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aan de slag met de Omgevingswet!
De Omgevingswet komt steeds dichterbij! De wet is aangenomen en de AMvB’s
zijn bekend. Duidelijk is dat het beleid in de fysieke leefomgeving op een geheel
andere wijze geformuleerd en uitgevoerd gaat worden. Zo introduceert de wet
nieuwe beleidsinstrumenten, andere uitvoeringsprincipes en vraagt de wet om
een andere oriëntatie van overheden. De implementatie van de wet is dan ook een
grote opgave. Dit temeer omdat een aantal kernbegrippen uit de wet (bijvoorbeeld
integraliteit, afwegingsruimte en participatie) nog niet concreet zijn uitgewerkt.
Veel is nog onduidelijk, terwijl het implementatieproces gewoon doorgaat om de
beoogde invoeringsdatum van 2019 te kunnen realiseren.
De Eenvoudig Beter Campus (een consortium van Twynstra Gudde, ARCADIS, Berenschot, Royal
HaskoningDHV en Platform 31) reikt u – samen met de VNG Academie – de helpende hand door
met u de nieuwe werkwijzen uit de Omgevingswet te verkennen en nader te concretiseren. Dit
om u in staat te stellen het implementatieproces optimaal vorm te geven en de kansen die de
wet biedt maximaal te benutten. Wij zijn inmiddels al jaren bezig met de Omgevingswet en willen
langs deze weg onze gezamenlijke kennis, ervaringen en netwerken met u delen.
De Eenvoudig Beter Campus heeft hiervoor het Leerplein: Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkeld om u in zes themamiddagen vertrouwd te maken met de belangrijkste opgaven van de
Omgevingswet en hoe u hiermee om kunt gaan. Het Leerplein is ingericht om u als programmaof implementatiemanager praktisch toepasbare kennis te verschaffen over de Omgevingswet.
De focus ligt daarbij niet zozeer op de juridisch-technische kant van de wet maar veel meer op
de bestuurlijk-organisatorische gevolgen en de andere oriëntatie in houding & gedrag die de
wetgever voor ogen heeft.
Na afloop van de bijeenkomsten bent u beter in staat om de impact van de Omgevingswet op
uw organisatie te kunnen beoordelen en daar handelingsperspectieven aan te verbinden, zowel
binnen uw eigen organisatie als in de samenwerking met andere organisaties, op operationeel
en strategisch niveau.

De Eenvoudig Beter Campus is een initiatief van:
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In totaal worden zes bijeenkomsten georganiseerd met ieder een eigen thema. Elke bijeenkomst
gaat dieper in op één van de kernprincipes en / of -doelen van de wet. Tezamen geven zij een
diepgaand inzicht in de kern van de Omgevingswet en de kansen die de wet biedt. Het gaat om
de volgende thema’s:
1 juni

Zoek de grens op - Welke samenwerkingsvormen helpen bij een
integrale en interactieve manier van werken?

22 juni

Participatie als centraal begrip – Wat betekent dat in de praktijk?

7 september

Samenhangend werken – Een meervoudige aanpak voor de
Omgevingswet?

28 september

Bestuurlijke afwegingsruimte – Hoe de kansen in de dagelijkse
praktijk te benutten?

12 oktober

Vermindering regeldruk – Hoe het initiatief centraal te zetten?

16 november

Van initiatief tot vergunning – Hoe te werken met de instrumenten
van de Omgevingswet?

Iedere bijeenkomst heeft in ieder geval de volgende opzet en inhoud:
○○ Introductie op de Omgevingswet en de AMvB’s: wat zegt de wetgever over het thema?
○○ Verdieping: inzichten, noties en ervaringen uit verleden en heden
○○ Praktijk: handvatten voor toepassing van de geleerde
lessen in de eigen organisatie en omgeving.
Met deze kennis op zak bent u beter toegerust om de Omgevingswet succesvol binnen uw organisatie én in de samenwerking met uw externe partners te kunnen toepassen.

Praktische informatie
Iedere bijeenkomst start om 13.30u en is rond 17.00u afgelopen. De zes bijeenkomsten zijn als
reeks op elkaar afgestemd. Het is echter mogelijk ook één of meerdere bijeenkomsten te bezoeken in plaats van de gehele reeks. De bijeenkomsten vinden plaats in de periode juni 2017 tot en
met november 2017 in de omgeving van Utrecht. Om u aan te melden, klik hier.
Wij nodigen u van harte uit het Leerplein van de Eenvoudig Beter Campus bij te wonen.

Doelgroep
Programmamanagers Omgevingswet, afdelingshoofden, implementatiemanagers, verandermanagers, coördinatoren, teamleiders en projectleiders.

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 1.500,- voor alle modules. Uiteraard kunt u ervoor kiezen één of
enkele onderdelen bij te wonen. In dat geval rekenen we € 300,- (excl. BTW) voor één bijeenkomst. Voor iedere volgende sessie rekenen wij € 270,- (10% korting). Dit bedrag is inclusief
catering en handouts van de presentatie.
Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving
en separaat een factuur.
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Bijeenkomst 1

Zoek de grens op: Welke samenwerkingsvormen helpen bij een integrale
en interactieve manier van werken?
De omgevingswet gaat uit van een integrale manier van kijken en werken om de opgaven rond
onze leefomgeving slimmer aan te pakken. Het bij elkaar brengen van deze verschillende thema’s
en domeinen vraagt om samenwerking over grenzen. Tussen enerzijds verschillende interne
afdelingen en directies en anderzijds verschillende externe partijen en personen. Steeds meer
ambtenaren zullen daarom actief worden op het grensvlak tussen binnen en buiten. Deze grenzen opzoeken is door de verschillen in belangen niet gemakkelijk, maar wel waardevol, want juist
op de grensvlakken ontstaan vernieuwende en integrale oplossingen voor taaie opgaven.
Met welke samenwerkingsvormen en in welke rollen kun je de integrale manier van werken
stimuleren? Een onderscheid in verschillende drie vormen helpt bij het vinden van een passende
rol, aanpak en taal. In deze leerstudio laten we zien dat de meer traditionele, regisserende rollen
niet zullen verdwijnen en bespreken we de worsteling die het soms kan zijn om dit te combineren
met een partnerende of faciliterende rol. Kun je het eigenaarschap verbreden en de regie houden? Kun je alles in samenhang beschouwen en snel besluiten nemen? Kun je zekerheid bieden
en flexibel meebewegen? Kun je de politiek bedienen en een betrouwbare samenwerkingspartner zijn? Met verschillende inspirerende werkvormen en voorbeelden uit jullie eigen werkpraktijk
leren we navigeren op het grensvlak en integraal samenwerken.

Martine de Jong is adviseur en coalitiebouwer bij Twynstra Gudde, onderzoeker bij de Urban
Futures Studio aan de Universiteit Utrecht en initiatiefnemer van PLUG de dag. Zij staat voor
vernieuwing en verbinding op grensvlakken: tussen inhoud en proces, tussen verschillende
sectoren en disciplines, tussen afdelingen en organisaties, tussen publiek, privaat en maatschappelijk en tussen visievorming en uitvoering. De laatste jaren zijn haar opdrachten steeds
meer gericht op een netwerkende en lerende rol van (overheids)organisaties. Haar onderzoek
gaat over het nieuwe werkveld van en de nieuwe rol voor ambtenaren om integraal samen te
werken en de spanningsvelden die dat meebrengt. Martine gebruikt deze basis om samenwerkingsverbanden te bouwen, begeleiden en evalueren. In de afgelopen jaren heeft Martine meer
dan 20 grote leer- en organisatieontwikkeltrajecten begeleid en meer dan 2000 professionals
geholpen om effectiever samen te werken op de grensvlakken binnen en buiten hun organisatie.
Pim Nijssen is adviseur en trainer bij Twynstra Gudde. Hij helpt organisaties beter samenwerken.
Dat doet Pim zowel als kwartiermaker in opdrachten en als trainer en coach. Pim’s inhoudelijke
kennis ligt in het fysieke domein en de meeste van opdrachten bevinden zich ook op dat terrein.
Zo werkt hij met Martine bijvoorbeeld aan trainingen over actief burgerschap voor een woningbouwcorporatie, samenwerking in de ruimtelijke keten als gevolg van de omgevingswet voor
twee grote gemeenten en over interne samenwerking ten dienste van externe samenwerking
voor een provincie.
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Bijeenkomst 2

Participatie als centraal begrip – Wat betekent dat in de praktijk?
De inzet van het instrument ‘Burgerparticipatie’ krijgt met de implementatie van de
Omgevingswet een grote impuls. Grof gesteld hanteert de Omgevingswet als uitgangspunt dat
zowel op het gebied van visie- en planvorming, bij het ontwikkelen van programma’s maar ook bij
concrete initiatieven burgers vroegtijdig betrokken worden. De Omgevingswet werkt vervolgens
niet uit aan welke procesvereisten burgerparticipatie dient te voldoen, welke doelen ermee dienen te worden gerealiseerd en welke vormen al dan niet acceptabel zijn. Dat wordt overgelaten
aan de provincies en gemeenten. Het is aan hen om beleidskaders op dit gebied te ontwikkelen
om zowel de uitvoerende organisatie, de initiatiefnemers als de burgers mee houvast te bieden.
Uiteraard is burgerparticipatie geen nieuw fenomeen. Tal van gemeenten en provincies organiseren participatietrajecten en boeken daarmee goede resultaten. Tegelijkertijd spelen er fundamentele en praktische vragen rond burgerparticipatie. Denk onder meer aan de legitimiteit van
participatietrajecten, de rol van de politiek en de weerstand die ondanks alle goede bedoelingen toch de kop op kan steken. Daarbovenop komen tal van praktische problemen rond de
feitelijke organisatie van participatietrajecten, kosten en het managen van verwachtingen van
de participanten.
In de bijeenkomst verkennen we het containerbegrip ‘burgerparticipatie’ en plaatsen we het in
de bredere politieke en beleidscontext. Daarbij geven we praktische tips mee over hoe om te
gaan met participatieve trajecten, specifiek in relatie tot de Omgevingswet.

André Oostdijk is bestuurskundige en bedrijfskundige en als managing consultant werkzaam bij
Berenschot. André is al decennialang actief op het terrein van de fysieke leefomgeving en is
binnen Berenschot de specialist op het gebied van de Omgevingswet. Inmiddels heeft hij een
groot aantal projecten uitgevoerd voor de rijkoverheid, de VNG en diverse gemeenten die op
uiteenlopende manieren raken aan de nieuwe wet. Zo is hij onder nauw betrokken bij de ontwikkeling van een ‘beleidskader burgerparticipatie’ voor de gemeente Groningen. André heeft
bovendien vijftien jaar praktijkervaring als onderzoeker. Hij is dan ook uitstekend methodologisch onderlegd en weet wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van uiteenlopende
participatiemethoden.
Frederik van Dalfsen is oud gemeenteambtenaar en qua opleiding bestuurskundige. Als adviseur bij Berenschot werkt Frederik vooral voor gemeenten, maar heeft opdrachten uitgevoerd bij
alle lagen van de Nederlandse overheid. In 2016 schreef Frederik een boek over wat de participatiesamenleving betekent voor gemeenten en gemeentelijke bestuurders/politici. Hij is initiatiefnemer en projectleider van het boek en het daaraan ten grondslag liggende onderzoek. De vele
opgedane inzichten over nut, noodzaak en tips rondom participatief werken brengt Frederik in
adviestrajecten in. Daarnaast is Frederik de afgelopen veelvuldig betrokken geweest bij leertrajecten voor gemeentelijke bestuurders, politici en topambtenaren. Op dit moment organiseert
Frederik samen met een collega in opdracht van de Vereniging Groninger Gemeenten de
leergang ‘Voorbij Platgetreden Paden’. Meer dan 60 Groningse bestuurders, (top)managers en
talenten volgen deze leergang.
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Bijeenkomst 3

Samenhangend werken – Een meervoudige aanpak
voor de Omgevingswet
De Omgevingswet vraagt om een samenhangende manier van werken tussen verschillende disciplines, afdelingen, gemeenten en partners. Maar hoe bewerkstellig je nu een
dergelijke samenhangende manier van werken? Hoe kun je inspelen op de integraliteit
en de veelheid aan variëteit in de veranderopgave Omgevingswet? Hoe breng je verbinding aan tussen verschillende disciplines? Welke interventies kun je hiervoor inzetten?
Vaak wordt vanuit de eigen directe werkomgeving gekeken wat de invoering van de
Omgevingswet betekent voor het eigen werk. Ontmoetingen met anderen die anders
kijken, handelen en spreken vinden niet of nauwelijks plaats. De kans is groot dat dan
beelden die dan ontstaan eenzijdig zijn. De Omgevingswet vraagt echter om een meervoudige kijk op de eigen praktijk om zo te komen tot een samenhangende aanpak.
Meervoudigheid in organiseren gaat uit van het principe dat er aandacht is voor de
verschillende perspectieven van de diverse betrokkenen en dat er niet gezocht wordt
naar één waarheid. Niet alleen om de verschillen te begrijpen, maar ook om meerdere
mogelijkheden als handelingsperspectief te kunnen zien en ermee te werken. Het
bewust vanuit verschillende perspectieven benaderen van vraagstukken en hoe deze
elkaar beïnvloeden doet recht aan de ingewikkeldheid van de opgave.
Het gaat er om nieuwsgierigheid te ontwikkelen naar andere inzichten en activiteiten. Vanuit de interacties die ontstaan tussen deze mensen komen nieuwe acties en
ideeën voort die bijdragen aan de variëteit van de veranderopgave. Maar hoe kun je
nu, vanuit verschillende teams en groepen, met elkaar de beelden, ambities en ideeën
samenbrengen over wat de gemeenschappelijke ambities zijn met betrekking tot de
Omgevingswet? Hoe breng je verbinding aan tussen verschillende disciplines?
Tijdens deze bijeenkomst besteden we aandacht hoe je meer gericht kunt zijn op het
aanbrengen van integraliteit vanuit variëteit en gaan we met elkaar aan de slag hoe je
integraal werken in de praktijk kan laten ontstaan en welke interventies daarbij passen.

Kristel Lammers is Programmamanager Invoering Omgevingswet Gemeenten bij VNG en lid van de
Programmaraad van het Programma aan de slag met de Omgevingswet. Kristel is ruim 15 jaar actief
in de publieke sector op het snijvlak van beleid én uitvoering. De laatste jaren is zij als manager
betrokken bij complexe vraagstukken in een politiek-bestuurlijke omgeving waar stapsgewijs
handelen nodig is. Haar focus ligt op het faciliteren van de interactie met waardering voor de
variëteit. Inhoud, proces en resultaat komen in haar werkwijze samen. Onlangs is haar essay
verschenen ‘Variëteit voor Verandering, een pleidooi voor een meervoudige aanpak voor de
Omgevingswet’ waarin zij beschrijft aan de hand van de Omgevingswet hoe anders werken, de
kerninstrumenten en de digitalisering met elkaar samenhangen.
Annemieke van Brunschot is lid van het programmateam Invoering Omgevingswet van de VNG
en van het interbestuurlijke programmateam Aan de slag met de Omgevingswet, waarin VNG,
IPO, Unie van Waterschappen en RWS samenwerken aan de ondersteuning van overheden bij de
invoering van de wet. Annemieke richt zich met name op de ondersteuning van gemeenten bij de
veranderopgave die zij te vervullen hebben bij het werken volgens de Omgevingswet. Aan de
hand van een dialoogmodel helpt zij raadsleden, collegeleden en ambtenaren om een goed
gesprek te voeren over hun ambitie met de Omgevingswet en wat dat betekent voor hun
veranderopgave en voor de manier waarop zij de Omgevingswet invoeren. Daarbij kan
Annemieke bogen op meer dan 15 jaar ervaring als adviseur voor gemeenten op het gebied van
samenwerken, organiseren en ontwikkelen.
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Bijeenkomst 4

Bestuurlijke afwegingsruimte – hoe benutten we
de kansen in de dagelijkse praktijk?
Eén van de hoofddoelen van de Omgevingswet is “het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor
de fysieke leefomgeving”. Tijdens deze middag gaan we eerst dieper in op de achtergronden,
op wat die bestuurlijke afwegingsruimte inhoudt en wat er is geregeld in de Omgevingswet, de
Uitvoerings-Amvb’s en de Invoeringswet. Ook staat de vraag centraal op welke wijze het decentraal bevoegd gezag hier haar voordeel mee kan doen en aan welke randvoorwaarden moet
worden voldaan. Aan de hand van cases gaan wij vervolgens concreet met u aan de slag om te
verkennen waar in de praktijk de ruimte ligt en welke kansen en risico’s dit biedt, zowel vanuit
het perspectief van beleidsmakers, bestuurders als externe stakeholders. Daarbij staan we stil
bij de vraag hoe de rolinvulling van deze partijen bij de invulling van de bestuurlijke afwegingsruimte vorm kan krijgen. Na het volgen van deze module beschikt u over de kennis, het inzicht én
de gereedschappen om de bestuurlijke afwegingsruimte in uw eigen praktijk toe te passen voor
een succesvolle implementatie van de Omgevingswet.

Rob Bonte begeleidt deze module als trainer. Hij is senior procesmanager omgevingsbeleid bij
Royal HaskoningDHV. Hij faciliteerde in 2016 deelsessies voor de Aanvullende Impactanalyse
Omgevingswet Provincies in opdracht van IPO en begeleidde de eerste fase van de start-up van
de Implementatie van de Omgevingswet voor Waterschappen Vallei en Veluwe en Stichtse
Rijnlanden. In 2015 ontwikkelde en faciliteerde hij Themadagen Omgevingswet voor Waterschap
Vallei en Veluwe. Voor de landelijke Impactanalyse Omgevingswet nam hij interviews af en
faciliteerde hij workshops voor gemeenten, waterschappen en provincies. Op dit moment
verzorgt hij de procesbegeleiding voor de implementatie van de Omgevingswet voor het
Waterschap Rijn en IJssel.
Christiaan Soer adviseert al meer dan 15 jaar publiek- en private partijen over thema’s uit het
omgevingsrecht, milieurecht en externe veiligheid. Hij werkt als ervaren legal consultant bij Royal
HaskoningDHV. In zijn functie als wetgevingsjurist bij het ministerie van I&M is hij sinds maart
2015 nauw betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet en de uitvoeringsregelgeving.
Christiaan weet diepgaande juridische kennis te vertalen naar oplossingen die passen binnen de
bestuurlijke context van de praktijk. Hij publiceert regelmatig, geeft lezingen en verzorgt onderwijs over de juridische, beleidsmatige en bestuurlijke consequenties van omgevingsbeleid. Hij is
als adviseur verbonden aan de Commissie voor de m.e.r.
Rens Baltus, MSc is adviseur bij Berenschot. Rens kent de implementatie van de Omgevingswet
van binnenuit . Hij werkt op detacheringsbasis als projectleider Omgevingswet bij de
Omgevingsdienst West-Holland. In deze functie is hij extern aanspreekpunt voor provincie,
gemeenten en samenwerkingspartners van de Omgevingsdienst en intern verantwoordelijk voor
de ontwikkeling en uitvoering van een aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet.
Samen met gemeenten en ketenpartners voerde hij een analyse uit naar de impact van bestuurlijke afwegingsruimte voor de uitvoeringspraktijk van gemeenten en Omgevingsdienst.
Daarnaast werkte Rens samen met de VNG Acamemie aan een ‘Game Omgevingswet’ en was hij
betrokken bij de ontwikkeling van de Routeplanner Omgevingswet en het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (voor het informatiehuis Bodem & Ondergrond).
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Bijeenkomst 5

Vermindering regeldruk – Hoe het initiatief centraal te stellen?
Regelgeving inzichtelijker en gemakkelijker in gebruik. Dat is één van de doelen van de
Omgevingswet. De wet zelf bevat aanzienlijk minder regels. Het doel van de wet is dat lagere
overheden ook de regeldruk verminderen. Regelgeving moet inzichtelijker worden gemaakt voor
de gebruiker. Dat noodzaakt tot het centraal stellen van het perspectief van de gebruiker en perceptie bij de verbetering van regels. Het verminderen van regeldruk betekent een nieuw samenspel tussen overheid en de maatschappij, waarbij loslaten, vertrouwen en verantwoordelijkheid
kernbegrippen zijn. Overleg tussen verschillende partijen is hierbij belangrijk. Loslaten is vaak
hard werken. We kijken hierbij niet alleen naar het ruimtelijke domein, maar halen ook inspiratie
uit andere domeinen. Hoe organiseer je dat? Wat zijn succesfactoren? Wat moet je doen en wat
ook vooral niet?
Tijdens deze middag geven we allereerst een beknopt overzicht van de manier waarop de
Rijksoverheid de regelgeving heeft verminderd en waar de kansen liggen voor decentrale
overheden om regelgeving te verlichten. Daarbij geven we uiteenlopende voorbeelden van het
schrappen of verbeteren van regels voor de fysieke leefomgeving. We bespreken vervolgens aan
de hand van diverse experimenten en pilots hoe met de verlichting van regeldruk op verschillende plekken in het land is omgegaan en wat daarbij komt kijken, waarbij we dit vertalen naar
uw eigen situatie.
Maarten Hoorn begeleidt deze module. Hij is projectleider Omgevingswet bij Platform31 en heeft
verschillende sessies met overheden begeleidt die zich richten op de vermindering van regeldruk. Daarnaast begeleidde hij een deel van het Platform31-experiment flexibele bestemmingsplannen, dat één van de eerste pilots onder de Crisis- en herstelwet was om voor te bereiden op
de Omgevingswet, waarbij het verminderen van de regelgeving in het fysieke domein een
belangrijke doelstelling was.
Hanneke van Rooijen is als projectleider Ruimte en Economie bij Platform31 betrokken bij
diverse experimenten, waaronder de pilot Verlichte regels winkelgebieden. Het doel van de pilot
was om ruimte te creëren voor (innovatief) ondernemerschap via het verlichten van regeldruk.
Naast de algehele projectleiding heeft Hanneke een aantal gemeenten intensief begeleid en
gecoacht. De algemene lessen vanuit dit experiment kunnen goed vertaald worden naar
specifieke situaties bij overheden en het samenspel met (lokale) stakeholders.
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Bijeenkomst 6

Van initiatief tot vergunning: Werken met de kerninstrumenten
van de Omgevingswet
De Omgevingswet introduceert nieuwe instrumenten, zoals het Omgevingsplan als opvolger van
het bestemmingsplan en het projectbesluit als opvolger van het inpassingsplan. Ook wordt de
Omgevingsvergunning integraler dan de huidige Omgevingsvergunning en verdwijnt de aanhoudingsplicht tussen bouwen en milieu en het begrip “onlosmakelijk verbonden”. Ook maakt
het aloude bekende begrip “inrichting” plaats voor “activiteit”, waardoor niet langer de inrichting
wordt vergund maar milieubelastende activiteiten. Uitgangspunt van de Omgevingswet is echter
dat zoveel mogelijk wordt volstaan met het stellen van algemene regels. Een vergunning moet
eerder uitzondering worden dan regel zijn.
Tijdens deze bijeenkomst starten we met een overzicht van de veranderingen die de
Omgevingswet en haar kerninstrumenten concreet teweeg brengen voor het proces van initiatief, ruimtelijke inpassing tot en met vergunningverlening en handhaving. We maken hierbij de
vergelijking tussen nu en straks (2019, Omgevingswet). Tevens behandelen we een praktijkcasus
waarin deze veranderingen nader worden toegelicht, geanalyseerd en met u bediscussieerd.
De casus heeft betrekking op de impact van de Omgevingswet op de voorbereiding van een
groot project, waarbij gedurende jaren vele ruimtelijke procedures doorlopen en vergunningen
aangevraagd zijn. Tijdens de bijeenkomst evalueren we hoe dit verlopen is en brengen we in kaart
hoe dit straks verloopt als de Omgevingswet van kracht is (was-wordt). Dat doen we zo concreet
mogelijk. Hierbij willen we inzichtelijk maken hoe de samenhangende benadering van de fysieke
leefomgeving straks wordt ingevuld, welke rol participatie door burgers en andere stakeholders
hierbij speelt, welke afwegingsruimte (normatief kader, Omgevingsplan) de bevoegde gezagen
straks hebben, hoe de besluitvorming concreet kan worden verbeterd en versneld. In deze
casestudy zullen alle kerninstrumenten uit de Omgevingswet aan bod komen: Omgevingsvisie
(inclusief Omgevingsverordening en Omgevingsplan), algemene rijksregels en decentrale regels
(doorwerkend in Omgevingsplan), Projectbesluit, Omgevingsvergunning en programma’s.
De facilitator van deze leerstudio is Ryan van de Ven. De leerstudio wordt inhoudelijk verzorgd
door twee Omgevingswetexperts.

Bob van Horne is senior adviseur bij Arcadis en kent de vergunningenpraktijk vanuit twee
invalshoeken, die van de initiatiefnemer (ontwikkelaars, aannemers, e.d.) en het bevoegd gezag.
Hij overziet hierdoor het gehele proces van contractvorming en initiatief tot en met vergunningverlening en handhaving. Bob werkt sinds 2011 aan diverse projecten op het gebied van de
Omgevingswet, onder andere voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat
(behoefte-peilingen, impactanalyses, m.e.r.- drempelwaarden onder de Omgevingswet, etc.),
provincies (pilotprojecten Omgevingswet), gemeenten en Omgevingsdiensten (implementatietrajecten, workshops en trainingen), voor waterschappen (implementatietrajecten en toetsingskaders voor vergunningverleners onder de Omgevingswet en industriële bedrijven
(impactanalyses, workshops en masterclasses o.a. voor APM Terminals, Deltalinqs en de
Vereniging Onafhankelijke Tankopslagbedrijven). Bob kent hierdoor de in’s en out’s rondom de
Omgevingswet bij vele overheden en bedrijven, hetgeen hem in staat stelt om het perspectief
van de een te bezien vanuit de blik van de ander.
Ineke Noordhoek is juridisch adviseur Omgevingsrecht bij Arcadis. Ineke is gespecialiseerd in
omgevingsrecht. Als projectjurist is zij met name betrokken bij tracébesluiten en projectplannen Waterwet – meestal in combinatie met milieueffectrapportage – maar ook bij vergunningentrajecten. Van de meeste instrumenten in de Omgevingswet kent Ineke dan ook de equivalenten
in de huidige wet- en regelgeving. Ineke levert een kritische en analytische bijdrage aan de
verkenning, waarbij haar focus ook ligt op de juridische eisen die aan de informatievoorziening
worden gesteld.

LEERPLEIN:
aan de slag met de
Omgevingswet!

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de
Kookstudio’s? Neem dan contact
op met één van de contactpersonen van het consortium
Eenvoudig Beter.

Ryan van de Ven en Bob van Horne, Arcadis

Martine de Jong, Twynstra Gudde

ryan.vandeven@arcadis.com of 088 426 17 13

mjg@tg.nl of 033 467 77 92

André Oostdijk, Berenschot

Maarten Hoorn, Platform31

a.oostdijk@berenschot.nl of 030 291 64 55

maarten.hoorn@platform31.nl of 070 302 84 84

Pascal Lamberigts en Peter Schils, RoyalHaskoningDHV

Anne Ubbels, Berenschot/voorzitter consortium

Pascal.lamberigts@rhdhv.com of 06 22 37 86 65

a.ubbels@berenschot.nl of 030 291 64 55

peter.schils@rhdhv.com of 06 29 42 98 06

