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PLEIN 1 

De komende maanden komt PLEIN 1 terug met een aantal 
inspirerende bijeenkomsten! Wij sturen je graag de eerste 
aankondigingen toe en nodigen u uit zich alvast aan te melden! 

Wij nodigen u uit voor 3 bijeenkomsten op PLEIN 1

De provincie Zuid-Holland werkt nauw samen met medeoverheden, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en 

inwoners. Participatie is hierbij van essentieel belang. We nodigen u 

graag uit om op 23 mei met ons in gesprek te gaan over wat er komt 

kijken bij succesvolle participatie, welke principes daarbij centraal 

zouden moeten staan en wat mooie voorbeelden van participatie zijn. 

Via deze bijeenkomsten hopen we voornamelijk  zoveel mogelijk van 

elkaar te kunnen leren.

 

De provincie Zuid-Holland wil namelijk een volgende stap 

zetten op het gebied van participatie. Door de grote uitdagingen waar 

de provincie voor staat en door de veranderende samenleving is het 

noodzakelijk om ons beleid en onze projecten nog zorgvuldiger af te 

stemmen met onze partners en omgeving, samen te werken en mee 

te werken op de initiatieven van anderen. Dit ook in het kader van de 

aanstaande invoering van de omgevingswet. We ontwikkelen bijvoor-

beeld diverse serious games om participatietrajecten te ondersteunen 

en denken na over welke spelregels er bij participatie komen kijken. 

Op 23 mei voeren we graag het gesprek hierover aan de hand van een 

introductie van gedeputeerde Floor Vermeulen, een bijdrage van pro-

vinciesecretaris a.i. Jan van Ginkel en diverse interessante workshops. 

Meld je aan

Participatie en Serious Gaming 23 mei 2018 09.30-11.30

Vitaliteit kleine kernen 24 mei 2018 14.30-16.30

›
›

https://www.enqueteviainternet.nl/Response.aspx?survey=plein1_participatieenseriousgaming&NoCache=a6c974ad-a973-4f17-911d-45b0b1d03ad0


De stromen van energie, grondstoffen en voedingsstoffen zijn het kloppend 

hart van stad en land in provincie Zuid-Holland. In plaats van te vechten 

tegen de sediment-stromen (door 

oeverloos te baggeren), de nutriëntenstromen ongebruikt door Zuid-Holland 

laten stromen, eindeloos veel energie naar lucht en water laten lekken, 

overslag zonder overwaarde en ga zo maar door, gaan we naar méér en béter 

gebruik maken van de kracht van de natuur. Of zelfs, de natuurlijke draag-

kracht weer groter laten worden. Zuid-Holland heeft met haar Zandmotor 

heeft al een aardig ‘trackrecord’. Tijdens deze PLEIN1-bijeenkomst willen 

we u inspireren met nieuw onderzoek van o.a. FABRICations/Kamangir en 

Metabolic in het kader van de Energie-agenda en Circulair Zuid-Holland. Zij 

brachten grondstofstromen en kansen voor de energie-infrastructuur van de 

toekomst in kaart. We hebben een grote opgave in CO2-reductie, verduurza-

ming van onze energievoorziening en we werken toe naar een 100% circulair 

Zuid-Holland. Hoe hangen deze opgaven samen? Waar zitten de ‘knoppen’ 

waar we aan kunnen draaien?

Dit is ook een startmoment om samen met jou richting te geven aan een 

nieuwe toekomstverkenning voor Zuid-Holland. Sinds het rapport “Stedelijk 

Metabolisme” door FABRICations in 2014 (Internationale Architectuur Biën-

nale Rotterdam) zijn we bijna vijf jaar verder. Het is tijd voor een vervolg. 

We willen een zoektocht organiseren naar deze nieuwe opgaven. We gaan 

kansen verkennen samen met ontwerpbureaus, ecologische onderzoeksbu-

reaus en met mogelijke nieuwe technieken zoals remote sensing. Kunnen we 

de stromen ook echt, liefst real-time, in kaart brengen? Kunnen we zo samen 

een wenkend perspectief voor Zuid-Holland ontwerpen, inclusief een con-

creet handelingsperspectief ? Doen jullie mee? Meld je aan

Met de Stromen mee 7 juni 2018 - 11.30-14.00

Vitaliteit kleine kernen 24 mei 2018 14.30-16.30
De Provincie Zuid-Holland kent veel kleine kernen. Ook is er een grote 

variëteit in het type kleine kernen. De opgaven lopen uiteen. Evenals 

leefbaarheid en vitaliteit. Op verschillende manieren doet de provin-

cie Zuid-Holland onderzoek naar de leefbaarheid en vitaliteit in kleine 

kernen. Zowel op het schaalniveau van het regionale netwerk, wat in 

Zuid-Holland dynamisch is, als op het schaalniveau van kernen ansich 

wordt hier aandacht aan besteed. Graag gaan we met u in gesprek over 

dit thema. Dorpspaspoorten, goede voorbeelden, verhalen uit de regio’s 

en netwerkanalyses passeren onder andere de revue. Meld je aan
›

https://www.enqueteviainternet.nl/Response.aspx?survey=plein1_metdestromenmee&NoCache=00bc4fd7-d62f-4451-b78c-5874bddc3eb0
https://www.enqueteviainternet.nl/Response.aspx?survey=plein1_vitaliteitkleinekernen&NoCache=f8d7b7e1-183c-43d5-8848-c402caebcdcb

