen vernieuwingen en innovaties voortvarend en snel in
praktijk brengt. Want dé Flevolandse landbouw bestaat niet: grootschalig, biologisch, duurzaam, ketenverkorting of juist -verlenging: het is er allemaal, naast elkaar.
Doel van het ontwerpend onderzoek Flevoland is om te verkennen hoe de menukaart van Landbouw:
Meerdere Smaken eruit kan zien. Het onderzoeksgebied is de hele provincie en richt zich op economisch georiënteerde en maatschappelijk gewenste ontwikkelingsrichtingen voor landbouw. Hoe en
waar liggen kansen voor verbinding aan andere omgevingsopgaven zoals bodemdaling en klimaatverandering, verstedelijking en mobiliteit, energietransitie, circulaire economie? En hoe dragen deze
smaken bij aan de polderidentiteit, ‘het Verhaal van Flevoland’ zoals de Omgevingsvisie dat benoemt?
Hoe en waar kunnen kansen voor samenwerking verzilverd worden of desinvesteringen voorkomen?
Naast de provincie Flevoland leveren ook het Rijksvastgoedbedrijf en de Metropoolregio Amsterdam
hun aandeel in deze verkenning. Voor het Rijksvastgoedbedrijf is een belangrijke vraag hoe grondgebruik en bodembeheer zich kan aanpassen aan bodemdaling en klimaatverandering. Voor de Metropoolregio is de vraag hoe de gestapelde transitieopgaven tot landschappelijke kwaliteit kunnen leiden
en welke investeringen dit van de metropoolregio vraagt.

© Beeldbank RWS

© Biathlonua
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Colofon
Initiatiefnemers:
NVTL, Nederlandse vereniging voor tuin- en landschapsarchitectuur
BNSP, Beroepsvereniging van Nederlandse stedebouwkundigen en planologen
Opdrachtgevers:
Ministerie BZK Programmadirectie NOVI
Provincie Zuid-Holland
Provincie Groningen
		
Gebiedsagenda Wadden
		
Eemsdelta: Economie en Ecologie in Balans
Provincie Gelderland
		
Gemeente Arnhem
		
Gemeente Nijmegen
		Regio Foodvalley
Provincie Flevoland
		Rijksvastgoedbedrijf
		Metropoolregio Amsterdam
Projectleiders:
Edwin van Uum
Jannemarie de Jonge
Inspiratiegroep:
Joost Schrijnen, Ruimte voor Ontwikkeling
Bart Stuart, Buro Spelen
Gijs van den Boomen, KuiperCompagnons
Sabastiaan Huls, De.fac.to
Leo Pols, Planbureau voor de Leefomgeving
Hank van Tilborg, H+N+S landschaparchitecten
Sven Stremke, WUR
Peter de Ruyter, Bureau Peter de Ruyter landschaparchitectuur
Mariëlle Kok, KruitKok landschaparchitecten
Teamcaptains per regio:
Teamcaptains Zuid Holland
		
Marco Vermeulen, Studio Marco Vermeulen
		
Anneloes Nillisen, Defacto Architecture & Urbanism
Teamcaptains Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
		
Bernadette Janssen, BVR adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling
		
Jeroen Ruitenbeek, Palmbout Urban Landscapes
Teamcaptains Flevoland
		
Peter Veenstra, LOLA landscape architects
		
Berdie Olthof, Feddes-Olthof- Landschapsarchitecten
Teamcaptains Wadden/Eemsdelta
		
Abe Veenstra, Abe Veenstra Landschapsarchitect
		
Ruut van Paridon, van Paridon x de Groot
Websites en links:
De Nationale Omgevingsvisie of ga naar www.denationaleomgevingsvisie.nl
Regio van de Toekomst of ga naar www.novi-regios-van-de-toekomst.nl
BNSP of ga naar www.bnsp.nl/de-regio-van-de-toekomst
NVTL of ga naar www.nvtl.nl/nl/rvdt
Vormgeving programmaboekje:
Atelier Dutch, Almere
Contactadres: j.flapper@bnsp.nl
©NVTL/BNSP, september 2018
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