
Het programma:
Donderdag 13 oktober 
12.00 uur; ontvangst in Arnhem en vertrek per bus naar Duitsland
In de bus informatie over het te bezoeken gebied en uitleg van de casus door onze  
top-studenten

15.00 uur; Tour door chemiepark ChemieMarl

16.30 uur; In het gemeentehuis van Marl gaan we in gesprek met de burgemeester van 
Marl en enkele van zijn collega’s uit de omgeving over het politieke krachtenveld en de 
belangen rond het chemiepark.

Avondprogramma met een diner-pensent in het upcoming creativquartier Füst Leopold 
met een bijdrage van professor Jan Polívka.

We overnachten op een comfortabel schip dat in de vroege morgen afvaart terwijl we aan 
het ontbijt genieten van het uitzicht.  
Op het schip gaan we met elkaar het gesprek aan. Enkele inleidingen van mensen die 
een deskundige maar soms tegendraadse kijk hebben op ons werkveld, trappen de 
discussie onder leiding van Hans Leeflang af. Met bijdragen van Arie jan Arbouw van 
het ministerie van I&M, Anne Michiels projectleider Critical Infrastructure Resilience and 
Protection, professor Reiniers, hoogleraar risicomangement en Gerrit Jan Hoogland van 
het progamma Anders denken, Anders doen.

De nieuwe omgevingswet en bestuursverantwoordelijkheid voor externe veiligheid

24 uur over… 
De lusten en lasten voor een  
burgemeester rond risicobronnen
Kort, krachtig en inspirerend is de 24-uurs reis naar 
het Ruhrgebied op 12 en 13 oktober 2016 waarvoor 
wij u van harte uitnodigen. Na deze reis kent u uw 
Nederlandse lotgenoten beter  net als de dilemma’s 
van Duitse vakgenoten die horen bij externe veiligheid 
rondom een groot chemiepark. U bent 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. 

Met collega’s bezoekt u vakgenoten in het Duitse Ruhrgebied waar chemiepark Marl de 
levensader voor het gebied is maar tevens een bedreiging vormt. ChemieMarl is een van 
de grootste chemische industriecomplexen in Europa. We bekijken het terrein en zien het 
belang van deze industrie. Burgemeester Werner Alt ontvangt ons met een aantal van zijn 
collega-burgemeesters uit de directe omgeving. Met hen gaan we het gesprek aan over de 
uitdagingen van een chemiepark binnen of vlak bij de grenzen van uw gemeente. 

Deskundigen brengen ons op de hoogte van de kansen in de nieuwe omgevingswet en 
de gevolgen die deze wet heeft voor uw verantwoordelijkheid als burgemeester. Young 
professionals geven hun visie op de onderwerpen en professor Jan Polívka van de TU 
Dortmund gaat met u in gesprek.

Na een leerzame dag en genoeglijke avond varen we de volgende dag terug terwijl we onder 
leiding van Hans Leelfang (adviseur ruimtelijke activering bij het Ministerie van I&M) praten 
over bestuurlijke samenwerking en de rol van de overheid bij externe veiligheid. De nieuwe 

omgevingswet staat daarbij centraal. 

 ✔ Een inspirerende trip van 24 uur met de laatste informatie over externe  

veiligheid in de nieuwe omgevingswet

 ✔ De rol en verantwoordelijkheid van de burgemeester staan centraal

 ✔ Ervaringen uitwisselen met burgemeesters uit het hele land

 ✔ Een select gezelschap met een verblijf op niveau

 ✔ Internationale kennis en ervaringen

Deze trip is een initiatief van Ontwerp veilige Omgeving, het programma dat deel uitmaakt 

van IMPULS  omgevingsveiligheid waarin, de VNG, IPO, het ministerie van I & M en Brandweer 

Nederland samenwerken. Meer over dit programma op www.ontwerpveiligeomgeving.nl

Aan deze studiereis zijn geen kosten verbonden. 

U bent te gast bij het programma Ontwerp Veilige Omgeving.
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