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Rick van den Berg

Samen dromen, durven,
denken en doen
Vroeger deed de overheid in het
ruimtelijke domein het ‘goede’ als volgens de door hen opgestelde regels
gehandeld was. Als het volgens die
regels ingepast werd. ‘We’ waren
bezig met het ordenen van ruimte.
Dat werkt niet langer: de ruimtelijke
impact van de grote maatschappelijke
opgaven is fors. Het vinden van een
beter evenwicht tussen en het combineren van activiteiten en waarden is
cruciaal. Denk aan wonen, economie,
natuur en energie, en waarden als
veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit. Onze opgave: hoe omschrijf
je die nieuwe werkelijkheid in een
Omgevingsvisie, die inspirerend is én
richting geeft?
Onze conclusie: dat lukt alleen
samen. Daarom hebben we de afge-

lopen drie jaar interactief gewerkt
aan een nieuwe Omgevingsvisie. Aan
de hand van een vierslag: ‘Dromen,
durven, denken, doen.’ Daarbij is
samen met iedereen die daar langer
of korter over wilde meedenken
nagedacht hoe de provinciale
overheid optimaal in dat ruimtelijke
domein zou moeten willen handelen. Zo gingen we met het Rad van
Participatie het gesprek aan met
Brabanders. We spraken bestuurders
in Omgevingscafés. Professionals
deelden op verschillende momenten
hun visie, zoals op de Dag van de
Brabantse Omgevingsvisie. Pas in de
durffase zijn we daadwerkelijk gaan
schrijven aan de Omgevingsvisie. Met
input van twintig pioniers, inwoners
die gesolliciteerd hebben op de rol om
mee én kritisch tegen te denken. Met

de ontwerp-Omgevingsvisie zijn we
door Brabant getoerd om de ideeën
uit de Omgevingsvisie aan de hand
van praktijken te testen.
De afgelopen jaren leerden we dat
die nieuwe manieren van kijken
en werken in de praktijk al aan het
ontstaan zijn. Deze manieren van
kijken hebben we in de Brabantse
Omgevingsvisie diep, rond en kijken
genoemd. In deze benadering zit een
combinatie waarbij zowel naar de
kenmerken van het gebied gekeken
wordt als naar de belangen en
betrokkenen. Op die manier nemen
we in complexe casussen op lokaal
niveau niet langer ‘dat wat kan’
als uitgangspunt, maar zoeken we
naar ‘dat wat past’ en meerwaarde
heeft. Deze manier van casuïstisch
handelen is alleen mogelijk als we
goed naar elkaar luisteren en elkaar
uitdagen tot een brede blik om zo een
initiatief kwalitatief beter te maken.
Dat gaat niet vanzelf: al doende leren
wij op een nieuwe manier te werken.
Maar het levert op de langere termijn
wel een mooier, beter, fraaier en
evenwichtiger Brabant op.

Rick van den Berg (HvdBerg@brabant.nl) is als
programmamanager Omgevingswet werkzaam
bij de Provincie Noord-Brabant.
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