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Beste genodigde,

Op 27 en 28 november heten we u van harte welkom in Utrecht 

op de ervaringsreis voor bestuurders, georganiseerd door Ontwerp 

Veilige Omgeving. In deze uitgave vindt u de laatste versie van het 

programma en alle overige benodigde informatie.

In deze ervaringsreis bezoeken we de regio Utrecht. We hebben 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 zesde ervaringsreis, om juist deze ervaringen met 

collega bestuurders te delen.

Ik wens u een inspirerende reis toe!

Dirk Jan de Boer

Programmamanager Ontwerp Veilige Omgeving
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PROGRAMMA DAG 1

Woensdag 27 november

13.30 Ontvangst van de bestuurders in Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum.
 Locatie hotel Woudschoten (Woudenbergseweg 54, 3707 HX te Zeist)
 
14.00 Opening reis
  Dhr. Molkenboer heet u ‘als burgemeester van Woerden’ welkom in de provincie Utrecht 

namens Ontwerp Veilige Omgeving. Dagvoorzitter Arie-Jan Arbouw van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat geeft aansluitend een toelichting op het programma.

 Locatie hotel Woudschoten
 
14.30 De nieuwe sturing op omgevingsveiligheid in de Omgevingswet
 Sarah Ros
  Sarah Ros, programmamanager en implementatieadviseur Omgevingswet 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. Aansluitend is er 
ruimte om casuïstiek te bespreken en ervaringen met elkaar te delen.

 Locatie hotel Woudschoten

17.15 Demonstratie aandachtsgebieden
 Veiligheidsregio Utrecht
  Op het terrein van de brandweerkazerne zult u een demonstratie van een brand, een explosie 

en giftige stoffen ervaren. Deze ervaring kunt u meenemen in de afwegingen die moeten 
worden gemaakt bij het opstellen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan.  
De simulatie bij de brandweerkazerne zal deels buiten plaats vinden, afhankelijk van het 
weer van die dag is het verstandig uw kledingkeuze hierop aan te passen.

 Locatie brandweerkazerne (Dijnselburgerlaan 5, 3705 LP Zeist)
 
19.00 Aanvang walking dinner in combinatie met: Energietransitie en omgevingsveiligheid
 Nancy Oberijé
  Nancy Oberijé, onderzoeker en consultant bij Oostkracht10 heeft voor u de raakvlakken 

tussen de ophanden zijnde energietransitie en omgevingsveiligheid op een rijtje gezet. De 
overschakeling naar duurzame energiebronnen als gevolg van het klimaatakkoord creëert 
een spanningsveld tussen het borgen en bevorderen van een veilige en gezonde leefomgeving 
enerzijds, en het bieden van ruimte voor duurzame economische groei anderzijds. Welke 
dilemma’s brengt dit met zich mee en hoe gaat u hiermee om als bestuurder?

 Locatie hotel Woudschoten
 
21.30 Borrel
 Afzakkertje in de bar van het hotel.
 Locatie hotel Woudschoten



PROGRAMMA DAG 2

Donderdag 28 november

08.00 Ontbijt
 Ontbijtbuffet in het restaurant van hotel Woudschoten.
 Locatie hotel Woudschoten
 
09.00 Opening op KNVB Campus
 Oud hockeyster Minke Booij
  Minke Booij neemt u mee in de parallellen tussen teamprestaties in de sport en de 

prestatie die van de gemeente wordt verwacht met de komst van de Omgevingswet.
 Locatie KNVB Campus (Woudenbergseweg 56, 3707 HX te Zeist)
 
09.45 Veranderingen in het publieke domein
 Burgemeester de Graaf, gemeente Lopik
  De burgemeester van de gemeente Lopik zal een lezing verzorgen over het 

organiseren van verandering in het publieke domein.
 Locatie KNVB Campus
 
11.00 Ontwerpatelier omgevingsveiligheid
  In samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht en de Utrechtse 

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

 Locatie KNVB Campus
 
12.30 Lunch en afsluiting van de reis
  Als afsluiting maken we gebruik van een lunchbuffet op de KNVB Campus. Daarnaast 

zullen we 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 2020.

 Locatie KNVB Campus

13.30 Einde reis



OVER DE SPREKERS

Sarah Ros
Sarah Ros is programmamanager en Implementatieadviseur Omgevingswet. Ze werkt in het team 

Invoering Omgevingswet van de VNG en begeleidt overheden bij de veranderopgave en bijvoorbeeld 

bij het ontdekken van de mogelijkheden van de milieugebruiksruimte en omgevingsveiligheid in de 

nieuwe wet. 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.

Nancy Oberijé
Nancy Oberijé is onderzoeker en consultant op het gebied van veiligheid en milieu. Zij heeft haar 

werkervaring opgebouwd vanuit zowel het perspectief van gemeenten als van de veiligheidsregio’s.

Bij de gemeenten Breda en Arnhem heeft zij enkele jaren gewerkt als vergunningverlener en 

beleidsmedewerker externe veiligheid. Tevens heeft zij bij de gemeente Arnhem als procesmanager 

gewerkt, als schakel tussen de dienst Stadsbeheer en Stadontwikkeling, om op die manier een 

vroegtijdige inbreng van milieuaspecten in de ruimtelijke ordening te waarborgen. De laatste jaren 

heeft zij bij het IFV ruime ervaring opgedaan als onderzoeker, projectleider en docent op het brede 

terrein van veiligheid, brandweer en rampenbestrijding. Momenteel houdt zij zich bij Oostkracht10 

vooral bezig met zaken rondom de komst van de nieuwe Omgevingswet, het gemoderniseerde 

omgevingsveiligheidsbeleid en de veiligheidsconsequenties van de energietransitie.

Laurens de Graaf 
Laurens de Graaf is sinds 2017 burgemeester van de gemeente Lopik. Naast zijn rol als burgemeester 

is De Graaf actief in het hoger onderwijs. Hij is o.a. als docent verbonden aan de bestuurskunde-

opleiding van de Universiteit van Tilburg. Hij is gespecialiseerd in burgerparticipatievraagstukken en 

wil als burgemeester en wetenschapper de brug slaan tussen de maatschappelijke democratie en 

de politieke democratie. In de periode 2016-2018 was hij tevens lector ‘Organiseren van Verandering 

in het Publieke Domein’ aan de Hogeschool Utrecht. In zijn bijdrage gaat hij - samen met u - op zoek 

naar de beantwoording van de vraag: wat betekent het om te besturen in een steeds veranderende 

samenleving?



Minke Booij
Minke Booij was jarenlang aanvoerster van het Nederlands team dat heerste over de internationale 

hockeyvelden. Zo werd ze onder andere Olympisch Kampioen en verkozen als ‘Beste hockeyster van de 

wereld’.  Als onderdeel van een succesvol team presenteert zij over het proces waarin je als team zit 

op weg naar de top. Ze vertelt over haar rol binnen het team, motivatie, doorzettingsvermogen en het 

belang van samenwerken. Na werkzaam te zijn geweest bij Lotto en de KNVB is Minke directeur van 

Spieren voor Spieren.  

Arie-Jan Arbouw
Arie-Jan Arbouw heeft de afgelopen jaren zijn sporen verdiend op het gebied van veiligheid. Hij is 

als programma manager betrokken geweest bij de totstandkoming van de Wet Tunnelveiligheid en 

de Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. Nu werkt hij met een team aan de inpassing van het 

thema externe veiligheid in de Omgevingswet. In al deze gevallen heeft eerst een brede afweging 

met bestuurders, medeoverheden en veiligheidsdeskundigen plaatsgevonden over de vraag hoe het 

doel van de nieuwe regelgeving bereikt kan worden. In de Omgevingswet is het doel om ruimtelijke 

ontwikkelingen mogelijk te maken en om veiligheid en gezondheid vanaf het begin te betrekken bij de 

bestuurlijke afweging.



NOTITIES





NOTITIES





BELANGRIJKE GEGEVENS 

Aankomst 

Op 27 november verzamelen we tussen 13.30 uur en 14.00 uur in Woudschoten Hotel & 

Conferentiecentrum, Woudenbergseweg 54, 3707 HX te Zeist. Hier kunt u inchecken en 

krijgt u de sleutel van uw kamer. U kunt bij het hotel gratis parkeren. 

Reis en verblijf
Alle activiteiten vinden in en om hotel Woudschoten plaats. Op 27 november staat er 

eind van de middag een touringcar voor u klaar om u van en naar de brandweerkazerne 

te brengen. De simulatie bij de brandweerkazerne zal deels buiten plaats vinden, 

afhankelijk van het weer van die dag is het verstandig uw kledingkeuze hierop aan te 

passen.

Dresscode 
Tenue de ville. 

Fotograaf & cameraman
Tijdens de reis wordt er beeldmateriaal vastgelegd. Dit willen we gebruiken om het werk 
van het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving te promoten. Als u dit niet prettig vindt, kunt 
u dat bij ons aangeven. Dan gebruiken we geen beeldmateriaal waar u op staat.

Afsluiting
Op donderdag 28 november om 13.30 uur sluiten we de ervaringsreis af met een 

gezamenlijke lunch op de KNVB Campus, Woudenbergseweg 56, 3707 HX te Zeist. 

Organisatie
De organisatie van de reis is in handen van:

Nancy Oberijé - T +31(0)6 51 11 90 78 – nancy@oostkracht10.nl

Emily de Bree    - T +31(0)6 82 59 83 53 – emily@oostkracht10.nl

ALLE INFORMATIE STAAT OOK ONLINE
WWW.ONTWERPVEILIGEOMGEVING.NL


