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Omschrijving opdracht

Het opstellen van een ruimtelijk afwegingskader waarmee, voor de locatiekeuze van grootschalige opwek, op een
integrale wijze een afweging gemaakt kan worden met als handvatten een landschappelijk afwegingskader, kaders van
de Regionale Omgevingsagenda NOB en ervaringen uit de casusgebieden voor koppelkansen met klimaatadaptatie en
landbouwtransitie. Hierbij wordt onderzocht of het noodzakelijk is om een prioriteit per thema vast te stellen, of een
manier om te prioriteren. Daarnaast wordt een handreiking gegeven hoe het afwegingskader en de onderdelen hieruit
gewaarborgd kunnen worden binnen de afzonderlijke organisaties en gemeentes. De andere pijlers van het
overkoepelende afwegingskader – potentie, maatschappelijke acceptatie en kosten/baten worden in een drietal andere
werkgroepen opgepakt.
Integrale afweging ???
Ruimte?

DOELEN - Zou het niet fantastisch zijn als ….
-

Status

Een afwegingskader beschikbaar is waarmee de verschillende thema’s naar juiste waarde
afgewogen kunnen worden.
Er een handreiking beschikbaar is voor het borgen van het afwegingskader
Afstemming heeft plaatsgevonden met de regionale omgevingsagenda
Er concrete casussen rondom koppelkansen opgestart zijn ter onderbouwing/toetsing van het
afwegingskader en prioritering (zie bijlage 1)
Overeenstemming bestaat over moment waarop MER opgesteld wordt

PRODUCTEN - Wat gaan we samen maken?
opleveren

A. Landschappelijk afwegingskader
C. Handreiking borging afwegingskader en
afstemming met regionale omgevingsagenda
B. Handreiking koppelkansen
….

TEAM – Wie denkt en werkt mee?
Theo Schulpen

Vught

Inge Kapteijns

Provincie

Edith Roelofs

Aa&Maas

Monique Jansen

‘s-Hertogenbosch

<datum>
<datum>
<datum>
<datum>

Voldoende Opmerkingen
tijd

Status

Peet vd Loo

Enexis

Tobias Renner

RHDHV

Luc Joosten

Wing

PROCESPARTICIPATIE – Wie denkt en werkt mee?
En hoe worden zij betrokken?

Vorm van
participatie
(trede)

Opmerkingen

RES-NOB
Regio NOB

Progr. Transitie Landbouw

Linda Ijsseldijk en Rian
Snijders (Regionale
Omgevingsagenda)
Marion Greidanus
(Regionale
Omgevingsagenda)
Liesbeth de Theije

Progr. klimaatadaptatie

Tobias Renner

Provincie N-B

Periode ->
Deadline

PLANNING & AANPAK – Wanneer bereiken we wat?

mrt-20

mrt-21

<wat is de eerst volgende actie?>
Doelen ‘fijn slijpen’
Werkgroep samenstellen, juiste deelnemers aanhaken
Acties benoemen om doelen te bereiken en uitwerken in de
werkgroep
<werksessie>
<milestones>

BUDGETTEN – Welke kosten gaan we maken?
Budget

<omschrijving>
<omschrijving>

Besteed

€

-

€

-

€

-

€

-

status

<omschrijving>

TOTAAL

€

-

€

-

OPMERKINGEN – Wat is verder relevant om te vermelden?

€

-

