Voorbereiding adviessessie
Landschappelijke inpassing & ruimtelijke kwaliteit
Voorbereiding
Voorafgaand aan de adviessessie is er vanuit het
projectteam voorbereiding nodig om tot een optimaal
resultaat te komen. De basis voor de sessie is een
goed beeld van het gebied, de opgave en eventuele
meekoppelkansen bij alle betrokkenen.
Daarnaast is kennis van het beleid van de eigen
organisatie op dit thema en de inhoud van de HWBP
handreiking ‘landschappelijke inpassing & ruimtelijke
kwaliteit’ noodzakelijk.
Aanwezigen
De sessie zal verzorgd worden door twee tot drie
collega beheerders die expert zijn op het gebied van
inpassing en ruimtelijke kwaliteit. Bij de sessie is de
aanwezigheid van de projectmanager, de technisch
manager en omgevingsmanager gewenst.
Afhankelijk van de fase waarin het project zich
bevindt, geldt dit ook voor de contractmanager.
Uiteraard is het hele team welkom om aan te sluiten.
Daarnaast heeft het een toegevoegde waarde om
een gebiedsdeskundige uit te nodigen die later vanuit
het bevoegd gezag ook betrokken is bij goedkeuring
van het project. Aan het eind van de sessie is
aanwezigheid van de interne opdrachtgever gewenst.
De dag zelf
Om de adviseurs een goed beeld te geven van het
gebied is het mogelijk om vooraf een veldbezoek te
organiseren of de adviessessie op locatie te houden.
De adviessessie begint met een presentatie van het
gebied, de opgave en eventuele meekoppelkansen
verzorgt door het projectteam. Hierna volgt een
presentatie van de gebiedsdeskundige over de
gebiedsvisie en bestaande waarden in het gebied.
Vraag deze persoon om dit voor te bereiden en stem
waar nodig af.
Vervolgens staat een analyse van het gebied en een
inventarisatie van mogelijk risico’s en kansen op het
programma. Daarna wordt het ambitieniveau
bepaald op basis van de geformuleerde opgave voor
ruimtelijke kwaliteit. De projectteam stelt onder

begeleiding van de adviseurs het specifieke proces
met de bijbehorende producten en kwaliteitsborging
op.
De sessie wordt afgesloten met een presentatie aan
de interne opdrachtgever, waardoor deze direct
meegenomen wordt in het proces en borging van de
vervolgafspraken. Het eindresultaat vormt de input
voor het Plan van Aanpak op het thema
landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit.
Benodigdheden bij de sessie
Kaartmateriaal
Schetspapier en tekenmateriaal
Flip-over
Nog vragen?
De projectbegeleider helpt bij het organiseren van
een adviessessie die het beste aansluit bij jullie
behoeften. Neem bij vragen dus direct contact op
zodat jullie het optimale uit de adviessessie kunnen
halen.
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