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Wat hebben we opgehaald / gemaakt



Wat is er nog meer mogelijk?
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Update en aanvulling nieuwe praktijkervaring in het Technisch Kader, Kansenscan en Storylines Schrijven en publiceren artikelen 



Praatplaat POV DGG



Wat is hebben we inmiddels gereed /lopen

• Technisch Kader = gereed

• Story lines = gereed

• Kansenscan = gereed

• Stimuleren initiatieven: Kalk in klei, GCL, etc. = gereed

• Duurzaamheidschallenge = komt er aan

• Netwerking = voortdurend

DGG is geen vraag, meer een gegeven. Cultuuromslag loopt



Wat is het gevolg van de POV DGG?

• Gebruik gebiedseigen grond is geen vraag meer

• Gebruik gebiedseigen grond is een cultuuromslag, de eerste slag is van 
richtlijngestuurd ontwerpen naar grondgestuurd ontwerpen

• Tijdgeest zit mee: Duurzaamheid, circulariteit, energie

• Terugbrengen vakmanschap

• Bewustwording

• Netwerken

• Kennis uitwisselen

• En, we komen niet met de zoveelste regeling / richtlijn



Wat is het vervolg op de POV DGG?

• We gaan naar verwachting nog circa 1 jaar door

• We zetten in op een bredere aanpak
o Van project naar programma

o Regionale aanpak stimuleren

o Duurzaamheidschallenge

• We zoeken kansen en stimuleren deze

• We stimuleren de integrale toekomst- en gebiedsgerichte aanpak
o Waterkerende / waterveilige / waterbergende landschappen

• We stimuleren de omslag van richtlijngestuurd ontwerpen via 
grondgestuurd ontwerpen naar toekomstgericht ontwerpen

• En voor jullie??


