
Summerschool Omgevingsveiligheid Terneuzen 

Na het succes van de Summerschools 

Omgevingsveiligheid van vorig jaar, 

organiseert Directie VenR een nieuwe reeks. 

De eerste van 2017 vond plaats in 

Terneuzen. Drie dagen lang werkten 24 

studenten en net afgestudeerden, als in een 

snelkookpan, aan een omgevingsvisie. 

Speciale focus hiervan lag op 

omgevingsveiligheid voor het grensgebied 

tussen Gent en Terneuzen, waar de nieuwe 

sluis en een fusie ervoor moeten zorgen dat 

dit een van de grootste havens van Europa 

wordt. Genoeg materiaal voor een visie dus.  

Het evenement trok de belangstelling van veel partijen. Niet alleen Gemeente Terneuzen, 

Veiligheidsregio Zeeland, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven maar ook Vlaamse 

veiligheidsexperts deelden hun perspectief op de kanaalzone en waren nieuwsgierig naar de ideeën 

van de studenten. En dat het als iets unieks werd gezien, bleek toen een cameraploeg van Omroep 

Zeeland de deelnemers kwam interviewen.  

Na twee nachten brainstormen en hard doorwerken was het tijd voor de presentaties van de 

plannen. De plannen werden beoordeeld door een jury die verschillende sectoren 

vertegenwoordigde. De Burgemeester van Terneuzen Jan Lonink, programmamanager van het 

netwerk Ontwerp Veilige Omgeving Marion van der Voort, Externe Veiligheidsspecialist Tonia 

Nagtegaal (Veiligheidsregio Zeeland) en manager externe relaties Gijsbrecht Gunter (Yara)en 

namens IenM Directeur Veiligheid en Risico Peter Torbijn.  

Peter vertelt dat hij geen onbekende is in Zeeland. Het is er in een paar opzichten anders dan in 

Den Haag. De sfeer is ontspannen, mensen nemen er de tijd voor elkaar en er is meer 

saamhorigheid. Dit maakt het makkelijker om partijen aan tafel te krijgen. Voor Peter was dit de 

tweede keer dat hij de ideeën mocht jureren. “Het winnend groepje heeft terecht gewonnen omdat 

zij een inwoner van het gebied als uitgangpunt namen.” Het groepje “Connected Landscape” won 

met het idee om verbinding tussen bedrijven en bewoners te scheppen door groene stroom te 

realiseren. Zo is economische groei mogelijk en verbetert de levenskwaliteit.  “Voor de Gemeente 

is dit een mooi startpunt voor omgevingsvisie.” 

Onder de deelnemers bevond zich ook een undercover IenM’er. Imane Assid van de Directie 

Participatie vertelt dat de Summerschool een goed voorbeeld is van jongerenparticipatie. “Als Jong 

IenM’er is het leuk om de uitvoering van je werk mee te krijgen. Hier door kan ik beter worden in 

mijn werk als participatie adviseur.” 

Natuurlijk was het organiserend team Modernisering Omgevingsveiligheid ook goed 

vertegenwoordigd. De aftrap van de omgevingswet werd gedaan door Yos Purwanto en Inge 

Jansen, zodat de basisprincipes hiervan meteen duidelijk waren. Afsluitend werd nog een 

opfrissende presentatie omgevingsveiligheid gegeven door Annemie Wetzer, die met beelden liet 

zien wat gevolgen zijn als het echt mis gaat.  

Natuurlijk viel er voor de studenten ook nog iets te behalen. Het winnend groepje ging ervandoor 

met een cheque van 2.000 euro, te besteden aan studiedoeleinden. Daarnaast kon een traineeship 

bij Gemeente Terneuzen verdiend worden door de studenten. Ook de Gemeente ging tevreden naar 

huis, met een tas vol ideeën voor een omgevingsvisie. 

 


