
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Aan: Algemene Ledenvergadering Provero  
Onderwerp: Oproep tot deelname aan “Denktank Provero 3.0” 
Datum: 9 oktober 2020 
Van: Hennie Genee, namens bestuur Provero 
 
 
Aanleiding 
Sinds haar oprichting in 2009 staat het delen van kennis over (de digitale aspecten van) het 
ruimtelijke omgevingsrecht bij Provero centraal. Met de inwerkingtreding van de digitale aspecten 
van de Wro, werd rond 2010 ook de invoeringsbegeleiding vanuit het Rijk en de koepels afgerond. 
Weliswaar kon toen elk bevoegd gezag per 1 januari 2010 werken volgens de nieuwe digitale 
spelregels, toch leefden er nog veel uitvoeringsvragen bij Ministeries, provincies en gemeenten, en 
ook bij marktpartijen. In deze behoefte rond het delen van kennis - maar zeker ook kennissen – over 
de ‘digitale ruimtelijke ordening’ heeft Provero, vanaf haar start in 2009, willen voorzien. 
 
Mede door de komst van de Omgevingswet heeft Provero haar focus verbreed naar de digitale 
aspecten van de gehele fysieke leefomgeving. Hierbij wordt verder gekeken dan het oorspronkelijke 
domein van de ruimtelijke ordening, maar wordt wél het onderscheidende karakter behouden van 
de combinatie van domeindeskundigheid en ICT. Provero houdt zich dan ook graag bezig met 
‘aanpalende vakgebieden’ als Milieu, Water, Bouw, Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving. 
Maar ook Ondergrond, Natuur, Verkeer, Cultuurhistorie, Welstand en Ruimte zijn interessant en 
relevant. Verder heeft Provero raakvlakken met het domeinen als:  Geo-ICT, informatiemanagement, 
procesmanagement, zaakgericht werken. 
 
De Corona-crisis heeft de manier waar op we met zijn allen ‘samenkomen’ en kennis delen drastisch 
verandert. Dit ‘nieuwe normaal’ zal voorlopig nog wel de situatie blijven waarop we met elkaar 
communiceren. Ook Provero zal een nieuwe modus moeten vinden in ‘de 1,5 meter samenleving’. En 
daarbij ook volop moeten inzetten op remote technieken. Tijdens de recente themabijeenkomst in 
september 2020 en tijdens het huidige congres in november 2020 zetten we al stevig in op het elkaar 
ontmoeten op afstand, via het web. 
 
Tot slot is het ook voor Provero de afgelopen jaren een uitdaging gebleken haar ledenbestand te 
consolideren, laat staan uit te breiden. Het aanbod aan kennis en aan kennisnetwerken is groot, niet 
in de laatste plaats op internet. Daarnaast is er is een algemene maatschappelijke tendens om zich 
minder snel te verbinden aan een (branche-)vereniging, zeker als daar ook voor betaald moet 
worden, en zeker ook bij jonge professionals in ons vakgebied. 
 



 

 
Doelstelling 
Bovenstaande overwegingen maken het relevant om na ruim 10 jaar onze koers als vereniging van 
professionals weer eens te herijken. Hierbij komen vragen op als: 

 Richten we ons op de juiste vraagstukken, moet Provero zich bijvoorbeeld juist verbreden naar 
alle digitale aspecten van de Omgevingswet / fysieke leefomgeving? 

 Hoe blijven we, en worden we een aantrekkelijke kennis-organisatie, juist ook voor jonge 
professionals? 

 Moeten we en hoe zouden we de samenwerking met zusterverenigingen kunnen intensiveren 
(BWT, VVM, VIAG, de koepels, het Ministerie?)  

 Hoe kunnen we de manieren waarin we onze kennis delen blijvend vernieuwen? Denk daarbij aan 
de themabijeenkomsten, het congres, de publicaties, de website, de…? 

 Welke andere aspecten moeten aan bod komen bij het herijken van de koers van Provero? 
 
Werkwijze en planning 
Kortom, samen nadenken dus over de koers van Provero de komende jaren. En met elkaar er voor 
zorgen dat Provero de komende jaren minstens zo relevant blijft als de afgelopen 11 jaar, sinds haar 
oprichting in 2009. 
 
Het idee is om met een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de leden, de Provero Werkgroep 
en het Provero Bestuur in een aantal sessies te brainstormen over de koers van Provero de komende 
jaren. ‘Denktank Provero 3.0’ dus. Deze denksessies zijn geen verplichting om daarna actief te 
worden (mag natuurlijk wel). 
 
De penvoering zal gedaan worden door Provero. Aan de deelnemers wordt gevraagd zich van te 
voren in de stukken in te lezen en actief deel te nemen aan de sessies. 
 
We nemen hier de tijd voor. Uiterlijk zomer 2021 komt deze werkgroep met een eindadvies aan het 
Bestuur / de ALV. Het zou natuurlijk fijn zijn om dit eindadvies ook weer op een fysieke ‘ALV’ tijdens 
het ‘fysieke’ congres op 27 mei 2021 te kunnen toelichten. Maar dat wordt mede bepaald door de 
Corona-maatregelen op dat moment… 
 
Meedoen? 
Zin om de komende maanden mee te denken over de koers van Provero? Richt je dan even tot een 
van de bestuursleden van Provero, of stuur een mailtje aan info@provero.nl. Contactpersoon voor 
‘Denktank Provero 3.0’ is bestuurslid Hennie Genee, te bereiken op extrelaties@provero.nl , 06 - 
4262 3951. 
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