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Wij zien jouw uitdaging
Het buitengebied van overmorgen is niet meer het buitengebied
van vandaag. Wij zien dat het buitengebied goud in handen heeft
wanneer het de opgaven en transities omarmt als nieuw perspectief
voor de toekomst, een duurzame toekomst. Dit vraagt om visie en
regie. En samenwerken vanuit de kracht van het gebied en energie
van de mensen die er werken en wonen.
Stad-land verbinding en droogte, landbouwtransitie,
natuurontwikkeling, energietransitie, klimaatadaptatie en
woningbouw. Het buitengebied kent belangrijke en complexe
opgaven die elkaar beïnvloeden. En die een beroep doen op de
schaarse ruimte. Niets doen is geen optie. Transformatie is nodig om
de toekomst tegemoet te treden.
Het buitengebied waarvoor jij je wil inzetten, heeft goud in handen.
Maar alleen als de bewoners, ondernemers en organisaties bereid zijn
samen te werken vanuit een gebiedsgerichte aanpak. Op naar een
duurzaam buitengebied.
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WIJ WETEN HOE
je dat doet

Werken aan een duurzaam

naar een uitvoeringsagenda of

buitengebied vraagt een integrerende,

gebiedsprogramma is de sleutel tot

gebiedsgerichte aanpak. Wij zijn

zichtbare resultaten. De uitdaging

aanjager van deze manier van werken.

is om wendbaar maar slagvaardig te

Wij maken in samenwerking visies,

werken aan ambities voor het gebied.

strategieën, plannen en programma’s

De samenwerking in het gebied staat

voor de transities en opgaves van het

hierbij centraal. Slagvaardig, lerend,

buitengebied. Met verstand van inhoud

onderzoekend en met energie!

en verbindende proceskunst en sterk
project- en programmamanagement.

Wij hanteren 5 uitgangspunten
•

Geen blauwdruk, maar maatwerk

Vanuit een analyse van de uitdagingen

•

Durf keuzes te maken

waarvoor het gebied staat (outside-

•

Adaptieve en wendbare
samenwerking

in) en de te koesteren identiteit van
het gebied (inside-out) creëren we

•

centraal

een nieuw toekomstperspectief in
samenwerking met de bewoners,
organisaties en overheden. Dit

Lokale identiteit en kracht staat

•

Lerend en onderzoekend
samenwerken

perspectief omarmt de transities
in het buitengebied als kans. Maar
het blijft niet bij visie. Uitwerking
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EEN VERBINDENDE
procesaanpak
Gebiedsidentiteit

Product

Wat is de ontstaansgeschiedenis en het
verhaal van het gebied? Welk karakter

Digitale gebiedsatlas

heeft en hoe vormt dit een herkenbaar

Een digitale gebiedsatlas

en gebiedseigen verhaal? We vangen de

visualiseert alle projecten,

gebiedsidentiteit in woord en beeld. De

relevante data, trends

gebiedsidentiteit vormt de drager van

en ontwikkelingen

oplossingen.

op samenhangende
kaarten. De gebiedsatlas

Gebiedsanalyse

is onderdeel van een

We maken een ‘foto’ van het gebied,

‘storymap’ – een

verkennen de trends & ontwikkelingen

kaartverhaal - die een

die van invloed zin op het gebied

belangrijke rol vervult

en inventariseren en analyseren

in het gebiedsproces en

vigerend beleid, lopende projecten en

meegroeit in elke stap.

programma’s en betrokken stakeholders.
We gaan in gesprek met de mensen die in
het gebied werken en wonen, relevante
gebiedspartijen en andere stakeholders.
We brengen de opgaven en kansen voor
het gebied in beeld en presenteren die in
een digitale gebiedsatlas.
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Gebiedsvisie
Vanuit de kracht en identiteit van het

Gebiedssamenwerking

gebied komen we tot een gebiedsvisie die

Gebiedssamenwerking vanuit het

beweging op gang brengt. De visie geeft

uitvoeringsprogramma vraagt om

een heldere kijk op de toekomst. Het

meer dan alleen werken aan projecten.

geeft een duidelijke richting om naartoe

Het vraagt organisatiekracht met

te werken. Het zet ambities om in een

duidelijke (programma)sturing. We

duidelijke koers voor het gebied. Geen

koppelen projecten in het gebied en

blauwdruk maar een perspectief dat

coördineren op de samenhang tussen

inspireert om mee te doen.

projecten. Gebiedsbreed organiseren
we onder andere financiële middelen,

Uitvoeringsprogramma

gebiedsmarketing, praktijkgericht

De gebiedsvisie werken we uit

onderzoek, kennisdeling en

in een concreet en actiegericht

gebiedscommunicatie.

uitvoeringsprogramma. Het
uitvoeringsprogramma maakt duidelijk
wat er nodig is van wie, zodat iedereen
direct aan de slag kan in het gebied.
Dit is het vliegwiel voor intensievere
samenwerking in het gebied met
zichtbare resultaten tot gevolg.
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CASES

GEBIEDSANALYSE
Stompwijk

GEBIEDSGERICHTE
AANPAK STIKSTOF

Noord-Veluwe

De gemeente Leidschendam-Voorburg

Over Morgen maakt voor de gemeenten in

wil de kwaliteit van de kleine groene en

de regio Noord-Veluwe een gebiedsgerichte

agrarische kern Stompwijk versterken en

stikstofaanpak.

behouden. Dat doen ze met een nieuwe
gebiedsvisie. Als vertrekpunt hiervoor

Vanuit een inventarisatie van plekken waar

maakte Over Morgen een gebiedsanalyse.

maatregelen uitgevoerd kunnen worden,
zijn gebiedskaarten opgesteld die voor

We voerden een analyse uit naar beleid

de thema’s landbouw, natuur, wonen,

en relevante trends en ontwikkelingen.

bedrijven en recreatie laten zien wat, waar

Door de inzet van geodata creëerden

speelt. Op basis van de inventarisatie is

we een helder beeld van het gebied en

een concept visiekaart opgesteld met

werd duidelijk waar de uitdagingen

ruimtelijke zonering van functies. Deze

en knelpunten liggen. Thema’s zijn

visiekaart is voor de Noord-Veluwe de

verbreding en ontwikkeling van de

input voor de Gelderse Maatregelen

bedrijfsvoering in de landbouw en de

Stikstof en daarmee de basis voor een

koppeling tussen klimaatadaptatie en

samenwerkingsafspraak met de provincie

recreatie. De gebiedsanalyse combineert

Gelderland. Aanvullend op de visie is een

data en perspectieven van gebruikstypen

aanzet voor een toekomstig programma

en experts. Het geeft inzicht in het heden

gemaakt om in de regio slagvaardig en

én in de toekomst van het buitengebied

gebiedsgericht uitvoering te gaan geven

van Stompwijk en vormt daarmee een

aan de stikstofopgave.

krachtig stuk gereedschap voor de
gebiedsvisie.
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CASES

GEBIEDSPROGRAMMA
Maasheggen

De Maasheggen vormen een waardevol

ONDERZOEK TOEKOMST
BUITENGEBIED Alphen

aan den Rijn

cultuurlandschap en een keten van

Nooit eerder gebeurde er zoveel tegelijk

landbouw- en natuurgebieden langs

in het buitengebied. De gemeente Alphen

de Maas. In dit gebied zijn diverse

aan den Rijn wil daarom in detail weten

gebiedsprocessen, projecten en programma’s

welke kansen en opgaven er liggen. Over

door veel verschillende partijen naast

Morgen is samen met Arcadis gevraagd

elkaar geïnitieerd. Over Morgen stelde

participatief onderzoek te doen naar de

een haalbaar, gedragen integraal

huidige staat van het buitengebied.

uitvoeringsprogramma voor de noordelijke

We onderzoeken de sociale, economische

Maasvallei op. Met de gebiedspartijen

en ruimtelijke ontwikkelingen,

zorgden we voor een resultaat dat

kansen en knelpunten. Via

initiatieven, projecten en opgaven

enquêtes, keukentafelgesprekken,

samenhangend presenteert, zowel in woord,

onderzoeksateliers en een online

beeld als overzicht (projectenboek).

participatieplatform kunnen inwoners en

Nog altijd vormt het uitvoeringsprogramma

ondernemers eenvoudig deelnemen aan

de basis van de gebiedssamenwerking, met

het onderzoek en inzicht krijgen in de

als mooi tussenresultaat het binnenhalen

(tussentijdse) onderzoeksresultaten en

van de UNESCO-status in 2018. Wij zijn

een uitgebreide gebiedsatlas.

langdurig betrokken, organiseren het inten-

Hierdoor weet de gemeente welke

sieve gebiedsproces en de samenwerking

opgaven in het buitengebied opgepakt

tussen de gebiedspartijen. We maakten een

moeten worden, welke knelpunten en

gebiedscommunicatie- en participatieplan,

kansen er zijn om samen met bewoners

een digitale gebiedsatlas en leveren project-

en ondernemers transitieopgaven

leiderschap op recreatieve ontwikkeling,

op te pakken. Ook benoemen we

gebiedsmarketing en monitoring

oplossingsrichtingen.
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“

De uitdaging voor het
buitengebied is om de transities
als kans te omarmen”
Neem voor meer informatie
contact op met Ruben Visser.
ruben.visser@overmorgen.nl
06 14 97 30 77

“

Vanuit de identiteit en kracht van
het gebied samen met gebruikers
werk maken van een duurzame
toekomst”
Neem voor meer informatie
contact op met Lisa Olsthoorn.
lisa.olsthoorn@overmorgen.nl
06 58 90 92 05

Over Morgen
Kleine Koppel 26
3812 PH Amersfoort
www.overmorgen.nl

