UITNODIGING
NATUUR- & CULTUURCAFÉ

‘RUIMTELIJKE ORDENING 2.0’
De nieuwe Omgevingswet biedt kansen maar mogelijk ook bedreigingen voor Natuur en Cultuur in
Nederland. Als kwartiermakers van de informatiehuizen Natuur en Cultureel Erfgoed willen we daarom
in een zo vroeg mogelijk stadium de dialoog starten over de dilemma’s die de invoering van de wet
en het bijbehorende digitale informatieproces met zich meebrengt. Daarom organiseren wij:

Natuur- & Cultuurcafé ‘Ruimtelijke ordening 2.0’
Donderdag 6 oktober van 16.00 tot ongeveer 20.30 uur
Locatie: Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Smallepad 5, Amersfoort
Sprekers:
•

Ank Bijleveld, Commissaris van de Koning in Overijssel en bestuursvoorzitter IPO

•

Edward Stigter directeur ‘Eenvoudig Beter’, Ministerie Infrastructuur en Milieu

•

Andries van den Broek, co- auteur van de SCP-publicatie ‘Niet buiten de burger rekenen’

•

Joks Jansen, directeur Brabant Kennis en hoogleraar Ruimtelijke planning en Erfgoed

Belangrijke inhoudelijke vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Wordt er wel voldoende rekening gehouden met
waarden als natuur en cultuur? Hoe en door wie wordt de informatie verzameld die nodig is om een goede bestuurlijke
afweging te maken? Leidt meer en betere informatie niet tot meer vragen van de overheid waardoor de besluitvorming
vertraagt en de initiatiefnemer verder op kosten wordt gejaagd? Zijn gegevens die door vrijwilligers worden verzameld
wel betrouwbaar? Maar ook, permitteren overheden zich ten aanzien van natuur en cultuur niet te veel?
Iedere spreker heeft een opponent die na haar/zijn inleiding een kritische reactie geeft. De opponenten zijn
vertegenwoordigers van organisaties die beroepsmatig of vrijwillig gegevens verzamelen of gebruiken. Hierop volgt een
plenair debat waarin u uw mening kunt geven, onderbroken door een dinerbuffet. Uitgenodigd zijn alle partijen die een
rol spelen bij de inrichting van onze leefomgeving: initiatiefnemers, overheid en leveranciers van natuur- en cultuurdata.
De locatie is op 10 minuten lopen van station Amersfoort. Er is helaas geen parkeergelegenheid
in de garage van de RCE. Een overzicht en openingstijden van de parkeergarages in Amersfoort
vindt u op www.parkeerservice.nl. Voor de routebeschrijving naar RCE, klik hier.
In verband met het eten wordt u gevraagd zich aan te melden, klik hier.
We zien uit naar uw komst op 6 oktober!
Met hartelijke groet,
Renée Bekker en Carla Nikkels (kwartiermakers Informatiehuis Natuur)
Hennie Duijst en Wiard Ruisdonk (kwartiermakers Informatiehuis Cultuur)

