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De CoP:

•  stappen maken op het gebied bodem en ondergrond
•  kansenbenadering voor de leefomgeving centraal staat
•  kansen en waarden vanuit bodem verankeren in omgevingsvisies 

en plannen
•  meer synergie bereiken tussen beleidsvelden binnen het domein 

leefomgeving



Inhoud:

•  leren en experimenteren
•  concrete casussen/ praktijkvoorbeelden behandelen.

•  praktijk in het gedachtegoed van de omgevingswet
•  koppelingen maken met maatschappelijke opgaven

6 bijeenkomsten; zowel praktijk- als thema gericht



Kenmerkende begrippen voor de ontwikkeling in de CoP:

•  Ambitie: kansen met een maatschappelijke meerwaarde 
•  Verbinden: van andere collega’s en partijen 
•  Zelfvertrouwen: weten dat je waarde kan toevoegen
•  Tools: wat zet je wanneer in en hoe geef je het vorm
•  Open en stimuleren: dienstverlenende houding en omarmen van 

initiatieven. Loslaten en vertrouwen
•  Beeldtaal: op een duidelijke en aantrekkelijke manier 

communiceren dat initiatief/ contact stimuleert



Lessen en adviezen:

Alle lessen en adviezen uit 6 bijeenkomsten in 4 categorieën
•  hoofdboodschappen voor de deelnemers
•  lessen voor de Omgevingswet/ Aan de slag met de Omgevingswet
•  lessen voor de vakwereld rondom 3D- ordening
•  lessen voor de CoP Zeeland deelnemers/ Zeeuws bodemplatform



Lessen voor de Omgevingswet/ 
Aan de slag met de Omgevingswet

•  Sturen op of uitlokken van kansen leidend tot gewenst 
investeringsgedrag

•  Loslaten als kans
•  Meer geïntegreerd werken in alle fasen vasthouden
•  Participatie in omgevingsvisie laten eindigen in actie
•  Participatie in de fase van handhaving en beheer
•  Omgevingswaarden
•  Cultuurverandering bij private partijen



Coalitie

Wij werken in de CoP met een brede coalitie bestaande uit 
medewerkers van al de 13 Zeeuwse gemeenten, waterschap 
Scheldestromen, provincie Zeeland, ZLTO, Erasmus Universiteit 
Rotterdam en het ruimtelijk adviesbureau H2Ruimte. 

De CoP valt onder het Zeeuws Platform Bodembeheer, die 
bestuurlijke verantwoording aflegt aan de VZG (Vereniging van 
Zeeuwse Gemeenten). Daarnaast vindt de CoP plaats in nauwe 
interactie met het Programma Implementatie Omgevingswet van de 
provincie Zeeland, het implementatie traject Omgevingswet vanuit 
de VZG en het visietraject Strategisch Waterbeheer 2050 van de 
provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen.


