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De afgelopen jaren mochten wij van het netwerk Ontwerp 
Veilige Omgeving al meer dan 100 bestuurders ontvangen 

tijdens onze ‘expedities’. We reisden samen door stad 
en land om meer te leren over het behouden van een 

veilige leefomgeving in het midden van allerlei andere 
maatschappelijke opgaven. Na het succes van de afgelopen 

jaren in Sittard-Geleen, Rotterdam, Utrecht en Aalten 
organiseren we dit jaar weer een expeditie

(nog wel even online)!

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 eigen verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden waarmee u invloed kunt uitoefenen op het veiligheidsniveau 
in uw gemeente. Mogelijk heeft u als bestuurder al vaker met 
lastige dossiers rondom een veilige leefomgeving geworsteld. Of 
wellicht heeft u nog weinig ervaring hiermee. Tijdens deze expe-
ditie zal u geïnspireerd raken door lezingen van vakspecialisten 
en ervaringen van collega-bestuurders. U krijgt de kans om een 
kijkje in de keuken te nemen van andere gemeenten. Er is geen 
beter moment om geïnspireerd te raken nu de Omgevingswet voor 
de deur staat en gemeenten een omgevingsvisie en omgevings-
plan moeten opstellen. 

WAAROVER GAAT DE ONLINE-EXPEDITIE?
Tijdens elke expeditie staat de veilige leefomgeving centraal in 
relatie tot de andere maatschappelijke opgaven. Denk aan de 
woningbouwopgave en de energietransitie. Er zijn meer woningen 
nodig, maar de ruimte raakt op. Woningen en risicovolle industrie 
komen daardoor dichter bij elkaar te liggen. Daar komt bij dat 
woningen  energieneutraal moeten zijn, maar deze energietran-
sitie zorgt voor nieuwe veiligheidsrisico’s. En dan moeten we ons 
ook nog  voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Het 
doel van de wet is een goede balans tussen het beschermen en 
ontwikkelen van de leefomgeving. Daarbij willen we gezondheids- 
en veiligheidsthema’s meer integraal gaan benaderen. 

In deze expeditie delen we ervaringen over de sturing op veilig-
heidsvraagstukken en gaan we samen aan de slag om hier een 
weg in te vinden. Samen met het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het 
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, Atelier Dutch en Oost-
kracht10 hebben we een mooi gevarieerd programma samen-
gesteld waarin ‘BESTUURLIJKE DILEMMA’S & KEUZES VOOR EEN 
VEILIGE LEEFOMGEVING’ centraal staan

ONLINE EXPEDITIE VEILIGE LEEFOMGEVING



PROGRAMMA
3 0  J U N I  2 0 2 2

ONLINE EXPEDITIE VEILIGE LEEFOMGEVING ONLINE EXPEDITIE VEILIGE LEEFOMGEVING

13:15  Ontvangst in de online-omgeving

13:30  Opening (dagvoorzitter is nog een verrassing)

14:00  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.

14:30 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 Korte pauze

15:40 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
  Samen met 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 13:30 tot 17:00 met een 
afsluitende digitale borrel. OVO rekent geen kosten voor deelname.

Aanmelden kan via:
een mail sturen aan Nandi van Voorst (zie onderstaand de contact-
gegevens) 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
Nandi van Voorst 

Leeuwenbrug 87a
7411 TH Deventer – NL

085 070 47 32

info@ontwerpveiligeomgeving.nl
Nandi@oostkracht10.nl

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