Tien, honderd, duizend

In Atelier Overijssel (www. AtelierOverijssel.nf) vonden we -om ruimtelijke kwaliteit aan het
provinciale handelen te verbinden- de 'schalen' uit: de schaal van 10 voor de grote provinci
ale projecten (zoals de Reevediep Kampen, de N340), de schaal van 100 voor de vlekken op
'de nieuwe kaart' van de provincie (zoals de nieuwbouwlocaties voor wonen en werken) en
de schaal van 1000 voor kleinere veel voorkomende ingrepen die bij,e
. lkaar genomen wel
een grote impact hebben (zoals de stippenwolk van veranderingen dp (voormalige) boe
renerven). Samen vormen ze de verzameling van ruimtelijke veranderingen, elk met een
eigen kwaliteitsopgave en rol voor de provincie. Deze drietrapsraket doet het nog steeds.
De kwaliteit van de 'eigen: provinciale projecten op de schaal van 10 (de grote wateren infrastructuurwerken) mag niet lijden onder slinkende budgetten. Het lijkt erop dat
partijen meer op hun strepen gaan staan en dat doelen eendimensiona/er worden: e�n
dijk is voor veiligheid, een weg is voor vervoer. Terwijl het juist om 'meerlagige' opgaven
gaat: een robuuste dijk hoeft de cultuurhistorie niet weg te poetsen, een sobere weg kan
landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten verbeteren. Daarvoor moeten technici en ont
werpers samen werken aan oplossingen die verschillende belangen en ambities met elkaar
verbinden. Het is bij uitstek de provincie die zich sterk moet maken voor zo'n gemeen
schappelijke aanpak in haar 'eigen' projecten.
Nu groei en krimp gestabiliseerd zijn, staat op de schaal van 100 de kwaliteit van het dorp
als woonmilieu met stip boven aan de agenda. Krampachtig vasthouden aan de oude
criteria, zoals het koste wat kost handhaven van het voorzieningenniveau, is onvoldoende.
Stimuleren van eigenzinnige en karakteristieke dorpsuitbreidingen en centrumprojecten
(zoals destijds bepleit in het project 'Rafels, randen en routes' van Atelier Overijssel) blijft
urgent, zelfs nu de projecten kleiner maar fijner worden.
De dynamiek in de Ovenjsse/se landschappen (uitbreiding van boerenbedrijven, stoppende
boeren, productielandschap wordt woon- en recreatielandschap) blijft vragen om precisie.
Het rijke palet aan landschappen is een grote kracht van de provincie. Om dit kleurrijk en
krachtig te houden is oog voor de breekbaarheid van de kwaliteiten vereist. Daarom is op
de schaal van 1000 (erftransformaties, landschapselementen) een gecombineerde inzet van
provincie (kwaliteitsimpuls aan de voorkant),
gemeenten (kwaliteitszorg en bewaking) en
Het Oversticht (ervenconsulent) onverminderd
nodig.
De kern van de provinciale bijdrage is het
verbinden en vertalen van de verschillende
thema's (water, ecologie, recreatie, woon- en
werkmilieu, energie) in verhalen, program
ma's en beleid. En die verhalen vervolgens
uitdragen en het beleid in samenwerkingspro
cessen inzetten. "'Naar buiten' dus en 'naar
voren' "zouden mijn aansporingen zijn.
Ik wens Overijssel daarbij zorgvuldigheid, tref
zekerheid en een gezonde portie lef toe.
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