
Ontwerp-alterna+ef	III	
Samen	de	leefomgeving	maken	
Een ontwerp-alterna-ef  waarin het 

ini-a-ef voor de inrich-ng, het gebruik 

en het beheer van de leefomgeving ligt 
bij bewoners, bedrijven en 

maatschappelijke organisa-es. Niet de 
inhoud, maar par-cipa-e vormt de 

leidraad. Ini-a-ef komt uit de 
samenleving, de overheid faciliteert. 

Ini-a-even worden gedragen door 
gelijkgestemden, die onderlinge 

samenwerking zoeken voor hun 
maatschappelijke missie. Wie mee wil 

doen, moet iets bijdragen.

Ontwerp-alterna+ef	I		
Ruimte	voor	ontwikkeling	
Een ontwerp-alterna-ef waarin het 
realiseren van economische groei en 
maatschappelijke ontwikkeling centraal 
staan. De inrich-ng van de leefomgeving 
moet de randvoorwaarden bieden voor 
ondernemerschap, nieuwe ini-a-even in 
de samenleving of nieuwe natuur. De 
randvoorwaarden worden helder en 
logisch geformuleerd met oog voor 
duurzaamheid en omgevingskwaliteit, 
maar zodanig dat er kansen zijn voor 
nieuwe ini-a-even.
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Ontwerp-alterna+ef	IV		
Ruimte	voor	verbeelding	
Een ontwerp-alterna-ef waarin een 

op-mis-sch getoonzet ruimtelijk concept 

een wervend toekomstperspec-ef schetst. 
Voorbeelden: de smart city, groene 

mobiliteit, de cirulaire wijk. Met een 
‘werkelijk vernieuwende aanpak’ of 

‘disrup-eve technologie’ is in de nabije 
toekomst de veilige en gezonde 

leefomgeving echt realiseerbaar. Met 
flexibele randvoorwaarden hebben 

ini-a-efnemers alle ruimte voor hun 
crea-viteit en experimenten, ook al is er 

onzekerheid over het resultaat.

Ontwerp-alterna+ef	II	
Unieke	gebieden		
Een ontwerp-alterna-ef waarin het 

unieke (landschappelijke) karakter van 

een gebied centraal staat. De behoeLe 
aan instandhouding van de tradi-onele 

bouwstenen van de fysieke 
leefomgeving is leidend, zoals de 

waterhuishouding, het 
cultuurhistorische landschap, 

industrieel erfgoed en natuur. 
Verschillen tussen gebieden mogen 

bestaan, omdat ze elk een herkenbare 
iden-teit hebben waar mensen trots 

op zijn en die belangrijk voor ze is.
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