UITNODIGING

ERVARINGSREIS VOOR
BEST UURDERS
OMGEVINGSVEILIGHEID IN
RUIMTELIJKE PLANNEN

ROTTERDAM | UTRECHT

Beste genodigde,

In 2017 mocht het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving maar liefst 25 bestuurders ontvangen in
Rotterdam. Daar werden we onthaald door burgemeester Aboutaleb en reisden we rond door de stad
en regio om te leren over de effecten van risicobronnen in een gemeente. Vanwege het succes van vorig
jaar organiseren we dit jaar niet één, maar twee bestuurdersreizen.

WAAROM EEN BESTUURDERSREIS?
Als bestuurder heeft u uw eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden waarmee u invloed kunt
uitoefenen op het veiligheidsniveau in uw gemeente. Mogelijk heeft u als bestuurder al vaker met een
lastig dossier rond ‘omgevingsveiligheid’ geworsteld. Of mogelijk heeft u nog weinig ervaring hiermee.
Tijdens een bestuurdersreis nemen we u mee op een trip vol inspiratie. U krijgt een kijkje in de keuken
hoe andere gemeenten omgaan met veiligheidsvraagstukken.

WAAROVER GAAT DE BESTUURDERSREIS?
Tijdens de inspiratiereizen in zowel Utrecht als Rotterdam staat de Omgevingswet in relatie tot
omgevingsveiligheid centraal. Thema’s als energietransitie en ongevallen met gevaarlijke stoffen
komen aan bod. We delen ervaringen over de sturing op veiligheidsvraagstukken en tot slot gaan we
samen aan de slag met het veilig ontwerpen van een gebied.

AANMELDEN EN INFORMATIE

DRESSCODE

Voor beide reizen geldt een maximum van 25
personen. Deze 24 uurs reizen zijn van 13:30 tot
13:30 uur. Anders dan voorgaande jaren rekent
Ontwerp Veilige Omgeving kosten voor deelname,
dit in verband met aflopende subsidie vanuit het
rijk. De kosten bedragen dit jaar €250,00
(doorgaans €850,00). Dit is inclusief lunch, diner
en overnachting.

Tenue de ville.

Aanmelden kan via:
http://ontwerpveiligeomgeving.nl/agenda/

LET OP:
ER ZIJN SLECHTS 2 X 25
PLAATSEN BESCHIKBAAR!

BEELDMATERIAAL
Tijdens de reis wordt er beeldmateriaal vastgelegd. Dit 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 beeldmateriaal
waar u op staat.

ORGANISATIE
Vragen rondom de organisatie van de reis kunt u
stellen aan:
Emily de Bree
T +31(0)6 82 59 83 53
emily@oostkracht10.nl

10 EN 11 OKTOBER: UTRECHT
Tijdens de inspiratiereis in Utrecht kunt u de effecten van incidenten met gevaarlijke stoffen middels een
simulatie ervaren. Burgemeester de Graaf van de gemeente Lopik zal zijn ervaringen met u delen. Ook staat
een bezoek aan de KNVB Campus op het programma.

AANKOMST
Op 10 oktober verzamelen we tussen 13.30 en 14.00 uur in hotel Woudschoten, Woudenbergseweg 54
(3707 HX Zeist). Hier kunt u inchecken en u krijgt de sleutel van uw kamer. U kunt bij het hotel gratis parkeren.

PROGRAMMA DAG 1
Woensdag 10 oktober
13.30

Ontvangst van de bestuurders in hotel Woudschoten.

14.00

Opening reis
Dhr. Molkenboer en dhr. Bolsius heten u welkom in de provincie Utrecht namens Ontwerp Veilige
omgeving en geven een toelichting op het programma.

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.

16.45

Demonstratie aandachtsgebieden
Veiligheidsregio Utrecht
Op de brandweerkazerne (Dijnselburgerlaan 5, 3705 LP Zeist) zult u een demonstratie van een
brand, een explosie en giftige stoffen ervaren. Deze ervaring neemt u mee in de afwegingen die
moeten worden gemaakt bij het opstellen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan.

17.45

Veranderingen in het publieke domein
Burgemeester de Graaf, gemeente Lopik
De burgemeester van de gemeente Lopik zal een lezing verzorgen over het organiseren van 		
veranderingen in het publieke domein.

19.30

Diner in hotel Woudschoten
Walking dinner.

21.45

Borrel
Afzakkertje in de bar van het hotel.
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PROGRAMMA DAG 2
Donderdag 11 oktober
08.00

Ontbijt
Ontbijtbuffet in het restaurant van hotel Woudschoten.

09.00

Opening op KNVB Campus
Oud hockeyster Minke Booij
Minke Booij neemt u mee in de overeenkomsten tussen het besturen van een team en het besturen
van een gemeente.

09.30

Energietransitie en omgevingsveiligheid
Nancy Oberijé
Nancy Oberijé, Onderzoeker en consultant bij Oostkracht 10 heeft voor u de raakvlakken tussen de op
handen 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?

11.00

Ontwerpatelier omgevingsveiligheid
In samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht en de 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, waterveiligheid 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.

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 2019.

13.30

Einde reis

21 EN 22 NOVEMBER: ROTTERDAM
Wegens het succes van de bestuurdersreis in Rotterdam vorig jaar is besloten deze in dezelfde vorm te
herhalen. U bent te gast bij de gemeente Rotterdam. Een boottocht door de haven geeft u een beeld van een
deel van de aanwezige risico’s in de stad. We delen praktijkvoorbeelden en u krijgt een beeld van de manier
waarop uw collega’s in Rotterdam omgaan met het spanningsveld tussen omgevingsrisico’s versus wonen.

AANKOMST
Op 21 november verzamelen we tussen 13.00 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 Q-park de Rotterdam aan Wilhelminakade 300, 3072 AR Rotterdam.

PROGRAMMA DAG 1
Woensdag 21 november
13.00 	Ontvangst en verplaatsen naar ‘De Rotterdam’
Nadat u uw bagage heeft ingecheckt en de sleutel van uw kamer heeft gekregen, bent u welkom in
‘De Rotterdam’ (Wilhelminakade 179, 3072 AP Rotterdam) waar het programma start.
14.00

Opening reis
De dagvoorzitter heet u welkom in Rotterdam namens Ontwerp Veilige Omgeving en geeft een 		
toelichting op het programma.

14.30

De nieuwe sturing op omgevingsveiligheid in de Omgevingswet
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.

16.30

Governance omgevingsveiligheid
Paul van Ruiten
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

Rondvaart en diner
We stappen gezamenlijk aan boord van het schip Thalassa waar we onder andere dineren. U vaart
door de Rotterdamse haven en we zijn gezamenlijk rond 22:00 uur terug bij het Nhow hotel. Rond
20:30 uur hebben we op de boot nog een lezing gefaciliteerd, gegeven door Nancy Oberijé.
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20.30	Energietransitie en omgevingsveiligheid
	
Nancy Oberijé
Onderzoeker en consultant bij Oostkracht 10 heeft voor u de raakvlakken tussen de op handen 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?
22.00

Borrel
Afzakkertje in de bar van het hotel.

PROGRAMMA DAG 2
Donderdag 22 november
07.30	
Ontbijt
Ontbijtbuffet in het restaurant van Nhow hotel.
09.00

Welkom door de gemeente Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
De gemeente Rotterdam en Annemarie van Daalen, directeur Risico- en Crisisbeheersing van de
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR), heten u welkom in Rotterdam en vertellen over hun
ervaringen met omgevingsveiligheid in Rotterdam.

10.30

Ontwerpatelier omgevingsveiligheid
In samenwerking met de VRR gaat u gezamenlijk 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 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 gesprek over hoe veiligheid en gezondheid in de inrichting van een
plangebied of een omgevingsvisie een plek kan krijgen.

12.30

Lunch en afsluiting van de reis in het Nhow hotel
Als afsluiting maakt u gebruik van een lunchbuffet in het hotel Nhow. Daarnaast zullen we 		
gezamenlijk 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 2019.

13.30

Einde reis

Ontwerp Veilige Omgeving
De Leeuwenbrug 87a
7411 TH Deventer – NL
085 070 47 32
info@ontwerpveiligeomgeving.nl

