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Oefenen met nieuwe kansen

Werkplaats Omgevingswet
Nieuwe verhoudingen tussen overheden (onderling) en burgers, snelle
maatschappelijke veranderingen, krimpende overheidsbudgetten: het vakgebied
van de openbare ruimte kent veel dynamiek. Hoe vertalen we deze veranderingen
in ons dagelijks werk? De Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking
treedt, biedt hiervoor perspectief en nieuwe mogelijkheden.
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De openbare ruimte
is meer dan
voorheen een
samenspel tussen
overheid, marktpartijen en burgers. De
Omgevingswet is
hier een goede
vertaling van.

estaande systemen voor beheer en management van de openbare ruimte hebben hun
waarde. Met hun intern gerichte scope en
centrale afwegingen op basis van technische en
financiële kaders hebben ze in deze tijd van veranderingen echter ook beperkingen. De concepten zijn
niet ingericht op input van maatschappelijke processen en op nieuwe rollen voor overheden en burgers.
Nu we steeds meer uit zijn op synergie en partnerschap ontstaat behoefte aan nieuwe verbindende
modellen en praktische houvast.
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De beschikbaarheid van geoinformatie heeft de afgelopen
jaren een enorme vlucht genomen. Iedereen kan op een eenvoudige manier over informatie
beschikken. Daarmee krijgen
nieuwe partijen toegang tot het
beheerdomein. De overheid is
niet langer de initiator en centrale regisseur. Zij is eerder een
mede-belanghebbende partner.

@

Zonder overigens haar verantwoordelijkheden als
bevoegd gezag uit het oog te verliezen.
De Omgevingswet is gericht op een duurzame samenhangende ontwikkeling van de fysieke leefomgeving,
ofwel het realiseren van ‘omgevingswaarden’. ‘Doelmatig beheren ter vervulling van maatschappelijke
functies’ is daarbij een belangrijk credo. De fysieke
oplossing wordt niet langer als doel gezien, maar als
middel. WaardeNontwikkeling1 staat daarbij centraal.
Gelijktijdig verleidt de Omgevingswet burgers, marktpartijen en overheden tot een nieuw samenspel.
Wij zien de invoering van de Omgevingswet als een
inspirerend perspectief. Nadrukkelijk ook voor de
beheerders van de openbare ruimte. Daarom startte
interra samen met enkele collega-adviseurs de ‘Werkplaats Omgevingswet’. Om kennis te maken met de
nieuwe wet, te oefenen met de nieuwe instrumenten
en de relaties met inrichting en beheer van de openbare ruimte. Een prachtige gelegenheid om al doende
kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Met als doel om het geschetste
perspectief voor de openbare ruimte zelf te ontdekken én te benutten.
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1. Omdat ‘waardeontwikkeling’ al snel een ﬁnanciële context
kent, hanteert interra ‘WaardeNontwikkeling’ om uitdrukking
te geven aan de duurzame optimalisatie van alle People-, Planet- en Proﬁt-aspecten.
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