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Inleiding 
De invoering van de Omgevingswet komt eraan maar laat nog even op zich wachten. Maar de ontwikkelingen in de 

samenleving vergen van ons dat wij nu al aan de slag gaan met het werken en oefenen in de geest van de 

Omgevingswet. Hoe we dat kunnen doen stond als thema centraal tijdens een bestuurlijke bijeenkomst in het 

gemeentehuis van Zwijndrecht. De genodigden waren collegeleden van alle gemeenten in de regio Zuid-

Holland Zuid, bestuurders van de provincie en waterschappen, en directeuren van Rijkswaterstaat en van de 

regionale uitvoeringsorganisaties. De avond was georganiseerd namens de stuurgroep van het regiobrede project 

Omgevingswet. Dit project is tijdens de avond nader toegelicht door Martien van der Kraan, gemeentesecretaris van 

Dordrecht en voorzitter van de stuurgroep. 

Presentaties 

Na het welkomstwoord en een introductie op het 

gespreksthema door de avondvoorzitter wethouder 

Aaike Kamsteeg van Zwijndrecht  (foto rechts)  zijn 

vanuit de drie sub-regio's van Zuid-Holland Zuid 

inhoudelijke presentaties gegeven. Jaap Groeneweg 

heeft ons meegenomen in het proces dat in de 

Hoeksche Waard is ingezet om tot de invoering van de 

Omgevingswet en het opstellen van een gezamenlijke 

gebiedsagenda te komen. Een proces dat nauw 

verbonden is aan de intensivering van de samen-

werking tussen de Hoeksche Waardse gemeenten.Luc 

van Huygevoort projectleider van de Visie van de Stad 

van gemeente Gorinchem heeft de aanwezigen aan de hand van een presentatie en een filmpje laten zien op welke 

wijze zij de inwoners en bedrijven van hun stad hebben gemobiliseerd om de toekomstvisie van hun eigen stad te 

gaan maken. Een visie waar het gemeentebestuur van Gorinchem op verder kan bouwen. 

 
Jaap Groeneweg   

 
Luc van Huygevoort 

De presentaties van Jaap  en Luc. 

Jolanda van Dam, een burger uit Noordeloos gemeente Giessenlanden belichtte de Omgevingswet vanuit het 

perspectief van de samenleving. Ze vroeg onder andere ook aandacht voor kleinere ondernemers en plannnen. 

Initiatiefnemers krijgen te maken met dure onderzoeken, veel bureaucratie, wisseling van ambtenaren en lange 

wachttijden. En dat ontmoedigt de kleinere initiatieven; initiatieven die essentieel zijn voor de leefbaarheid van de 

kleine kernen. Ze pleitte ervoor dat de overheid meedenkt en wat betreft de taal die ze spreken meer aansluiting 

zoekt bij de vraagsteller. 

Het hele verhaal van Jolanda van Dam. 

https://www.zhzveilig.nl/wp-content/uploads/2017/12/nb_dec2017_presentatie-jaap-groeneweg-2.pdf
https://www.zhzveilig.nl/wp-content/uploads/2017/12/nb_presentatie_gorinchem-1.pdf
https://www.zhzveilig.nl/wp-content/uploads/2017/12/bijdrage-2-jolanda-van-dam.pdf


 
Jolanda van Dam 
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Serious Game 

Het laatste programmaonderdeel van de avond was een Serious Game. Een game die speciaal voor deze avond is 

ontwikkeld en waarmee de meeste aanwezigen fanatiek aan de slag gingen.  De inhoud van het spel is aangeleverd 

vanuit het regiobrede project en is ontworpen door de gamedesigner van provincie Zuid-Holland. Het spel bestaat uit 

een archipel van zes eilanden. Per eiland wordt een groep geformeerd die allemaal dezelfde opdracht krijgen en elk 

groepslid krijgt daarbij een eigen rol. Het spel is bedoeld om de bewustwording over de impact van de Omgevingswet 

te vergroten. Alle aanwezige organisaties op de avond krijgen het spel door een van de deelnemers van het 

regiobrede project uitgereikt zodat ze het spel ook intern nog eens kunnen spelen.  
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Informatie over een bijeenkomst over de omgevingswet bij de provincie waarin ook een filmpje is opgenomen over de 

Serious Game vind je HIER.  

 

Ervaringen deelnemers 

 

http://www.magazine-on-the-spot.nl/pzh1/pagina-1/

