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ERVARINGSREIS VOOR BEST UURDERS 
OMGEVINGSVEILIGHEID IN 
RUIMTELIJKE PLANNEN

Beste genodigde,

Op 28 en 29 november heten we u van harte welkom 
op de bestuurdersreis van Ontwerp Veilige Omgeving in 
Rotterdam. In deze uitgave vindt u de laatste versie van 
het programma en alle overige benodigde informatie.

In deze ervaringsreis worden we van harte welkom 
geheten in de gemeente Rotterdam. Samen met de 
partijen in Rotterdam hebben we een uitgebreid 
programma opgesteld voor burgemeesters en 
wethouders ruimtelijke ordening.

Als bestuurder heeft u uw eigen verantwoordelijkheid 
en bevoegdheden waarmee u invloed kunt uitoefenen 
op het veiligheidsniveau in uw gemeente. De komst van 
de nieuwe omgevingswet biedt nieuwe kansen voor het 
vroegtijdig sturen op omgevingsveiligheid.

Mogelijk heeft u als bestuurder al vaak met een lastig 
dossier rond ‘omgevingsveiligheid’ geworsteld. Of 
mogelijk heeft u nog weinig ervaring hiermee. Daarom 
organiseert het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving 
een derde ervaringsreis, om juist deze ervaringen met 
collega bestuurders te delen.

Dirk Jan de Boer
Programmamanager Ontwerp Veilige Omgeving

ERVARINGSREIS VOOR 
BESTUURDERS 
OMGEVINGSVEILIGHEID IN 

RUIMTELIJKE PLANNEN

Uitnodiging bestuurdersreis naar Rotterdam 
op 28 en 29 november 2017 met ontvangst 
door burgemeester Aboutaleb.

PROGRAMMA

Dinsdag 28 november 

13:30 Ontvangst 
  Ontvangst in hotel Nhow (Wilhelminakade 137, 

3072 AP Rotterdam) inchecken bagage en u 
krijgt uw sleutel van uw kamer.

14:30  Opening reis
  Programmamanager Dirk Jan de Boer heet u 

welkom in Rotterdam namens Ontwerp Veilige 
Omgeving.

15:00   De nieuwe sturing op omgevingsveiligheid in de 
omgevingswet

  Plenaire sessie verzorgd door Sarah Ros, 
programmamanager en implementatieadviseur 
Omgevingswet. Sarah gaat in op bestuurlijke 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
die gaan veranderen na inwerkingtreding 
van de omgevingswet. Ook vertelt Sarah 
waar de nieuwe kansen liggen in de 
Omgevingswet om te sturen op onder andere 
omgevingsveiligheid. 

16.00  Busreis naar Rozenburg 
  We stappen in de bus richting het Educatief 

Informatie Centrum (Noordzeeweg 6, 3181 
ML Rozenburg). Tijdens de busreis krijgt u 
een toelichting over omgevingsveiligheid 
langs de route verzorgd door Alan Dirks, 
programmamanager Policy & Planning bij Port 
of Rotterdam. De bus rijdt een aangepaste 
route zodat  we langs interessante locaties 
rijden, zoals Heijplaat en Pernis. 

17.00  Governance omgevingsveiligheid in Rozenburg
  Arie Deelen, Plv. Directeur / Directielid 

Account en Omgeving DCMR, verzorgt 
een plenaire sessie over de rol van de 
overheid en de dilemma’s hierbij voor het 
thema omgevingsveiligheid in de woonkern 
Rozenburg. 

18.00 Bootreis en diner
  We stappen aan boord van het schip Thalassa 

waar we gaan dineren. We varen door de 
Rotterdamse haven en zijn rond 22:00 terug bij 
het hotel Nhow. Rond 20:30 hebben we op de 
boot nog een lezing van Tony Bosma. 

20.30 Omgevingsveiligheid in 2025
  Tony Bosma, trendwatcher en futurist neemt 

ons mee in de toekomst. Tony blikt vooruit 
op omgevingsveiligheid in 2025. Hoe snel 
veranderen onze inzichten, wat zijn de 
ontwikkelingen in tien jaar en wat gaat 
anders?

22.00 Borrel
 Afzakkertje in bar van het hotel 

 Overnachting hotel

Woensdag 29 november
 

07.30 Ontbijt in het restaurant van het hotel

08.30  Busreis 
  Naar het stadhuis van de gemeente Rotterdam 

(Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam)

09.00 Welkomstwoord door burgemeester Aboutaleb 
  Burgemeester Aboutaleb heet u welkom in 

Rotterdam en vertelt over omgevingsveiligheid 
in Rotterdam en zijn bestuurlijke rol hierin. 
We gaan met de burgemeester en Hans 
Broekhuizen (programma manager Omgevings
wet van de Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond) in gesprek over hun (bestuurlijke) 
ervaringen met omgevingsveiligheidsdossiers.

10.00 Busreis naar Stadskantoor Rotterdam 
  (Wilhelminakade 179,3072 AP Rotterdam 

(naast hotel Nhow)

10.30 Workshop Ontwerp Veilige Omgeving
  In samenwerking met de VRR gaan we met 

elkaar een (veilig)ontwerp maken voor 
een plangebied in de gemeente Rotterdam. 
We nemen in het ontwerp meerdere 
veiligheidsthema’s mee en trekken het 
breder dan alleen externe veiligheid. Sociale 
veiligheid, waterveiligheid, gezondheid zijn 
interessante thema’s om ook over na te 
denken bij de inrichting van het plangebied. 
Door het ontwerpen komen we met elkaar 
gesprek over hoe veiligheid en gezondheid 
in de inrichting van een ruimte of een 
omgevingsvisie een plek kan krijgen.

12.00 Terugblik en afsluiting 
  We gaan samen terugblikken op de afgelopen 

24 uur. Graag horen we van u wat u het meest 
is bijgebleven en welke lessen u meeneemt 
naar uw eigen gemeente. Tot slot blikken we 
vooruit op een nieuwe ervaringsreis in 2018.

 
12.30 Lunch in het hotel Nhow
  Als afsluiting maken we een gebruik van een 

lunchbuffet in het hotel Nhow.

BELANGRIJKE GEGEVENS

KOSTEN
Deelname aan de reis is kosteloos, eventuele aan
vullende kosten (zoals parkeren en minibar) zijn voor 
eigen rekening.

AANKOMST 
Op 28 november verzamelen we tussen 13.30 en 
14.00 uur in hotel Nhow (Wilhelminakade 137, 
3072 AP Rotterdam). Hier kunt u inchecken en u 
krijgt de sleutel van uw kamer. Betaald parkeren 
kan onder het hotel bij Qpark de Rotterdam aan 
Wilhelminakade 300, 3072 AR Rotterdam.  

REIS EN VERBLIJF
Op 28 en 29 november reizen we per bus en boot langs 
verschillende locaties. We dineren aan boort van het 
schip Thalassa en we slapen in het Nhow hotel. 

DRESSCODE 
Tenue de ville. 

FOTOGRAAF & CAMERAMAN
Er gaan fotografen/cameramannen mee op reis. Het 
beeldmateriaal wat zij maken, 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 beeld
materiaal waar u op staat.

AFSLUITING
Op woensdag 29 november om 12.30 uur sluiten we de 
ervaringsreis af met een gezamenlijke lunch
in het Nhow hotel, Wilhelminakade 137, 3072 AP 
Rotterdam. 

ORGANISATIE 
De organisatie van de reis is in handen van:
Dirk Jan de Boer 
T +31(0)6 36 38 02 16 – dirkjan@oostkracht10.nl
Joost van der Gun 
T +31(0)6 82 59 83 53 – joost@oostkracht10.nl
Stef van der Zee
T+31(0)6 52 88 76 88  stef@oostkracht10.nl
Timo Bralts
T +31(0)6 81 47 30 39 – timo@bestwerk.nl 

ALLE INFORMATIE STAAT OOK ONLINE
WWW.ONTWERPVEILIGEOMGEVING.NL
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