
  

 

persbericht, 4 december 2018 

Minister Van Engelshoven (OCW) neemt 

publicatie over rol ontwerpsector bij 

klimaatadaptatie en energietransitie in 

ontvangst 
 
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de publicatie ‘KEER’ met 
resultaten van het ‘Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma’ en pleit voor een nieuw 
nationaal programma voor een geïntegreerde aanpak van het energie- en 
klimaatvraagstuk. 
 
Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) nam gisteren de publicatie ‘KEER’ in 
ontvangst uit handen van Syb Groeneveld van het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie. Nederland moet op de schop de komende jaren. De verandering van 
het klimaat dwingt ons opnieuw te kijken naar onze leefomgeving. De kennis 
van ruimtelijk ontwerpers en erfgoedspecialisten is hierbij essentieel, blijkt uit de 
publicatie. Bovendien is regie vanuit de nationale overheid van belang voor een 
effectieve aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk. 
 
Syb Groeneveld, directeur-bestuurder Stimuleringsfonds:  
“Als Stimuleringsfonds zien we dat de kracht van de ontwerpsector nog te weinig wordt 
benut bij de uitwerking van grote maatschappelijke vraagstukken zoals nu op het gebied van 
energie en klimaat. Ontwerpers hebben twee cruciale kwaliteiten die kunnen helpen om een 
pad te effenen richting oplossingen en betekenis: verbindings- en verbeeldingskracht. Zij 
kunnen creativiteit en kennis combineren met een analyse van maatschappelijke 
vraagstukken én zijn in staat om die te verbeelden tot een aantrekkelijk, innovatief en 
toekomstbestendig Nederland.” 
 
pleidooi voor nationaal programma en regionale strategieën  
De zestien projecten uit het ‘Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma’ laten zien dat lokale en 
regionale initiatieven richting klimaatadaptatie en energietransitie waarin ons erfgoed de 
drager vormt, op tal van plekken effectief zijn, maar dat verbinding met het hogere 
schaalniveau ontbreekt. Juist dit laatste is een voorwaarde voor een goede en kwalitatieve 
aanpak van de transitieopgaven. Om de ruimtelijke impact van de energietransitie en 
klimaatadaptatie te borgen, is een nationaal programma nodig en interactie met de regionale 
strategieën. Dit vraagt om visie, geld, ontwerpkracht en maatschappelijk en bestuurlijk 
draagvlak.  
 
debatprogramma en roadshow voor ontwerpers en beleidsmakers 
Onder de noemer ‘KEER’ presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de 
resultaten van het ‘Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma’, waarbinnen projecten op het 
snijvlak van klimaat, energie, erfgoed en ruimte zijn onderzocht. De resultaten van dit 
tweejarige stimuleringsprogramma zijn op de conferentie ‘Nederland veranderd/t’ via een 
film, tentoonstelling en publicatie naar buiten gebracht. De tentoonstelling en film zullen 
begin 2019 in combinatie met een debatprogramma als roadshow door het land trekken om 
ontwerpers en beleidsmakers te inspireren bij het opstellen van omgevingsvisies, lokale en 
regionale uitdagingen in beeld te brengen, inzichten met elkaar te delen en deze naar 
nationaal niveau door te vertalen.  
 
Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma 
Het ‘Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma’ is op verzoek van de ministeries van OCW en 
BZK door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwikkeld en in samenwerking met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) uitgevoerd. De inzet van het programma was 
een duurzame langetermijnsamenwerking tussen ontwerpers, erfgoedprofessionals en 
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uitvoerende partijen, om zo bij te dragen aan de ruimtelijke ontwikkeling van onze fysieke 
leefomgeving. De resultaten laten de kracht van ontwerp zien en bieden inspiratie voor 
zowel de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) als voor regionale en lokale omgevingsvisies 
van lagere overheden.  
 
Download hier de publicatie met onder andere zestien voorbeeldprojecten verspreid over 
heel Nederland, of bekijk de film met interviews met ontwerpers op locatie. De film, 
tentoonstelling en publicatie kwamen tot stand in samenwerking met Vereniging 
Deltametropool. 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie, hi-res beeldmateriaal en/of de publicatie kunt u contact opnemen met Floor van Essen, 
f.vanessen@stimuleringsfonds.nl of 010-4361600.   
 
Voor aanvullende informatie, interviewaanvragen of een bezoek aan een of meerdere van de zestien projecten kunt 
u contact opnemen met Michel Langendijk, michel@peperoffice.nl of 06-40963010. 
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