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Hierbij ontvangt u de nieuwsflits over het programma Modernisering
Omgevingsveiligheid. Op deze manier informeren we onze stakeholders over een
aantal ontwikkelingen rondom het programma. Uiteraard kunt u deze mail
doorsturen aan collega’s of andere geïnteresseerden. Belangstellenden kunnen
zich aanmelden als abonnee voor deze nieuwsflits.
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Paneldiscussie veilige ruimte
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Workshop

Paneldiscussie veilige ruimte
Het 10e jaarcongres van Relevant, hét netwerk voor externe veiligheid, had als thema ‘Jaar
van de Veilige ruimte’. Er waren inspirerende sprekers, een korte weergave van het congres
lees je hieronder.
Omgevingspsycholoog Kees Keizer (Rijksuniversiteit Groningen) wijst erop hoe mensen zelf
(on)veilig gedrag kunnen uitlokken. Dat deed hij aan de aan de hand van sprekende
voorbeelden en onderzoeken. Hoogleraar Monumenten en stedenbouwkundige vraagstukken
Vincent van Rossem (Universiteit van Amsterdam) hield in het belang van zijn kleinkinderen
een vurig pleidooi voor optimale veiligheid in het stedelijk gebied. Uit zijn betoog blijkt dat hij
de boodschap ‘Ontwerpen voor een veilige omgeving’ (Jaarcongres Relevant 2014) haarfijn
begrijpt.
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In een gesprek over hoe we Nederland veiliger maken, legde dagvoorzitter Bart Cosijn een
aantal dilemma’s voor. Ira Helsloot (hoogleraar Besturen van veiligheid, Radboud Universiteit
Nijmegen), prikkelde aanwezigen met de stelling dat de Omgevingswet juist minder
afwegingsruimte biedt op het gebied van veiligheid. Burgemeester Jan van Belzen
(Barendrecht) vindt dat er juist meer valt af te wegen doordat externe veiligheid nu aan het
begin van het planproces wordt meegenomen.
Van Belzen stelt dat de essentie van veiligheidsbeleid ‘vertrouwen’ is. Projectmanager Arie-Jan
Arbouw van het ministerie van Infrastructuur en Milieu riep veiligheidsregio’s en
Omgevingsdiensten op om hun eigen rol in te vullen. Bijvoorbeeld door met adviezen te komen
die haalbaar en betaalbaar zijn.

MOV-stand
In de niet te missen stand van Omgevingsveiligheid ontvingen
bezoekers het MOV-jaarprogramma 2016. Ook speelden
congresgangers het spel ‘Veilig ontwerpen’. De deelnemers
speelden vol enthousiasme met blokken, al dan niet
gemotiveerd door het in het vooruitzicht stellen van een
geweldige prijs. Er waren meer spelelementen. Het testpanel
‘Ontwikkelen veilige omgeving’ liet een demonstratie zien van
een digitaal ontwerpspel, in januari 2016 online te spelen.

Workshop
Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
begeleidden een in een workshop ruim dertig deelnemers. Zij
ontdekten dat het Schillenmodel met brand-, explosie- en
toxische aandachtsgebieden heel bruikbaar is voor het (her)ontwikkelen van een gebied

Colofon
Meer informatie
Meer informatie, vragen of
opmerkingen? Graag via
omgevingsbeleid@minienm.nl.

Hier kunt u zich aanmelden
voor de nieuwsflits.
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Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan nu af

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
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