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In cocreatie met

Naar een veerkrachtige Waddenecologie en transitie naar duurzaam medegebruik
Opdrachtgevers: LNV, I&W-RWS, SBB, Waddenprovincies, CWN / opvolging: RWS
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Lange termijn verkenning bereikbaarheid en mobiliteit
Waddeneilanden
Opdracht
•

PRW opdracht: “maken van een schets voor het inrichten van het benodigde proces voor de bereikbaarheid op de
lange termijn (2050)” : “transitieschets” gereed eind 2020

Waarom een lange termijn verkenning?
•

Morfologische ontwikkelingen: aanhoudende “zandhonger” > sterk groeiend “baggerbezwaar” > ecologisch
ingrijpen / uitstoot / €’s

•

Klimaateffecten > zeespiegelstijging ?!

•

Technologische mobiliteitsontwikkelingen

•

Grote verduurzaamingsambities > emissieloze mobiliteit ?!

•

Onvolhoudbaarheid ?! > systeemvraag ?! > transitievraag ?!

•

En …toekomstig “landingspunt”: nieuwe concessie 2029 !

Transitieschets in cocreatie met
•

Actoren in het gebied en in het mobiliteitsysteem

•

Transitiekundigen (Green Bridges, Drift, Urgenda, We love Earth)

Wat hebben wij (tot dusver) aangevoeld, gezien & geleerd …
(proces intern RWS 2016 ~ PRW 2019 ~ heden)

Persoonlijk drive
• Intrinsieke interesse in (complex van) vraagstukken / systeemvragen / lange termijn / OER
• Huh? / verwondering / overtuiging / aan de slag / #komopnou / maatjes / volhardend zijn
• In eerste aanvang (RWS) geen opdracht, wel toestemming opgehaald / nu opdracht PRW / GAW2050 i.o

Waarden Waddenzee Werelderfgoed centraal i.t.t. belangen van partijen
•

Telkens weer terug naar onze unieke “gebiedswaarden” en “gevoelsbeleving” die mensen verbindt

•

Eigen waardegedreven concept Greenzone ontwikkeld / intent statement / leidende principes
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Werkwijze & aanpak
•

Blijf eerst maar eens weg bij rol, taak en positie (governance) discussies

•

Maak gebruik van innovatie- & ontwerptools: b.v. DesignThinking / Backcasting
•

cognitie & creativiteit !

Organiseer vrijdenk omgevingen in het gebied en in het probleem: WADLAB

•
•

Hackathon 2018 / Ecothon 2019 / Techno-scan / Expertsessie / …

•

persoonlijke titel / codes / geen hypotheek / energieken, frisdenkers, dwarskijkers vooral ook van buiten / artefacten

•

(Ontwerpend) onderzoek: “knoppen”, “ feitenoverzicht”, “ gluren bij de buren”, …

•

Trouw aan eigen aanpak, maar luister goed … / intuïtief & joyfull …
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Relatie
Investeer (fors) in in- & externe gesprekken met verschillende actoren

•
•

inhoudelijk, beleidsmatig, innovatie & vernieuwing, management / beslissers

•

kans: klasje Transitiemanagement I&W op dit thema / deel inzichten / creëer gezamenlijke ervaringen

•

Wie doen er toe op welke wijze

•

Bieden partners aanpalende kansen ? (b.v. Eilanden op Eigen Kracht, Rijksrederij, Waddenhavens)

•

Samen, samen, samen … /er is niet 1 eigenaar van de transitie / coalition of the willing

Proces (gaandeweg ontwikkelend)
•

Van initiatief > naar “mogen verkennen” > naar systeemvraag > naar transitieproces!

•

Van zelf doen naar co-creatie met (transitie)deskundigen (transitie-analyse, -perspectief & -paden)

•

Parallel investeren in beleidspoor (haakjes maken) en ontwikkel- & onderzoekspoor (innovatie / niches)

•

Sta jezelf toe het vraagstuk zich te laten ontwikkelen (bv. Leefomgeving Waddeneilanden centraal) en pivoteer
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Inhoudelijk (persoonlijk gevoel)
•

…doemt maatwerk op ?! …

•

…combinaties van oplossingen ?! …

•

…living Lab “grenzen stellen aan” ?! …

•

…kansen op waardeversterking ! …

•

…van probleemoplossend in het nu, naar innoverend voor morgen !

Tjonge  …
• …de systeemvraag stellen roept snel de “reflex van bedreiging” op …
• …echt vooruitdenken is voor velen lastig … / …neiging tot extrapolatie van bestaande inzichten…
• …tijdelijkheid en vluchtigheid van energie bij anderen … en wat doet dat bij jou ? …
• …kost veel doorlooptijd…en volharding….en koffie…en
• …het echte co-creatieve proces “PRW-transitieschets” is pas net gestart…

#komopnou !

https://youtu.be/9avF2TAerrU
https://www.waddenzee.nl/fileadmin/content/Dossiers/Overheid/Wadlab_Greenzone/Video/video%20wadlab.mp4

Afbakening Transitieschets
Scope
•

gehele NL-waddengebied (mogelijk leren van Duitsland & Denemarken)

Focus
•
•

Bereikbaarheid Waddeneilanden TVTAS (in samenhang en met verschillen)
Op de verbindingsschakel Waddenzee, in perspectief van de logistieke keten (landzee-eiland)

Uitgangspunten
•
•
•
•
•

Veiligheid & bereikbaarheid Waddeneilanden blijven gewaarborgd
Mobiliteit en bereikbaarheid als middel voor leefbaarheid op de eilanden (wonen,
werken en recreëren)
Ecologie en economie in balans
Kernwaarden Waddengebied centraal (natuur, rust, ruimte, donkerte)
Waddenzee Werelderfgoed !

