Dag van de Brabantse Omgevingsvisie
12 mei 2016

VERSLAG
Samen dromen, denken, durven
en doen! Een sfeerimpressie
van de dag, met blogs,
foto’s en downloads.

Blog: Erik van Merriënboer (gedeputeerde Ruimte & Financiën)
De Omgevingsvisie? Dat doen we dus samen in Brabant
Welke ambities hebben wij Brabanders voor de
toekomst van onze leefomgeving? De kans om die
ambities gezamenlijk, met overheden, belangengroepen
en bovenal met Brabanders vast te leggen doet
zich nu voor, bij het ontwikkelen van de Brabantse
Omgevingsvisie. Zowel het Rijk als gemeenten en
provincies zijn hiermee aan de slag, om invulling te
geven aan de Omgevingswet die naar verwachting in
2018 in werking treedt. In Brabant werken we daar in
vier fasen naartoe: Dromen, Denken, Durven, Doen.
Ter afronding van de droomfase gingen op 12 mei zo’n
tweehonderd deelnemers van gemeenten, provincie en
verschillende organisaties aan de slag tijdens de eerste
Dag van de Brabantse Omgevingsvisie.

Doendenken
Hoogleraar sociaaleconomische transities Derk
Loorbach wees bij de aftrap van het programma op de
urgentie. Is de Omgevingsvisie een nieuwe manier om
ons bestaande systeem in stand te kunnen houden?
Of is de druk op onze omgeving intussen zó groot dat
we gaan voor een totaal nieuwe dynamiek? Hoe gaan
we om met de onzekerheid die zo’n transitie met zich
meebrengt? Hoe laten we oude structuren die ons in
de weg zitten los? En waar vinden we de ruimte om
tot nieuwe oplossingen en logica te komen? Om het
grotere plaatje te doorgronden is het belangrijk om
gezamenlijk te dromen. Over ieders rol, over onze
toekomstbeelden, en over de te nemen stappen. We
moeten ‘doendenken’: het huidige systeem zien te
doorbreken vanuit de praktijk.
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Dromen op kaart
Tijdens twee workshops, over ‘Samenwerken’ en
‘Trends & Thema’s’ kwamen aandachtspunten voor
zowel het ‘wat’ - de inhoudelijke vraagstukken die
centraal moeten staan in de Omgevingsvisie - als het
‘hoe’ - de manier waarop we gezamenlijk stappen
kunnen zetten en aan kunnen sluiten op elkaars kracht
- aan de orde. Met als resultaat een muurvullende
‘dromenkaart’ van Brabant. Dromen die gaan over
natuur, duurzaamheid, bereikbaarheid en veiligheid.
Maar bovenal over prettig leven, voor jong en voor
oud. Die opbrengst bevestigt eens te meer dat de
Omgevingsvisie geen ‘dingetje’ van Ruimtelijke
Ordening is, maar dat de Omgevingsvisie over alle
beleidsterreinen gaat. Aan goede input voor de
volgende fase dus geen gebrek! Maar het belangrijkste
resultaat van deze dag was voor mij het duidelijk
voelbare commitment van alle betrokkenen: Een
Brabantse Omgevingsvisie? Dat doen we dus samen,
als één overheid!

Brabantse
Omgevingsvisie
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In 2018 treedt naar verwachting
de nieuwe Omgevingswet in
werking. Rijk, provincies en
gemeenten geven hier invulling aan
met een Omgevingsvisie.
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Brabantse
Omgevingsvisie
website

Vandaag gaan we aan de slag met de
Brabantse Omgevingsvisie. Dromen over
hoe onze fysieke leefomgeving er in de
toekomst uitziet. Van natuur tot energie en
van erfgoed tot verkeer. Met de inwoners
van Brabant centraal, geworteld in de
praktijk, en met een integrale blik. Dat is
de ambitie!
We nodigen je graag uit om kennis
en ervaringen te delen. Om samen
te komen tot een Omgevingsvisie
door en voor alle Brabanders!

Programma
09u30
10u00
11u30
13u00
14u00
15u45
16u15

www.omgevingsvisienb.nl
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ontvangst
Plenaire start: de uitdaging!
Workshopronde 1
Lunch
Workshopronde 2
Rondleiding door de Toekomst
Borrel

Workshop A
Trends & Themaʼs

Workshop B
Samenwerken

Welke dromen
hebben we over onze
leefomgeving? Aan
de slag met relevante
trends & themaʼs!

Vanuit welke rol werken
we? Wat zijn voorwaarden
voor goede samenwerking?
En hoe maken we een visie
die van alle Brabanders is?

#OmgevingNB
Dromen - Denken - Durven - Doen
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“Deel je ideëen,
voor het
grotere doel”
Dames en heren, wat fijn dat u er bent
Kijk eens om u heen, is iedereen bekend?
We hebben mensen van het water,
we hebben mensen van het land
We hebben mensen van gevoel,
we hebben mensen van verstand
En we zoeken naar die stip,
een nieuwe horizon
Vanaf vandaag gaat alles stromen,
want wij putten uit uw bron

Durref te dromen... in Oeteldonk
Gaan we er komen in Oeteldonk
Wat zullen ze denken in Oeteldoenk
We durven het allemaal samen te doen in Oeteldonk
We durven het allemaal samen te doen in Oeteldonk
Allemaal!
Voor je het weet is het 2018
Het nieuwe beleid is tot wet verklaard
En Brabant? Ja, Brabant.
De toekomst van Brabant staat goed op de kaart
‘t Is veilig, ‘t is duurzaam, gezondheid alom
En ook goed bereikbaar, kom daar maar eens om
In dat stampvolle westen,
waar iedere avond de zon ondergaat

Vandaag
Een dag vol inspiratie, een tikje vakjargon
Een dag van co-creatie waar alles mee begon
We dromen ons een wereld,
een voorbeeld voor het land
De meest praktijkgerichte visie
in provinciaal verband.
En nu gaan we dan beginnen,
hand in hand, door ‘t Brabants land
In vliegensvlugge sneltreinvaart
- Oh, verras me met zo’n pleonasme
Het voelt als een... als een...
het hoogtepunt van deze dag dat maakt u zelf
Laat het stromen, laat het gaan.
Een kwestie van dromen, denken, durven, doen
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Dus kom van je eiland, sta op uit je stal ... Eh: stoel
En deel je ideeën, voor het grotere doel
Van bedrijven en boeren tot bij jou in de straat
De omgeving floreert in de Brabantse staat
De stadse allure, het karakter van’t dorp, en ook de natuur
En slechts op één steenworp afstand de machtige stallen
Naast stuivende duinen en vennen en bossen
Ideaal illegaal om je afval te lossen
Wie redt die omgeving, wie grijpt er daar in
De omgeving is heilig, wij willen graag veilig
Met vrouw en met kind, het hele gezin
En ook alle buren, de Brabantse toekomst graag in!
Tekst © Ruben van Gogh & Joep de Bont
alias De Heeren van Wicken & Weeghen
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Maar wij hebben altijd de zon op het zuiden
‘t Is haast een wonder dat zoiets bestaat
Nee, nee, dat is toch geen wonder,
dat zijn nou die mensen,
Die Brabantse warmte, die Brabantse ziel
Die innovatieve initiatieven,
die breed gedeelde Brabantse stiel
Want delen, provincie breed delen,
daar gaat het toch allemaal om deze dag
Vandaag, en morgen en ook komend jaar
Zodat wij kunnen zeggen, we hebben elkaar
- het lijkt een cliché, maar is niet minder waar
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Presentatie: Peter Struijk (Provincie Noord-Brabant)
De Brabantse Omgevingsvisie
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...DRAAGT EEN
GOEDE, PRAKTISCHE
OMGEVINGSVISIE...

LEES
MEER

Downlo
ad
presenta
tie

...BIJ AAN EEN
VEILIGE, DUURZAME EN
GEZONDE LEEFOMGEVING.

Onder het motto ‘samen dromen, denken, durven en
doen’ werkt projectleider Peter Struijk met zijn team
binnen de provincie Noord-Brabant aan de Brabantse
Omgevingsvisie. Dat is vooral een proces van luisteren
en verbinden, faciliteren en uitnodigen.
In zijn introducerende presentatie schetste hij de
uitdagingen die een Omgevingsvisie voor Brabant met
zich meebrengen. Welke rollen nemen we in als de
taken en verantwoordelijkheden van belanghebbenden
verschuiven? Hoe kunnen we leren van experimenten
en praktijkervaringen? En hoe kunnen we de
belevingswereld van de mens centraal zetten?
Met onze omgeving als de plek waar veel van de
opgaven waar we voor staan elkaar treffen. Een
overkoepelende visie is dan van grote waarde! Deze
uitdaging wil de provincie graag samen met alle
belanghebbenden in Brabant oppakken.

“Samen dromen,
denken, durven
en doen!”

Presentatie: Prof. Dr. Derk Loorbach (DRIFT & Erasmus Universiteit)
De omgeving in transitie
Hoe kunnen we omgaan met de grote maatschappelijke
veranderingen die ons grotendeels overkomen vanuit
de onduurzaamheid van de moderne samenleving? Met
dit uitgangspunt voor zijn keynote zet Derk Loorbach de
uitdaging neer voor de Brabantse Omgevingsvisie.
Er is ambitie en motivatie van iedereen (binnen en
buiten de zaal!) nodig als we een Omgevingsvisie
willen die het mogelijk maakt om zaken écht anders
aan te pakken, in plaats van eentje die de bestaande
systemen alleen ‘minder slecht’ maakt. Dat vraagt
veel doorzettingsvermogen, want transities zijn taaie
processen volgens Loorbach; ze duren decennia,
creëren chaos en botsen steeds weer met bestaande
systemen.
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Het moet dus een Omgevingsvisie zijn die is gericht
op vernieuwing. En nog belangrijker is de vraag waar
we afscheid van willen nemen. Hier ziet hij vooral
ook een rol voor de overheid, want innovatie gebeurt
maatschappelijk toch wel – “buiten zijn ze al aan de
slag”. Transitieprocessen zijn dus ook nadrukkelijk
niet alleen een ‘overheidstaak’, maar juist bredere
maatschappelijke processen.
“Het gaat over het duidelijk met elkaar kiezen en
uitspreken van de richting waarin je zit en die ook
weten te vertalen in harde doelen en keuzes”, alsdus
Loorbach. Een mooie uitdaging, die veel gehoor vindt
tijdens de rest van het programma op deze Dag van de
Bravantse Omgevingsvisie.

“Doendenken:
een kans om
het anders aan
te pakken!”
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AAN DE SLAG! WORKSHOPS
Analyse: Gerard-Jan Brummer en Paul Pattynama
De resultaten
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Workshop ‘Thema’s & Trends’
Welke droom heb jij voor de toekomstige Brabantse
leefomgeving? Welke partijen spelen een rol in het
waarmaken van die droom? Op welke best practices
kunnen we voortbouwen?
De helft van de deelnemers selecteerde een blauwe
themakaart. De andere helft een rode trendkaart. In
duo’s gingen zij vervolgens aan de slag tijdens een
‘speeddate’ tussen een trend en thema.
De opdracht was om op een driehoekig karton de
gezamenlijke droom - op het snijvlak van gekozen trend
en thema - te beschrijven en te tekenen. Aangevuld
met de antwoorden op bovenstaande vragen. Met deze
driehoeken vulden we gezamenlijk de ‘dromenkaart van
Brabant’ in de hal van het congrescentrum.
Er is vrijuit gedroomd! De populairste thema’s waar
deelnemers over dromen blijken wonen, natuur & milieu
en vervoer. Qua trends zijn dat urbanisatie, technologie
en de machtige burger. De meeste dromen lijken
realiseerbaar op de middellange termijn, binnen vijf jaar.
Echt de toekomst in dromen blijkt nog een uitdaging.
De schaal waarop het vaakst is gedroomd is die van de
provincie, en er is vooral gedroomd vanuit de emotie.
Economische voordelen zijn duidelijk ondergeschikt.
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Workshop ‘Samenwerken’
Hoe en met wie werken we samen aan de Brabantse
Omgevingsvisie(s)? Vanuit welke rol doet ieder
van ons dat? Wat zijn voorwaarden voor goede
samenwerking? En hoe maken we een visie
waarvan alle Brabanders zich eigenaar voelen?
Bij deze workshop gingen de deelnemers in kleine
groepen uiteen om bovenstaande belangrijke vragen te
beantwoorden. Centraal stond het gezamenlijk bouwen
aan relevante thema’s. Een beperkt aantal, te begrijpen
en ‘tastbaar’ voor alle Brabanders, met ruimte om op
lokaal niveau aandacht te geven aan de concrete issues
die spelen. Sleutelwoorden zijn: verbinden, openheid,
transparantie, vertrouwen en (gezamenlijke) trots.
De rol van de overheid daarbij zou vooral een
faciliterende moeten zijn: ruimte geven aan anderen, in
plaats van alleen te sturen op eigen ambities en doelen.
Vanuit een houding die passie voor en dienstbaarheid
naar de omgeving uitstraalt.
Het belang om gebruik te maken van bestaande
netwerken wordt uitgebreid benadrukt. In allerlei
stichtingen, verenigingen en raden is de energie om
aan te pakken al aanwezig, dus maak daar gebruik
van! Geef ruimte om te experimenteren, en biedt een
framework om van die experiementen te leren, op
inhoud en proces. Een slimme inzet van offline en
online communicatiemiddelen is nodig om die partijen te
verbinden.

“Ruimte geven:
passie en
dienstbaarheid”
Een flexibel plan op provinciaal niveau zou zijn wat
we nodig hebben. Waarbij we de ‘oude’ verkokerde
manier van denken loslaten, net als het denken
binnen geografische grenzen. In plaats daarvan is
samenwerking nodig op overkoepelende inhoudelijke
thema’s. Minder denken in ‘hokjes’ en meer eindjes aan
elkaar knopen. Sluit aan bij lopende actie, op regionaal
en gemeentelijk niveau, durf te kiezen en geef duidelijk
aan hoe je kunt bijdragen. Zet oren en ogen open,
en moedig experimenten aan. Want dat is de manier
waarop we leren wat werkt en wat wat niet.

WORKSHOP: TRENDS & THEMA’S

Blog: Heidi Buijtels (BrabantKennis & zelfstandig strateeg)
Naar een toekomst waar we mee en in kunnen leven
Twee keer vijfentwintig deelnemers, anderhalf uur lang
aan de slag. Een bonte mengeling van mensen met
één gemeenschappelijk doel voor ogen: samen bouwen
aan de toekomstige Brabantse omgeving. Met collega’s
afkomstig van gemeenten, de provincie Noord-Brabant,
een belangengroepering of als zelfstandige afgereisd
met een bepaald thema in de binnenzak.
Al speeddatend gingen de deelnemers aan de slag met
mooie vergezichten. Van een duurzame toekomst: met
oog voor hittestress, voor eigendom, voor de natuur.
Over nieuwe vormen van vervoer, door de lucht of
over water. Gedroomd werd over de energietransitie,
het belang van natuur en biodiversiteit, een duurzame
groei van de stad, schone en vernieuwende vormen
van vervoer. Waarbij het vooral de bedoeling was
die dromen ook zo goed mogelijk handen en voeten
te geven in de werkelijkheid. Door te kijken bij welke
praktijken of bestaand beleid al aangesloten zou
kunnen worden. Of van welke praktijken afscheid
genomen moet worden. Met vele intense gesprekken
als resultaat.
In de workshops kwam sterk de behoefte aan ruimte
naar voren: zowel letterlijk als figuurlijk, in de betekenis
van zowel regelruimte als fysieke ruimte. Daartegenover
staat de behoefte om aan sommige belangen niet
te tornen en deze juist ‘op een hoger’ niveau te
beschermen. Twee tegenovergestelde posities die
dan ook al snel leidden tot een gesprek tussen de
deelnemers. Dat is waar we het voor doen: een heuse
dialoog wordt ontketend!

Die tegenstellingen – of paradoxen – stonden in
veel gevallen centraal. En ook Derk Loorbach
zei het al tijdens zijn inleidende presentatie: een
transitie is leren omgaan met die paradoxen. Tussen
ruimte geven en erbovenop zitten of tussen visie en
aanpassingsbereidheid. Hiermee omgaan betekent
vooral zorgen dat je met elkaar in gesprek blijft. Niet
door een debat aan te gaan op basis van ingenomen
stellingen. Het gaat niet om winnen en verliezen. Maar
door met elkaar de dialoog aan te gaan: op zoek naar
een toekomstige invulling van de leefomgeving waar
door iedereen mee en in geleefd kan worden.

Blog: Miek van Dongen (Stichting Zet)
De mens centraal stellen: beleving als uitgangspunt
Aan de slag met de Brabantse omgevingsvisie; een
workshopruimte vol met mensen uit verschillende
gemeenten en maatschappelijke organisaties, uit
diverse sectoren. Een eerste oefening om scherp te
krijgen waar inhoudelijk mogelijk nieuwe verbindingen
en combinaties gelegd kunnen worden. Allemaal pakten
we een kaart met daarop een ‘thema’ of een ‘trend’:
“Hé hoi, ik vind jouw trend rond ‘technologie’ wel leuk.
Dat zou ik weleens willen combineren met mijn thema
‘veiligheid’!” Ogenschijnlijk soms vreemde onderwerpen
bij elkaar, maar goed voor een levendig gesprek. Direct
valt op dat ieder vanuit zijn eigen referentiekader denkt
en spreekt. Ja, taal is nog wel echt een ding; we lezen
en horen echt niet zomaar hetzelfde. Alert gaan we
verder!

We dagen onszelf en elkaar uit om op een onorthodoxe
manier na te denken: alles mag, niets ligt vast. Het
kost wel wat moeite om het oude denken, de vaste
redeneringen los te laten. We merken dat visualiseren
helpt! We tekenen en beschrijven onze dromen
op driehoeken, waarmee we de kaart van Brabant
gezamenlijk opvullen.
Onverwacht komen we gezamenlijk tot een verrassend
kruispunt: we merken dat het onderzoeken van
vernieuwende opties vastloopt op het systeem van de
huidige normering. Hoeveel beter kan het worden als
we de beleving van de mens centraal stellen?! Denk
aan normen voor de luchtkwaliteit en leefbaarheid langs
een weg. Die komen heus niet altijd overeen met wat
mensen beleven. Zouden we nou juist die beleving
ook uitgangspunt kunnen nemen? Laten we de mens
centraal stellen!
Deze eerste exercitie levert ons energie op om door
te gaan met het zoeken naar nieuwe combinaties en
uitgangspunten, samen met (vooralsnog) onbekende
partners. Want juist dat maakt ons nieuwsgierig!

Blog: Marle Zeegers (Gemeente Son en Breugel)
Schijnbare tegenstellingen blijken beter de combineren dan gedacht
In de workshopronde ‘Thema’s en Trends’ kwam de
inhoud van de Omgevingsvisie voor Brabant aan bod.
Welke ontwikkelingen vormen de opgaven – maar
tegelijkertijd ook oplossingen – voor de toekomst voor
onze samenleving. En welke plek moeten die krijgen
binnen de Omgevingsvisie? Daarmee gingen we aan
de slag, voornamelijk met mede-ambtenaren en enkele
personen met een andere achtergrond. Voor ‘frisse’
ideeën had de mix nog een stuk diverser mogen zijn!
Om het creatieve proces op gang te brengen werden
koppels gevormd, waarbij de één een ‘themakaart’ had
gekozen en de ander een ‘trendkaart’. Aan de hand
van die combinatie vormden we onze ‘droom’ voor de
toekomstige Brabantse leefomgeving. Een enorme
uitdaging om in korte tijd een goed vernieuwend idee te
bedenken én deze (met beperkte tekenvaardigheden)
herkenbaar uit te werken voor de dromenkaart van
Brabant. Ondanks – of misschien wel dankzij – de
tijdsdruk kwamen enkele mooie dromen opborrelen.

Zo kwamen ideeën voorbij van een ‘proeftuin Brabant’,
voor het uittesten en ontwikkelen van een nieuw
vervoerssysteem dat de stedelijke gebieden van
Brabant met elkaar verbindt. Of een vervoerssysteem
met zelfrijdende auto’s, gebouwd van gerecycled
materiaal, rijdend over een weg die via opwekking van
zonne-energie de benodigde ‘brandstof’ levert voor de
voertuigen. Ook blijken schijnbare tegenstellingen, zoals
het thema ‘natuur & milieu’ en de trend ‘urbanisatie’,
veel beter te combineren dan gedacht. Het woongenot
van stadsbewoners is groter wanneer ook voldoende
groen, biodiversiteit en water in of bij de stad aanwezig
is. We moeten dus af van het ‘monofunctionele’ denken.
Echt out-of-the-box denken blijkt toch lastig en veel
ideeën borduren voort op wat er al is. Dat geeft echter
ook aan dat heel veel knelpunten nu ook al opgelost
kunnen worden. Het is, zoals Derk Loorbach ook al
aangaf, vooral een kwestie van er (gezamenlijk) voor
willen gaan en dat ook doen!

WORKSHOP: SAMENWERKEN

Blog: Frans Soeterbroek (De Ruimtemaker)
Over het vervlechten van lokale en provinciale visieprocessen
De workshops die ik begeleidde over SAMEN werken
aan de omgevingsvisie in Noord-Brabant leverden
een aantal mooie inzichten op. Maar ook een aantal
ingewikkelde dilemma’s.
Zo waren de meningen bijvoorbeeld verdeeld over de
vraag of de provincie zelf actief met burgers aan de
slag zou moeten of dat dat toch meer een taak voor de
gemeenten is. Sterker nog: een algemene ‘huiver’ om
burgers te betrekken werd door meerdere deelnemers
kenbaar gemaakt. Met name vanwege de angst dat
zij helemaal niet zo zitten te wachten op deze vorm
van betrokkenheid. Gebruik vooral de vormen van
betrokkenheid die er al zijn en ga niet alles opnieuw
doen, was een breed gedeelde verzuchting.
Iedereen was het er wél over eens dat samenwerking
tussen overheden van groot belang is. De belangrijkste
opgave voor de korte termijn is om heldere afspraken
te maken tussen provincie, regio’s en gemeenten. Om
onderling omgevingsvisieprocessen af te stemmen
en waar mogelijk te vervlechten. De provinciale
omgevingsvisie zou daarbij het ‘kader’ moeten zijn
voor die op een lager schaalniveau. Alhoewel je aan de
andere kant ook zou willen dat de Omgevingsvisie van
onderaf wordt opgebouwd. Daarvoor kwam de volgende
mooie formule langs als advies aan de provincie:
bouw in samenwerking met de gemeenten een
omgevingsvisieproces van onderaf op, maak op basis
daarvan de provinciale visie en daal dan weer af via het
vaststellen van regionale en lokale visies. Extra reden
om snel afspraken te maken tussen de bestuurslagen!

En wanneer kunnen we trots zijn op een provinciale
visie? Dat vraagt volgens de deelnemers om een
daadwerkelijk ‘levend’ document dat kan blijven
veranderen, dat scherpe en heldere kaders stelt en dat
iedereen aanzet en uitnodigt om er zelf een bijdrage
aan te leveren. Dat laatste is ook voor het proces
dan ook de grootste opgave: breed eigenaarschap
organiseren zodat niet iedereen steeds op de provincie
gaat zitten wachten. Mooie inzichten waar we mee aan
de slag kunnen, zou ik zeggen!

Blog: Anneke Broekema (Provincie Noord-Brabant)
Durven om het verschil te maken: uitgaan van gedeeld eigenaarschap
Met ongeveer twintig deelnemers ging we aan de
slag! Vanuit gemeenten, provincie en waterschappen,
maar ook ondernemers en maatschappelijke
instellingen waren aanwezig. In vier kleinere groepen
bediscussieerden we een aantal belangrijke vragen.
Waar moet de samenwerking rond de Omgevingsvisie
over gaan? Wie moeten er samenwerken en hoe doen
we dat? De resultaten schreven we op een grote flap,
die aan het einde van de sessie al ‘praatplaat’ diende
voor de hele groep.
We kwamen tot de conclusie dat de Omgevingsvisie
over fysieke (de leefomgeving), maar zeker ook over
sociale aspecten (de mensen die daarin leven) gaat.
We moeten daarbij uitgaan van gedeeld eigenaarschap:
zoeken naar ambities en gezamenlijke doelen, zoeken
naar verschillende perspectieven en gevoelde urgentie,
betrekken van ‘unusual suspects’ en durven om het
verschil te maken.
Maar als de Omgevingsvisie kennelijk over alles en
iedereen gaat, hoe maken we het proces en de inhoud
dan hanteerbaar? Op zoek naar manieren om samen
te denken en te doen. De visie blijven zien als middel
om een hoger doel te bereiken: een leefbare wereld.
Kunnen we bijvoorbeeld niet op zoek naar richtlijnen
die de wensen en behoeften in een specifieke context
in acht nemen, in plaats van te denken in absolute
regels? Risico’s daarbij zijn (gevoelde) ongelijkheid,
nimby-gedrag, ontwijken van verantwoordelijkheden en
daardoor sociale onrust. De overheid heeft dan als rol
om knopen door te hakken waar nodig.

Als rode draad werd vaak teruggegrepen naar het
introducerende verhaal van Derk Loorbach: hoe
verhouden de processen rond de Omgevingsvisie
zich tot transitiedenken? Volstaat incrementeel beleid
nog? Waar is écht een andere disruptieve aanpak
nodig? En wat kunnen we uitfaseren? Wat kunnen we
leren van andere transities? Hoe komen we aan een
gemeenschappelijke taal? Belangrijke vragen waar
het laatste woord nog niet over gezegd is tijdens deze
workshop.

Yo, Yo, ik zeg toch...Transitie van, transitie naar
Van transitie van, naar transitie naar
Zegt u het maar, nee, u zei het al
In uw woordenwolk, uw waterval
Van kabbelend water naar versnelde stroom
Alles hangt met alles samen
U kwam vanmiddag goed op stoom
Maar, wordt deze Brabantse droom niet een Brabants syndroom
In zo’n arena vol conflicterende belangen
Een Colosseum in’t kwadraat of toch meer... Een honingraat
Met blije bijen vol verlangen
Voor welk idee gaat straks de duim omhoog, voor welk idee omlaag
Is het de keizer die dat nog steeds bepaalt
(De keizer als metafoor voor de alles bepalende overheid)
Of geeft ú het antwoord op deze vraag
Plan, do, check, act, nee! Chaos, chaos
Met horten en stoten, maar steeds onverdroten op weg naar de lange termijn
Doendenken zonder doemdenken, dat doet ons dan weer denken
Aan de vraag van de dag: waar zijn jullie nou allemaal mee bezig:
Beetje dromen, beetje speeddaten, beetje lekkere broodjes eten
Als het maar duidelijk is, waar je van af wilt en wat je ambitie is
Selectief participeren: de helft is al naar huis
Transitie is soms een pijnlijk proces.
Doet me denken aan de teckel...
Doet me denken aan de kater...
Ik kies partij... Voor de dieren, zomaar opeens kregen zíj vandaag een stem
Zij vertegenwoordigen de zachte waarde, de knuffel vacht, de kip op schoot
Het biologisch scharrellapje, blij geleefd en blij gestorven
Wie nu een steen verlegt, regeert nog na z’n dood
Sta open voor verrassing, leg niet alles vast
Het hoe en wat is best belangrijk
Maar liever heb ik dat jij mij straks verrast
Oh, Brabant... Brabant, Yo!

“Alles
hangt
met alles
samen”
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heen, ‘t is mooi het leven
heen en je ziet toch meteen
heen, ‘t is mooi het leven
heen, het leven is volmaakt

“Kijk om je heen...”
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Derk Loorbach’s idee wordt een prima besluit
Er uitstappen is soms juist goed
We zien straks vanzelf bij het volgend gesprek
Of ú vindt dat ú er toe doet
Kijk om je heen etc.
Van NOVI naar BOVI, NL of NB
Zo’n afkorting daar zit ik nie..nee
Zo’n afkorting daar...
Nee wacht, zo’n afko...
Zo’n afko daar zit ik niet mee
Wat is de ambitie, die visie, die stip
Geef duidelijkheid o.i.d.
Kijk om je heen etc.
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kaart hier van ‘t Brabantse imkercongres
honingraat werd goed gevuld
dierenpartij zoemde mee in ‘t gesprek
angel er uit, dus geen bult

Kijk om je heen etc.
Tot slot volgt voor u nog een laatste couplet
Dat hoort bij het lied-idioom
U heeft hier een stap naar de toekomst gezet
Dus: proost, op de Brabantse droom
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heen, ‘t is mooi het leven
heen en je ziet toch meteen
heen, ‘t is mooi het leven
heen, het leven is volmaakt
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De kick-off is achter de rug en de start
voor een mooie en vruchtbare Brabantse
samenwerking gemaakt. Hoe nu verder? De
droomfase sluiten we hiermee af. Met als
resultaat een Verkenningsdocument waarin de
belangrijkste dilemma’s en uitdagingen staan
beschreven. We kijken ernaar uit om ook de
vervolgstappen gezamenlijk te zetten: via
denken en durven naar doen! Tot snel!

