Overzicht 4 jaar

Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)
naar zijn thuisland, aan de overzijde van de zee. Alleen dankzij een gewaagde

W

A

IT

CHT

PA U L R
ON

uitvinding kunnen zij terugkeren naar Athene. Daedalus bouwt twee paar
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enorme vogelvleugels, bij elkaar gehouden door bijenwas. Alles was goed
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hoog en te dicht bij de verzengende zon zouden vliegen. De val van Icarus
nieuwsgierigheid van een nieuwe generatie. Het goede advies dat met dit
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verhaal overgebracht wordt, is een vaderlijke raadgeving aan een jongere
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generatie die grensoverschrijdend is. Je kunt je echter afvragen, op wie
deze vergelijking betrekking heeft met de rol van de provincie in gedachte.
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gegaan als ze maar niet te laag en te dicht bij het wassende water, of te
is niet te wijten aan het falen van de uitvinding, maar aan de grenzeloze
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Gevraagd en ongevraagd advies
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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

DE PROVINCIE
ALS INNOVATOR
over het uitvinden van
een vroeg 21e- eeuwse
leefomgeving

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 haal

ARK ADVIES
• Advies Q-team Maarsbergen No2 Ruimtelijk Kader

ONTWERPEND ONDERZOEK
• Mobiliteit met Allure (december 2019)

• Advies GS coalitie-formatie, speciale onderwerpen

• Utrecht Buiten Routenetwerk

• Advies nieuwe veestal Rijksstraatweg 1 Leersum

• Een regio van Ringparken

• Advies Maarsbergen No1 (tankstations)

• Grote Vriendelijke Reus Prijsvraag

• Advies Bodemdaling

• Binnendorpelijk Verdichten

• Advies Utrechtse Ringparken

MOBILITEIT MET ALLURE

• Zonnevelden advies

2019

• Advies bij het opstellen van de landbouwvisie
• Participatie als onderdeel van de Omgevingsvisie
• 2e Advies ongelijkvloerse kruising Maarsbergen

CONFERENTIE
• 1e Ringpark Conferentie
• 2e Ringpark Conferentie

• Advies onderwerpen omgevingsvisie
• Advies aan PvdA ongelijkvloerse kruising Maarsbergen
• Advies zienswijze Ring Utrecht
• Advies herijking PRS

NIEUWSBRIEF
• Nieuwsbrief tussenstand 2019
• Nieuwsbrief Binnendorpelijk Verdichten

BIJEENKOMSTEN
2018

• Lunchbijeenkomsten
• Interbellumgesprekken

• Nieuwsbrief Ringpark symposium 2018
• Ruimtelijke kwaliteit in de 12 provincies
• Artikel Ringpark, in: Ruimte+Wonen
• Kansen op het veen: een kennisdossier
• Burgerbetrokkenheid bij Omgevingsvisies

SWIPOCRATIE
• Swipocratie ontwikkeling

• Zeven inzichten voor een 21e-eeuwse Groenvisie
• 7 x enthousiast over de nieuwe Omgevingswet
• 7 x keer enthousiast over zonne-akkers

• Eerste test De Bilt
• Doorontwikkeling Nationale Wetenschapsagenda
• Wattnou - NMU in 12 Utrechtse gemeenten

Q-TEAM / JURY
• Q-team Beatrix-sluis

2017

RINGPARKEN

SWIPOCRATIE
BODEMDALING VEENVEENWEIDE

BINNENDORPELIJK VERDICHTEN

• Landschapscafé’s

• Zes goede ruimtelijke voornemens

PUBLICATIES

• Q-team Ring Utrecht
• Q-team A12 kunstwerk

• Bloeiende Bermen (Blauwdruk, december 2019)

• Q-team Sterke Lekdijken

• Ringpark magazine: Ring! Ring! Ring! Ring!

• Q-team Ondertunneling Maarsbergen

• Column in Grensverleggers

• Ruimtelijk panel MIRT verkenning

• Artikel krant AD (interview visie woningbouw)

• Jury-lid prijsvraag Park Huis Doorn

• Gastredactie van themanummer tijdschrijft Landschap

• Jury-lid Boerderij van het jaar

• Poster bodemdaling veenweidegebied

• Q-team Knooppunt Hoevelaken

• Artikel in S&RO
• 3x Interbellum podcast

2016

• Artikel in magazine: SPOT ON

KENNISDOSSIER

• Artikel in Ruimte+Wonen

• Binnendorpelijk verdichten

• Programmaboek ARK

• Bodemdaling veenweide

