
De provincie 
als innovator
over het uitvinden van  
een vroeg 21e

 - eeuwse  
leefomgeving

De val van Icarus is niet alleen een dramatisch verhaal over een noodlottige 
gebeurtenis, het is vooral een verhaal met een goed advies. Samen met zijn 
vader Daedalus, de architect van het labyrint van Knossos, is Icarus op reis 
naar zijn thuisland, aan de overzijde van de zee. Alleen dankzij een gewaagde 
uitvinding kunnen zij terugkeren naar Athene. Daedalus bouwt twee paar 
enorme vogelvleugels, bij elkaar gehouden door bijenwas. Alles was goed 
gegaan als ze maar niet te laag en te dicht bij het wassende water, of te 
hoog en te dicht bij de verzengende zon zouden vliegen. De val van Icarus  
is niet te wijten aan het falen van de uitvinding, maar aan de grenzeloze 
nieuwsgierigheid van een nieuwe generatie. Het goede advies dat met dit 
verhaal overgebracht wordt, is een vaderlijke raadgeving aan een jongere 
generatie die grensoverschrijdend is. Je kunt je echter afvragen, op wie  
deze vergelijking betrekking heeft met de rol van de provincie in gedachte. 

Voor mij, als onafhankelijk adviseur voor ruimtelijke kwaliteit, komt het als 
volgt over: innovatie is in onze tijd een complex begrip geworden. Er is een 
typische Icarus en een typische Daedalus manier van innoveren. De rol van 
Icarus wordt nu vooral ingevuld door jonge starters en een sterk geloof in  
een vrije markt. Van deze jonge generatie en vrije markt mag veel risicovol  
en grensoverschrijdend gedrag worden verwacht, met mogelijke valpartijen.  
De nieuwe Omgevingswet lijkt met name de innovatieve rol van Icarus 
gelegenheid te geven om meer invloed in het publiek en collectief domein  
uit te gaan oefenen. Maar er bestaat ook een innovatieve rol van Daedalus. 
Deze lijkt duidelijk weggelegd voor de provincie als een innovator tussen  
de grote lijnen van het Rijk en de uitvoerende partijen op gemeenteniveau. 
Wel moet helder zijn dat het juist Daedalus is geweest die zowel de moeilijke 
reis over zee als de enorme vleugels heeft bedacht.  

Ik zie het als mijn bijdrage om de noodzakelijke en fascinerende uitvindingen 
aan de kant van de provincie zichtbaar te maken, en waar zij nog ontbreken, 
te helpen ontwikkelen. Welke innovaties stellen wij ons daarbij voor? Welke 
grote reis die ons te wachten staat in de komende jaren kan op die manier 
tot een memorabele oversteek worden? In mijn programma doe ik een paar 
voorstellen die mij haalbaar lijken binnen de termijn die mij is gesteld.

Kaft: B. Picart 1731
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Eerste advies in vragende vorm: mag de benaming ARK vervangen  
worden door ‘provinciaal bouwmeester’? Zo wordt er ook gesproken over 
een ‘rijksbouwmeester’ en een ‘stadsbouwmeester’. In de dagelijkse 
omgang merk ik dat deze term meer begrip en beeldvorming oplevert.

De provincie als innovator

over het uitvinden van een vroeg 21e - eeuwse leefomgeving

Uitzicht vanaf de 11e verdieping van het provinciehuis | foto: Hin*Roncken
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Dorpsfeest in Doorn, Utrechtse Heuvelrug | foto: Hin*Roncken
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De provincie Utrecht doorkruis je het beste op de fiets. Af en toe wachten 
voor een brug die openstaat, voor de veerpont die net vertrokken is of  
voor een knipperlicht aan de Neude waar je zelf moet kunnen inschatten 
wanneer jij aan de beurt bent. De stad Utrecht is al jaren eeuwig jong, omdat 
ze haar verleden zo goed weet te vertalen naar het hier en nu. Amersfoort 
laat zich ook al niet vangen voor één beschrijving. Binnen de provincie Utrecht 
zijn dergelijke contrasten juist kenmerkend voor voor de identiteit van de  
provincie: een synthese van randstad, grasland, renaissance buitenplaatsen 
en rivierenland. Waarom Wijk bij Duurstede wel en Culemborg niet bij  
dezelfde provincie hoort is landschappelijk niet geheel te verklaren. Ook is  
niet helemaal duidelijk of Woerden niet gewoon bij Zuid-Holland hoort of 
waarom Loosdrecht niet gewoon bij Utrecht hoort. De provincie Utrecht is  
een verzameling van alles behalve kustgebied, als een centrale knoop van 
Nederland. Het ruikt er naar remvloeistof, intelligentsia, diepe wouden, 
weidevogels en ondernemerskansen. Er moet hier wel goed getafeld worden, 
want zulke verschillende ingrediënten vragen om een experimentele keuken  
en een uitnodigend gebaar van de gastvrouw en -heer op het provinciehuis. 

Momentum

De hoofdlijnen van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (tot 2028) herken 
ik en onderschrijf ik. Onder andere: het ontwikkelen van een robuust natuur-
netwerk dat voor het grote publiek beleefbaar is, staat mij aan. Natuur, recreatie 
maar vooral ook vormen van landbouw zullen elkaar opnieuw moeten leren 
waarderen. Het vinden van nieuwe financieringsmodellen is mijns inziens 
een prioriteit om innovatieve samenwerkingsvormen op elkaar af te stemmen.  
Het landschap moet beschermd, maar het kan ook beter worden benut als 
levend systeem. Het ontwerpen van zogenaamde ecosysteemdiensten is nu 
volop in ontwikkeling en kan binnen de provincie Utrecht een plaats krijgen. 
Dit is een onderwerp dat ik via mijn onderzoek aan de Wageningen Universiteit 
ook kan onderbouwen. Een andere prioriteit is het ontwikkelen van een 
uitnodigende vorm van besturen of stimuleren. De nieuwe omgevingswet 
vraagt (indirect) om co-creatie en participatie. Dat klinkt voor sommigen 
beloftevol maar zelfs dan is het nog niet vanzelfsprekend. De veranderingen 
die door de nieuwe wetgeving worden opgelegd, maken zowel een meer 
pro-actieve visie als tegelijkertijd een grotere terughoudendheid mogelijk. 
De 26 gemeenten binnen de provincie kunnen, meer dan voorheen, hun 
verschillende omgevingsvisies ook verschillend gestalte geven. 

De onafhankelijk adviseur heeft, naar mijn idee, een goede positie om de rol 
van de provincie binnen dit huidig momentum te onderzoeken, expliciet te 
maken en te voorzien van innovatieve onderdelen die nog ontbreken. De ARK 
- een mooi, haast liefkozend maar ook bijbels acroniem - heeft formeel geen rol 
in het besluitvormingsproces, maar kan, met gevoel voor timing, wel concrete 
en kwalitatieve nuanceringen aanbrengen en visionaire vergezichten helpen 
ontwikkelen. Ik ben van plan deze rol meer expliciet te maken op zowel de 
proceskant als de beeldende kant, omdat ruimtelijke kwaliteit niet alleen 
maar beeldend is maar ook belevend, al tijdens de vaak lange ontwikkelings-
trajecten. Daar heb ik hulp bij nodig en die zal ik organiseren vanuit het 
jaarlijks werkbudget dat mij ter beschikking is gesteld.



ARK | 14 ARK | 15Sporen van een bever | foto: Hin*Roncken



ARK | 16

Ontwerpstudie naar een landschapsmachine in Noord Beveland, provincie Zeeland. Een nieuwe 
coöperatie van agrarische ondernemers maken samen een integraal landschap mogelijk op 
basis van een gesloten visteelt innovatie | tekening: K. Van Wonderen & S. Molpheta 2011
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Model van een landschapsmachine, een levend systeem waarbij het landschap zowel natuur, agrarische 
producten, bescherming als schone grondstoffen kan voortbrengen | tekening: A. Herrebout 2010
Zie ook: www.landscapemachines.com
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Coalitie van welwillenden

Het is opvallend dat het publieke debat zich richt op een reeks nieuw-urgente 
opgaven waar de ruimtelijke ontwikkeling achteraan lijkt te lopen. Anders dan 
het benoemen van VINEX locaties of het maken van Ruimte voor de Rivier, zijn 
de grote nieuwe opgaven meer thematisch en minder geografisch bepaald. 
Ook lijken de onderwerpen meer tijdelijk relevant te zijn, met een gemiddel-
de houdbaarheid binnen de termijn van een coalitieperiode. Ruimtelijke 
ordening wordt meer ‘programma-zoekt-locatie’ dan ‘locatie-ontwikkelt-zich- 
met-vanzelfsprekend-programma’. Bijvoorbeeld: er moet een getalsmatige 
65,5 MW windenergie worden opgewekt binnen X jaar, zie maar waar (en hoe) 
je dat voor elkaar krijgt. Het komt aan op een coalitie van welwillenden en 
mede daarom wordt er meer op proces gestuurd om dergelijke coalities 
direct vanaf het begin ruimte en invloed te geven. Er is dan ook sprake van een 
keur aan kleine coalities, die in toenemende mate een nieuwe verzuiling 
lijken te wensen en zelf geen grondposities innemen. Voorstanders van 
windenergie vinden elkaar via sociale media en hebben met elkaar geen 
probleem om de politiek eenduidig, realistisch en daadkrachtig de les te 
lezen. 

De grootgrondbezitters, zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en Natuur- 
monumenten, hebben omgekeerd juist een exploitatieprobleem binnen hun 
grondbezit. Dit soort omgekeerd evenredige bewegingen binnen de ruimtelijke 
ontwikkeling interesseert me, vooral omdat ze mij frappeert. Juist in een tijd 
met zoveel beschikbare data en algemene kennis, wordt in het publieke  
debat de overeenstemming over de plaatsing van collectieve voorzieningen, 
mateloos moeilijker. En juist in een tijd van zoveel uiteenlopende publieke 
opvattingen en uitingen, neemt de sturende rol van de provincie af, tot 
facilitator en meedenker. Klopt deze omgekeerde beweging wel?

Binnen mijn programma zal ik op zoek gaan naar een meer expliciete rol van 
de provincie als innovator (Daedalus). Het doel is tot prikkelende coalities van 
welwillenden te komen die grootschalig, integrale landschapsontwikkeling 
mogelijk maken. Het doel is om daarmee een tendens van nieuwe verzuiling te 
voorkomen. Klassiek tegenstrijdige belangen zoals infrastructuur, natuur, 
agrarische productie en recreatie zullen juist gemengde coalities kunnen 
vormen. Daar is nieuwe beeldvorming voor nodig en daar zijn concrete nieuwe 
verdienmodellen voor nodig. Mijn rol als adviseur is hier die van stimulerend 
innovator, zowel beeldend als economisch. 

Zie het programma onderdeel: N.E.P.
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Het landschap van Utrecht op haar best: agrarische ruimte, historische bossen, verkoeling aan de rivier, kerk en 
gemeenschap, veel blauwe lucht en ruimte om je vleugels uit te slaan. Uiterwaarden bij Amerongen | foto: Hin*Roncken
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Tijdelijk kunstwerk ‘everything must go’ 2013. Toekomstbeeld van winkelcentrum Vredenburg dat is verlaten door de 
mensheid en langzaam wordt overwoekerd door de natuur | kunstenaar: Sanja Medi ́ c, tentoonstelling ‘call of the mall’
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Levende landschappen

Als opgeleid en praktiserend landschapsarchitect ben ik erop getraind om 
plaats te maken voor dier, plant en watersysteem; omdat deze zowel mijn 
beleving als mijn lichaamsfunctioneren ondersteunen. Bovendien heb ik 
als ontwerper van groene ruimte niet de behoefte om alles met een grote 
voorspelbaarheid te laten verlopen, zoals een ontwerper van een smartphone 
dat wel nodig heeft. Ik ben er vooral op getraind om de signalen van land-
schapsvorming waar te nemen. Dit zijn zowel sociale signalen als ruimtelijke 
signalen. landschappen zijn nooit ziek, althans, zo beschrijven we land-
schappen eigenlijk niet. Ze zijn zoals ze zijn en ze passen zich altijd aan en 
worden op die manier nog passender. Een landschap past eigenlijk altijd. 
Totdat de levende wezens binnen landschappen wegtrekken omdat er geen 
overleving meer mogelijk is. Daar ligt op dit moment een belangrijke grens. 
Binnen het wetenschappelijk discours wordt dit aangeduid met de term 
‘kantelpunt’.1 Sinds de ontdekking van deze zienswijze zijn velen zich bewust 
geworden van een flinke hoeveelheid kantelpunten die ons te wachten staat. 
Mijn 15-jarige zoon vertelde over een fascinerende toekomst over pakweg 
50 tot 80 jaar. In die toekomst zal de Noordpool geheel ijsvrij zijn en daarmee 
zal ook de luchtstroom die voor ons gematigd Nederlands klimaat zorgt, 
ophouden te bestaan. Het zal in de zomer 30 graden zijn en in de winter -40. 
Cool! Ik vroeg hem na een tijdje, of hij eigenlijk niet gealarmeerd was door  
dit scenario. Als reactie daarop zag ik de schrik in zijn ogen. Eigenlijk zat 
niemand in de klas goed op te letten toen het werd verteld, voegde hij er  
als excuus aan toe. 

Binnen de provincie Utrecht bestaan er drie grote landschapssystemen:  
het lage en waterrijke weidegebied, de flanken en bovenkanten van de 
beboste droge stuwwal en de relatief dynamische omgeving op en naast de 
rivier. Elk van deze gebieden heeft zo zijn eigen logische kantelpunten die niet 
moeilijk te bedenken zijn. Ook steden hebben tegenwoordig eigen kantelpunten 
zoals bereikbaarheid, hittestress of sociale netwerken. Binnen mijn programma 
wil ik een aantal Utrechtse kantelpunten expliciet maken waarvan we eigenlijk  
al lang weten dat ze bereikt zijn. De vraag is dus: wat is er nog te doen als  
we de kanteling accepteren? Utrechtse kantelpunten zijn o.a.: aanwezig-
heid van groeiende infrastructuur knopen, bodemdaling (veen)weidegebied; 
beeldbepalende nieuwe energielandschappen. Maar ook: hinder tijdens  
de verbouwing van Utrecht CS en de (tijdelijke?) leefomgeving van een 
toenemende integratie van vluchtelingen. 

Mijn rol als adviseur richt zich hier op de beeldvorming van zowel de huidige 
als de gewenste situatie volgens het grote publiek en volgens bestuurders. 
Mijn ervaring als ontwerper heeft mij geleerd dat kantelpunten vooral een 
probleem zijn als de verbeelding ervan afschrikt en daarnaast ook nog 
eens een weinig vertrouwd of inspirerend idee geeft voor alternatieven. 

Zie het programma onderdeel: de Zure Appel.

1 Voor een heldere uitleg zie:  
www.kennislink.nl/publicaties/kantelpunten-en-mismatches-in-de-ecologie
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Filmfragment uit de filmdocumentaire ‘I am ARCHIPRIXer’ 
over de Internationale Archiprix Madrid 2015 op het 
Architectuur Filmfestival Rotterdam (AFFR). Door Arne 
Verbrugh, Christiaan van Schermbeek en anderen.  
NL, 2015, 40 min. | foto met dank aan H. Horlings
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Beeldend narratief

Er bestaat een aangrijpend en prachtig getekende strip van een Spaans duo: 
‘Blacksad’ van Díaz Canales & Guarnido (2000-2013). Hierin dragen alle mensen 
beeldende gelijkenissen met dieren. Het zijn in feite dieren. De hoofdpersoon is 
een zwarte mens-kat, een privé-detective, tegen wil en dank. Hij raakt telkens 
persoonlijk verwikkeld in het ontmaskeren van criminele daden in een streek 
die veel weg heeft van de Zuidelijke Staten van de USA. De serie is zo aan- 
grijpend omdat elk dier/mens zich direct prijsgeeft in de associaties die 
ze oproepen zoals nijlpaard-mens, kat-mens of ijsbeer-mens. Ieder karakter is 
daardoor verbonden met een plaats in het landschap. Ook in de steden blijken 
ijzersterke landschappelijke identiteiten te bestaan. Het kunstenaarsduo 
geeft hiermee de fabel, die ook via dierpersonages wordt verteld, een 
hedendaagse invulling. Voor mij als landschapsarchitect is deze literaire en 
tevens krachtig beeldende uiteenzetting zeer geslaagd. Het maakt voor mij 
duidelijk dat landschapsvorming en de mensen die daarbij betrokken zijn, een 
onderdeel vormen van een narratief. Een narratief van ruimte en gedrag. 
Zonder dat mensen het in de gaten hebben gedragen ze zich als fabeldieren. 
In deze tijd van beeldgedragen sociale media krijgen zulke fabeldieren weer 
expliciet uiterlijke kenmerken, waar ze zichzelf niet eens voor schamen. In het 
bedrijfsleven is de term ‘storytelling’ bijna niet weg te denken. Storytelling is 
een verhalende manier van uitleg geven aan werkelijke maar ook fictieve 
gebeurtenissen. Marketeers maken er veel gebruik van omdat de combinatie 
van de twee illustratief kan zijn voor de ingewikkelde ervaringswereld van 
consumenten.  

In ieder geval kan een goed gekozen verhaalstructuur een vorm van 
herkenning opleveren die op zijn minst ontroert en aanzet tot beleving.  
Mijn programma zal worden onderzocht met zulke beeldende verhaal- 
structuren. Daarmee kan ik toekomstbeelden niet alleen in een grafische  
kaart vertalen, maar ook een aantal personages verkennen met wie deze 
toekomst betekenisvol verweven kan zijn. 

Mijn rol als adviseur is voor een groot deel afhankelijk van een overtuigende 
communicatie, afwijkend van de gebruikelijke communicatie binnen het 
provinciehuis. Ik zal daarom mijn communicatievorm expliciet experimen-
teel maken om zowel Statenleden, gedeputeerden en ambtenaren; maar ook 
het lokale publiek te bereiken via een aangrijpend narratief. Met minder nadruk  
op ambtelijk geschreven adviezen hoop ik met sociale media en meer inter-
actieve gespreksvormen een groter bereik te kunnen hebben. De presentatie-
vorm van adviezen zal ik aanpassen op het gewenste publiek of politiek debat.  
Dat kan een video zijn, een happening maar ook een blog. 
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Vliegbasis Soesterberg ‘Secret Operation 610’, ontwerp van RAAAF & F. Havermans. 2013 

Te huren voor intieme vergadersessies | foto: Hin*Roncken



Ontwerpstudio aan de Wageningen Universiteit | 
foto: Hin*Roncken
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Ontwerpdenken

Ontwerpdenken is nog zo’n toepasselijke term binnen het huidige momentum. 
Het stelt beleven centraal, door het oordelen uit te stellen. Overheids- 
instanties huren voor het ontwerpdenken vaak mensen van buiten in. Zo ook 
de functie van de ARK. De ontwerpdenker mag buiten de kaders denken.  
Niet om problemen te zoeken, maar om de permanente beweeglijkheid  
van het beleven centraal te stellen en verrast te worden door anderssoortige 
oplossingen die door een dergelijk beleven als vanzelf ontstaan. Het effect 
hiervan laat zich uiteindelijk meten in de positieve feedback van betrokkenen 
en hun toegenomen capaciteit om ruimtelijke kwaliteit in hun eigen werk te 
integreren. Mijn ervaring als ontwerpdocent is te verwoorden met dit motto: 
iedereen kan leren ontwerpen. Dit betekent vooral dat je met veel  
geduld je eigen beleven centraal stelt om daarna met beproefde creativiteits-
methoden tot een meer universele waarde of oplossing te komen. Je mag 
ervan uit gaan dat een gevoel voor kwaliteit niemand vreemd is, maar 
mogelijk een lagere prioriteit krijgt toegekend. Een ontwerpdenker brengt 
beelden mee. Alleen al het kijken naar beelden maakt creatief. Beeldvorming  
is al sinds de twintigste eeuw hét middel om het grote publiek te onderwijzen, 
een stem te geven en ze emotioneel betrokken te maken bij gedeelde 
verantwoordelijkheden. Voor een bijzondere groep in onze samenleving  
staan beleving, verbeelding en kwaliteit bijna altijd voorop: voor jongeren. 
Ontwerpdenken en beleving onder jongeren maken het lastig te vangen 
begrip ‘kwaliteit’ tot iets dat deelbaar, bespreekbaar en aanvechtbaar is. 
Daarom hecht ik eraan om ruimtelijke ontwikkelingen expliciet onder de 
aandacht te brengen van jongeren, omdat zij meer vanzelfsprekend met  
het begrip kwaliteit kunnen omgaan. 

Iedere nieuwe generatie begint voor een deel met een schone lei (Icarus) en 
heeft geen last van het geheugen aan eerdere beelden of proces gerelateerde 
ervaringen (Daedalus). Kwaliteitsdiscussies over windmolens worden heel 
anders gevoerd onder jongeren dan nu is op te maken uit het publiek debat. 
De voorgenomen participatie van onderop om ruimtelijke ontwikkelingen  
vorm te geven heeft de inbreng van jongeren nodig om de grenzen ervan  
te verkennen en daarmee overheden een verruimende blik te geven.  
De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is bijvoorbeeld niet geschreven  
met jongeren als doelgroep, terwijl van hen juist veel wordt verwacht in de 
toekomstige participatiemaatschappij. 

Mijn rol als adviseur richt zich hier op het aanbieden van een methode om 
jongeren, en daarmee ontwerpdenken, te betrekken bij het opstellen van  
een omgevingsvisie nieuwe stijl. Vooral op gemeentelijk niveau, valt te 
verwachten dat er hulp nodig is bij ruimtelijke opgaven, nu zij zoveel sociale 
taken hebben moeten overnemen van provincies. Een innovatie gedreven 
‘serviceverlening’ vanuit de provincie die ik wil ontwikkelen, is het aanbieden van 
een beproefde formule die jongeren op de juiste manier weet te betrekken.  

Zie het programma onderdeel: Jong Geleerd.



Het spel ‘Earthball’ waarbij twee teams een reuzenbal naar de andere helft 
moeten zien te krijgen | uit: spelletjes uit de hele wereld, jaren zeventig
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Artist in residence programma van het Besiendershuis, gemeente Nijmegen 
en stichting Valkhofkwartier | uit: de Gelderlander voorjaar 2014



Kunst in de openbare ruimte is in Nederland altijd goed begeleid ten uitvoer gebracht, maar is door 
bezuinigingen op cultuur de laatste tien jaar vrijwel monddood gemaakt. Amersfoort | foto: Hin*Roncken
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Het programma van ongevraagd advies van de ARK is thematisch opge-
bouwd. De ARK functioneert naar behoren als deze niet zozeer achter 
de actualiteit aanrent en daarmee ook geen adviezen als mosterd na de 
besluitvorming aanbiedt. De thema’s zoals hiervoor besproken zijn binnen 
het programma verwoord als blijvend actuele aandachtspunten voor 
de provinciale bestuurstaken voor de komende twee tot drie jaar. 

vier programmapunten
Binnen het programma heb ik expliciet een lege kamer toegevoegd omdat 
ik verwacht dat ik tenminste een derde van mijn tijd aan gevraagd advies 
zal besteden. Het lijkt mij daarbij essentieel om een productieve verstand-
houding te ontwikkelen met GS en PS en specifiek de Commissie Ruimte, 
Groen en Water. Met de ambtenaren binnen het provinciehuis ervaar ik nu al 
een vanzelfsprekend contact. Het werk van de PCL (Provinciale Commissie 
Leefomgeving) is wederzijds aanvullend met dat van de ARK. De denkkracht 
en het vermogen van de PCL om in een uitgebreid gezelschap ideeën te laten 
rijpen biedt een niet te evenaren bron voor goed advies. Als onafhankelijk 
adviseur leg ik meer nadruk op directe contacten en direct meeschetsen.  
Ik meet de gevoelstemperatuur van omgevingskwaliteit in de dagelijkse 
praktijk tussen politiek en burgers in. Met de ongevraagde programmapunten 
zal ik daarop gaan anticiperen. Binnen de ambtelijke organisatie zal ik eerder 
een mondeling advies geven dat, daarna in de vorm van een verslag, in een 
bestuursstuk wordt opgeschreven. In streekgebonden of landelijke debatten 
zal ik een eenduidige zichtbaarheid nastreven. 

Ik wil benaderbaar zijn en meer momentum creëren op de werkvloer. Ik zie  
de rol van mijn ambtelijke partners als gelijkwaardig en zal het huidig team 
ruimtelijke kwaliteit stimuleren om samen met mij een sterkere ARK te 
vormen, want beter geworteld en geïnformeerd. Dit geldt, in zekere mate,  
ook voor contacten met het College voor Rijksadviseurs en collega kwaliteits-
teams bij andere provincies. En zeker ook in de richting van het door de 
Rijksoverheid gestimuleerde netwerk van Creatieve Industrie. Ten slotte zie  
ik uit naar het formuleren van Europese thema’s om daarmee meer financiële 
ruimte te zoeken voor die projecten die grotere ambitie nodig hebben.
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Ontwerpstudie naar collagetechnieken, Academie van Bouwkunst 2011 
naar een idee van N. Van Dooren en S. Hin | foto: Hin*Roncken
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programmapunten:

VELDWERK 

gevraagd advies - vanuit het college van gedeputeerden  
en PS en selectief in reactie op vragen van gemeenten, 
particulieren en maatschappelijke organisaties

Open voor suggesties en deels al ingevuld door zitting in kwaliteitsteams 
(ring Utrecht, knooppunt Hoevelaken, Beatrixsluis).
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Defect aan een windmolen 2013 | bron: klingbrandbeveiliging
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Filmfragment uit de science fiction film ‘Enders Game’ en mooi voorbeeld van een zonneveld | bron: Gavin Hood 2013



DE ZURE APPEL 

kraak en smaak - kantelpunten door urgente ruimtelijke 
veranderingen 

Door een zure appel moet je heen bijten, omdat je er toch groot en sterk van 
wordt, of omdat er op dat moment niet iets anders voorhanden is. De komen-
de tien, twintig jaar zijn volgens wetenschappers, en een geëngageerd publiek, 
cruciaal om een aantal kantelpunten te voorkomen en op die manier ook 
afschrikwekkende gevolgen te voorkomen. Dit zijn opgaven die te maken 
hebben met energie, migratie, leegstand, economie, voedsel en veiligheid. 
Stuk voor stuk zullen deze het huidige landschap en onze leefomgeving 
beïnvloeden. Vooralsnog zullen er vooral dingen bijkomen ook al zeggen 
experts dat ontwikkelingen zo snel gaan dat ze door veroudering worden 
ingehaald. Mijn algemeen advies is om zoveel mogelijk kantelpunten binnen  
de provincie Utrecht expliciet te benoemen in de omgevingsvisie en deze te 
accepteren. Ook al verschillen politieke meningen over kantelpunten, er zal 
hoe dan ook een omgang gevonden moeten worden. 

Mijn tweede algemeen advies is om ervan uit te gaan dat alle kantelpunten  
die met techniek te maken hebben, vooral op hun veroudering moeten  
worden beoordeeld. Bijvoorbeeld: we kunnen ervan uit gaan dat alle huidige 
alternatieven voor fossiele brandstoffen heel schadelijk zijn voor kwetsbare 
landschappen. Daarom denk je niet alleen na over de plaatsing van wind- 
molens of zonnevelden, maar zorg je ervoor dat je een plan hebt om ze ook 
weer te verwijderen. Ze staan er maar tijdelijk (5-15 jaar). Dit denken-voor-
bij-de-vervaldatum is hoogst ongebruikelijk binnen ruimtelijke planvorming. 
Het is een concrete uitwerking van het modieuze begrip circulair denken. 
Hierdoor wordt het ook mogelijk om kantelpunten juist als een stimulans  
beet te pakken en daarmee innovatief na te denken over het opruimen en 
toekomstig vernieuwen van de zure appels waar we nu eenmaal doorheen 
moeten bijten.
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De belangrijkste kantelpunten zullen in overleg met GS en PS worden geselec-
teerd. Ieder onderzoek naar veroudering en vernieuwing van de zure appels 
bevat de volgende drie onderdelen:

1. Wat is het kantelpunt, hoe lang bestaat deze al op mondiaal, landelijk en op 
provinciaal niveau?

2. Wat zijn de beschikbare technieken of handelswijzen waarmee de kantel-
punten zichtbaar in het ruimtelijk domein bestaan? 

3. Wat voor beleid of stimulans is nodig om de huidige technieken op te 
ruimen en wat zijn te verwachten, betere alternatieven die door de 
provincie Utrecht kunnen worden gestimuleerd (in onderzoeks- en  
ontwikkelingstrajecten)?
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Amateur imkers aan het werk. Steeds meer jongeren (her)ontdekken oude gebruiken  
van natuur- en landschapsonderhoud | foto: Hin*Roncken
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JONG GELEERD 

jongeren en de nieuwe omgevingswet -
je openstellen voor de integrale kwaliteiten tijdens participatie

De nieuwe Omgevingswet zal de term ‘ruimtelijke kwaliteit’ inruilen voor 
‘omgevingskwaliteit’. Waar de begrippen ‘ruimte’ en ‘kwaliteit’ nog met behulp 
van kaarten en beschrijvingen van meetbare kwaliteit konden worden bewaakt, 
door experts die ervoor gestudeerd hadden; zo zal de kwaliteit van de 
‘omgeving’ fluctueren, afhankelijk van de (emotionele) betrokkenheid van 
lokale partijen en mondige burgers. Waar een kaart en beschrijving van de 
beeldkwaliteit geduldig in een la konden liggen, zo zal de ‘gevoelstemperatuur’ 
van ‘omgevingskwaliteit’ meer door een samenloop van omstandigheden 
telkens opnieuw tot stand komen. 

Lopen de voorgenomen veranderingen binnen de nieuwe Omgevingswet 
niet al teveel voor op een veranderende rol van overheden? Laten niet vooral 
jongeren zien dat het nieuwe werken en het integraal denken een hogere 
productiviteit en inventiviteit oplevert? Zijn jongeren wel genoeg aanwezig 
binnen de voorgenomen besluitvorming en beeldvorming? De invloed van dit 
jeugdig optimisme past volgens mij goed bij de doelstellingen van de nieuwe 
Omgevingswet. De rol van de jongeren, tussen pakweg 15 en 25 jaar, wil  
ik binnen mijn programma actief verkennen. Urgente problemen en nieuwe 
vormen van bestuur kunnen zo worden gebalanceerd met het zoeken naar 
zingeving en daadkracht. Jongeren inspireren daarmee een ervaren groep 
ambtenaren en bestuurders om de doelstellingen van de nieuwe Omgevings-
wet constructief te maken.

Landelijk heeft Architectuur Lokaal al een paar experimenten gedaan met  
het betrekken van jongeren tijdens het opstellen van een gemeentelijke 
Omgevingsvisie. Zij hebben ook veel methoden en vormen van participatie  
in beeld gebracht en met elkaar vergeleken2. Als participatie een belangrijk 
democratisch instrument wordt om meer integraal en betrokken over ruimte 
llijke ontwikkelingen na te denken, dan is er innovatie nodig van dit instrument. 
Op dit moment worden participatie trajecten veelal uitbesteed aan de markt, 
met sterk wisselend succes. Innoveert deze markt zich wel genoeg? Is een 
democratisch instrument in handen van de vrije mark in goede handen of 
ontstaan daar valpartijen (Icarus) die het vertrouwen in de nieuwe omgangs-
vorm tussen overheid en burger op de proef stelt?

Participatie, in het bijzonder door jongeren, is binnen deze ontwikkelingen  
een verantwoordelijkheid van overheden. Het doel van Jong Geleerd is om 
innovatie van participatie als een provincietaak te agenderen, te onderzoeken 
en te stimuleren. Het doel is om nieuwe ruimtelijke kansen en jeugdig  
optimisme te ontdekken zonder de grote lijnen en ambities daarbij uit het  
oog te verliezen. 
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2 Bestudeer de berichtgevingen op www.mijnomgevingsvisie.nl
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Opening van een bijzondere onderdoorgang om knooppunt Paalgraven (Oss, Noord-
Brabant) toegankelijk te maken voor voetgangers. Ontwerp door Kiki&Joost 2013,  
in opdracht van Kunst aan de A50, BKKC 2014 | foto: Hin*Roncken

bron: Nieuwsbode Utrechtse Heuvelrug 2016
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bron: dagblad TROUW 2015



N.E.P. 

nieuw economisch peil en partnerschap -
businesscases maken van het landelijk gebied

De algemeen economiserende trend beïnvloedt ook de ruimtelijke ordening. 
Ontwikkelingen moeten zichzelf terug kunnen verdienen en niet aan het 
subsidie-infuus blijven hangen. Op eigen benen of anders maar omvallen!  
Dit devies staat op gespannen voet met een bestuurlijke taak als publieks-
behartiger. Niet alleen de overheden hebben het hier moeilijk mee, ook  
de grootgrondbezitters van Nederland, zoals Staatsbosbeheer, Natuur-
monumenten en Rijkswaterstaat. Met de juiste partners zou de provincie  
haar drie grote landschapssystemen aansluitend op twee grote steden 
met lef helpen ontwikkelen. Lef om populaire nieuwe parken te maken en 
te onderhouden, lef om landbouwproductie te combineren met (natte) natuur-
ontwikkeling, en lef om de meest innovatieve infrastructuur te ontwikkelen. 
Al deze vormen van lef kunnen worden opgevat als uitwerkingen van de 
gedroomde circulaire economie, om Nederland als kennisland eigen innovatie-
doelen te geven. Hierin staat financiering soms los van economische waarden. 
Waarden kunnen ook worden uitgedrukt in andere middelen dan geld. Bijvoor-
beeld in het reduceren van CO2 emissies of in het verbeteren van de fysieke 
en psychische gezondheid. 

Nieuw Economisch Peil (N.E.P.) heeft tot doel om nieuwe partnerschappen 
uit te lokken die financiering en een economie van waarden opnieuw wensen 
af te stemmen. Ik zie daartoe mogelijkheden binnen de provincie Utrecht.  
De werkwijze die ik voorstel is aanvullend bij het opstellen van een Omgevings-
visie. Binnen mijn programma zal ik actief op zoek gaan naar nieuwe coalitie 
concepten. Een dergelijk concept kan zijn gebaseerd op Europees relevante 
thema’s zoals ‘Biobased Economy’ en ‘Urban Health’. Het ontwikkelen en 
uitwerken van coalitie-concepten beschouw ik in dat geval als een 21e -  eeuwse 
vaardigheid met een beroepsperspectief.  

In afstemming met GS en PS zal een van de volgende coalities worden verkend:

1.  De agrarische bedrijfsvoering in gebieden met bodemdaling zal zowel op 
het niveau van een enkelvoudig bedrijf tot aan een compleet landschap 
moeten worden herontwikkeld als een landschapsmachine. De klassieke 
verzuiling tussen natuur, agrarische productie en recreatie wordt hier in 
een nieuwe verbeelding verenigd tot nieuwe levende landschappen met 
een economische grondslag. Dit kunnen zowel nieuwe wildernissen als 
landgoedbedrijven met allure zijn, aansluitend op de ‘Biobased Economy’ 
ambitie op Europees niveau. Partners hierin kunnen zijn o.a. provincie 
Utrecht, Rabobank, de Waterschappen, Universiteit Utrecht, Wageningen 
Universiteit, VIC (Veenweide Innovatie Centrum), en de NMU (Natuur en 
Milieufederatie Utrecht).

2.  De ontwikkeling van aaneengesloten parkgebieden hangt vrijwel altijd  
samen met grootschalige nieuwe infrastructuurprojecten. Zowel Utrecht 

 als Amersfoort worden de komende jaren sterk beïnvloed door weg- 
verbredingen en hogere geluidsschermen. Vooral rond Utrecht zou een 
coalitie van welwillenden gevonden kunnen worden om alle huidige groen-

 gebieden rond de stad met een verhoogde ambitie aan te laten sluiten  
op Europese thema’s. Het vooruitzicht op een UNESCO status voor de 
Hollandse Waterlinie zal daar zeker bij helpen. Een bewust romantisch 
ideaalbeeld van een ‘Ringpark Utrecht’ zou het Noorderpark even populair 
kunnen maken als Amelisweerd en Haarzuilens of de IJsel en de forten langs 
de flank van Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug. Dit zou ook effect 
moeten kunnen hebben op nu onderbelichte innovatieve aspecten van de 
voorgenomen wegverbredingen. Deze topregio ring-kernrandzone zou de 
volgende partners kunnen interesseren: provincie Utrecht, Triodosbank, 
Rijkswaterstaat, ANWB, gemeente Utrecht, de Bilt, Zeist, Bunnik en Houten, 
Sciencepark Utrecht partners, NMU, sport- en lokale burgerverenigingen.
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In het begrip landschap herkennen we twee belangrijke betekenissen: als plek voor herinneringen 
en als bodem voor nieuwe ontginningen. Herinneringen zijn vaak gebaseerd op (gedroomde) 
clichés, zoals op deze foto: picknick onder een grote eik | foto:Hin*Roncken
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Biografie

Op 1 december 2015 is Paul Roncken gestart als de nieuwe onafhankelijk 
adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht. Hij adviseert het  
college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op verzoek of  
op eigen initiatief over trends en ruimtelijke ontwikkelingen in landelijk en  
stedelijk gebied. Ook gemeenten, initiatiefnemers en belangenorganisaties  
die betrokken zijn bij grote ruimtelijke ontwikkelingen kunnen de adviseur 
benaderen om te sparren.

Paul Roncken is landschapsarchitect, schrijver en onderzoeker. Hij heeft  
als ontwerper ervaring bij meerdere ontwerpbureaus. Hij is bachelor  
coördinator en onderzoeker bij de leerstoelgroep landschapsarchitectuur  
aan de Wageningen Universiteit. De esthetiek van landschap en de toekomst 
van het ontwerponderwijs staan daarbij centraal. Hij blijft verbonden aan de 
Wageningen Universiteit en vervult de functie van onafhankelijk adviseur 
parttime.

Paul Roncken heeft aansprekende en vernieuwende ideeën en werkt graag in 
de voorhoede aan actuele thema’s in het landelijk en stedelijk gebied. Hij maakt 
de wetenschap graag toepasbaar, ook in sociale en economische zin.

paul.roncken@provincie-utrecht.nl

foto: Hin*Roncken
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Het Henschotermeer is een succesvol voorbeeld van een nieuw ontworpen landschap, 
gemeente Woudenberg | foto:Hin*Roncken
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In het stedelijk landschap wordt duidelijk hoe nieuwe ontginningen er volgens ons uit horen te zien, maar al te vaak 
domineren hierbij harde (en relatief snel verouderende) materialen, zoals hier in Amersfoort | foto: Hin*Roncken
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