Oproep aan onderwijsinstellingen: Omarm de Omgevingswet!
De Omgevingswet vraagt om nieuwe kennis, andere vaardigheden én de juiste mindset. Daar is een
nieuwe generatie ruimtelijke professionals voor nodig. Het onderwijs heeft de cruciale taak deze
generatie op te leiden. Wij roepen alle onderwijsinstellingen in Nederland op om de Omgevingswet te
omarmen! Geef de Omgevingswet de aandacht die het verdient!
De Omgevingswet komt er aan!
Het huidige omgevingsrecht maakt in 2018 plaats voor de Omgevingswet. Het wetsvoorstel
Omgevingswet is inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. De Omgevingswet is
nodig om beter in te kunnen spelen op maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en
klimaatverandering. De Omgevingswet is daarvoor opgebouwd vanuit een aantal nieuwe bouwstenen,
zoals de integrale of samenhangende benadering van de leefomgeving, participatie, samenwerking en
vertrouwen tussen partijen en biedt meer speelruimte voor lokaal bestuur en de energieke
samenleving.
De Omgevingswet vraagt nu om actie!
Een nieuwe generatie ruimtelijke professionals is nodig om ervoor te zorgen dat met de
Omgevingswet de fysieke leefomgeving op een goede manier wordt ontwikkeld en beheerd. Alleen zo
kan worden bijgedragen aan de realisatie van maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. De
Omgevingswet vraagt namelijk niet alleen om nieuwe kennis, maar bovenal om andere vaardigheden
én de juiste mindset. Studenten en jonge professionals die hier tijdens hun opleiding al ervaring mee
opdoen kunnen van grote waarde zijn voor de implementatie van de Omgevingswet in de praktijk.
Omarm de Omgevingswet!
Een aantal onderwijsinstellingen is zich al aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.
Zij besteden er in de bestaande lesprogramma’s aandacht aan, denken na over de herziening van hun
curriculum of zetten studenten in bij praktijkopdrachten waar al met onderdelen van de Omgevingswet
wordt geëxperimenteerd.
Netwerk Jong Leefomgeving constateert dat dit veel te beperkt gebeurt en roept alle
onderwijsinstellingen die zich richten op ‘een van de aspecten van de fysieke leefomgeving’ op om de
Omgevingswet te omarmen en er de volle aandacht aan te geven. Bedenk, voor studenten die nú
studeren is de Omgevingswet straks realiteit. Graag gaan wij het gesprek met u aan over de concrete
invulling hiervan.
Netwerk Jong Leefomgeving
Deze oproep is een initiatief van Netwerk Jong Leefomgeving. Sinds 2012 stimuleert en faciliteert het
netwerk jonge professionals die zich bezighouden met de fysieke leefomgeving om betrokken te zijn
bij en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Omgevingswet. Voor vragen over deze
oproep, het geven van een reactie, of telefonisch contact vragen we u om e-mail te sturen naar
bestuur@jongleefomgeving.nl.
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