
De Omgevingswet geeft inwoners net zoveel invloed en macht als overheid 
en bedrijfsleven. In de praktijk zal dat niet vanzelf gaan. Hoe bereiden we 
ons daarop voor? Tijdens de clinic ‘Omgeving ontmoet Omgevingswet’ op 
14 februari 2018 in de Gelderlandfabriek in Culemborg, zijn de eerste wegwij-
zers daarvoor uitgedacht door een groep van ruim 30 initiatiefnemers, initi-
atiefversterkers, overheden en andere stakeholders. Duurzaam Door, CNME 
Maastricht en regio, De Coöperatieve Samenleving, Kracht in Nederland/MAEX 
en GreenWish geven hieraan een vervolg in regionale sessies. Zo worden we 
samen wijzer!

 

 

 

 

DE COÖPERATIEVE SAMENLEVING

Wij richten ons op twee gebieden. In Amsterdam is een 
groep initiatieven hun eigen omgeving coöperatief aan het 
ontwikkelen (de Lucas Community Nieuw West (Community 
BeWondernemers), Broedplaats Fenix, Pekko Bello (bewoners-
bedrijf in Noord) & Coöperatie Zonzij Stadslandbouw en ECA). 
De zoektocht is hier om structurele samenwerking te vinden 
met overheid en marktpartijen. Tweede gebied is de deelge-
meente Notter Zuna in Wierden. Hier is een gebiedscoöperatie 
opgericht, gericht op wonen, zorg, landschap en energie. Het 
hele dorp werkt aan een generatiebestendig Notter Zuna. De 
gemeente(raad) zoekt actief naar haar rol: wat voor effect heeft 
dit op de governance?

De omgevingswet is geen handboek voor participatie. De 
gebruikers van een gebied weten als ‘eigenaar’ wat er speelt 
en wat de actuele wensen zijn. Professionele begeleiding en 
inbreng van vakkennis kunnen dit perspectief verrijken, maar 
mogen het niet overnemen. Als passie en idealisme nieuwe ini-
tiatieven doet ontkiemen, dan hoort ook strijd en ondernemend 
pragmatisme erbij.  Hoe leren betrokkenen dat?
Wij gaan ons richten op voedselbossen, eetbaar landschap en/
of energiecoöperaties. We zien kiemende initiatieven met veel 
enthousiasme, maar ook knelpunten en vragen. We organiseren 
ontmoetingen waarin we met imagineering die vraagstukken 
aanpakken. We stellen onder andere het functieprofiel op van 
de ideale ambtenaar door de ogen van initiatieven. Ook de uit-
wisseling tussen de diverse aanwezige organisaties onderling is 
een kennisproces.

De Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze, Ecodorp Boekel en 
Tiny House Nederland hebben projectcoördinatoren die veel tijd 
stoppen in lobbyen, praten, verbinden, spinnen. Zij zien zichzelf 
als ‘buitenboordmotor, stuwende kracht. Procesbegeleiders 
die intrinsiek betrokken zijn, zonder hiërarchische verhouding; 
ze zijn van iedereen en van niemand. Hoe zorg je ervoor dat 
buitenboordmotoren het volhouden en hun doel bereiken, want 
de Omgevingswet heeft ze nodig.Dit gaan wij onderzoeken.

Om voor de komende 10 tot 15 jaar een gedeelte Rotterdams 
havengebied veilig te stellen voor ‘architecture by the peo-
ple’ gaan we verdiepend kijken met verschillende initiatieven 
(Madein4Havens, BMX baan, Kinderdorp, Marconia e.a.), de 
gemeente en bedrijven wat daarvoor nodig is. Dit is input voor 
de toepassing van de Omgevingwet: regels of richtlijnen die 
zorgen dat initiatieven /gebiedscoöperaties gelijkwaardige 
partner zijn in gebiedsontwikkeling.

GREENWISH

Kracht in Nederland/MAEX
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