TERUGBLIK SYMPOSIUM OMGEVINGSWET
Op 21 september jl. vond het symposium ‘Groene Hart: Hoe Verder Met de Omgevingswet?’ plaats
georganiseerd door de gemeente Nieuwkoop en de Groene Hart Academie. Dagvoorzitter was Theo
Vogelzang (Wageningen Economic Research).
Paul Platen, wethouder gemeente Nieuwkoop, verzorgde de opening. Hij ging in op participatie en
samenwerking, twee sleutelwoorden in de Omgevingswet. Er is geen vastomlijnde vorm voor het betrekken
van inwoners, ondernemers en organisaties. “De gemeente moet elke keer een goede afweging maken wie
zij bij welk vraagstuk wil betrekken en welke vorm van participatie daar het beste bij past”.
Gerard van Oosten, directeur Hogeschool InHolland, ziet kansen voor de Groene Hart Academie als
kenniswerkplaats, die een bijdrage kan leveren aan de opgaven in het kader van de Omgevingswet waar
overheden, ondernemers en omgeving zich voor gesteld zien.
Hendrik van Sandick en Wilfred de Bruijn van de gemeente Nieuwkoop vertelden over de hoofdlijnen van
de Omgevingswet en hoe Nieuwkoop de invoering van deze wet ‘handen en voeten’ geeft.
Karin van Beckhoven, Hogeschool InHolland, benadrukte in haar reactie hoe belangrijk het is om het
onderwijs, en daarmee ook de ‘professionals van morgen’, bij kennisvraagstukken in het Groene Hart te
betrekken.

Vervolgens gingen drie inleiders kort en prikkelend in op de betekenis
van de Omgevingswet voor hun werkveld: overheid, ondernemers en
omgeving. Achtereenvolgens kwamen aan het woord Christiaan van
der Kamp (burgemeester Bodegraven–Reeuwijk), Marloes van Eck
(LTO Noord) en Claudia van Holsteijn (Natuurmonumenten).
Wees kritisch en realistisch over de mogelijkheden en gevolgen van
de Omgevingswet, experimenteer op kleine schaal, bied ruimte voor
ondernemen, benoem en bescherm wat waardevol is in de fysieke
leefomgeving en gebruik de creativiteit en betrokkenheid van
inwoners gaven zij de deelnemers mee.

Voor de deelnemers waren drie workshops georganiseerd. De workshop door Dolf Kern
(Hoogheemraadschap van Rijnland) had als onderwerp de invloed van klimaatverandering op het Groene
Hart. Hierin kwam mede naar voren dat wateroverlast snel toeneemt en innovatieve oplossingen nodig
zijn. Twee opvallende boodschappen. Het weer is de afgelopen jaren al veranderd in Nederland: het regent
vaker en veel harder. En de aanpassing aan het klimaat de komende dertig jaar zal vooral de burger veel
geld kosten: ongeveer 60 miljard euro.
De workshop van Ted van der Klaauw (Hogeschool Inholland) en Jaap Kortman (Kortman duurzame
gebiedsontwikkeling) ging over duurzaamheidsprestatie op locatie in omgevingsplannen. De DPL-methode
om duurzaamheid op locatie meetbaar te maken werd door de aanwezigen als zeer waardevol bestempeld.
Tenslotte gaf Paul Peter Kuiper (Kadaster) inzicht in ontwikkelingen rond vrijkomende agrarische
bedrijfsgebouwen. De workshop leverde levendige discussies op over het belang van de eigenaar ten
opzichte van de omgeving, of ingezet moet worden op sloop of functiewijziging, en hoe karakteristieke
bebouwing behouden kan worden.

De afsluiting werd verzorgt door Chris Kalden, voorzitter Stichting Groene Hart. Hij hield het publiek voor
dat het toekomstig beheer van het Groene Hart vraagt om innovaties (landbouw op veengrond) en
maatwerk per specifiek gebied.

Het symposium bood de deelnemers ideeën en
handvaten om aan de slag te gaan met de
Omgevingswet.
Het was -gezien de vele positieve reacties na
afloop - een geslaagde bijeenkomst.
Uw deelname en inbreng heeft hier zeker aan
bijgedragen. Hartelijk bedankt hiervoor!

TOT EEN VOLGENDE KEER… ERGENS IN HET GROENE HART!

