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De Omgevingswet stimuleert integraal werken, roept
de samenleving op om kansen te pakken en baseert
zich op vertrouwen. Deze 3 elementen zitten als van
nature in maatschappelijk initiatief. Tijdens de
BurgerMasterclass Omgevingswet hebben we daarom
maatschappelijke initiatieven en de burger in de
Master-rol gezet. Initiatieven leren instituties wat de
transitie van de Omgevingswet beoogt.
De BurgerMasterclass zocht naar de essentie van de
verandering, die de Omgevingswet gaat brengen. Niet
in juridische zin, maar in de zin van het samenspel
tussen mensen. Een groep van zo’n 50 mensen uit
allerlei organisaties, initiatieven en invalshoeken ging
samen op expeditie, op zoek naar wederzijds begrip
van elkaars kaders, drijfveren, ervaring en
vooroordelen. Inzicht hierin en verbeeldingskracht zijn
de motoren achter de verandering.

"Ga uit van je opdracht,
niet van je taak"

Highlights van de ervaring
"Héél helikopter én héél lokaal"
"Doel voorop,
regels volgen"
"Er is ruimte voor
persoonlijke verhalen"
"Overheid kán
niet zonder lokale
initiatieven"

"Experimenteer in aanloop naar de
Omgevingswet ook met aandacht voor
risico's van de Omgevingswet. Niet alleen
focussen op leuke dingen als
"meer samenwerken"

"Het helen van de relatie tussen leef- en
systeemwereld. Maar hoe je dat? En wat
is daarvoor nodig?"
"Vergunnen vs. gegund worden"

"Zorg dat de juiste personen aan tafel
zitten, ook wel 'the politics of presence'
genoemd"

"Ontwerpers inzetten in ontwerp proces.
Nu nog hapsnap, nog niet uitgewerkt"

Van “we wijken niet af van de regels”
naar “hoe kunnen we het probleem samen
oplossen”
”Samen werken aan een doel, behoefte
van contact van beide kanten, elkaar
raken"

"Bont gezelschap: nationaliteiten,
achtergronden, denkbeelden,
verschil in mondigheid"

"Combinatie als team: het begin van een
verandering start met zo'n "vrijblijvende
expeditie", samen onderzoeken,
verkennen"

"Heel NL aanwezig: ik was op vakantie in NL"

"De common ground was groot!"

"Onderkennen dat je in een bubbel zit"
"We mogen iets" = nieuw in Nederland.
Alles mag, maar wel samen en alleen
met initiatiefnemers die zelf ook
eindgebruiker zijn
"Geen grote tegenstellingen tussen leefen systeemwereld"
"wet en regels: interpreteren vanuit de
bedoeling"

Gevonden voorwerpen
Ben je dingen kwijtgeraakt of
heb je inzichten gevonden?
"Als jij het kabinet was,
hoe zou je dan de zaken aanpakken?"

"Gedragslenzen en veranderkleuren,
behulpzame theorie"

"Zet het landschap aan tafel"
"Intimate Justice: voldoening
halen uit geven en nemen"

"Niet weten.. niemand weet 't"
Van “we wijken niet af van
de regels” naar “hoe kunnen
we het probleem samen oplossen”

"Belang om 'OMA' thuis te laten
voor beide partijen (Oordeel,
Mening en Advies)"

"Participatie is een continu
proces ipv. een moment"

"Intimate justice: voldoening halen uit geven en nemen"
"Over Landschappen: kijk eens naar Panorama
Nederland van Rijksbouwmeester Floris Alkemade"
"Burgerinitiatieven zijn de
R&D van de gemeente"

"Welke eigenschappen heeft
een verbinder zodat je met twee werelden
kunt praten"
"Wie 'beloont' stadsmakers, en hoe?"
"Nachtburgermeester
en Tiny Houses in Eindhoven"
"Spelregels: spelen met regels"

"In Omgevingswet staat
dat natuur vanwege intrinsieke
waarde bescherming verdient"

"Met aandacht"

"Verwarring. Waar is de transitie?"

"Hoelang nog zoeken?"

"Hebben we ons doel bereikt?"

Beren op de weg

"Complex en veel gedoe"

"Gebeurt er iets na vandaag?"
"Waar wachten we op?"
"Vertrouwensbeginsel: staat
de ambtenaar met gebonden handen?"

"Regelgeving doorslaand"

"Rauwe plekken met hoge culturele waarde,
hoe voorkom je dat deze geassimileerd worden
door commercie? Maatschappelijke waarde
waarderen en behouden"

"Kastjes en muren"

"Beleid bij wet- en regelgeving"

"Er is angst voor controleverlies"

"Het wij-zij-denken voeden met 'systeem vs. leef"
"Overheid dient een objectief en open proces in te
richten op het goede (vroege) moment"
"Verwachtingenmanagement.
'Alles mag' schept te hoge verwachting"

De BurgerMasterclass is georganiseerd
door RVO (programma DuurzaamDoor)
in samenwerking met Jean Eigeman,
GreenWish, LSA, en het designersteam:
Anne van Strien, Siem Nozza en
Axel Coumans.

