Omgevingswet-2-daagse
Inschrijving geopend!

Omgevingswet-2-daagse

Wat vraagt de Omgevingswet straks op uitvoeringsniveau van jouw
organisatie en van jou als individuele medewerker in het fysieke domein?
Om de eigen collega’s voor te bereiden op de
komst van de Omgevingswet werken
Omgevingsdienst IJmond, Veiligheidsregio
Kennemerland en Veiligheidsregio en GGD
Zaanstreek-Waterland samen via een
omgevingswet-2-daagse. Deze 2-daagse is
ontwikkeld om medewerkers gevoel te geven
bij wat de Omgevingswet gaat betekenen
voor het eigen werk, maar ook voor de eigen
organisatie.
Verbinding
Inmiddels hebben ook collega’s uit
verschillende organisaties en met
verschillende specialismen deelgenomen,
waaronder Veiligheidsregio Kennemerland
(brandweer en GGD), Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, OVER-gemeenten,
gemeenten Bloemendaal, Haarlem en
Landsmeer, Waterland, Zandvoort en
Omgevingsdienst IJmond.
Deze samenwerking draagt direct ook bij aan
de noodzakelijke verbinding met andere
collega’s, zowel binnen de eigen organisatie
als daarbuiten, die werkzaam zijn in het
fysieke domein.
Voor wie?
Omdat er nog veel animo is om deel te
nemen aan de Omgevingswet-2-daagse, zijn
er nog vier leergangen ingepland. De 2daagse is interessant voor collega’s die in de
toekomst te maken gaan krijgen met de
Omgevingswet, maar daar nu nog niet actief
mee bezig zijn maar wel al behoefte hebben
om de Omgevingswet door te maken aan de
hand van presentaties en concrete casussen.

De 2-daagse bestaat daarom uit de volgende
onderwerpen:

Inleiding Omgevingswet

Kerninstrumenten, mengpaneel en
scenariodenken

Je rol in het planproces: nu en straks

Wettelijk kader, toetsingsgrond,
uitgangspunten, rollen en cultuur

Algemeen Omgevingswet en
gezondheid en medische milieukunde

Omgevingswaarden en bestuurlijke
afwegingsruimte

Omgevingsveiligheid

De AMvB’s en instrumenten in de
praktijk
Data
Deelnemen? Dat kan! Meld je aan voor een
van de volgende Omgevingswet-2-daagsen:
2017
 18, 19 september i.s.m. VRZW/GGDZW
 17, 18 oktober i.s.m. VRK
 27, 28 november i.s.m. VRZW/ GGDZW
2018
 16, 17 januari i.s.m. VRK
Kosten
De kosten voor deelname aan onze
Omgevingswet 2-daagse bedragen
€ 225,- exclusief btw per deelnemer. Het
bedrag is inclusief studiemateriaal en lunch.
Locatie
De lessen vinden plaats bij Omgevingsdienst
IJmond, Stationsplein 48b Beverwijk.
Aanmelden
Bent u geïnteresseerd om deel te nemen of
heeft u vragen? Neem dan contact met ons
op via 0251-263863 of per mail:
omgevingswet2daagse@odijmond.nl.

