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Samenvatting 

Derde domeingesprek Bouw 

Agenda Natuurinclusief 

24 maart 2022 van 10:00-12:30, online via Webex  

 

 

We volgen een route die ons via domeingesprekken leidt naar een ‘Future Search’ werkconferentie om 

gezamenlijk te komen tot de Agenda Natuurinclusief 1.0. Met als doel om een gedeeld toekomstbeeld 

voor Nederland Natuurinclusief in 2050 te creëren en concrete acties tot 2030 te formuleren.  

Op 24 maart vond het derde en daarmee het laatste domeingesprek plaats waarin de groep in gesprek 

is gegaan over mogelijk intenties voor een natuurinclusieve bouwsector. Hieronder volgt het inhoudelijk 

verslag van de derde bijeenkomst. Dit verslag vormt samen met de eerste twee domeingesprekken 

input voor de Future Search waarin alle domeinen samenkomen. 
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Processtappen  
 
Domeingesprekken  
Tijdens het proces van de domeingesprekken is er sprake van een divergerende en een convergerende 
beweging. In het eerste domeingesprek met de domeingroep op 18 november is er ruimte gezocht om 
te kijken naar verschillende beelden. De diverse drijfveren van deelnemers om de bouwsector meer 
natuurinclusief te maken zijn besproken, de opgave is uitgediept en ontwikkelingen en spanningen in 
het natuurinclusief maken van de sector zijn benoemd. Tijdens het tweede domeingesprek is een 
verdiepingsslag gemaakt op de eerder benoemde vraagstukken voor de bouwsector. Tot slot zijn in 
het derde domein gesprek mogelijke intenties voor in de agenda besproken.  
 
Contourenschets  
Als tussenproduct van de gesprekken in alle domeinen is een contourenschets opgesteld die 
weergeeft welke zaken betrokkenen van de Agenda Natuurinclusief belangrijk vinden in de 
ontwikkeling ervan. Het gaat om zowel fundamentele, voorwaardelijke zaken, als om meer domein 
specifieke zaken. Op donderdag 3 februari is deze schets aangeboden aan de Tweede Kamer. De 
stukken zijn te vinden via: Contourenschets Agenda Natuurinclusief.  
 
Future Search 
De Future Search vindt van maandag 11 tot en met woensdag 13 april 2022 plaats, een grote 
werkconferentie waarin er kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen verschillende domeingroepen. De 
domeingesprekken bieden goede input voor deze Future Search en vormen zo bouwstenen voor de 
Agenda Natuurinclusief die uiteindelijk wordt gepresenteerd tijdens de Natuurtop op 17 juni.  
 
Concept intenties vanuit bouw  
Aan de hand van eerdere domeingesprekken zijn mogelijke intenties voor de Agenda samengesteld. 
Deze zijn in een document “Voorzet voor mogelijke intenties en afspraken” beschreven. Dit document 
is voor deze bijeenkomst met deelnemers gedeeld. In het derde domeingesprek is gefocust op de 
mogelijke intenties en zijn deze verder uitgewerkt. Hieronder volgt een inhoudelijk verslag van deze 
intenties.  
 

1. Landelijke visie natuurinclusief bouwen 
2. Verder brengen van natuurinclusieve instrumentaria  
3. Duidelijke normen  
4. Kennis en opleiding: denken en doen  
5. Koplopers ondersteunen 
6. Nieuwe stijl stedenbouwkundig bureau  

 
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/02/03/contourenschets-agenda-natuurinclusief
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Intentie 1: Landelijke visie natuurinclusief bouwen 
We ontwikkelen samen een inspirerende landelijke visie over Natuurinclusief bouwen met daarin 
kwalitatieve en kwantitatieve kaders om scherp te maken wat te doen en hoe dit bijdraagt aan een 
Natuurinclusieve samenleving. Het coalitieakkoord geeft een mooie voorzet, hierop kan de agenda 
voortborduren. De agenda is agenderend voor de toekomst en geeft aan wat er allemaal al gebeurt en 
welke partijen hier op welke manier mee bezig zijn en gaan.  
 

“Aansprekend en inspirerend narratief vanuit het perspectief van de burger” 
 
Visie: Natuurinclusiviteit is de breinaald door alle programma’s heen. De agenda kan geladen worden 
met de gedeelde waarden, intenties en afspraken van en met o.a. Staatsbosbeheer, Landschappen NL, 
Natuurmonumenten, Vogelbescherming NL, Ballast Nedam, KANBouwen, et cetera. De visie kan 
voortborduren op vele initiatieven en afspraken zoals het RLI-rapport, Nationaal Programma Landelijk 
gebied en de afspraak van het coalitieakkoord dat bodem en water sturend moeten zijn en de 
watertoets een dwingender karakter moet krijgen.  
 
Eigenaarschap op de landelijke visie vanuit de Agenda: 

- Verticale arrangement: opdracht vanuit het Rijk, c.q. LNV en IPO, om te komen tot de Agenda; 
- Horizontale arrangement: de invulling van de agenda door alle deelnemende partijen.  

 
Borging van de visie en voorkomen van vrijblijvendheid: naast een wortel is een stok nodig om af te 
komen van de vrijblijvendheid van Natuurinclusiviteit. We hebben duidelijke afspraken 
(klimaatdoelstellingen) en dit moet gewoon gebeuren. Ondanks mooie intenties en afspraken komt de 
natuur weinig terug in de plannen van minister De Jonge en worden er straks duizenden woningen 
gebouwd in gebieden die onder water komen te staan. Om dit te voorkomen moet de Agenda 
agenderen dat hier een organisatie op komt. Er moet budget vrijkomen om de voortgang te 
monitoren, vergelijkbaar met een Deltacommissaris.  
 
Kwalitatieve en kwantitatieve kaders: 

- Kwantitatief: zoveel vierkante meter groente ruimte per woning/ huishouden of persoon; 
zoveel nestgelegenheid; zoveel vierkante meter vegetatiedak.   

- Kwalitatief: scheppen van voorwaarden en abiotische condities passende bij het bodem en 
watersysteem.  

 
Goed opdrachtgeverschap door de hele keten heen: natuurinclusieve uitvoering vraagt om goed 
opdrachtgeverschap, niet enkel door het Rijk. Gemeente Amersterdam is een mooi voorbeeld hoe 
ingezet kan worden op een bepaald percentage biobased bouwen.  
 
Landelijk versus lokaal: sommige (voorlopende) gemeenten hebben een eigen puntensysteem. Niet 
alle gemeenten hebben de capaciteit en kennis om dit te organiseren, en dit zorgt voor een ongelijk 
speelveld. Landelijk systeem met ruimte voor lokale aanvulling gebaseerd op lokale situatie en 
ambities biedt uitkomst. Dit vraagt wel om tempoversnelling want voorlopende gemeenten zullen/ 
kunnen hier niet op wachten.  
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Intentie 2: Verder brengen van natuurinclusieve instrumentaria  
De Agenda zet in op benodigd instrumentarium dat het effect van natuurinclusief zichtbaar maakt. Dit 
gaat niet per se om het ontwikkelen van nieuwe instrumentaria maar om het verder brengen en 
landelijk voorschrijven van bestaande initiatieven. Dit vraagt om meetbare natuurinclusieve doelen bij 
de start van een functiewijziging. 
 
Bij deze intentie gaat het om drie slagen die gemaakt moeten worden: 

1. Bepalen oppervlaktemaat groen (norm is nodig, per woning en/of gebied) 
2. Ruimtelijke netwerken  
3. Definiëren van basiskwaliteit natuur 

 
Normering van groen: voor juiste instrumentaria zijn normen nodig waaraan getoetst kan worden 
zoals een oppervlaktemaat van groen, zie intentie 3. Wel blijft natuur maatwerk, flexibiliteit blijft 
nodig.  
 
Basiskwaliteit natuur: deze moet voldoende richting geven, maar ook niet alles voorschrijven. 
Belangrijk om de mens mee te nemen; wanneer functioneert een groen systeem voor de mens? 
Koppel deze aan een gebiedsgerichte aanpak.  
 
Toepasbaarheid: definiëren van basiskwaliteit leidt niet altijd tot een operationalisering die praktisch 
toepasbaar is. Sommige puntensystemen bieden uitkomst, breng deze samen en kom tot een landelijk 
toepasbaar puntensysteem met vrijheid voor lokale invulling om creativiteit te stimuleren.  
 
Voortborduren op bestaande instrumentaria en initiatieven: er is al veel en we hebben geen tijd om 
nieuwe instrumentaria te ontwikkelen, het water staat al tot de lippen. De Agenda kan agenderen wat 
er al is en hoe publieke-private samenwerking kan helpen om deze verder te brengen en te versnellen.  

o Handreiking Soortenmanagementplan voor gemeenten: wordt nu geschreven voor het in 
beeld brengen van soorten die er leven, wat zij nodig hebben en welke maatregelen dit 
vraagt.  

o NL Greenlabel: 
o Systematiek ontwikkeld met Heijmans: wordt al 5 jaar gebruikt door provincies en 

projectontwikkelaars, en gemeenten nemen dit mee in tenders. Er zijn 3 green deals 
afgerond, hoogleraren hebben het resultaat gevalideerd en gebruikers noemen dit 
helder en makkelijk uitvoerbaar.   

o Kijkt met Naturalis en het RIVM naar een nulmeting op gebiedsniveau: hoe staat het 
gebied ervoor, gekoppeld aan de basiskwaliteit natuur. Dat is schaalbaar. 

o Probleem is nu dat de systematiek gekoppeld zit aan een entiteit, dit vraagt om 
verdere publiek-private samenwerking, een duwtje is nodig.   

 
Verblijfplaatsen stadsvogels en vleermuizen (nestgelegenheid, schuilgelegenheid en voedselplekken): 

in het landelijk instrumentarium is nodig dat elke nieuwbouwwoning deze vanzelfsprekend krijgt. Het 

lijkt erop dat dit al wordt opgepakt. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar gebouwbewonende 

soorten en er wordt deskundigheid betrokken om dit vast te leggen in regelgeving. 

Kwaliteit: Aanpassingen op gebouwniveau zijn redelijk eenvoudig, maar verliezen waarde wanneer 

niet gekeken wordt naar conditieniveau: een vogel heeft ook voedsel nodig en een plek om te 

schuilen. Hetzelfde geldt voor oppervlaktenormen. Een plak gras zegt nog niets over de natuurwaarde. 
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Intentie 3: Duidelijke normen  
Natuurinclusieve bouw vraagt om heldere en uitvoerbare normen. Zonder wetgeving en instrumentaria 
stemt iedereen in, maar wordt niets gerealiseerd. Zie ook het advies van RLI om “in een bestuurlijk 
akkoord minimumvereisten voor gebiedsspecifieke kwaliteiten voor natuur te benoemen.”  
We zien dat eerdere normen, zoals de normering uit 2005, veelal niet worden opgevolgd en dit vraagt 
dus om extra aandacht. Denk aan een programma en financiering, en betrokkenheid vanuit 
verantwoordelijke ministers en het IPO. Het opstellen van normen met zoveel mogelijk partijen draagt 
bij aan draagvlak vanuit de markt én is krachtig naar bestuurders.  
 
We zetten in op duidelijke normen waar je meteen mee aan de slag kunt: 

o Het opstellen en handhaven van een norm van beschikbaarheid van minstens xx groen per 
woning in de buurt. ‘Groen’ betekent in dit onderzoek dat het niet versteend is. In de Nota 
Ruimte wordt 75 m2 groen per woning als ondergrens gezien.  

o De aanwezigheid van ten minste X hectare aaneengesloten groen per buurt. Voor de waarde 
van groen voor biodiversiteit en voor ontspanning en welzijn van mensen, is het van belang 
dat het aaneengesloten is. De WHO adviseert dat om dit effectief te bereiken, er minstens 1 
hectare nodig is.  

o Oude normen komen weer terug: bijvoorbeeld het uitzicht van een woning op x aantal 
bomen. Deze normen zijn er al, maar moeten uitgewerkt om in het programma geborgd te 
kunnen worden.  

o De lokale doorvertaling hierbij niet vergeten, dit moet ook terechtkomen in de lokale 
omgevingsvisies.  

 
Oppervlaktemaat: natuurinclusieve bouw vraagt om een oppervlaktemaat voor alle bouwprojecten. 
Het liefst op landelijk niveau met eventueel lokaal aanvullende eisen op basis van lokale ambities, 
bodemsoort etc. Juridisch kan dit een plek krijgen in de nieuwe Omgevingswet.  

o Moet aangegeven worden waaruit dit kan bestaan: kleine perkjes, een park, zoveel hectare 
aaneengesloten, nabijheidscomponenten, verbindingszones.  

o Besteed aandacht aan binnenstedelijk en buiten-stedelijk.  
o Een oppervlaktemaat zegt nog niets over de kwaliteit: een oppervlaktemaat en de 

basiskwaliteit zijn mooie kaders, en vervolgens ga je integraal sturen en monitoren. Ook 
zonder oppervlakte kun je natuurinclusiviteit toevoegen. 

 
Samen normen maken: in opdracht van Rijk en Provincies en in afstemming met o.a. ministeries, 
projectontwikkelaars, PBL, EDES, VNG, brancheorganisaties woningcorporaties, binnenlandse zaken.  
 
Normering aanpassen per doelgroep: de nieuwbouwopgave voor koopwoningen ligt anders dan die 
voor bestaande sociale huur, kantorendomein en bedrijventerreinen. Zo moet de huursector 
vernieuwen en revitaliseren en hier ligt een grote kans om dit natuurinclusief aan te pakken. De 
verhuurdersverheffing gaat eraf waardoor hier kansen liggen voor groen. Normering ter bescherming 
van sociale huurders is nodig, anders zal groen het verliezen van energie.  

➢ Verschillende gemeenten zijn al bezig met Groennormeringen: Gemeente Utrecht, 
Amsterdam en Den Bosch.  

 
Normering vraagt ook om financiering en programma’s: Natuurinclusiviteit komt nu nauwelijks terug 
in het programma woningbouw. De inleiding geeft aan dat woningbouw ‘integraal’ wordt aangepakt 
maar geeft hier geen invulling aan. Natuurinclusiviteit moet hierin integraal worden opgenomen en 
heeft geld nodig, dit vraagt om druk vanuit andere ministers. Ook de minimumvereisten in de 
actieagenda wonen moeten duidelijk uitgewerkt worden.  
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Intentie 4: Kennisverspreiding en opleiding: denken en doen   
Er is al veel kennis maar deze wordt onvoldoende opgepikt, dit geldt niet enkel voor het domein bouw 
maar voor alle domeinen. De Agenda zet in op goede kennisverspreiding en opleiding. Natuurinclusief 
werken vraagt om een andere manier van doen, en gaat dus niet enkel om ecologische kennis maar 
ook om gedrag en samenwerking. Denk aan samen beleid maken en niet alleen vanuit je eigen koker. 
Er is een groot tekort aan ecologen en dit vraagt om een efficiënte manier van om gaan met de 
beschikbare kennis.  
 
Spoor 1: Natuurinclusief onderwijs: Natuur niet aanbieden als apart vak, maar integreren door alle 
studies en vakken heen, het gaat om techniek, ecologie, gedrag, maar ook organisatiekunde etc. Er zijn 
al veel leuke bottom up initiatieven, met name op het HBO waar geschoolde docenten op aanvraag 
van studenten de handschoen oppakken. Maar om de massa te bereiken is hierop sturing en 
opschaling nodig vanuit OCW (in samenwerking met LNV). Bijvoorbeeld door ROC’s aan elkaar te 
koppelen, samenwerking tussen praktisch (MBO) en theoretisch (universiteit ) te stimuleren. Bouw en 
groen zit nu nog erg gesegregeerd binnen het onderwijs. 
 
Spoor 2: Bij- en omscholing van professionals: we hebben geen tijd om te wachten tot jonge mensen 
zijn opgeleid. Advocaten en dokters volgen verplichte bijscholing. De Agenda kan agenderen en 
onderzoeken of dit ook toegepast kan worden in de bouw. Dit kan via bestaande lijnen als het 
aanbieden van masterclasses en trainingen via KANBouwen/ koepelorganisaties. Maar de kleinere 
organisaties bereiken is eventueel mogelijk door het aanbieden van trainingen betaalt uit TKI 
(Topconsortium Kennis en Innovatie)-gelden, zoals de zadelregeling met vouchers voor professionals. 
Dit wordt al gedaan in de landbouw, dit kan worden afgekeken en naar de bouw worden gebracht.  
 
Richtsnoeren voor gemeenten en waterschappen: Gemeenten geven aan ondersteuning nodig te 
hebben, zij missen veelal capaciteit en kennis. Een brochure voldoet niet, het gaat echt om interactie, 
uitproberen en oefenen.  

o Een genoemd voorbeeld is het initiatief ‘Steunpunt erfgoed’ waar gemeenten konden 
aankloppen voor hulp toen dit overging naar gemeenten. Deze in een ‘2022 jasje’ steken: 
geen incidentele cursus maar een permanent verband. Vanuit VNG, IPO en Unie van 
waterschappen. Een gebiedsgerichte ‘community of practice’.  

 
Kennisprogramma of lectuur natuurinclusieve bouw: meer onderzoek op het gebied van natuur blijft 
altijd wenselijk.  
 
Beheer: Goed beheer en onderhoud van het aangelegde is cruciaal om de doelen te bereiken, kennis 
en kunde ontbreekt hier veelal en vergt aandacht.  
 
Kennis samenbrengen en verspreiden: Agenda kan partijen samenbrengen en goede voorbeelden 
verspreiden. Bijvoorbeeld via koepelorganisaties of KANBouwen of een nieuw platform. Kijk ook hoe 
dit bij Kennisprogramma Deltaplan Biodiversiteit gebeurt. 
 
Interdisciplinair natuurinclusief denken en doen: natuurinclusieve bouw vraagt om het samenbrengen 
van alle disciplines in projecten. Stedenbouwkundigen zouden alle expertises moeten meenemen: 
Wat maakt dat natuurinclusiviteit daar nu nog weinig naar voren komt?  

o Inrichten van nieuwe processen: proces natuurinclusiviteit meetbaar maken en de juiste 
mensen en kennis op het juiste moment aan tafel krijgen. Dus ecologen en beheerders naar 
de voorkant van het proces brengen; 

o Voor alle expertises betekent dit dat zij bewust moeten zijn van het feit dat zij niet alle kennis 
in huis hebben en dit actief moeten halen bij anderen; 
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o Ook op gemeente- en provincieniveau betekent dit dat verkokering actiever moet worden 
tegengegaan. Zij zijn gebaat bij omscholing tot integraal werken;  

o Het CROW biedt hulp over hoe de openbare ruimte voor auto en fiets moet worden ingericht, 
denk aan handboeken, normering, materiaalgebruik en ontwerprichtlijnen. Natuurinclusiviteit 
krijgt tot op heden weinig aandacht bij CROW. In gemeenteland is CROW een 
gerenommeerde vraagbaak en als natuurinclusiviteit daar goed tussen de oren zit maak je een 
slag. Wel vraagt dit om duidelijke input, als je niet weet wat je wilt laten vastleggen kan CROW 
niet helpen.  

 
 

Intentie 5: Koplopers ondersteunen   
De kleine groep met koplopers die Nederland kent als het gaat om natuurinclusief bouwen 
ondersteunen we zoveel mogelijk. De ondersteuning maken we praktisch en de geleerde lessen van de 
koplopers onderzoeken we en delen we om opschaling te realiseren. We tappen af tegen welke 
belemmeringen ze aan lopen en helpen mee bij het oplossen van de drempels zonder keurslijven te 
maken of het onderscheidend vermogen te ondermijnen. 
 
Van abstract naar praktisch:  

- Goede voorbeelden delen 
- Do’s en don’ts 
- Neem een voorbeeld aan de Checklist Groen Bouwen van BAM in samenwerking met de 

Vogelbescherming: Heeft het gebouw dakpannen > Ja / Nee > advies.  
 
Learning community voor koplopers: zo kunnen zij hun kennis goed halen en brengen en wordt snel 
duidelijk waar drempels zitten. Het KAN Platform kan hier goed bij helpen, dit platform zorgt ervoor 
dat koplopers alles wat zij leren zoveel mogelijk opschrijven en verspreiden op het internet z odat 
anderen hier ook kennis van kunnen nemen. Concrete tips en tricks worden gedeeld door deelnemers.  
 
Differentieer in groep koplopers: verschillende organisaties (architecten, ontwikkelaars, beheer & 
onderhoud) hebben allen een ander jargon. Daarnaast hebben zij andere ondersteuning nodig. Zo 
heeft een gemeente voor goed opdrachtgeverschap hulp nodig bij een uitvraag, terwijl een architect 
hulp nodig heeft voor goede natuurinclusieve ontwerpen.  
 
Ambitieuze doelen stellen: de bouwwereld reageerde erg onzeker over de klimaatcriteria, terwijl 
tegenwoordig nog energiezuiniger wordt gebouwd dan gehoopt. Het kan dus geen kwaad om 
ambitieuze criteria te stellen. Daag de bouwwereld uit.  
 
Opschaling: de groep koplopers is nog erg beperkt. Opschaling is een transitie en een andere manier 
van werken. Met alleen de gunfactor en individuele effort bereik je geen opschaling. Knelpunten op 
kennis, financiering en normering moeten worden aangepakt. Achterblijvers zijn met name 
ontwikkelaars en bouwers, slechts 5 van de 33 ontwikkelaars zijn koploper. Wel zijn bouwmensen 
volgzaam: als zij zien dat de concurrent iets goed heeft uitgezocht, leren zij daarvan en gaan zij daar 
achteraan. Goede voorbeelden delen doet er dus toe.  
 
Drempel = Kwetsbaarheid door afhankelijkheid van koplopers van individuen: koploper organisaties 
zijn vaak koploper omdat daar een paar gepassioneerde individuen hard werken aan het agenderen 
van natuurinclusiviteit. Wanneer natuurinclusief werken in de mensen zit, en niet geïnternaliseerd is in 
de organisatie, is dit erg kwetsbaar.  
 
 

 



8 
 

Intentie 6: Nieuwe stijl stedenbouwkundig bureau  
Deze stelling is bedoeld als testopstelling waarbij alle disciplines bij elkaar worden gebracht die nu 
moeilijk met elkaar communiceren. De aanname is dat als een ecoloog, stedenbouwkundige en 
projectontwikkelaar samen gebracht worden, deze met elkaar problemen kunnen tackelen.  
 

Voor de laatste intentie is geen draagvlak binnen de groep deelnemers. Als de juiste opdrachten er zijn 
zal de markt reageren. Er is al veel expertise binnen verschillende bureaus van projectontwikkelaars of 
stedenbouwkundigen in het algemeen. Voor gemeenten moet misschien nog aandacht zijn. Wel werd 
het belang van een integrale aanpak van vraagstukken onderstreept. Het zou goed zijn dat er meer 
integraliteit in de opgaven komt en dat expertises elkaar weten te vinden. Voorkeur is dat integrale 
aanpak binnen het proces wordt geborgd en niet  binnen een instelling.  
 
 

Natuurinclusieve bouw in de Agenda:   
❖ Intenties zijn nog erg vrijblijvend en om een natuurinclusieve bouw te realiseren moeten deze 

scherper: een manifest met concrete (smart) doelen en monitoring.  
❖ De agenda moet gebruikmaken van het momentum: Het RLI rapport geeft de urgentie van 

natuurinclusiviteit aan, en benadrukt nogmaals de boodschap van de Agenda.  
❖ Tegelijkertijd past er een nederigheid, omdat er veel opgaven zijn, desondanks moet 

natuurinclusiviteit op alle tafels liggen.  
❖ De agenda kan bestaande processen benutten en agenderen, en moet oppassen om lopende 

processen niet af te remmen.  
❖ We hebben nog geen programma en financiering: zonder duidelijk gelabeld geld gebeurt er 

weinig. Financiering zal grotendeels vanuit LNV moeten komen.  
❖ Natuurinclusiviteit begint een ‘jeukterm’ te worden, het gaat niet alleen om de natuur maar 

de bijdrage van de natuur aan onze samenleving, welbevinden, sociale cohesie en veiligheid 
(van water tot aan criminaliteit). Het pakkende verhaal, het narratief, is daarom erg belangrijk.  

❖ Bewindslieden hebben behoefte aan concreetheid en praktische voorbeelden om te begrijpen 
wat natuurinclusief betekent. De Agenda Natuurinclusief wordt overal genoemd, maar 
mensen weten nog niet wat deze gaat doen. De komende weken wordt eraan gewerkt dat 
mensen, en vooral bestuurders, snappen dat je niet zonder natuur kan. Zonder ecologie geen 
economie. 

❖ Goede balans zoeken tussen stip op de horizon (2100, 2050, 2030) en concrete acties voor de 
komende weken, maanden en jaren.  

❖ Tot slot: krachten van uit de samenleving zijn nodig en blijven nodig om de Agenda 
betekenisvol te laten zijn.  

 
Vervolgstappen:  

➢ Gemeenten zitten momenteel niet aan tafel. Zou goed zijn als er nog een gemeente kan 
aansluiten bij de Future Search om te horen wat de daadwerkelijke behoefte bij gemeenten is 
en daar acties aan te koppelen. Contact wordt opgenomen met gemeenten Utrecht en 
Tilburg.  

➢ Na de Future Search komt de groep nog een keer bijeen voor een terugkoppeling en het 
bespreken van mogelijke vervolgacties.   

➢ Mogelijk wordt tijdens de Natuurtop een moment georganiseerd om bijeen te komen met 
mensen uit de domeingroepen, om de oogst verder uit te werken.  


