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Welkom
We gaan samen op reis. Het wordt een intensieve en mooie reis waar-
bij omgevingsveiligheid op allerlei manieren centraal staat. We leren 
hoe daar in Marl mee wordt omgegaan. We bezoeken het chemiepark 
en zien hoe dicht die risicobron bij de bebouwde kom ligt. We gaan 
daarover in gesprek met onze Duitse collega’s. Hoe gaan zij om met 
de dillema’s die dat oproept? En door te kijken naar de Duitse aan-
pak, kijken we scherper naar de manier waarop wij met het probleem 
omgaan. Maar we leren ook hoe de omgevingswet onze manier van 
werken gaat veranderen. En we vertalen die nieuwe wet door naar het 
veiligheidsbeleid en burgerparticipatie. 

Maar minstens zo belangrijk is dat we elkaar leren kennen. Want naast 
het interessante programma, verheug ik me ook enorm op het samen 
op reis zijn. Een reisje op de Rijn, waar we alle tijd hebben om ervarin-
gen uit te wisselen, te discussiëren en elkaar te inspireren.

Ik wens u een prachtige reis toe,

Alet van ’t Eind
Programmanager Ontwerp Veilige Omgeving
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12.00 uur – Ontvangst
Ontvangst en welkom door bij Rozet in Arnhem 
(Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem - Expo Zaal). 
Tijdens een kleine lunch is er gelegenheid tot ken-
nismaking en krijgt u een uitleg over het program-
ma. U wordt welkom geheten door Alet van ’t Eind 
programmanager Ontwerp Veilige Omgeving

13.00 uur – Bustocht naar ChemiePark Marl
In de bus krijgt u korte inleidende presentaties over 
veiligheid en het Ruhrgebied. 
Anne Michiels van Kessenich (projectleider bij 
CIRINT, Critical Infrastructure Resilience Internati-
onal Network) leidt u in op het begrip risico, Alex 
de Roos (beleidsmedewerker externe veiligheid bij 
de provincie Zuid-Holland) praat u bij over omge-
vingsveiligheid en Jan-Willem Wesselink (hoofdla-
borant bij het Kennislab voor Urbanisme) vertelt u 
over het Ruhrgebied.

15.00 uur – Tour over Chemiepark Marl
We bezoeken Chemiepark Marl. Dit chemiepark 

is een van de grootste chemische industriecom-
plexen van West-Europa. Het is sterk verweven met 
het kolen- en staalverleden van het gebied, maar 
nog steeds springlevend.
We krijgen een bustour over het terrein, ervaren 
hoe groot en complex het is en horen wat er wordt 
gemaakt en gedaan. Ook horen we over de band 
met de omgeving en de manier waarop het bedrijf 
omgaat met omgevingsrisico. We worden rondge-
leid door Manfred-Josef Berger, die al zijn hele 
werkzame leven op het terrein werkt.

16.30 uur – Bezoek aan de Stadt Marl
Op het gemeentehuis van de Stadt Marl worden 
we ontvangen door burgemeester Werner Arndt. 
Hij heeft een aantal collega’s uit Nordrhein Westfa-
len (Bürgermeister en Oberbürgermeister) uitgeno-
digd die net als hij (en net als u) te maken hebben 
met externe veiligheidsuitdagingen. Met hen gaan 
we in gesprek over de problemen en uitdagingen 
die een Chemiepark (of een verglijkbaar object) 
binnen de gemeentegrenzen met zich meebrengt.
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In de ochtend - Afvaart
Terwijl u nog ligt te slapen, vaart het schip lang-
zaam weg uit het Ruhrgebied.

8.00 uur (tot 8.30 uur) - Ontbijt

9.00 uur - Conferentie
Het schip is onze congreslocatie voor vandaag. 
We verdiepen ons verder in het onderwerp Veilig 
Ontwerp en de rol die bestuurlijke samenwerking 
daarbij moet spelen. Wat is externe veiligheid en 
hoe raakt het ons? We doen dat aan de hand van 
3 vragen.
Elke vraag wordt ingeleid, daarna is er ruimte voor 
discussie. Deze gesprekken worden gemodereerd 

door Hans Leeflang (Adviseur Ruimtelijke Active-
ring bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

9.00 uur - Omgevingswet
Hoe verandert de omgevingswet de manier waarop 
we met externe veiligheid om moeten en kunnen 
gaan?
Door: Sarah Ros, programmamanager en Imple-
mentatieadviseur Omgevingswet bij de gemeente 
Haarlem en het G32 Stedennetwerk.

9.15 uur - Discussie
Ingeleid door ‘sidekick’ Anne Michiels van 
Kessenich (projectleider bij CIRINT).VR
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De focus van dit gesprek ligt op het politieke 
krachtenveld dat hierdoor ontstaat. Hoe groot is 
de druk van zo’n megaspeler en hoe ga je daar-
mee om?

16.30 uur – Voorstelronde
We leren onze Duitse collega’s kennen.

16.50 uur – Omgevingsveiligheid in Nederland 
en Duitsland
Hoe is het omgevingsveiligheidsbeleid georgani-
seerd in Duitsland en hoe doen we dat in Neder-
land. Inleidingen door Adrian Lux (specialist exter-
ne veiligheid in Nordrhein Westfalen en werkzaam 
bij het Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz NRW) en Alex de Roos (beleidsmede-
werker externe veiligheid bij de provincie Zuid-Hol-
land).

17.20 uur – Wat vinden de jongprofessionals?
In februari ging een groep van Nederlandse en 
Duitse jongprofessionals, op initiatief van het Net-

werk Ontwerp Veilige Omgeving) samen aan de 
slag met de casus Chemiepark Marl. Dit gebeurde 
tijdens een driedaagse summerschool in het Ruhr-
gebied. Marlieke Jansen en Simon Koetsier zaten 
in de winnende groep ‘Ruhrgang’. Zij presenteren 
hun bevindingen aan u.

17.35 uur – Discussie
We gaan met elkaar in gesprek over onze verschil-
len en overeenkomsten in ons veiligheidsbeleid.

18.30 uur – Maaltijd
De Stadt Marl heeft ons uitgenodigd om tijdens 
een lichte maaltijd verder te praten over wat wet 
hebben gehoord en geleerd.

20.30 uur – Vertrek
We nemen afscheid en vertrekken richting het 
schip waar we overnachten.

22.00 uur - Afzakkertje aan boord

9.45 uur - Break

10.00 uur - Risicoacceptatie
Accepteren we de risico’s die we nemen? Hoe 
vergroten we risicoacceptatie en hoe verlagen we 
(daarmee) de politieke consequenties van een 
ramp? 
Door: Genserik Reniers, hoogleraar veiligheid van 
gevaarlijke stoffen.

10.15 uur - Discussie
Ingeleid door ‘sidekick’ Alex de Roos (beleidsme-
dewerker externe veiligheid bij de provincie 
Zuid-Holland).

10.45 uur - Break

11.00 uur - Rolopvatting overheid
Hoe verbeter je externe veiligheid in een tijd waarin 
de rolopvatting van de overheid verandert? Door: 
Gerrit Jan Hoogland, bij RvO verantwoordelijk voor 
het programma Anders Denken, Anders Doen.

11.45 uur - Afronding
Hoe gaan we verder?

12.30 uur - Lunch

13.00 uur - Aankomst aan de Rijnkade 
in Arnhem
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Deelnemende  
burgemeesters

Jan van Belzen
Burgemeester gemeente Barendrecht

Ik wil mij graag 

laten informeren 

over de verschil-

lende inzichten. 

Contacten met 

andere bestuurders met name over 

externe veiligheid vind ik leerzaam.

j.van.belzen@barendrecht.nl

Yves de Boer
Burgemeester gemeente Werkendam

Ik ben benieuwd 

hoe mijn colle-

gae in Nederland 

en het buiten-

land omgaan 

met de materie en de daarin spelende 

vraagstukken. Ik vind het gehanteerde 

sturingsmodel van overheden van 

belang. Het manifest van het Jaar van 

de Ruimte (ik was de voorzitter) biedt 

wellicht een aanvullend perspectief op 

het thema van de twee dagen.

y.de.boer@werkendam.nl

Lucas Bolsius
Burgemeester gemeente Amersfoort

Uit ervaring 

weet ik dat je 

nieuwe inzichten 

verwerft als je 

ontmoetingen 

hebt met mensen die je niet vaak 

tegenkomt, maar die wel met vergelijk-

bare vraagstukken te maken hebben. 

Daarnaast is het een voordeel om wat 

langer qua tijd je in die vraagstukken 

te verdiepen en de hectiek van de 

dagelijkse agenda thuis te laten!

lmm.bolsius@amersfoort.nl

Sjraar Cox
Burgemeester gemeente Sittard-Geleen

chemelot/rail/

externe veilig-

heid/uitwisseling 

ervaring, etc.

 

sjraarcox@sittard-geleen.nl

Geke Faber
Burgemeester gemeente Zaanstad

Graag leer ik 

van ervaringen 

in gemeenten 

hoe in complexe 

situaties creatief 

een ontwerp om te wonen en werken 

toch in een veilige omgeving kan 

worden gerealiseerd.

g.faber@zaanstad.nl

Marion Leurs-Mordang
Burgemeester gemeente Stein

Uitwisselen van 

ervaringen met 

collegae. Kennis 

nemen van 

de dilemma’s 

waar collega’s  in het buitenland mee 

worstelen (overeenkomsten/verschil-

len). Wat zijn de effecten van de omge-

vingswet, wat betekent dit  voor rollen, 

verantwoordelijkheden en bevoegdhe-

den? Kunnen/moeten we vraagstukken 

op het gebied van externe veiligheid op 

een andere wijze benaderen? 

marion.leurs@gemeentestein.nl

Jan Lonink
Burgemeester gemeente Terneuzen

Ik wil graag nog beter begrijpen wat de 

omgevingswet en 

het omgevings-

veiligheidsbeleid 

betekent voor 

mijn gemeente. 

Als voorzitter van de veiligheidsregio 

heb ik daar vrijwel dagelijks mee te ma-

ken. Terneuzen kent 11 BRZO-bedrijven 

en heeft tegelijkertijd een nieuwbouw-

opgave (voornamelijk kantoren) in de 

buurt van de chemische installaties in 

de gemeente. Ik ben dus erg benieuwd 

naar de kennis en ervaring van de 

overige deelnemers.

j.lonink@terneuzen.nl

Jeroen Nobel
Burgemeester gemeente Aalsmeer

Ik ben erg benieuwd hoe ‘onze buren’ 

bestuurlijk 

omgaan met 

externe veilig-

heid maar ook 

hoe inwoners 

en bedrijfsleven hier tegen aan kijken. 

Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de 

rol  die centrumgemeenten gaan spelen 

bij de invoering van de Omgevingswet.

jeroen.nobel@aalsmeer.nl

Marco Out
Burgemeester 

gemeente Assen

De reis is 

een goede 

(en hun motivatie mee op reis te gaan)



7Reisgids 2016

gelegenheid om meer ingevoerd te 

raken rond de specifieke risico’s van 

chemieparken.

m.out@assen.nl

Gregor Rensen
Burgemeester gemeente Brielle

Leren van 

ervaringen met 

een grote ramp. 

Vergelijken hoe 

de Nederlandse 

en Duitse rampen- en crisisorganisatie 

verschillen en overeenkomen.

g.rensen@brielle.nl

Dominic Schrijer
Burgemeester gemeente Zwijndrecht

Kennis en ervaringen ophalen en 

delen rondom 

thema externe 

veiligheid.

DJ.Schrijer@

Zwijndrecht.nl

Koen Schuiling
Burgemeester gemeente Den Helder

De Kop van 

Noord-Holland: 

een haven, 

een airport, 

de Koninklijke 

Marine, de Nederlandse Aardolie 

Maatschappij. De locatie en haar faci-

liteiten herbergen diverse veiligheids-

vraagstukken. Op deze reis verneem ik 

graag de ervaringen en dilemma’s van 

medebestuurders en specialisten. Om 

te leren, te analyseren en te delen. 

k.schuiling@denhelder.nl

Roel Sluiter
Burgemeester gemeente Harlingen

Externe 

veiligheid in een 

potentieel onvei-

lige omgeving; in 

het Ruhrgebied 

tgv een chemiepark, in mijn gemeente 

tgv. een niet ideaal functionerende 

afvalverwerker. Interessant om van 

andermans ervaringen te leren.

r.sluiter@harlingen.nl

Deelnemers 
vanuit het Netwerk 
Ontwerp Veilige 
Omgeving

Rob Acket
Fotograaf bij Piksjers 

Huisfotograaf Netwerk Ontwerp Veilige 

Omgeving

Ik leg de acti-

viteiten van het 

Netwerk Ontwerp 

Veilige Omgeving 

vast in beeld.

rob@piktsjers.com

Lisette Van Beusekom
Vakredacteur bij Elba-Rec

Projectleider 

Magazine Veilig 

Ontwerp

Ik ben het afge-

lopen jaar nauw 

betrokken geraakt bij het werk van het 

Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving. Ik 

heb meegewerkt aan de summer-

schools en ben nu projectleider van 

het magazine dat we maken. Zo leer ik 

elke dag over hoe externe veiligheid en 

ruimtelijk ontwerp met elkaar te maken 

hebben. Tijdens deze reis werk ik aan 

het magazine en help ik mee in de 

organisatie.

l.vanbeusekom@elba-rec.nl

Alet van ‘t Eind
Zelfstandig senior adviseur ruimtelijke 

ontwikkelingen

Projectleider 

Ontwerp Veilige 

Omgeving

Externe 

veiligheid is een 

belangrijke factor bij het ontwerpen 

van een ruimtelijke omgeving. En die 

externe veiligheid in Nederland kan 

en moet beter. Om dat te bereiken is 

het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving 

opgezet. Als projectleider ben ik daar 

vanaf het begin bij betrokken.

aletvanteind@xs4all.nl

Hans Leeflang
Adviseur Ruimtelijke Activering bij het 

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Lid Commissie van Aanbeveling Netwerk 

Ontwerp Veilige Omgeving 

Ik heb in de 

loop van de 

jaren vanuit 

verschillende 

functies een 

bijdrage geleverd aan onder andere 

duurzame gebiedsontwikkeling en 

ik was coördinator in inspirator van 

het Jaar van de Ruimte. Het is mijn 

overtuiging dat een goede ruimtelijke 

(en hun motivatie mee op reis te gaan)
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inrichting van Nederland vraagt 

om over grenzen heen te kijken en 

álle belangen te verbinden en te 

integreren. Ook de veiligheid. Tijdens 

deze reis doen we dat letterlijk en fi-

guurlijk, dus ik ben erg blij dat ik mee 

ga. Op vrijdag leid ik de conferentie 

op de boot.

hans.leeflang@minienm.nl

Jan Mans
Gepensioneerd

Lid Commissie van Aanbeveling Netwerk 

Ontwerp Veilige 

Omgeving

Ik ben gevraagd 

op basis van 

mijn ervaringen 

in het veiligheidsdomein. Ik ben zeer 

geïnteresseerd in de ervaringen van 

anderen op dit terrein. Ik ben benieuwd 

ook naar de Duitse ervaringen.

janmans@home.nl

Rob van der Velden 
Voorzitter BNSP en eigenaar van en 

ontwerper bij 

Atelier Dutch

Lid Commissie 

van Aanbeveling 

Netwerk Ontwerp 

Veilige Omgeving

Als voorzitter van de BNSP sta ik voor 

een goede vakbeoefening van steden-

bouwkundigen en planologen. Ontwer-

pen aan een veilige leefomgeving hoort 

daarbij. Ik hoop goede voorbeelden te 

zien en ervaringen uit te wisselen. 

r.vandervelden@atelierdutch.nl

Jacques Vermaas
Teamleider externe veiligheid bij 

Provincie Zuid-Holland

Lid Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving

Ik ben op 1 

oktober gestart 

in de rol van 

teamleider exter-

ne veiligheid bij 

de provincie Zuid-Holland. De reis kan 

voor mij een introductie opleveren in 

de betekenis van ruimtelijke inrichting 

voor het beheersen van externe veilig-

heidsknelpunten. En met name hoe het 

lokaal bestuur op deze relatie acteert. 

Ik ben benieuwd naar interessante 

opvattingen.

j.vermaas@pzh.nl

Jan-Willem Wesselink
Directeur Kennis & Ontwikkeling bij 

Elba-Rec

Projectleider summerschools en studie-

reizen over veilige omgeving

Ik ben hoofdla-

borant van het 

Kennislab voor 

Urbanisme en 

zo betrokken 

geraakt bij het Netwerk Ontwerp Veilige 

Omgeving. Ik hou er van om werelden 

bij elkaar te brengen en de wereld van 

het ruimtelijk ontwerp staat soms nog 

erg ver van die van externe veiligheid. 

Dat probeer ik te verbeteren door het 

organiseren van summerschools voor 

jongprofessionals en door deze reis, 

waar ik verantwoordelijk ben voor de 

organisatie en het programma.

j.wesselink@elba-rec.nl

Over de sprekers
(op volgorde van het programma)

Alet van’t Eind is senior adviseur 

Management 

Ruimte, Bouwen 

en Wonen. Ze 

is sinds najaar 

2012 de pro-

grammanager Ontwerp Veilige Omgeving 

en de belangrijke aanjager van het 

programma. Alet verdiende haar sporen 

binnen de ruimtelijke ordening bij de 

overheid en in de private sector, onder 

andere bij DHV en Arcadis. Sinds najaar 

2009 is ze gevestigd als zelfstandig 

adviseur en werkt ze in opdracht van 

lokale, provinciale en rijksoverheid.

aletvanteind@xs4all.nl

Anne Michiels van Kessenich 
is projectleider 

bij CIRINT (Criti-

cal Infrastruc-

ture Resilience 

International 

Network) een netwerkorganisatie op het 

gebied van risicomanagement. Risico is 

de rode draad in de carrière van Anne. 

De afgelopen jaren ontwikkelde ze een 

leermethode voor schoolkinderen, zodat 

die het begrip ‘risico’ beter begrijpen 

en er beter mee om leren gaan.

amichiels@vrk.nl 

Alex de 
Roos is vanuit 

zijn werk als 

beleidsmede-

werker externe 
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veiligheid bij de Provincie Zuid-Holland 

nauw betrokken bij het werk van 

Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving. Alex 

kent de wereld van de externe veilig-

heid en vertaalt deze graag door naar 

de ruimtelijke inrichting, omdat hij als 

geen ander begrijpt dat we alleen door 

overleg veilige steden kunnen bouwen.

a.de.roos@pzh.nl 

Jan-Willem Wesselink is graag 

bezig op het 

snijvlak van ruim-

telijke ordening 

en communicatie. 

Dat doet hij als 

directeur Kennis en Ontwikkeling bij 

Elba-Rec en vanuit die rol ook Hoofdla-

borant in het Kennislab voor Urbanisme 

dat hij heeft ontwikkeld en opgericht. Het 

Kennislab voor Urbanisme is ook actief in 

het Ruhrgebied en Jan-Willem geeft in de 

bus een korte lezing over het Ruhrgebied 

en zijn ervaringen in Duitsland.

j.wesselink@elba-rec.nl

Manfred-Josef Berger is com-

municatiemedewerker bij Chemiepark 

Marl. Dit chemiepark is een van de 

grootste chemische industriecomplexen 

van West-Europa. Het is sterk verweven 

met het kolen- en staalverleden van het 

gebied, maar nog steeds springlevend. 

Berger leidt ons rond over het terrein 

en vertelt ons over de band met de om-

geving en de manier waarop het bedrijf 

omgaat met omgevingsrisico. 

manfred-josef.berger@evonik.com 

Werner Arndt is burgemeester 

van de Duitse stad Marl, waar hij ook 

geboren is. 

Hij begon zijn 

werkzame leven 

in de mijnen van 

het Ruhrgebied 

en is sinds 1989 actief in de lokale 

politiek van Marl, waar hij sinds 2009 

burgemeester is. Hij is lid van de SPD. 

Marl ligt in het Noorden van het Ruhr-

gebied en is een relatief jonge stad die 

sterk verbonden is met het ChemiePark 

bij de stad.

werner.arndt@marl.de

Adrian Lux  werkt als externe 

veiligheidsspeci-

alist voor grote 

inrichtingen bij 

het Landesamt 

für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV). Zijn focus ligt daarbij op 

chemische processen en zo is hij een 

de vakspecialisten op dit gebied in 

Nordrhein-Westfalen. Hij is bij LANUV 

ook nauw betrokken bij kwalitietsma-

nagement en geeft les aan nieuwe col-

lega’s over onder andere de juridische 

kant van het vak.

adrian.Lux@lanuv.nrw.de

Marlieke Jansen
won met 

haar team 

‘Ruhrgang’ de 

Summerschool 

Veilig Ontwerp 

Ruhr die het Netwerk Ontwerp Veilige 

Omgeving in februari in het Ruhrgebied 

organiseerde. Samen met medewinnaar 

Simon Koetsier legt ze ons uit wat dat 

plan inhoudt. Is nu adviseur omgevings-

recht en vergunningen bij Witteveen+-

Bos. Marlieke zegt daarover: ‘Tijdens 

de summerschools maakte ik voor het 

eerst kennis met het begrip ‘externe 

veiligheid’, en leerde hoe noodzakelijk 

het is om hier in een ruimtelijk ontwerp 

al vanaf het eerste begin rekening mee 

te houden. Ik hoop vooral nog meer te 

leren over externe veiligheid, om het 

bewuster te kunnen toepassen in mijn 

vakgebied.’

marlieke.janssen@witteveenbos.com

Simon Koetsier
won net als 

Marlieke Jansen 

de Summer-

school Veilig 

Ontwerp Ruhr. 

En won daarmee ook de deelname aan 

deze reis. Werkt nu bij de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RvO). 

Presenteert aan ons het winnende 

plan ‘Ruhrgang’ en is daarnaast erg 

benieuwd naar de andere deelnemers. 

‘Ik wil vooral de burgemeesters leren 

kennen, wat hun dagelijkse activiteiten 

inhouden, voor wat voor soort dilem-

ma’s zij komen te staan tijdens hun 

werk en hoe ze dit oplossen.’

simon.koetsier@rvo.nl 

Hans Leeflang  wordt wel de vader 

van de Vinex 

genoemd. Feit 

is dat hij door 

zijn lange en 

stevige loopbaan 

bij het Ministerie van Vrom (en wat 

daarvoor was en na kwam), betrokken 
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was (en nog steeds is) bij veel grote 

en belangrijke veranderingen in de 

Nederlandse Ruimtelijke Ordening. In 

2015 was Hans trekker van het Jaar 

van de Ruimte, nu noemt hij zichzelf 

Adviseur Ruimtelijke Activering.

hans.leefl ang@minienm.nl

Sarah Ros is programmamanager 

en Implemen-

tatieadviseur 

Omgevingswet. 

Dat doet ze voor 

de gemeente 

Haarlem en het G32 Stedennetwerk, 

waar ze onder andere bezig is met 

het opzetten van de regiefunctie van 

centrumgemeentes voor de invoering 

van de Omgevingswet. Ros is een van 

de absolute experts op het gebied van 

de omgevingswet, die ze niet alleen 

inhoudelijk kent, maar plaatst in de 

context van de huidige veranderende 

wereld.

s.ros@haarlem.nl 

Genserik Reniers is hoogleraar 

Safety of Hazar-

dous Materials 

(veiligheid van 

gevaarlijke 

stoffen) binnen 

de sectie Veiligheidskunde van de TU 

Delft. Ook is hij verbonden aan de 

Universiteit van Antwerpen en de KU 

Leuven. Zijn doel is mensen uit de 

industriële sectoren zover brengen dat 

ze op een strategische manier proactief 

samenwerken en informatie delen als 

het om veiligheid gaat. Hij staat bekend 

als een verfrissende denker over risico.

g.l.l.m.e.reniers@tudelft.nl 

Gerrit Jan Hoogland werkt als 

adviseur Stede-

lijke ontwikkeling 

en leefbaarheid 

bij de Rijksdienst 

voor Onderne-

mend Nederland. Daar is hij een van 

de specialisten waar het gaat om de 

veranderende rol van de overheid. Ger-

rit Jan maakt deel uit van een netwerk 

om met game changers innovaties bij 

overheden te voeden, te stimuleren en 

te ontwikkelen. Dat doet hij vanuit het 

programma het programma ‘Anders 

denken anders doen’.

gerritjan.hoogland@rvo.nl 
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Duitse deelnemers

Thomas Reichling 

Leiter Planung, Tiefbau, Umwelt, 

Liegenschaften 

Stadt Bergkamen 

t.reichling@bergkamen.de

Erik Lierenfeld 

Bürgermeister 

Stadt Dormagen 

erik.lierenfeld@stadt-dormagen.de

Gregor Nachtwey 

Fachbereichsleiter Städtebau 

Stadt Dormagen 

gregor.nachtwey@stadt-dormagen.de

Lars Ehm 

Erster Beigeordneter 

Stadt Dorsten 

lars.ehm@dorsten.de

Peter Heise 

Sachgebietsleiter 

Stadt Duisburg 

p.heise@stadt-duisburg.de

Oliver Klostermann 
Leiter der Stabsabteilung Krisenma-

nagement und Bevölkerungsschutz 

Stadt Duisburg 

oliver.klostermann@feuerwehr.duisburg.de

Volker Kreuzer 
Amtsleiter für Planen, Bauen, Umwelt 

Stadt Gladbeck 

volker.kreuzer@stadt-gladbeck.de

Dieter Briese 
Abteilungsleiter Umwelt 

Stadt Gladbeck 

dieter.briese@stadt-gladbeck.de

Annette Brachthäuser 
Fachbereichsleiterin Bauen & Planen 

Haltern am See 

anette.brachthaeuser@haltern.de

Dirk Meussen 
Kämmerer 

Haltern am See 

dirk.meussen@haltern.de

Vertegenwoordiger  
(naam volgt)  

Stadt Hürth 

rathaus@huerth.de

Vertegenwoordiger  
(naam volgt)  

Ibbenbüren 

info@ibbenbueren.de

Thomas Visser 
Beigeordneter 

Stadt Krefeld 

thomas.visser@krefeld.de

Petra Cremer 

Leiterin Planungs- und Umweltamt 

Stadt Leverkusen 

61@stadt.leverkusen.de

Werner Arndt 

Bürgermeister 

Stadt Marl 

werner.arndt@marl.de

Markus Schaffrath 
Leiter des Amt für Planung und Umwelt 

Stadt Marl 

Markus.Schaffrath@Marl.de

Gunnar Ohrndorf 
Erster Beigeordneter 

Stadt Wesseling 

gohrndorf@wesseling.de
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Conferentie 
Veilig Ontwerp en de rol die bestuurlijke
samenwerking daarbij moet spelen

Op vrijdag is het schip onze congreslocatie. We verdiepen 

ons verder in het onderwerp Veilig Ontwerp en de rol die 

bestuurlijke samenwerking daarbij moet spelen. Wat is 

externe veiligheid en hoe raakt het ons? We doen dat aan 

de hand van 3 vragen.

Elke vraag wordt ingeleid, daarna is er ruimte voor 

discussie. Deze gesprekken worden gemodereerd door 

Hans Leeflang (Adviseur Ruimtelijke Activering bij het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

We hebben aan de sprekers gevraagd drie of vier 

stellingen te formuleren waar zij het tijdens de discussie 

over willen hebben. We delen ze alvast met u, zodat ook u 

zich kunt voorbereiden.
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9.00 uur - Omgevingswet
Hoe verandert de omgevingswet de manier waarop 
we met externe veiligheid om moeten en kunnen 
gaan? 
Door: Sarah Ros, programmamanager en Imple-
mentatieadviseur Omgevingswet bij de gemeente 
Haarlem en het G32 Stedennetwerk.
Haar stellingen:
1 | Omdat externe veiligheid straks omgevingsvei-

ligheid wordt en onderdeel gaat uitmaken van 
de integrale afweging, wordt de leefomgeving 
veiliger.

2 | Het nieuwe schillenbeleid leidt tot veel minder 
mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling. 

3 | Het college krijgt straks meer maatwerk moge-
lijkheden, dat kan tot enorme inhoudelijke en 
politieke discussies leiden die onwenselijke zijn.

10.00 uur - Risicoacceptatie
Accepteren we de risico’s die we nemen? Hoe 
vergroten we risicoacceptatie en hoe verlagen we 
(daarmee) de politieke consequenties van een 
ramp? 
Door: Genserik Reniers, hoogleraar veiligheid van 
gevaarlijke stoffen.
Zijn stellingen:
1 | Enkel via een heus paradigm shift in de chemi-

sche industrie dat zich laat samenvatten in het 
acroniem ‘CHESS’, kan de aanvaardbaarheid 
van risico’s met betrekking tot chemische stof-
fen gevoelig worden beïnvloed en verhoogd. 
(CHESS = Cluster-denken, Hoge transparantie, 
Educatie en training, Security en integratie, 
Safety innovatie en dynamische risico assess-
ments).

2 |  Aanvaardbaar betekent rekening houdend met 
én economische aspecten én morele/ethische 
aspecten, naast de technische risico-aspecten.

3 | Op basis van bepaalde principes zoals com-
municatie, transparantie, respect, kan je tot 
een algemene gedragen aanvaardbaarheid 
komen, ondanks het verschil in perceptie van 
diegenen die het risico lopen (gevolgen onder-
gaan wanneer het fout loopt) en diegenen die 
de winst opstrijken van het risico nemen.

4 | Aanvaardbaarheid is aantoonbaar of meet-
baar, door een combinatie van rekenkunde, 
psychologie/leiderschap en communicatieve 
technieken.

11.00 uur - Rolopvatting overheid
Hoe verbeter je externe veiligheid in een tijd waarin 
de rolopvatting van de overheid verandert? 
Door: Gerrit Jan Hoogland, bij RvO verantwoordelijk 
voor het programma Anders Denken, Anders Doen.
Zijn stellingen:
1 | Gemeenten kunnen alleen met rollen van over-

heidsparticipatie omgaan door zich te gedra-
gen als een zwerm.

2 | Veiligheid is een onderwerp dat je niet aan 
burgers en bedrijven over kan laten. Of wel: 
een (lokale) overheid heeft het monopolie op 
(lokale) veiligheid.

3 | Kom (aanvankelijk) met een lege portemonnee 
als je burgers en bedrijven wilt betrekken bij 
veiligheid.

4 | Een risico bij loslaten is dat je een plan van 
de samenleving kan krijgen waar als je als 
gemeente niet blij mee bent (ook al past het 
plan binnen het gestelde kader).
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Het Ruhrgebied behoort tot de vijf grootste agglo-
meraties in Europa en vormt het leefgebied voor 
ongeveer 5,2 miljoen mensen. De regio heeft zich 
gedurende decennia ontwikkeld van industriege-
bied voor kolen en staal tot een op dienstverlening 
en cultuur gerichte metropool.

De belangrijkste gegevens
In het hart van Europa ligt het Ruhrgebied, dat 
onder het nieuwe handelsmerk ‘Metropole Ruhr’ 
succesvol verandert in een moderne culturele, 
wetenschappelijke en technologische locatie met 
een hoge levenskwaliteit. Gelegen in de Duitse 
deelstaat Nordrhein-Westfalen, strekt de metro-
pool Ruhr zich uit van het oosten naar het westen 
over een afstand van 116 kilometer en van het 
noorden naar het zuiden over 67 kilometer. De 
regio wordt doortrokken door de rivieren Emscher, 

Lippe en de Ruhr, waaraan het gebied zijn naam 
te danken heeft. In de metropool Ruhr liggen elf 
grote steden en vier districten dicht opeen, dat 
zijn in totaal 53 gemeenten die zich hebben ver-
enigd in het Regionalverband Ruhr.

Een korte geschiedenis van de regio
De belangrijkste grondstof voor de ontwikkeling van 
het Ruhrgebied werd steenkool. De industrialisering 
begon in de 19e eeuw en mijnen en staalfabrieken 
trokken arbeiders uit de hele wereld aan. Tegen-
woordig wonen er ongeveer 600.000 mensen van 
buitenlandse komaf in de metropool Ruhr, waarvan 
de wortels in bijna 200 landen liggen. Vanaf de ja-
ren 60 werden de kolen- en staalbedrijven steeds 
onrendabeler en buiten bedrijf gesteld. De kenmer-
kende mijnindustrie en metallurgische industrie 
verdween en de structuurverandering begon.

Glück auf
im Ruhrgebiet

Hightech in plaats van hoogovens, mijnen als nieuwe locaties voor 

culturele evenementen, partyterrein in plaats van arbeiderskroeg. De 

indrukwekkende structuurverandering van de mijnbouwregio in een 

creatieve Europese metropool van de 21e eeuw is in volle gang. De 

53 steden van het Ruhrgebied werken samen aan de verandering.
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Locatie voor kennis
Het startschot voor de verandering in toekomstlo-
catie werd gegeven door de Ruhr Universität Bochum, 
die in 1963 werd opgericht als eerste hogeschool in de regio. 
Intussen heeft de metropool Ruhr zich met meer dan 20 hogescholen 
ontwikkeld tot een van de dichtste opleidings- en onderzoeksland-
schappen in Europa. Tegelijkertijd is de regio veranderd in een locatie 
voor kennis, technologie en dienstverlening. In de regio zijn ongeveer 
2,2 miljoen mensen werkzaam en zij verdienen met hun werk 5,6 pro-
cent van het Duitse bruto binnenlands product.

Metropool als culturele hoofdstad
Met het motto ‘Verandering door cultuur – cultuur door verandering’ 
werd Essen plaatsvervangend voor de metropool Ruhr gekozen tot 
culturele hoofdstad van Europa 2010. Want het Ruhrgebied is met 
honderden musea, theaters, concertgebouwen, festivals en industriële 
monumenten ook een culturele agglomeratie. Deze voorwaarden en 
de speciale acties tijdens het jaar van de culturele hoofdstad hebben 
ongeveer tien miljoen bezoekers naar de culturele hoofdstad gelokt. Bron: www.metropoleruhr.de/nl/start
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Marl
Marl ligt in het noordelijke Ruhrgebied, waar de kolen 

dieper in de grond liggen. Daarom is de mijnbouw hier 

relatief laat begonnen. Vanaf het begin van de vorige eeuw 

werden er boringen gedaan en mijnen opgestart, maar de 

echte bloei vond plaats in de jaren ’60 en ’70. 

Nieuwe Bouwen
Die bloei is ook terug te zien in de stad zelf. Marl kent veel voor-
beelden van het ‘Nieuwe Bouwen’, bijvoorbeeld het gemeentehuis van 
Marl dat werd ontworpen door het Nederlandse architectenbureau 
Van den Broek en Bakema. Het complex werd als onderdeel van de 
nieuwbouwplannen van Marl gerealiseerd in de jaren 1960 tot 1967.

Bevolking
Marl krimpt sinds het begin van deze eeuw. Toen woonden er nog 
ruim 93.000 inwoners, nu ongeveer 84.000. Dat heeft te maken met 
het sluiten van de mijnen. De Zeche Auguste Victoria in Marl sloot in 
2015 als een van de laatste steenkolenmijnen van Duitsland. Werk-
gelegenheid komt nu vooral van het Chemiepark Marl dat in het noor-
den van de stad ligt.

Politiek
Marl is een linkse gemeente. Sinds 1975 is de SPD bijna onafgebro-
ken de grootste partij (op 1999 – 2004 na). Bij de vorige verkiezingen 
in 2014 haalde de partij 42,7% van de stemmen. 
De 48 zetels in de Stadtrat zijn als volgt verdeeld: SPD: 21, CDU: 
14, WIR: 2, WG Grüne: 2, FDP: 1, BUM: 1, Linke: 2, UBP: 2, B90/
Die Grünen: 1. 
Sinds 2009 is SPD’er Werner Arndt burgemeester van Marl. Arndt is 
geboren en getogen in Marl. Hij begon zijn werkzame leven in de mij-
nen van het Ruhrgebied.
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Chemiepark
Marl



19Reisgids 2016

Het Chemiepark Marl is een van de grootste chemische terrei-

nen in Duitsland met een oppervlakte van 6,5 vierkante kilo-

meter. Het wordt gebruikt door chemiereus Evonik, een aantal 

van haar dochterondernemingen en deelnemingen en door 

twaalf andere bedrijven. Er werken ruim 10.000 mensen in de 

ongeveer 100 productiefaciliteiten op het terrein die nauw met 

elkaar zijn verbonden en 24 uur per dag draaien.
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Per jaar wordt er hier meer dan vier miljoen ton 
verschillende chemische producten geleverd 
aan klanten over de hele wereld. De grondstof-
fen daarvoor worden aangeleverd via buisleidin-
gen, per schip, trein en vrachtwagen. Voor ethy-
leen, propyleen, C4 koolwaterstoffen, benzeen, 
methanol en aardgas zijn eigen buisleidingen 
aangelegd. Chemiepark Marl heeft twee eigen 
kolencentrales en één elektriciteitscentrale op 
gas. Het terrein kent een eigen transportsysteem 
voor zuurstof en stikstof.

Verweven met het Ruhrgebied
Het Chemiepark is ontstaan in 1938. De IG 
Farbenindustrie AG en Bergwerksgesellschaft Hi-
bernia AG richtten toen Chemischen Werke Hüls 
GmbH op. Het bedrijf is nauw verweven met de 
steenkolenwinning, want uit een restproduct van 
steenkool werd hier kunstmatige rubber gepro-
duceerd die nodig was voor de oorlogsindustrie 
van Nazi-Duitsland.
Na de oorlog werd het Chemiepark Marl een 
voorbeeld van het Duitse Wirtschaftswunder en 
groeide het uit tot een van de grootste chemi-
sche terreinen van West-Europa. Chemiepark 
Marl is altijd nauw verbonden gebleven met het 
Ruhrgebied, niet alleen fysiek, ook in de eigen-
domsverhoudingen. Het huidige Evonik is een 
rechtstreekse nakomeling van de mijnindustrie 
in het Ruhrgebied en zo bezien is Chemiepark 
Marl één van de laatste nog bestaande bedrij-
ven uit het industrieverleden van het Ruhrgebied. 
Sinds Evonik zich in 2009 heeft gespecialiseerd 
in speciaalchemie, kent het terrein in Marl meer-
dere gebruikers en is het een echt Chemiepark 
geworden.
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Facts & figures
• 6,5 vierkante kilometer groot

• 55 km wegennet

• 100 km spoorwegnet

• 30 km leidingbruggen

• 1200 km leidingen

• 70 km riolering

• 2 afvalwaterzuiveringsinstallaties

• 3 energiecentrales

• ongeveer 900 gebouwen

• 100 productiefaciliteiten

• ongeveer 4,4 miljoen ton  

• producten per jaar



Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving22

Samen met o.a. de stedenbouwers van Share Urbanism, 

werkte Ontwerp Veilige Omgeving aan het boek ‘Handleiding 

voor een veilig Ontwerp’. De zeven principes staan centraal 

in een praktisch handboek in een bijzondere vorm, als 

aanvulling op onze uitgave ‘Ontwerpen voor een veilige 

omgeving’. Deze publicatie is bijgesloten bij deze reisgids.

Handleiding  
 voor een 

Veilig Ontwerp
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VEILIGE OMGEVING
ontwerpen voor een

Veiligheid is een relevante factor bij het ontwerp van een ruimtelijke 

omgeving. Er zijn regels, rekensommen en wetten. Die lijken soms 

in de weg te staan van de ideale ruimtelijke invulling. Maar externe 

veiligheid al vroeg in het ontwerp betrekken, biedt ook kansen. En 

een veiliger omgeving.

Lees en zie hoe op tal van plekken in Nederland ontwerpers problemen 

hebben opgelost. Stedenbouwkundigen en veiligheidsexperts vertellen 

hoe zij ondanks een goederenspoor dwars door een stedelijk gebied, 

toch een veilig scholenpark hebben gerealiseerd. De ontwikkeling van 

een woonwijk bij een rangeerterrein leek onmogelijk, maar hij komt er 

wel. Dit boek geeft   tekst en uitleg over ruimtelijke ontwerpen en  externe 

veiligheid,  met  voorbeelden uit Zwolle, Moerdijk, Dordrecht, Zutphen, 

Sittard-Geleen, Zevenbergen en Amersfoort.

www.regioteams.nl

VEILIGE OMGEVING
ontwerpen voor een

ISBN 978-9-077-46292-8

15451_VeiligeOmgeving_OS.indd   1 28-10-14   10:55

Veilig Ontwerp
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Door: Peter van de Laak, Milieuregie

Eerste gemeentelijke omgevingsplannen krijgen vorm

Omgevingswet 
legt grote druk 

op gemeenten

Een groot aantal gemeenten experimenteert met het omge-

vingsplan. Bij die experimenten blijkt voor welke uitdagingen 

de overheid staat bij de transitie van bestemmingsplan naar 

omgevingsplan. Uitnodigingsplanologie en afwegingsruimte blij-

ken juridisch alleen mogelijk bij goede afstemming tussen de 

omgevingsvisie en het omgevingsplan. Integraal werken vraagt 

om een complete cultuuromslag. De digitale informatievoorzie-

ning is bepalend voor het succes van de Omgevingswet. Vakblad 

ROm zet de bevindingen tot nu toe op een rij.

Dit artikel verscheen eerder in ROmagazine 2016 #4
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De opgave is fors. Het omge-
vingsplan moet een oplossing 
bieden voor de huidige proble-
men waarmee gemeenten te 
maken hebben. De besluitvor-
ming over projecten in de fysie-
ke leefomgeving moet sneller 
en beter. Bovendien is meer 
fl exibiliteit nodig bij het nemen 

van besluiten waarbij verschil-
lende omgevingswaarden in het 
geding zijn. Dit valt onder de 
noemer van het vergroten van 
de bestuurlijke afwegingsruim-
te. De onderzoekslasten bij het 
nemen van besluiten moeten 
verminderen en het gebruiksge-
mak moet verbeteren. Het om-

gevingsplan moet bijdragen aan 
een samenhangende integrale 
benadering, zowel wat betreft 
de inhoud als de uitvoering.

Uitdaging
Het omgevingsplan bevat een 
bredere set aan regels voor de 
leefomgeving. In het omgevings-

Luchtfoto (volgende pagina) en impressie van het oude ontwikkelingsplan Havenkwartier Deventer. 

Beeld Gem
eente D

eventer
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plan moeten de verordeningen 
voor onder meer openbare orde 
en veiligheid, parkeren, erfgoed 
en beleidsregels (beeldkwaliteit, 
milieu) een plek krijgen. Tevens 
komen er ruimere mogelijkhe-
den voor het stellen van stren-
gere eisen aan de energiepres-
tatie van woningen, kantoren 
en het gebruik van bouwmate-
rialen. Gemeenten staan voor 
een geweldige uitdaging om te 
komen tot een harmonisering 
van de regelgeving.
Als het gaat om harmonisatie 

is al de nodige winst te beha-
len met het samenbrengen van 
alle bestemmingsplannen tot 
één omgevingsplan. Maar ver-
ordeningen als de APV en be-
leidsregels voor milieu zijn van 
een ander niveau dan bestem-
mingsplanvoorschriften. Kortom, 
de opgave is om het aantal re-
gels flink terug te brengen, zodat 
de inzichtelijkheid toeneemt en 
voorschriften, verordeningen en 
beleidsregels voor de leefomge-
ving goed worden geïntegreerd.

Flexibiliteit
Teneinde meer flexibiliteit te 
bieden wordt in omgevingsplan-
nen minder vastgelegd over de 
ontwikkelingsmogelijkheden van 
gebieden. Er zijn verschillende 
opties om invulling te geven 
aan uitnodigingsplanologie. Ge-
meente Deventer wil een onder-
scheid maken tussen gebieden 
waar het accent ligt op beheer 
en gebieden die in aanmer-
king komen voor ontwikkeling. 
Voor beheergebieden komt een 
andere set van regels dan in 

Be
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d 
Ge

m
ee

nt
e 

D
ev

en
te

r



27Reisgids 2016

ontwikkelingsgebieden. Door 
minder vast te leggen, wordt 
meer ruimte gegeven aan initi-
atiefnemers om zelf afwegingen 
te maken. Een andere optie is in 
het omgevingsplan benoemen 
welke functies worden uitgeslo-
ten voor bepaalde gebieden. 
Almere kiest voor dat laatste. 
De onderzoeken die normaliter 
aan de voorkant bij de vaststel-
ling van het bestemmingsplan 
worden uitgevoerd, verschuiven 
naar het besluit over de om-
gevingsvergunning. Daarmee 
wordt onnodig veel detailonder-
zoek vermeden.

Samenspel
Meer flexibiliteit bieden kan 
door de omgevingsvisie en het 
omgevingsplan goed op elkaar 
af te stemmen. In de omge-
vingsvisie worden beheer- en 
ontwikkelingsgebieden aange-
wezen en zijn de uitgangspunten 

voor bestuurlijke afweging over 
verschillende omgevingswaar-
den opgenomen. Bij nieuwe 
ruimtelijke initiatieven krijg je 
al snel te maken met conflic-
terende omgevingswaarden en 
belangen. Hoe weeg je dan een 
betere kwaliteit van woningen, 
meer werkgelegenheid en een 
betere bereikbaarheid af tegen 
een verminderde milieukwa-
liteit? Dat kan betekenen dat 
grenzen moeten worden gesteld 
aan cumulatie van milieuhin-
der. Alleen zijn daarvoor geen 
wettelijke normen beschikbaar. 
Door hier in de omgevingsvisie 
duidelijk over te zijn, is het ma-
ken van bestuurlijke afwegingen 
bij nieuwe ruimtelijke ontwik-
kelingen eenvoudiger. In het 
omgevingsplan zijn dan minder 
regels nodig, maar wel moet 
duidelijk zijn wat de bandbreed-
te van omgevingswaarden is. 
Met publieksparticipatie kan de 

gemeente inzicht krijgen in wat 
burgers en ondernemers wel en 
niet acceptabel vinden.

Kostenverhaal
De traditionele wijze van finan-
cieren van ruimtelijke investe-
ringen via vastgoedontwikkeling 
biedt steeds minder soelaas. En 
al helemaal niet voor duurzame 
initiatieven. In het kader van 
duurzame gebiedsontwikkeling 
en duurzaam gebiedsbeheer 
vinden experimenten plaats met 
innovatieve financieringscon-
structies, zoals tax increment 
financing en crowdfunding. 
Tax increment financing is een 
financieringsmethode voor ge-
biedsontwikkeling waarbij wordt 
geanticipeerd op de toekomsti-
ge waardeontwikkeling. Crowd-
funding is aantrekkelijk voor 
kleinschalige ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld projecten gericht 
op zelfbouw van woningen. De 
huidige belangstelling van ge-
meenten voor de precariobelas-
ting laat zien dat gemeenten op 
zoek zijn naar andere financie-
ringsmogelijkheden. Ook hier-
in kan de omgevingsvisie een 
wezenlijke rol vervullen door de 
kaders aan te reiken voor kos-
tenverhaal en financiering van 
publieke investeringen.

Als het gaat om het gebruik van 
de ondergrond is afstemming 
nodig met andere overheden, 
zoals provincies en Rijk. Met het 

Stem omgevingsvisie en 
omgevingsplannen goed af
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oog op de energietransitie zijn 
niet alleen energiezuinige wo-
ningen en kantoren van belang, 
maar ook toepassing van warm-
te- en koudeopslag, geothermie 
en energieopslag in de bodem. 
Daarvoor zijn de provincie res-
pectievelijk het Rijk bevoegd ge-
zag. Duurzame ontwikkeling van 
de stad vraagt om afstemming 
tussen bovengrondse functies 
en het gebruik van de onder-
grond. Dat kan een plek krijgen 
in de omgevingsvisie, en de ver-
taalslag naar regels voor onder-
gronds ruimtegebruik krijgt dan 
vorm in het omgevingsplan.

Impact organisatie
Meer flexibiliteit en focus op uit-
nodigingsplanologie betekenen 
dat gemeentelijke afdelingen 
anders met elkaar moeten sa-
menwerken. Minder detailon-
derzoeken aan de voorkant en 
de afwegingen verplaatsen naar 

het besluit over de omgevings-
vergunning geeft onzekerheid. 
De vraag is dan of er wel vol-
doende waarborgen zijn voor 
het behoud van een goede 
omgevingskwaliteit. Daarom is 
het noodzakelijk dat vergun-
ningverleners en gebiedsbe-
heerders nauw betrokken zijn bij 
de totstandkoming van de om-
gevingsvisie en het omgevings-
plan. Vergunningverleners kun-
nen doorzien wat de mogelijke 
risico’s zijn van minder regels 
en het hanteren van flexibele 
normen voor omgevingskwali-
teit. Gebiedsbeheerders kunnen 
inzicht geven in de mogelijke 
gevolgen voor de organisatie, 
technische uitvoering en kosten 
van het beheer. Deze kennis aan 
de voorkant inbrengen heeft als 
voordeel dat er meer tijd is voor 
het nemen van een goed afge-
wogen besluit over de omge-
vingsvergunning. Over dit soort 

zaken kunnen uitgangspunten 
worden opgenomen in de om-
gevingsvisie.

Kortom, de sectorale benade-
ring gaat plaatsmaken voor een 
ketenbenadering. De nadruk 
komt meer te liggen op integrale 
samenwerking binnen een keten 
van beslissingen; van visie tot 
besluit over omgevingsvergun-
ning en verantwoordelijkheden 
bij beheer.
Deze manier van integraal wer-
ken heeft tevens tot gevolg dat 
monitoring een belangrijke plek 
krijgt in de organisatie. Flexibe-
ler omgaan met normen voor 
milieu en omgevingskwaliteit 
en meer loslaten kunnen alleen 
als op een andere wijze rechts-
zekerheid wordt geboden. Dat 
kan door bepaalde omgevings-
waarden te monitoren en indien 
nodig bij te sturen met extra 
maatregelen. Vooraf moet dan 
wel duidelijk zijn of mitigeren 
achteraf technisch uitvoerbaar 
en kosteneffectief is. Ook zal er 
budget moeten worden gereser-
veerd voor mitigerende maatre-
gelen.

Digitalisering
Het omgevingsplan wordt digi-
taal toegankelijk, zodat initia-
tiefnemers, burgers en onder-
nemers snel inzage krijgen in de 
regels die van toepassing zijn 
voor een bepaald gebied. Dit 
ter vergroting van de inzichtelijk-

Ketenbenadering vervangt 
sectorale aanpak
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heid en het gebruiksgemak.
Digitalisering maakt het mo-
gelijk om met één klik op de 
kaart toegang te krijgen tot 
uiteenlopende informatie: de 
regels die er gelden, de func-
ties die worden onderscheiden, 
milieu-informatie over geluids-
kwaliteit, bodemkwaliteit, cul-
tuurhistorische waarden en niet 
te vergeten: de ondergrond. Dit 
vraagt een behoorlijke inves-
tering, die alleen nut heeft als 
deze informatie ook up-to-date 
blijft. Nieuwe informatie, ken-
nis uit nadere onderzoeken en 
nieuwe inzichten zullen tijdig 
en adequaat moeten worden 
verwerkt. Die informatie is on-
der andere van belang voor de 
initiatiefnemers die hun project 
willen onderbouwen en de on-
derzoekskosten beperkt willen 
houden. Hierin moet het pro-
ject ‘Laan van de Leefomgeving’ 
voorzien. Het is nog onduidelijk 
wat de implicaties zijn van de 
Laan van de Leefomgeving voor 

de compatibiliteit van informa-
tiesystemen die steeds meer 
gebaseerd zijn op open source: 
de uitwisselbaarheid van uit-
eenlopende informatiebronnen. 
Tevens speelt de vraag of de 
verschillende informatiehuizen 
van de Laan van de Leefomge-
ving het gewenste detailniveau 
kunnen leveren.

AMvB’s 
Binnenkort start de internetcon-
sultatie over de vier Algemene 
Maatregelen van Bestuur. Deze 
AMvB’s zullen meer duidelijk-
heid geven over de ruimte die 
landelijke regelgeving wil gaan 
bieden voor het maken van 
lokale afwegingen in het om-
gevingsplan. In de praktijk van 
gebiedsontwikkeling ontstaan 
met name fricties door het als 
rigide beleefde normenkader 
voor geluid. Het in tact laten 
van dit normenstelsel heeft als 
consequentie dat de huidige 
problemen met de bestuurlijke 

afwegingsruimte in stand blij-
ven. Anderzijds is er het dilem-
ma dat een vereenvoudiging 
van het normenstelsel tot gevolg 
kan hebben dat de geluidskwa-
liteit in diverse gebieden verder 
achteruit gaat.
Een mogelijke uitweg uit dit di-
lemma is in de omgevingsvisie 
vastleggen waar de ondergrens 
ligt voor specifieke omgevings-
waarden en bestuurlijk keuzes 
maken over de grenzen van de 
cumulatieve milieugebruiks-
ruimte.

Een zorg van gemeenten is of de 
organisatie er straks wel klaar 
voor is als de Omgevingswet in 
werking treedt. De transforma-
tie van het huidige stelsel van 
omgevingsrecht zal een groot 
beslag leggen op de organisa-
tie. Niet alleen moet veel ca-
paciteit worden vrijgemaakt om 
de bestemmingsplannen om 
te zetten naar één of meerde-
re omgevingsplannen, ook zijn 
extra investeringen nodig in de 
digitale infrastructuur. Werkpro-
cessen worden anders ingericht, 
er zullen nieuwe functies wor-
den gecreëerd in de organisatie, 
maar ook training en opleiding 
van medewerkers zijn nodig met 
het oog op ontwikkeling van 
nieuwe competenties. Cultuur-
verandering en digitalisering zijn 
de pièce de résistance voor een 
succesvolle implementatie van 
de Omgevingswet.

Meer loslaten kan als 
rechtszekerheid geborgd 
blijft
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Door: Marcel Bayer, hoofdredacteur ROMagazine

Wethouder Jop Fackeldey (Lelystad) over de Omgevingswet

‘Bestuurders
pak dit op!’

Met de Omgevingswet in aantocht moeten 

bestuurders actiever de nieuwe werkwijze 

uitdragen: integraal, participatie aan de 

voorkant en met de initiatiefnemer als uit-

gangspunt. ‘Dat vraagt nogal wat van de ge-

meentelijke organisatie, al helemaal op dit 

moment’, realiseert Jop Fackeldey zich. Toch 

moet het, meent hij. ‘Bestuurlijke sturing 

op de invoering van de nieuwe wet is nodig. 

Juist ook van de burgemeester.’ 

Dit artikel verscheen eerder in ROmagazine 2016 #3
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Jop Fackeldey, wethouder Fi-
nanciën, Economie en Wonen in 
Lelystad en voorzitter van de Fy-
sieke Pijler bij de G32, reist mo-
menteel stad en land af om het 
woord over de Omgevingswet te 
verspreiden. De Roadshow-bij-
eenkomsten zijn overal bomvol 
met vooral gemeentelijke be-
leidsambtenaren. Hij denkt dat 
iedereen in het fysieke domein 
van de overheid zich inmiddels 
realiseert wat de Omgevingswet 
gaat betekenen. ‘Heel lang is 
de komst van de Omgevingswet 
gezien als “iets van RO”. Het ef-
fect op het beleidsveld milieu 

is echter vele malen groter. Dat 
zien ze nu.’ 
Om de bestuurders aan te spo-
ren druk op de ketel te zetten, 
is vanuit de G32 en het Pro-
gramma Aan de slag met de 
Omgevingswet de publicatie ‘7x 
bestuurders aan zet. De Omge-
vingswet vraagt nu actie!’ uitge-
bracht.

Impact 
Jop Fackeldey is een van de 
zeven bestuurders die in de pu-
blicatie aan het woord komen 
over hun drijfveren en hun ei-
gen acties bij de invoering van 
de nieuwe wet. Hij begrijpt wel 
waarom bestuurders de neiging 
hebben om de Omgevingswet 
door te schuiven naar de vol-
gende raads- en collegeperio-
de. ‘De decentralisatie van de 
zorg, de participatiewet en de 
jeugdzorg leggen grote druk op 
de organisatie. Daarnaast is 
de financiële huishouding bij 
veel gemeenten zorgelijk, onder 

andere door de korting op het 
Gemeentefonds, de daling van 
eigen inkomsten en het feit dat 
grondbedrijven van een verdien-
model tot kostenpost zijn gewor-
den. Afgelopen jaar is daar de 
huisvesting van vluchtelingen 
en statushouders bij gekomen. 
Ik kan mij best voorstellen dat 
je als bestuurder zegt: “Die Om-
gevingswet, ja, die komt, maar 

pas in 2018 en misschien wel 
in 2019”. Nou, mooi niet dus. Ik 
draai de redenering liever om. 
De Omgevingswet en alles wat 
dat met zich meebrengt heeft 
een minstens zo grote impact 
op het fysieke domein als wat 
we nu door de genoemde de-
centralisaties meemaken in het 
sociale domein. De gevolgen 
laten zich alleen minder voelen. 
Zorg, armoede en jeugdzorg 
raken mensen namelijk heel 
direct.’

Stadhuisplein
In de publicatie voor de be-
stuurders noemt u de herin-
richting van het stadhuisplein 
in Lelystad als voorbeeld van de 
nieuwe werkwijze. Wat is daar 
anders gedaan?
‘We waren hier een tekenta-
felstad. De heren planologen en 
stedebouwers hadden precies 
uitgedacht hoe de mensen zich 
moeten gedragen. Voor hen was 
het buitengewoon hinderlijk als 
de nieuwe bewoners zich niet 
gedroegen als voorspeld. Bij de 
herinrichting van het Stadhuis-
plein wilden we niet beginnen 
met een ontwerp. We hebben 
eerst ideeën opgehaald, bij 
iedereen die zich geroepen 
voelde om mee te denken. We 
hebben met een kraampje op 
de markt gestaan waar mensen 
hun ideeën konden inleveren. 
Ook de lokale media zijn actief 
betrokken bij het ophalen van 

‘De burgemeester moet 
zorgen voor continuïteit  
bij de invoering’
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ideeën. Daar hebben we een 
inspiratieboek van gemaakt en 
er vervolgens een partij bij ge-
zocht die op basis van die inspi-
rerende ideeën drie ontwerpen 
kon maken. Als stadsbestuur 
hebben we alleen een aantal 
functionele eisen meegegeven 
die betrekking hadden op za-
ken als de bereikbaarheid voor 
hulpdiensten en gehandicapten, 
ruimte voor kleine manifestaties 
en het budget. We hebben na-
drukkelijk geselecteerd op het 
proces, niet op het ontwerp. 
De bevolking van Lelystad heeft 
via internet op de drie ontwer-
pen gestemd en het winnende 
ontwerp is uitgevoerd. Als colle-
ge en gemeenteraad gingen we 
dus niet meer over de uiteinde-
lijke vormgeving. Er ligt nu een 
keurig plein, zonder verzet tot 
stand gekomen en de mensen 
ervaren het als hún plein.’

Voor het college en de raad zal 
dat vast even wennen zijn?
‘Zeker, maar waarom zouden 35 
raadsleden meer gevoel hebben 
bij wat goed is voor de stad dan 
76.000 anderen die hier leven?’

Dit is wel de kern van onze de-
mocratie.
‘Nee, zo is onze democratische 
traditie gegroeid. Natuurlijk moet  
de gemeenteraad blijven con-
troleren en heeft niemand er 
behoefte aan om burgers te 
betrekken bij de dagelijkse be-

sluitvorming. Ik ben er alleen 
van overtuigd dat je een kwa-
litatief beter en meer gedragen 
resultaat krijgt als je de parti-
cipatie goed regelt. We hebben 
te lang en te veel op basis van 
onze deskundigheid bedacht 
wat goed voor anderen is. Er 
zullen best plekken zijn waar je 
als stadsbestuur meer de lead 
moet nemen. Toch vind ik in z’n 
algemeenheid dat je er alles 
aan moet doen om aan de voor-
kant met partijen na te denken 
over wat goed is voor de stad.’ 

Betrokkenheid
Hoe kan de stedebouwer, plano-
loog of milieudeskundige toch 
vanuit zijn of haar deskundig-
heid zo’n proces begeleiden?
‘Door te vertellen, door vanuit 

zijn of haar vakmanschap het 
gesprek aan te gaan. Dat kun-
nen ze heel goed en voor de 
meesten is het een verademing. 
Ze worden er ook niet vrolijk van 
als wat ze bedenken op veel ver-
zet stuit. 
Ik vraag van mijn ambtenaren 
grote betrokkenheid bij de stad. 
Niet om zelf voortdurend bezig 
te zijn met nieuwe plannetjes, 
maar door er te zijn, te kijken, te 
luisteren, erachter te komen wat 
er speelt en waarom.

Onze milieumensen krijgen met 
de Omgevingswet de belangrijke 
taak om samen met initiatief-
nemers, stedebouwkundigen 
en planologen na te gaan wat 
er mogelijk is binnen de afwe-
gingsruimte die het omgevings-

‘Ik vind dat elke gemeente 
een omgevingsvisie moet 
hebben op het moment dat  
de Omgevingswet van  
kracht wordt’
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plan biedt. Zo hebben we bij 
de luchthaven animaties laten 
maken van de effecten van toe-
nemend vliegverkeer. Dat blijft 
altijd discutabel, want er zijn zo-
veel factoren die geluidsoverlast 
bepalen zoals de windrichting en 
het achtergrondgeluid. Boven-
dien verschilt de beleving ook 
nog eens heel sterk van plaats 
tot plaats. Maar met redeneren 
in de zin van “als je dit doet, heb 

je dat effect” kun je met ieder-
een zaken bespreken en zoeken 
naar de beste oplossing.
Een ander voorbeeld. Nu staan 
we wonen op bedrijventerrei-
nen vaak niet toe vanwege de 
minimale bescherming die we 
wonende burgers moeten bie-
den. De Omgevingswet maakt 
het mogelijk om op bepaalde 
plekken wel een hogere ge-
luidsbelasting toe te staan dan 
nu is voorgeschreven. Dan wel 
met een kettingbeding in het 
koop- of huurcontract dat vol-
gende bewoners zich realiseren 
dat ze bij bedrijven in de buurt 
gaan wonen. Dat kan straks en 
nu niet.’

Omgevingsvisie
U heeft in Lelystad een speciaal 
loket nieuwe initiatieven inge-
steld. Hoe werkt dat en wat zijn 
de ervaringen daarmee?
‘Hoe het idee, het plan of de 
vergunningaanvraag binnen-
komt – bij een medewerker, de 
front office, de wethouder – doet 
er niet meer toe; we pakken het 
op en geven de initiatiefnemer 
binnen vier weken uitsluitsel. 
Elke twee weken bespreekt de 
Stuurgroep Nieuwe Initiatieven 
de aanvragen, op een integrale 
manier. De werkprocessen zijn 
zo georganiseerd dat binnen 
twee weken alle bij het fysieke 
domein betrokken afdelingen 
ernaar hebben gekeken en 
hun advies hebben gegeven. In 

veel gevallen blijkt de aanvraag 
mogelijk, mits aan bepaalde 
technische voorwaarden wordt 
voldaan. Soms is een politieke 
afweging nodig, dan kijken we er 
in het college naar. 
Bij deze werkwijze staat de 
aanvrager centraal en niet onze 
werkprocessen. We moeten in-
tegraal ons werk doen, vanuit 
een gezamenlijke visie op een 
bepaald gebied. 
Daar is de omgevingsvisie heel 
belangrijk voor. Ik vind dat elke 
gemeente die moet hebben 
op het moment dat de Omge-
vingswet van kracht wordt. Zeker 
omdat we straks vanuit de be-
staande bestemmingsplannen 
moeten uitkomen bij een situa-
tie waarin je met direct betrok-
ken partijen kunt praten over 
nieuwe initiatieven.’

Vindt u dat die omgevingsvisie 
als verplichting in de wet moet 
komen?
‘Van mij had het gemogen. Som-
mige politieke keuzes zijn merk-
waardig. Toch vind ik dat hier 
ook een taak ligt voor de bur-
gemeester, want die is verant-
woordelijk voor de integraliteit 
van beleid. Ze gaan een college-
wisseling meemaken voordat de 
wet is ingevoerd, dus die rol op 
dit dossier is belangrijker dan 
anders. De burgemeester moet 
zorgen voor de continuïteit bij 
de invoering van de Omgevings-
wet.’

‘Als we het gesprek met de 

samenleving goed voeren, scheelt 

dat heel veel negatieve energie en 

tijd. Het levert zelfs positieve 

energie op.’
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Programma 

Nederland is dichtbevolkt. In ons land is de ruimte voor wonen, wer-
ken en recreëren schaars. In onze leefomgeving komen veel functies 
samen. Zorg over veiligheid in de omgeving van risicobronnen is dus 
belangrijk. Daarom heeft de overheid regels en kaders voor bijvoor-
beeld het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Om deze regels en 
kaders nog eenvoudiger, beter en veiliger te maken, werkt het Rijk 
samen met provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheids-
regio’s, burgers en ondernemers. Het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu werkt in het programma ‘Modernisering omgevingsveiligheid’ 
aan de invulling van nieuw beleid over externe veiligheid. Het nieuwe 
beleid wordt grotendeels in 2018 in de Omgevingswet opgenomen. 

Wat is een Schillenmodel?
In onze leefomgeving komen veel functies samen. Daarom moeten 
we bij het ontwikkelen van een omgevingsplan in sommige gebieden 
rekening houden met gevaren die door bedrijven of door het transport 
van gevaarlijke stoffen veroorzaakt worden, denk aan brand, explosies 
of giftige gassen. Voor deze risicogebieden gelden voorwaarden voor 
bijvoorbeeld het bouwen van woningen, scholen, kantoorpanden en 
ziekenhuizen. Hoe kwetsbaarder de gebruikers van deze bebouwing, 
des te meer eisen de overheid stelt aan de omgevingsveiligheid. En 
uiteindelijk aan de afstand tussen de bebouwing en de risicobron. 
Deze aandachtsgebieden noemen we ook wel schillen. Het Schillen-
model geeft dus aan op welke afstanden (schillen) rondom een risi-
cogebied, onder welke voorwaarden welke bebouwing mag komen.

Modernisering 
Omgevingsveiligheid

Bron: Programma Modernisering Omgevingsveiligheid deel 1 en 2

Lees de beide publicaties op: www.kennislabvoorurbanisme.nl/bmreis
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Burgemeester van Barendrecht, Jan van Belzen:

 ‘In Barendrecht zijn we op alle fronten gebaat bij 
veiligheid in de regio Rotterdam-Rijnmond, en dat 

overstijgt onze gemeentegrens. Een goede afwe-
ging van belangen op het vlak van economie, 
milieu en veiligheid is van levensbelang. Het 
positieve van het programma Modernisering 
Omgevingsveiligheid is dat we in de bestuur-
lijke afstemming nu integraal naar die leefom-
geving kijken, en veiligheid niet langer als een 

bijkomende kostenpost wordt behandeld. Door-
dat veiligheid onderdeel van het ontwerpproces is 

geworden, kan in de beginfase zelfs voor slimme en 
kostenbesparende oplossingen worden gekozen. Dat 

vind ik een grote vooruitgang.
Het bezwaar van het programma is dat we bij gebiedsinrichting 

en infrastructurele projecten moeten leren om kwantiteit, het economisch belang, en 
kwaliteit van de leefomgeving tegen elkaar af te wegen. Die balans moet je elke keer 
opnieuw vinden, en dat is tijdrovend en intensief. In de veiligheidsregio Rotterdam-Rijn-
mond werken we hiervoor met de zogeheten scenario-analyse. Dit instrument passen we 
toe aan de voorkant, in de adviesfase van projecten. In de veiligheidsregio zouden we 
ook meer aan de voorkant moeten zitten. Om repressie uit te kunnen oefenen, moet er 
een tweede toetsingsmoment komen in de ontwerpfase, waarin we checken of alle af-
spraken er voldoende inzitten. Zo niet, dan moet het ontwerp alsnog aangepast worden.
Hoewel het Schillenmodel een goed gespreksmodel is, blijft de afstemming tussen be-
stuurders de grootste uitdaging van het programma Modernisering Omgevingsveiligheid. 
Onze regio is zo compact en complex: je moet met elkaar on speaking terms blijven 
en denken en werken als een netwerkorganisatie. Mijn belangrijkste boodschap is dan 
ook: bestuurders, treed in contact met elkaar. Bouw aan vertrouwen, zodat bestuurlijke 
processen niet stokken.’

‘Afstemming tussen bestuurders  
 blijft de grootste uitdaging’ 
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Burgemeester van Terneuzen, Jan Lonink:

‘Vroeger werd vaak vakinhoudelijk gekeken vanuit één discipline. Vanuit veiligheid wordt  
tegenwoordig heel proactief gedacht: het voorkomen van risico’s moet je incorporeren in 
het omgevingsbeleid. Mensen die met veiligheid bezig zijn willen graag dat hun adviezen 
verplicht worden opgevolgd. ‘Uit het oogpunt van veiligheid moet daar niet gebouwd 
worden’, zegt een brandweercommandant dan bijvoorbeeld. Ik snap dat wel, maar het 
moet een advies blijven. Want als gemeentebestuurders moeten we de belangen breder 
afwegen. Hoe krijg je alle functies in een leefbare situatie? Veiligheid is één van de as-
pecten die je moet afwegen tegen andere belangen, zoals ruimtelijke inrichting, econo-
mie, innovatie en milieu. Maar veiligheid voor omwonenden en werknemers bijvoorbeeld 
is wel een belangrijke randvoorwaarde.
Bij het moderniseren van omgevingsbeleid is het vooral van belang hoe je tot integraal 
beleid komt door alle aspecten af te wegen. Die afweging moeten we zien te verbete-
ren. Dat moeten we gezamenlijk doen: met de veiligheidsregio, 
gemeente, havenautoriteit, provincie, regionale uitvoerings-
dienst en grote bedrijven. Bedrijven willen ruimte om 
te ondernemen. Met wetgeving kunnen we toetsen 
wat aanvaardbaar is qua uitstoot of geluid. Het 
kost bedrijven meestal geld om te voldoen aan 
de eisen. Als de eisen in ons land strenger 
zijn dan die over de grens, beginnen bedrij-
ven te sputteren. Dit soort zaken moet je 
dus grensoverschrijdend bespreken. Omdat 
we hier dicht tegen de grens met België zit-
ten, hebben we intensief contact met onze 
counterparts daar en de afspraken voor de 
samenwerking in convenanten vastgelegd.’

‘Alle functies in een leefbare   
 situatie zien te krijgen’
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Over deze reis

Deze reis is een initiatief van Ontwerp Veilige Omgeving, het program-
ma dat deel uitmaakt van IMPULS omgevingsveiligheid waarin, de 
VNG, IPO, het Ministerie van I&M en Brandweer Nederland samen-
werken. Meer over dit programma op www.ontwerpveiligeomgeving.nl 

Over de deelnemers
Deze reis is exclusief voor burgemeesters die betrokken zijn bij exter-
ne-veiligheids-problematiek. Deelname is op uitnodiging.

Kosteloos
Aan deze studiereis zijn geen kosten verbonden. U bent te gast bij het 
programma Ontwerp Veilige Omgeving.

Contactgegevens
Voor vragen over het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving kunt u contact 
opnemen met Alet van ’t Eind (Aletvanteind@xs4all.nl) of Marion van 
der Voort, communicatieadviseur voor het programma Ontwerp Veilige 
Omgeving (marion@bvgebiedscommunicatie.nl)
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Belangrijke gegevens

Vertrek
Op 13 oktober verzamelen we om 12 uur in Rozet, Kortestraat 16, 
6811 EP Arnhem (in de Expo Zaal).
Rozet ligt in het centrum van Arnhem op loopafstand van het station. 
Parkeren kan in de parkeergarage aan de Langstraat 10, 6811 JA, Arn-
hem. Vanuit de parkeergarage is het een paar minuten lopen naar Rozet.

Aankomst
Op 14 oktober leggen we om 13 uur aan de Rijnkade in Arnhem. De 
parkeergarage en het station liggen op loopafstand van de Rijnkade.

Reis en verblijf
Op 13 oktober reizen we per bus naar het Ruhrgebied (zie program-
ma). We slapen op Hotelschip Allegro.

Dresscode tenue de ville

Fotograaf
Er is een fotograaf mee op reis. De foto’s die hij maakt, willen we 
gebruiken om het werk van het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving te 
promoten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat bij ons aangeven. 
Dan gebruiken we geen foto’s waar u op staat.

Organisatie
De organisatie van de reis is in handen van:

Jan-Willem Wesselink
t +31(0)6 28 63 84 26 – j.wesselink@elba-rec.nl

Lisette van Beusekom
t +31(0)6 52 59 08 18 – l.vanbeusekom@elba-rec.nl

Als we niet te bereiken zijn (in het grensgebied is er niet overal dek-
king voor mobiele telefoons) kan contact worden opgenomen met het 

kantoor van Elba-Rec en het Kennislab voor Urbanisme via 
t +31(0)33 87 00 100.

Deze reisgids (en aanvullende informatie) staat ook online

www.kennislabvoorurbanisme.nl/bmreis




