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VERSLAG
GRIP OP DE MAAS BIJEENKOMST
VOORBEREIDINGSTEAM + PERSPECTIEFTREKKERS
DATUM:

4 oktober 2016

PLAATS:

De Bouwcampus, Van der Burghweg 1, Delft

TIJD:

9.30 – 12.00 uur

Aanwezig:
Marlène van Gessel, Henry Tuin, Eric Drieënhuizen, Jaap van der Weele, Tom Raadgever, Wim van Hengel,
Albert Barneveld, Katja Oostendorp, Maarten van der Vlist.

Afwezig:
Bilal Akdeniz, Hessel Voortman, Manon Jütte, Marcel Hertogh, Paul Keursten, Andre Welberg, Ad van ’t
Zelfde, Jacqueline Klaver.

OPENING
Voor de zomer hebben de perspectieftrekkers aangegeven dat zij dieper in willen gaan op de manieren
waarop funding gegenereerd kan worden voor prototyping van hun perspectief. Belangrijk hierbij is dat
funding niet alleen gaat over financiering, maar ook over waardecreatie, contacten en kennis. Vandaag is dit
het centrale thema.

Jaap van der Weele kondigt aan dat hij per 1 november aan een nieuwe uitdaging begint. Helaas stopt hij
daarom met zijn bijdrage aan Grip op de Maas. Tom Raadgever zal vanaf nu zijn rol overnemen.

TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN DOOR WIM VAN HENGEL
Aan de hand van de bijgevoegde PowerPoint presentatie blikt Wim terug op het proces Grip op de Maas sinds
2 juni 2105. Zijn laatste slide laat zien dat er op meerdere plekken gewerkt wordt aan de vervangingsopgave
van de stuwen in de Maas. Ons traject Grip op de Maas is er daar een van. Sommige van de initiatieven zijn
ontstaan door of vanuit Grip op de Maas, anderen hebben een andere oorsprong. Op al deze plekken is
sprake van dynamiek en de initiatieven hebben een onderlinge wisselwerking.

I&M organiseerde vorige week een workshop waarin zij constateerden dat zij bij vervangingsopgaven op zoek
zijn naar 1. Leidende principes om het op te lossen en 2. Triggers die de aanleiding geven om het hele
systeem te veranderen.
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Bij de stuwen in de Maas en het Julianakanaal gaat Wim van Hengel nu een plan van aanpak schrijven voor
een op te stellen regioadvies zodat de vervangingsopgave van de stuwen in de Maas op de agenda komt.

In de discussie n.a.v. de presentatie ontstond het beeld dat het proces twee kanten op gaat:

HOOG - beleid triggers/ leidende principes - zorgt voor VERBINDING

&

LAAG - perspectieven die laten zien wat mogelijk is - zorgen voor VERLEIDING

Het proces werkt wanneer HOOG en LAAG elkaar steeds weer ontmoeten en inspireren.

DE PERSPECTIEVEN
Een aantal van de perspectieftrekkers hebben een A4 voorbereid waarin staat waar zij staan m.b.t.
prototyping van hun perspectief. De A4's zijn besproken en deze worden - na verdere aanscherping - op de
website van De Bouwcampus geplaatst. Voor de perspectieven Radicale Maas en Ballonnen & Bakstenen
vindt eerst een vervolggesprek plaats om de insteek van deze perspectieven verder vorm en inhoud te geven.

AFSLUITING
Marlène geeft aan dat zij behoefte heeft om de volgende bijeenkomst op 3 november met beleid over leidende
principes gezamenlijk voor te bereiden. Inmiddels is een uitnodiging verstuurd om dit op 20 oktober te doen.
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