UITNODIGING EXPERTMEETING
Woensdag 18 mei 15:30-18:00
Faculteit Bouwkunde TU Delft
Julianalaan 134 - Berlagezaal 2

Sinds januari dit jaar werkt de leerstoel Ontwerp en Overheid aan de Faculteit Bouwkunde
van de TU Delft samen met het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (directies Eenvoudig
Beter en Ruimtelijke Ontwikkeling) aan het
onderzoek naar de relatie tussen Ontwerp en
de Omgevingswet. Graag nodigen we je uit om
vanuit eigen ervaring en opinie over dit onderwerp met ons mee te denken tijdens de eerste
Expertmeeting.
De invoering van de Omgevingswet in 2018 is
een van de grootste wetswijzigingen in de recente Nederlandse geschiedenis. Vrijwel alle wetten
over de fysieke leefomgeving worden hiermee
gebundeld in een nieuw stelsel om beslissingen
over de inrichting van onze leefomgeving eenvoudiger en beter te laten verlopen.
Het omgevingsrecht en -beleid in de Nederlandse planningsgeschiedenis is altijd nauw verbonden geweest met het ruimtelijk ontwerp. Of het
nu gaat om de vroegste tijd waarin bewoners
samen een dijk optrokken, de stadsplanning in
de 17e eeuw, de woningcorporaties vanaf het
einde van de 19e eeuw of de nationale ruimtelijke planning vanaf de jaren zestig van de vorige
eeuw. Recht en beleid schiep daarbij de condities voor de inrichting van onze leefomgeving,
en andersom was het vaak ruimtelijk ontwerp
dat beleid een publiek gezicht gaf.
We hebben alle reden om aan te nemen dat
onder het nieuwe stelsel die verbintenis tussen
ontwerp en wet minstens net zo sterk is. Maar
wel anders. Een sterker politiek krachtenveld
daagt overheden uit tot het maken van politiekere omgevingsvisies en een heldere opvatting
over de kwaliteit van de fysieke omgeving. Het
omgevingsplan biedt nieuwe instrumenten om
gezamenlijk aan die kwaliteit te werken.

Met het onderzoek brengen we de nieuwe context in kaart en laten we zien welke kansen ontstaan voor ruimtelijk ontwerp. Voor ontwerpers
maar juist ook voor overheden. We pogen zicht
te krijgen op de expertises en instrumenten die
de ontwerpende discipline moet ontwikkelen
om de ambities en waarden achter deze stelselwijziging te operationaliseren.

law is too important
“ Because
to be left to lawyers.
Graag nodigen we je hierbij uit voor de eerste
Expertmeeting in het kader van dit onderzoek.
Voor inspiratie, kritiek en opinievorming. Ter
voorbereiding sturen we je een position paper
toe. Met een presentatie zullen wij de voorzet
geven voor het gesprek, waarbij we je vragen om
vanuit eigen ervaring en opinie te reageren of
nieuwe input te leveren.
De Expertmeeting vindt plaats op woensdag
18 mei om 15.30 op de Faculteit Bouwkunde in
Delft. We zouden het fantastisch vinden wanneer je hierbij kunt zijn.
Het onderzoeksteam: Jelte Boeijenga, Nina
Bohm, Wouter Vanstiphout en Mike Emmerik

PS. De resultaten van het onderzoek worden in
het najaar gepresenteerd tijdens een publiek
symposium. Benieuwd naar wat het onderzoek
tot nog toe aan inzichten oplevert? Neem een
kijkje op de online werkplaats van het onderzoek ontwerpwet.nl.

