UITNODIGING
DONDERDAG 27 JUNI

13.00 – 16.30 uur

Conferentiecentrum Eindhoven

Op donderdagmiddag 27 juni organiseert de
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) van
13.00 tot 16.30 uur, met aansluitend een borrel,
de jaarlijkse regionale bijeenkomst Omgevingsveiligheid.
We nodigen je hier graag voor uit.

REGIOBIJEENKOMST OMGEVINGSVEILIGHEID 27 JUNI 2019
PROGRAMMA

Op de volgende pagina vind je het volledige programma van deze bijeenkomst.

VOOR WIE

Overheidsmedewerkers (veiligheidsregio, gemeenten, omgevingsdienst, provincie, GGD, etc.)
van alle disciplines uit de regio Zuidoost-Brabant die een rol spelen in de fysieke
leefomgeving zijn van harte welkom. Denk aan milieuadviseurs, ruimtelijke ordenaars,
stedenbouwkundigen, medewerkers rampenbestrijding/ integrale veiligheid,
RIS-coördinatoren, juristen, medewerkers duurzaamheid, vergunningverleners,
toezichthouders en handhavers. Ook bestuurders en raads- en statenleden uit de regio
zijn van harte welkom.

WAAR

Deze bijeenkomst vindt plaats in Conferentiecentrum Eindhoven.

AANMELDEN

Graag horen we van je of je op donderdagmiddag 27 juni aanwezig bent.

Het adres is Geldropseweg 168a in Eindhoven.

Je kunt je tot en met donderdag 6 juni aanmelden door het digitale formulier in te vullen.
Deelnemers ontvangen na aanmelding per e-mail een bevestiging en routebeschrijving naar
de locatie.

VRAGEN

Vragen of meer informatie over deze bijeenkomst?
Neem dan contact op met de ODZOB via e-mailadres communicatie@odzob.nl.

Graag tot ziens op 27 juni in Eindhoven!

PROGRAMMA
Vanaf 13.00 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes

13.30 uur

Opening en welkom
Door dagvoorzitter Has van Helvoort, ODZOB
Door wethouder Van den Waardenburg, gemeente Helmond

13.40 uur
Presentatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
	In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning.
Dat is het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). In deze presentatie wordt de stand van zaken van het
DSO gegeven en hoe alle milieuthema’s hier een plek in moeten krijgen, vooral de verschillen met de
huidige systemen. Naast de kern rond de VTH-processen ook aandacht voor de relaties met andere
(beleids-)terreinen – voor zover nu al bekend.
Door: Remco Rinzema, ODZOB
14.10 uur

Flitspresentaties
• Energietransitie: uitbreiding hoogspanningsnetwerk: gezond of niet?
• (on)veiligheid van de lithium batterij
• Basisnet: meer gevaarlijke stoffen over het spoor?

14.55 uur

Pauze

15.10 uur
Naar de deelsessies
	Er worden 3 deelsessies aangeboden. Je kunt er dus 2 kiezen. Je voorkeur kun je aangeven
in het digitale aanmeldformulier.
Deelsessie 1: MER in relatie tot tijdelijke woonunits
Deelsessie 2: Aandachtsgebieden Omgevingswet
Deelsessie 3: Pilot calamiteiten alerteringssysteem Alert4Omgevingen.
Zie de volgende pagina van deze uitnodiging voor meer informatie over deze deelsessies.
15.15 uur
15.55 uur

Deelsessieronde 1
Deelsessieronde 2

Deelsessie 1: MER in relatie tot tijdelijke woonunits

Het nijpende tekort aan woningen zal over meer dan een decennium nog steeds erg groot zijn.
In 2030 zijn er nog 157.000 huizen te weinig om aan de vraag te voldoen (RTL Nieuws, 29 april 2019).
	In onze regio moeten er de komende 10 jaar in totaal bijna 40.000 woningen bij worden gebouwd.
Om de woningnood op korte termijn en sneller aan te pakken, zijn tijdelijke woningen nodig.
Dat vraagt om een snellere vergunningprocedure. Voor een normale procedure is dit 8 weken.
Dat geldt ook voor zover het bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan, maar er kan worden
gekruimeld (hetgeen normaal kan bij tijdelijke bouwwerken). Als een (tijdelijk) woonunitsproject heeft
te gelden als een stedelijk ontwikkelingsproject, gaat die vlieger niet op en zal de procedure in
beginsel 26 weken bedragen (ook als er geen MER nodig is). Het is dus van belang te weten hoe je
bepaalt of de bouw van woonunits een stedelijk ontwikkelingsproject is.
Door Marcel Soppe (advocaat Soppe, Gundelach Advocaten)

Deelsessie 2: Aandachtsgebieden Omgevingswet
‘Het groepsrisico gaat over de impact van een ongeval met gevaarlijke stoffen waarbij in de
omgeving veel dodelijke slachtoffers kunnen vallen’.
Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten anders omgaan met het groepsrisico.
Ze gaan vanaf dan werken met zogenaamde aandachtsgebieden voor externe veiligheid.
Voordat de Omgevingswet in werking treedt moeten deze aandachtsgebieden, inclusief
voorschriftengebieden, opnieuw worden bepaald en in het Omgevingsplan worden opgenomen.
Zowel aandachtsgebieden als voorschriftengebieden hebben invloed op de ruimtelijke ontwikkeling.
Wat is het verschil tussen een aandachtsgebied en een voorschriftengebied? Hoe leg je die vast in
een omgevingsplan? En hoe kan de omgeving beschermd en benut worden (in de geest van de
Omgevingswet)? Hoe spelen onderwerpen als maatregelen en zeer kwetsbare gebouwen daarin
een rol? Daar krijg je tijdens deze sessie uitleg over’.
Door Marijke Besselink, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Deelsessie 3: Pilot calamiteiten alerteringssysteem Alert4Omgevingen
	
Bij een incident of dreiging is gerichte informatievoorziening cruciaal. Alert4omgevingen is het
alerteringssysteem dat inwoners, bedrijven en instellingen snel op de hoogte brengt van de situatie.
Op basis van risicoscenario’s en meteo-informatie geeft Alert4omgevingen BHV’ers direct
handelingsadvies. Inmiddels is er in Helmond op een bedrijventerrein een pilot gestart, om het
alerteringssysteem te introduceren bij Helmondse bedrijven. T
 ijdens deze deelsessie zie je hoe
het systeem werkt en hoe de samenwerking tussen de overheid en de private sector wordt versterkt.
Door Frits Rutten, Stichting Bedrijventerreinen Helmond

16.30 uur

Afsluitende borrel

