Netwerkborrel mét inhoud!
Op 24 mei stonden meer dan 50 enthousiaste professionals bij het PBL in Den Haag. Netwerken mét
e
inhoud, de 3 editie. En niet zomaar inhoud, maar een aankomende wet die voor de grootste
verandering zorgt sinds de invoering van de grondwet: De Omgevingswet!
Renée Lameijer van de Provincie Zuid-Holland trapte de avond af met een “Omgevingswet voor
Dummies”. De doelen, Amvb’s, diverse regelingen en instrumenten van de wet vlogen ons om de
oren. Bij de Omgevingswet staat centraal het beschermen én benutten van de fysieke leefomgeving.
Kernbegripen zijn: integraal, regionaal (maatwerk) en participatie. Uitgangspunt is de bevoegheid op
het laagste niveau (bij gemeenten) en de wet vraag om vertrouwen en samenwerking. Samenwerking
met burgers, maar ook tussen overheden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan! De wet is niet alleen
een juridisch “instrument”, maar zorgt voor een (bestuurs)cultuurverandering!

En daar zijn Gelinde Groeneveld en Mohammed el Allouchi van ‘Aan de slag met de Omgevingswet’
mee bezig. Samenwerken is elkaar weten te vinden. Dat kan op veel manieren. Door middel van
persoonlijke vragen (‘waar ben je geboren’, ‘wat zou je doen met één miljoen’ & ‘wat is je
lievelingseten’) lieten ze de deelnemers op een andere manier kennis met elkaar maken. Maar hoe
gaat de samenwerking in de praktijk? Uit de ervaringen van de deelnemers blijkt dat de verschillende
overheden nog niet altijd samenwerken of integraal kijken. Dat kan beter, en met de Omgevingswet
gaat dat gebeuren. We kunnen het nu al beter doen. Om het beter te doen is het belangrijk dat je om
je heen blijft kijken en je af te vragen waarom je iets doet en of het er beter van wordt. Daag elkaar en
het programma uit!
e

In de “3 helft” werd meteen geoefend met “elkaar weten te vinden”. In gesprekken die al op gang
waren gebracht door Gelinde en Mohammed leerden de aanwezigen elkaar beter kennen. Ook zijn er
(naar verluid) alweer contacten gelegd voor verdere samenwerkingen en volgende netwerkbijeenkomsten. Wat ons betreft een geslaagde bijeenkomst:

Zien we je volgend jaar weer?
Deze avond is georganiseerd door Jong Leefomgeving, Planbureau voor de Leefomgeving en VVM (Netwerk
voor milieuprofessionals). Wil je hier meer over weten? Kijk dan op:

www.vvm.info/secties/vvm-jong

www.jongleefomgeving.nl

www.pbl.nl
En
de
inhoud?
Kijk
dan
op:
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

