Datum: 1.06.2018
Aan: Geïnteresseerden in het Symposium Ecodorpen en overheden: samen voor duurzame ambities
[Symposium over de meerwaarde van ecodorpen]
Locatie en datum
Holstohus Olst
Donderdag 27 september, 10.00u (inloop) – 16.30u (met netwerkbijeenkomst aan het eind)
Doelgroepen
− Overheden (provincies en gemeentes), bestuurders en beleidsmakers, provinciale organisaties
− Ecodorpinitiatieven, in verschillende fasen van ontwikkeling
− Financiers, bouwers, architecten, projectontwikkelaars, corporaties
− Onderzoekers en studenten
Burgerinitiatieven in de omgevingswet
In gemeenten verandert veel. In de ruimtelijke ordening is de belangrijkste verandering de invoering van de omgevingswet,
met heel veel uitdagingen. In die wet is ruimte voor (sociale) burgerinitiatieven ‘van onderaf’. Het kan lastig zijn om de
ruimte voor die initiatieven te ondersteunen. Overheden en burgers begrijpen elkaar niet altijd even goed. De
initiatiefnemers hebben soms hulp nodig om een initiatief op de juiste wijze op de agenda te krijgen. Dat is in ieder geval zo
op het gebied van de duurzaamheidsopgave en de uitwerking van omgevingsvisies.
De duurzaamheidsopgave is te groot voor overheden alleen. De opgave gaat onder meer over de productie van duurzame
energie, het aanpakken van de klimaatverandering, versterken van lokale werkgelegenheid, lokale voedselproductie en het
halen van veel van de ‘Sustainable Development Goals’. Meer burgers organiseren zich en nemen zelf initiatief om een
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een prettige leefomgeving. Gemeenten kunnen een inspirerende en
verbindende rol vervullen binnen deze ontwikkeling.
In de afgelopen jaren zijn in verschillende gemeenten Ecodorpen-initiatieven ontwikkeld. Nederland kent op dit moment een
klein aantal bestaande ecodorpen, maar een veel groter aantal nieuwe initiatieven, die kunnen bijdragen aan de
gemeentelijke opgaven. Toch is het lastig om de ecodorpen daadwerkelijk van de grond te laten komen: er is weinig grond
beschikbaar, de grondprijs is hoog en lokale overheden herkennen nog onvoldoende de bijdragen van ecodorpen aan
gemeentelijke ambities. Tegelijkertijd geven maatschappelijke ontwikkelingen kansen voor ecodorpen, zoals meer aandacht
voor klimaatveranderingen en circulaire economie.
De rol van Ecodorpen
Een ecodorp is een particulier initiatief voor een ecologische leefgemeenschap waarin werken, de manier van leven en de
kijk op de wereld zijn verbonden. In een ecodorp is ruimte voor sociale ondernemingen, gericht op een duurzame en
zelfvoorzienende toekomst met aandacht en zorg voor de medebewoners. De Nederlandse ecodorpen zijn georganiseerd in
het Nederlandse ecodorpennetwerk (www.ecodorpennetwerk.nl). Inwoners van ecodorpen nemen actief deel aan
activiteiten van de lokale overheden en de directe omgeving. In Europa zijn al honderden ecodorpen gebouwd (http://geneurope.org/about-us/ecovillages/index.htm). In Nederland is zeker ruimte om meer ecodorpen te bouwen.
Doel Symposium
Het Ecodorpen Netwerk organiseert dit symposium om initiatiefnemers, provincies, gemeenten en geïnteresseerde partijen
bij elkaar te brengen en elkaar te laten begrijpen. Het symposium geeft inzicht in de mogelijke rol van ecodorpen voor de
ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving en de duurzaamheidsdoelstellingen van de wereld. Het symposium sluit
af met het vastleggen van een strategisch partnerschap van de Gemeenten duurzame ontwikkeling, een of meer provincies
en het ecodorpennetwerk.
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Programma
Het geplande programma van het symposium kent drie hoofdonderdelen:
• De waarde van ecodorpen, met sprekers uit Europa en Nederland
• Kennis delen over praktijkervaringen van samenwerkingen tussen lokale overheden en ecodorp-initiatieven in
Nederland (de successen en de belemmeringen)
• Verdiepende discussies tussen lokale overheden en initiatiefnemers (het in beweging krijgen van processen,
oprichten van lokale coöperaties, ervaringen met zelfbouw, ervaringen met regelgeving, etc.).
De dag wordt afgesloten met de oogst van de dag: hoe communiceren gemeenten en ecodorpen beter met elkaar om de
ontwikkeling en bouw van meer ecodorpen in Nederland mogelijk te maken?
Dit symposium geeft ondersteuning aan lokale overheden en ecodorpinitiatieven
• Het geeft informatie en inspiratie van ecodorpen in Nederland en Europa
• Het brengt mogelijke partners samen
• Het laat de (meer)waarde van ecodorpen zien
• Het identificeert successen en belemmeringen en de mogelijkheden om knelpunten op te heffen
• Samen ontwikkelen van benodigde instrumenten om ecodorpen mogelijk te maken
Als je vragen hebt over het symposium, neem dan contact op met Koen de Kruif: info@ecodorpennetwerk.nl.
Hartelijke groeten,
Namens het Ecodorpen Netwerk Nederland
Koen de Kruif
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