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Gebiedsdialogen

Werken als één overheid aan de opgaven

Gebiedsgerichte samenwerking tussen rijk en regio

• Een nationale visie, geen Rijksvisie

• Rijk in de rol als partner in de regio

• Geen tafel van alles, maar:

– Op het geschikte schaalniveau

– Over relevante onderwerpen

• Voorbereidend op omgevingsagenda’s en perspectiefgebieden
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Omgevingsagenda’s en perspectiefgebieden

Omgevingsagenda’s

• Prioriteren opgaven per gebied

• Inzetten van instrumentarium t.b.v. gezamenlijke aanpak

• Afstemming NOVI, POVI, GOVI en IBP

• Gebiedsspecifieke programma’s (incl. perspectiefgebieden)

• Met en vanuit bestaande trajecten, zoals het MIRT.

Perspectiefgebieden

• waar meerdere prio’s en nationale belangen samenkomen, 

• waarbij een integrale en gezamenlijke aanpak tot betere resultaten 
kan leiden

• waar meerdere overheden en maatschappelijke partijen urgentie 
voelen tot keuzes te komen

• die exemplarisch zijn voor de NOVI
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Fasering
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Fase 1

Agendavorming

•Q2 ‘15 - Q1 ‘17

•Resultaat: 
Startnota

Fase 2

Verdieping & 
Verrijking

•Q2 ‘17 – Q4 ‘17

•Resultaat:
Verdiepingsrapporte
n

Fase 3

Keuzes

•Q1 ‘18 – Q4 ‘18

•Resultaat:
Ontwerp NOVI

Fase 4

Vaststellen NOVI

•Q1 ‘19 – medio ‘19

•Resultaat: 
NOVI 1.0
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Fase 3
NOVI voorjaarsbrief en AO
Gebiedsdialogen ronde 1, Q2
NOVI hoofdlijnenbrief, Q2/3
Gebiedsdialogen ronde 2, Q3
Ontwerp NOVI, Q4
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Prioriteiten

1. Duurzaam economisch groeipotentieel
2. Ruimte voor de klimaat- en energietransitie
3. Sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s
4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied
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Prio 1: Duurzaam economisch groeipotentieel

Voorbeelden van richtinggevende uitspraken

• Economisch groeipotentieel van heel Nederland wordt benut, 
waaronder de toplocaties voor kenniseconomie en de (exporterende) 
maakindustrie.

• Voor het economisch functioneren van Nederland blijven wij fors 
investeren in (inter)nationale netwerken.

• We versterken agglomeratiekracht en aantrekkelijkheid van 
stedelijke regio’s

• We spreken af dat overheden en bedrijven in iedere regio een 
ruimtelijk economische strategie voor circulaire economie opstellen 

Zie ook hand-out voor meer (concept) richtinggevende uitspraken
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Prio 2: Naar ruimte voor de klimaat- en energietransitie

Voorbeelden van richtinggevende uitspraken

• Energie vanaf zee komt aan land bij de grote energieverbruikers dicht bij 
de kust. Nieuwe energie-intensieve bedrijven vestigen zich uitsluitend 
nabij bij deze aanlandplaatsen.

• We reserveren ruimte voor backbones voor warmtetransport van 
industrieclusters naar de bebouwde gebieden. 

• In dichter stedelijk gebied, waar kansen liggen voor geothermie en 
benutten van restwarmte, worden gebouwen enkel nog door 
warmtenetten verwarmd. 

• Gebouwen en infrastructuur worden max benut voor opwekking 
duurzame energie. Voorkeursvolgorde voor zonnepanelen: eerst op 
daken, dan restgronden, dan zonnevelden in nabijheid woonomgeving. 
Zie ook hand-out voor meer (concept) richtinggevende uitspraken
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Prio 3: Sterke, leefbare en klimaat bestendige steden en 
regio’s

Voorbeelden van richtinggevende uitspraken

• We kiezen voor een compact verstedelijkingspatroon. 

• Er is veel ruimte in onze steden om te verdichten. Wat niet in de stad 
past, komt op goed bereikbare plekken binnen de stedelijke regio.

• De stad wordt ingericht op lopen, fietsen, ov-gebruik en ketenmobiliteit 

• Overheden zorgen dat in 2050 de gehele gebouwde omgeving 
waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. 

Zie ook hand-out voor meer (concept) richtinggevende uitspraken
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Prio 4: Naar een toekomstbestendige ontwikkeling van                     
het landelijk gebied

Voorbeelden van richtinggevende uitspraken

• We gaan voor natuurinclusieve en circulaire landbouw. 

• In gebieden met ernstige zoetwatertekorten of verzilting geen 
watervragende functies. 

• Aan de stadsranden wordt kwaliteit toegevoegd door gemengde functies 
toe te laten, zoals wonen, water, natuur, recreatie en energie. 

• Alleen nieuwe stedelijke uitbreiding als de wateropgave en de opgave 
voor klimaatadaptatie niet wordt vergroot. 

• We gaan de bodemdalingsproblematiek aanpakken: functie gaat meer 
peil volgen. 

Zie ook hand-out voor meer (concept) richtinggevende uitspraken



Vragen of opmerkingen?
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