DE NIEUWE OMGEVINGSWET EN BESTUURSVERANTWOORDELIJKHEID VOOR EXTERNE VEILIGHEID

24 uur over…

De lusten en lasten voor
een burgemeester rond risicobronnen

Welkom,
Op 13 en 14 oktober 2016 gaan wij samen op reis naar het Ruhrgebied. Tijdens een korte, krachtige en inspirerende 24-uurs reis leert u uw Nederlandse
ambtgenoten beter kennen net als de dilemma’s van Duitse vakgenoten die
horen bij externe veiligheid rondom een groot chemiepark. Na de reis bent u
bijgepraat over uw verantwoordelijkheid voor externe veiligheid in de nieuwe
omgevingswet. En u heeft geleerd, gevaren, van gedachten gewisseld en heerlijk
gegeten in een goede ambiance.
In deze handout leest u over het programma en de sprekers en vindt u praktische informatie. Let wel, we zijn nog bezig met de laatste details van het
programma, dus er kunnen nog zaken veranderen. Daarover houden we u de
komende maanden op de hoogte.
Mocht u vragen hebben over de reis (zowel inhoudelijk als praktisch) dan kunt
u natuurlijk altijd contact met ons opnemen, onze contactgegevens vindt u op
de laatste pagina van deze brochure.
Tot in oktober,

Alet van ’t Eind
programmanager Ontwerp Veilige Omgeving

Programma
(wijzigingen voorbehouden)

13 oktober 2016
12.00 uur Ontvangst
Ontvangst en welkom door bij Rozet in Arnhem (Kortestraat 16,
6811 EP Arnhem). Tijdens een kleine lunch is er gelegenheid tot
kennismaking en krijgt u een uitleg over het programma. U wordt
welkom geheten door Alet van ’t Eind programmanager Ontwerp
Veilige Omgeving
13.00 uur Per bus naar ChemiePark Marl
In de bus krijgt u korte inleidende presentaties over veiligheid
en het Ruhrgbied. Anne Michiels van Kessenich (projectleider bij CIRINT) leidt u in op het begrip risico, Alex de Roos
(EV-specialist bij de provincie Zuid-Holland) praat u bij over
omgevingsveiligheid en Jan-Willem Wesselink (hoofdlaborant
bij het Kennislab voor Urbanisme) vertelt u over zijn werk in
het Ruhrgebied.

15.00 uur Tour over Chemiepark Marl
We bezoeken ChemieMarl. 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. 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. Manfred Berger, die al zijn hele werk
zame leven op het terrein werkt, leidt ons rond.
16.30 uur Bezoek aan de Stadt Marl
Op het gemeentehuis van de Stadt Marl ontvangt burgemeester
Werner Arndt ons. Hij heeft een aantal Duitse collega’s uitgenodigd
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.
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 daarmee om?
16.50 uur Inleidingen Duitsland versus Nederland – leren
van elkaar
Korte inleidingen door Adrian Lux (specialist externe veiligheid
in Nordrhein Westfalen en werkzaam bij het Landesamt für
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) over het externe
veiligheidsbeleid in Nordrhein-Westfalen. En door Alex de Roos
(provincie Zuid-Holland) over de situatie in Nederland.
17.20 uur Wat vinden de jongprofessionals?
In februari ging een groep van Nederlandse en Duitse jongpro-

fessionals, op initiatief van het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving, samen aan de slag met de casus ‘ChemiePark Marl’. Dit
gebeurde tijdens een driedaagse summerschool. De winnende
groep presenteert de bevindingen aan u.
17.30 uur Discussie
We gaan met elkaar in gesprek over onze verschillen en overeenkomsten in ons veiligheidsbeleid.
18.30 uur Diner
Gezamenlijk diner op het stadhuis en gelegenheid tot informeel
verder praten.
20.30 uur
Vertrek richting het schip waar we overnachten.
>>

Achtergrondinformatie over de sprekers
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 programmanager 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.

Jan-Willem Wesselink is directeur
Kennis en Ontwikkeling bij Elba-Rec en
vanuit die rol ook Hoofdlaborant in het
Kennislab voor Urbanisme dat hij heeft
ontwikkeld en opgericht. Jan-Willem
is graag bezig op het snijvlak van
ruimtelijke ordening en communicatie
daarover in de meest brede zin. Hij
wil mensen bij elkaar brengen om er
samen aan te werken dat onze steden,
dorpen en ons land als geheel beter
wordt.

Anne Michiels van Kessenich is
projectleider bij CIRINT (Critical Infrastructure Resilience and Protection)
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.

Alex de Roos is vanuit zijn werk als
beleidsmedewerker externe veiligheid
bij de Provincie Zuid-Holland nauw
betrokken bij het werk van Netwerk
Ontwerp Veilige Omgeving. Alex kent
de wereld van de externe veiligheid
en vertaalt deze graag door naar de
ruimtelijke inrichting, omdat hij als
geen ander begrijpt dat we alleen door
overleg veilige steden kunnen bouwen.

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 Ruhrgebied en is een
relatief jonge stad die sterk verbonden
is met het ChemiePark bij de stad.

Adrian Lux werkt als externe veiligheidsspecialist 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 kwalitietsmanagement
en geeft les aan nieuwe collega’s over
onder andere de juridische kant van
het vak.

Praktische informatie
Over de organisatie
Deze reis is een initiatief van Ontwerp veilige
Omgeving, het programma dat deel uitmaakt van IMPULS

14 oktober 2016

omgevingsveiligheid waarin, de VNG, IPO, het Ministerie van

9.30 uur Conferentie
Het schip is onze congreslocatie voor vandaag. Terwijl we vanuit
het Ruhrgebied naar Arnhem varen, verdiepen wij 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. De
gesprekken worden gemodereerd door Hans Leeﬂang (Adviseur
Ruimtelijke Activering bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu).
9.30 uur De Omgevingswet
Hoe verandert de omgevingswet de manier waarop we met
externe veiligheid om moeten en kunnen gaan? Door Anne
Michiels van Kessenich, projectleider bij CIRINT Critical Infrastructure Resilience and Protection en Sarah Ros, programmamanager en Implementatieadviseur Omgevingswet bij de
gemeente Haarlem en het G32 Stedennetwerk.

10.30 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.
11.30 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).

I&M en Brandweer Nederland samenwerken. Meer over dit
programma op www.ontwerpveiligeomgeving.nl
Over de deelnemers
Deze reis is exclusief voor burgemeesters die betrokken
zijn bij externe-veiligheids-problematiek. Deelname is op
uitnodiging.
Kosteloos
Aan deze studiereis zijn geen kosten verbonden. U bent te gast bij het
programma Ontwerp Veilige Omgeving.

12.30 uur Lunch
13.00 uur Aankomst in Arnhem

Actueel programma
We zijn nog bezig met de laatste details van het programma, dus er kunnen
nog zaken veranderen. Daarover houden we u de komende maanden op de
hoogte. De meest actuele versie van het programma vindt u op
www.kennislabvoorurbanisme.nl/evstudiereisburgemeesters/

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
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.
Sarah Ros is programmamanager en
Implementatieadviseur 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.
Gerrit Jan Hoogland werkt als adviseur
Stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid
bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland. Daar is hij een van de
specialisten waar het gaat om de veranderende rol van de overheid. Gerrit
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’.
Genserik Reniers is hoogleraar Safety
of Hazardous 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.

Contactgegevens
Voor praktische vragen over de reis kunt u contact opnemen met Jan-Willem Wesselink
via j.wesselink@kennislabvoorurbanisme.nl of 033 8700100. Tijdens de vakantieperiode kunt u op dat nummer ook vragen naar Lisette van Beusekom, of haar mailen via
l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl.
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)
Meer praktische info
Een maand voor de reis ontvangen de deelnemers een actuele versie van dit programma met daarin ook meer praktische info zoals een paklijst, dresscode et cetera.

