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Van 29 januari tot en met 8 februari staat 'Panorama Nederland' in de hal van ons
provinciehuis. Met het Panorama schetst het College van Rijksadviseurs (Cra) een
toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het Cra is een
onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert over
ruimtelijke kwaliteit. Het wordt gevormd door Rijksbouwmeester Floris Alkemade en
de Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt.
In het Panorama verbeeldt het Cra hoe de maatschappelijke vraagstukken van nu,
de komende decennia de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen
van ons land. "In plaats van een intimiderend 'moeten' vertrekken wij liever vanuit
een inspirerend 'kunnen' en met een gedeeld 'verlangen' als motor", geeft het Cra
aan in zijn inleiding op het Panorama. De Rijksadviseurs vergelijken de grote
maatschappelijke vraagstukken van nu met de periode van de wederopbouw na de
Tweede Wereldoorlog, een tijd waarin Nederland onder moeilijke omstandigheden
het hoofd moest bieden aan grote uitdagingen, maar die klus klaarde vanuit het
perspectief op een betere toekomst. Met het Panorama wil het Cra tevens input
leveren voor de Nationale Omgevingsvisie en de invoering van de Omgevingswet.
Het Panorama Nederland, een cirkelvormig object met een diameter van 8 meter, is
op 6 december jl. onthuld in Panorama Mesdag in Den Haag en is begonnen aan
een reis door Nederland. Op dit moment staat het in het stadhuis van Den Haag en
van 29 januari t/m 8 februari in ons provinciehuis. In die weken is het Panorama
elke werkdag door iedereen kosteloos te bezoeken. Een speciale app fungeert als
gids.
Bezoek aan het Panorama tijdens Statendag 1 februari
Graag nodig ik u uit om op vrijdag 1 februari tijdens de Statendag het Panorama
Nederland te bekijken. In overleg met de griffie zoeken we naar een moment voor
een gezamenlijk bezoek met de woordvoerders Ruimte en andere belangstellende
Statenleden. In het dagbericht van 29 januari a.s. leest u op welk tijdstip dit bezoek
plaatsvindt. Uiteraard kunt ook op een ander moment het Panorama bekijken.
6 februari: Brabant ontmoet het Panorama
Op woensdagavond 6 februari vanaf 18.30 uur organiseert de provincie een
ontmoeting met Floris Alkemade en Berno Strootman. Zij geven een toelichting op
het Panorama, daarnaast wordt aan de hand van drie Brabantse praktijken
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ingezoomd op het Panorama. Alle belangstellenden kunnen zich hiervoor
aanmelden via https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/201 9/januari/panoramanederland-2-weken-in-provinciehuis-brabant. Ook tijdens deze avond bent u
uiteraard van harte welkom.
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Meer informatie
Voor een sneak preview verwijzen wij u naar www.panorama-nederland.nl.
Voor nadere informatie of groepsbezoeken aan het Panorama kunt u contact
opnemen met Anne van Kuijk, Avkuijk@brabant.nl, 06-27745225.
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Met vriendelijke groet,
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