
BESTUURLIJKE
DILEMMA’S & KEUZES

VOOR EEN VEILIGE 
LEEFOMGEVING

ENERGIETRANSITIE ,  WONINGBOUW 
EN DE OMGEVINGSWET

PROGRAMMA

24 N
O

VE
M

B
E

R
 2021

O
N

LIN
E EXPED

ITIE

2 4  N O V E M B E R  2 0 2 1



De afgelopen jaren mocht het netwerk Ontwerp Veilige 
Omgeving al meer dan 100 bestuurders ontvangen tijdens 

onze inspiratiereizen. We reisden rond door de stad en 
regio om van en met elkaar te leren over een (extern) 
veilige leefomgeving. Na het succes van de afgelopen 
jaren in Sittard-Geleen, Rotterdam, Utrecht en Aalten 
organiseren we dit jaar weer een online-expeditie. De 

impact van het COVID-19 virus vraagt van ons om elkaar 
nu niet fysiek te ontmoeten.

B E ST E  G E N O D I G D E ,

ONLINE EXPEDITIE VEILIGE LEEFOMGEVING

WAAROM EEN ONLINE-EXPEDITIE 
VOOR BESTUURDERS?
Als bestuurder heeft u uw eigen verantwoordelijkheid en  
bevoegdheden waarmee u invloed kunt uitoefenen op het veilig-
heidsniveau 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 deze online-expeditie krijgt u de kans op geïnspireerd te 
raken door de lezingen en de ervaringen van collega bestuurders. 
U krijgt een kijkje in de keuken hoe andere gemeenten omgaan 
met veiligheidsvraagstukken.

WAAROVER GAAT DE ONLINE-EXPEDITIE?
Tijdens elke inspiratiereis staat de Omgevingswet in relatie tot 
omgevingsveiligheid centraal. Thema’s als de 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 om te bepalen hoe we kunnen 
communiceren over complexe risico’s.

In deze online-expeditie hebben we samen met onze partners 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Platform31, het 
Instituut Fysieke Veiligheid, Atelier Dutch en Oostkracht10 een 
mooi gevarieerd programma samengesteld waarin ‘BESTUURLIJKE 
DILEMMA’S & KEUZES VOOR EEN VEILIGE LEEFOMGEVING’ centraal 
staan. Aan bod komen de thema’s: Energietransitie, Woningbouw-
opgave en de Omgevingswet.

O N L I N E  E X P E D I T I E 
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Tijdens de online expeditie hebben we aandacht voor de 
energietransitie, woningbouw en de Omgevingswet. Natuurlijk 
allemaal in relatie tot een veilige leefomgeving. Samen met 
onze partners (IFV, VNG, Platform 31 en Atelier Dutch) bieden 
we een gevarieerd programma op basis van deze thema’s. 
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13:45  Ontvangst in de online-omgeving

14:00  Opening (Maarten Hoorn)
  Maarten Hoorn is onze dagvoorzitter en is werkzaam bij 

 Platform31, o.a. als programmamanager Stedelijke Transformatie.

14:20  Inspiratiesessie 01#
 Energietransitie! Ja, hoe veilig? (Nils Rosmuller)
  Nils Rosmuller is lector Energie- en transportveiligheid bij het 

Instituut Fysieke Veiligheid en houdt u voor welke bestuurlijke di-

lemma’s spelen bij het realiseren van een veilige energietransitie.

14:40 Inspiratiesessie 02# 
 Binnenstedelijke woningbouw: een veilig idee?
 (Rob van der Velden)
  Rob van der Velden is stedenbouwkundige en partner in Atelier 

Dutch. Rob bespreekt de bestuurlijke dilemma’s en ontwerpuit-

dagingen bij het op een veilige manier realiseren van de (enorme) 

woningbouwopgave.

15:00 Inspiratiesessie 03#
  Omgevingswet: nooit meer een vuurwerkfabriek in een  

woonwijk?! (Dirk Jan de Boer)
  Dirk Jan de Boer is veiligheidskundige bij Oostkracht10. Dirk Jan 

benoemt de kansen en dilemma’s voor bestuurders om de instru-

menten van de Omgevingswet in te zetten voor het behouden van 

een veilige leefomgeving.

15:30 Werksessie 01# - 02# – 03#
  U neemt deel aan één werksessie (van uw keuze) waarin één van 

de bovengenoemde thema’s samen met de deelnemers wordt 

bediscussieerd en uitgediept.

16:30 Centrale afsluiting en debat
  Samen met Ingeborg Absil (plaatsvervangend directeur Omge-

vingsveiligheid en Milieurisico’s bij het ministerie van I&W) en de 

bovengenoemde sessieleiders bespreken we de rode draden en de 

lessons learned.

17:00  Afsluitende digitale borrel

AANMELDEN EN INFORMATIE
Voor deze online-expeditie geldt een maximum van 30 personen. 
Deze online-expeditie via MS Teams is van 14:00 tot 17:00 met een 
afsluitende digitale borrel. OVO rekent geen kosten voor deelname.

Aanmelden kan via:
een mail sturen aan Sanda Dijkstra (zie onderstaand de contactge-
gevens) of op onze website www.ontwerpveiligeomgeving.nl.

 

MELD JE AAN

ORGANISATIE
Vragen rondom de organisatie van  de online-expeditie 

kunt u stellen aan: 

Ontwerp Veilige Omgeving
Sanda Dijkstra 

Leeuwenbrug 87a
7411 TH Deventer – NL

085 070 47 32

info@ontwerpveiligeomgeving.nl
sanda@oostkracht10.nl

http://ontwerpveiligeomgeving.nl/agenda/online-expeditie-een-veilige-leefomgeving
https://ontwerpveiligeomgeving.nl/contact


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


