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Nieuwsflits Programma Modernisering 

Omgevingsveiligheid  

Jaargang 2015, Nummer 1, 30 oktober 2015  

Hierbij ontvangt u de eerste 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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 Deskundigen aan het woord 
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 Toekomstagenda voor omgevingsveiligheid en risico’s 

  

Deskundigen aan het woord 

Bij de ontwikkeling van nieuw veiligheidsbeleid is de mening van deskundigen ‘uit het veld’ 

belangrijk. Praktische kennis is op deze manier verweven met de ontwikkeling van nieuw beleid 

over omgevingsveiligheid. Maar wat vinden inhoudelijk betrokkenen eigenlijk van het 

Schillenmodel? En wat vinden zij van de gedachte om op bestuurlijk niveau integraal te kijken 

naar de leefomgeving? Tijd om deskundigen aan het woord te laten. Lees hier de interviews 

met een burgemeester, een stedenbouwkundige, een adviseur veilig ontwerpen en drie 

directeuren van achtereenvolgens een havenbedrijf met een chemisch cluster, de chemische 

industrie en een veiligheidsregio.  
 

  

Preconsultatie van start 

Voorafgaand aan de consultatie voor de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) van de 

Omgevingswet vindt momenteel de pre-consultatiefase plaats. In deze fase bespreken de 

belangrijkste gesprekspartners van het ministerie een vergaand concept van de AMvB's. 

De pre-consultatie duurt nog tot 15 november. De resultaten van deze fase worden begin 2016 

verwerkt in concept besluiten, die op 1 april naar de Kamer worden gestuurd. Dan start ook de 
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formele inspraak. 
 

  

Toekomstagenda voor omgevingsveiligheid en risico’s 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt met  Modernisering Milieubeleid aan de 

Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid. Dit najaar worden de thema’s verkend die deel 

zullen uitmaken van de toekomstagenda. De eerste ideeën worden gedeeld tijdens de VVM-

conferentie (17 december). Deze ideeën zullen ook gebruikt worden bij het opstellen van de 

Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het opstellen van deze visie is een verplichting die 

voortvloeit uit de nieuwe Omgevingswet die in 2018 in werking treedt. Eén van de thema’s 

voor de toekomstagenda is het beleid voor omgevingsveiligheid en risico’s. In Utrecht vond 6 

oktober een bijeenkomst plaats waar diverse betrokkenen (overheden, omgevingsdiensten, 

veiligheidsregio’s, stedenbouwkundigen, bedrijfsleven) de toekomstige trends, dilemma’s en 

opgaven voor omgevingsveiligheid en risico’s verkenden. Aan de orde kwam: decentralisatie in 

bestuurlijk Nederland, de invloed van technologische vernieuwingen, de veranderingen in de 

chemische industrie en de relatie tussen omgevingsveiligheid en de toekomstige ruimtelijke 

inrichting van ons land.  
 

  

 

Colofon 
 

Meer informatie, vragen of 

opmerkingen? Graag via 

omgevingsbeleid@minienm.nl. 

 

 
 

  
 

              

            

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.  

  

 


