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Wat komt elders aan bod?

Wat gaan we doen?

• Veranderingen door de Omgevingswet

• Inspelen op veranderingen:
• WAT wordt er verwacht? En HOE kunnen we dat doen?

• Kennisoverdracht over de wetteksten

• Technische uitleg over aandachtsgebieden



Stelselherziening omgevingsrecht. Waarom?

Samenhangend 
benaderen

Inzichtelijk Ruimte voor 
bestuurlijke
afweging

Snellere en 
betere 

besluitvorming



Vroeger Straks

Sectorale wetten Decentrale en integrale 
afweging

Oude producten Nieuwe instrumenten

Inhoudelijke, rekenkundige 
kennis

Meedenken en coalities 
sluiten

Achteraf adviseren over 
veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid 
vroeg in het traject
integraal afwegen

Wat gaat er veranderen?



Instrumenten van de Omgevingswet



Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet
Gezondheid beschermen en bevorderen.



Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet

Nieuwe duiding risicobronnen door aandachtsgebieden



Reactief

Volgen
gezag

Adviseren
deelbelang

Technische
details

Proactief

Dezelfde
taal

Integraal
adviseren

Omgevings-
bewustzijn

Verandering van rollen? 



Ruimtelijke specialist Omgevingsdienst 

… ik ontwerp ... een toetsende rol

… jij controleert of het mag ... als verlengd lokaal bestuur 

… ontwerp pas ik aan op jouw advies ... vervuld als opdrachtnemer

Veiligheidsregio GGD/GHOR

… een controlerende rol ... een adviserende rol 

… die wettelijk is vastgelegd ... zonder wettelijke verankering

… en reactief is ... met een reactief karakter

De huidige rolverdeling in het RO proces



Wat is de nieuwe rol?

• Luisteren en meedenken over elkaars:
• Vakgebieden

• Belangen

• Prioriteiten

• Zorgen 

• Meedenken en gebruik maken van elkaars:
• Netwerk

• Goede en slechte ervaringen

• Persoonlijke vaardigheden, kennis en kwaliteiten

• Coalities vormen door:
• Compromissen te sluiten

• Koppel kansen te ontdekken

• Hetzelfde doel te hebben



Een voorbeeld van trends



Zorg voor goede contacten met 
(haven)wethouder en afdeling ruimtelijke 

ontwikkeling



Van buiten naar binnen



Deel ervaringen



Dit is geen rocket science…


