
In 2013 zullen de contouren van de 
nieuwe Omgevingswet  dui de lijk 
worden. Maar ook binnen de 
bestaande kaders blijken er veel 
mogelijkheden te zijn om zaken een-
voudiger en beter te laten verlopen, 
de dienstverlening te  verbeteren en 
ontwikkeling van de leefomgeving 
eenvoudiger te maken: het kan nu al 
eenvoudig beter.  

Flitsvergunning, bestemmings  - 
plan nen nieuwe stijl, stedelijke 
transformatie via de markt, flexibel 
bestemmen... 
Leer innovatief omgaan met regel-
geving tijdens een reeks praktijk-
bijeenkomsten door het hele land. 
In praktijkbijeenkomsten ziet u goede 
voorbeelden waar nu al een voudig 
beter wordt gewerkt.  
Platform31 en Landwerk nodigen u 
uit om mee te gaan.  
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Momenteel werkt het Rijk samen

met de uitvoerings praktijk aan  

de totstandkoming van de 

Omgevings wet. Deze nieuwe 

wet, die 23 bestaande wetten 

geheel of gedeeltelijk vervangt, 

is bedoeld om de ontwikkeling 

en het beheer van de leef-

omgeving  eenvoudiger en beter 

te laten verlopen. Maar ook nú al  

– binnen de bestaande wetten en 

regels – kunnen we eenvou diger 

en beter werken!  

Platform 31 en Landwerk nodigen 

u van harte uit om op bezoek te 

gaan bij de praktijkvoorbeelden 

waar nu al eenvoudig beter 

wordt gewerkt. 

Het project Nu al Eenvoudig Beter 

wordt georganiseerd door de 

Rijksoverheid en ondersteund 

door de UvW, het IPO en de VNG.

 

Boekel, donderdag 18 april 2013
Snelheid en kwaliteit  
in ruimtelijke plannen
Burgers en bedrijven sneller van 
dienst zijn wil elke  vergunning  - 
verlener wel. Maar hoe waarborg  
je dan de kwaliteit van de 
vergunningen? In een aantal 
gemeenten is er al ervaring 
met flitsvergunnin gen, snelle 
bestemmings plan procedures en 
ingewikkelde maar kortlopende 
gebieds plannen. Waar lopen zij 
tegen aan en hoe regelen ze dat?
Zie www.landwerk.nl/nual. 

Amsterdam,  woensdag 24 april 2013  
Organisch ontwikkelen 
 binnen kaders
Het Amsterdamse stadsdeel 
Oost wil het Cruquiusgebied  
transformeren van een industrie-
gebied naar een “levendig, 
modern en duurzaam werk- en 
woon gebied.” Het stadsdeel laat 
het initiatief voor deze trans-
formatie aan de markt, volgens 
een strategie van uitnodigings-
planologie. Door middel van 
globale, maar heldere ‘spelregels’ 
en ‘spelregelkaarten’, worden 
partijen verleid om initiatieven 
te ontplooien in het gebied.  
Hoe zet je een dergelijke strate gie 
om in een planologisch-juridisch 
raamwerk? Wat betekent dit voor  
het gebruik van traditionele 
instrumenten zoals een master-
plan, beeldkwaliteitsplan en 
bestemmingsplan? En hoe wordt 
de communicatie- en proceskant 
van de uitnodigingsstrategie 
ingevuld?
Zie www.platform31.nl/nual.

Houten, donderdag 16 mei 2013
Van ‘Nee, tenzij’  
naar ‘Ja, mits’
De Unie van Waterschappen 
legt de laatste hand aan de 
nieuwe modelregelgeving.  
Die gaat uit van de gedachte om 
steeds meer activiteiten onder 
algemene regels te brengen. 
Enkele waterschappen gaan 
hier zelf al heel ver in. Wat zijn 
de ervaringen? En hoe ver kan 
deze dereguleringstrend voor 
waterschappen gaan? Welke 
autonomie houdt een water-
schap? Naast een toelichting op 
de nieuwe modelregelgeving, 
komen deze vragen aan de orde 
via casussen en debat. 
Zie www.landwerk.nl/nual.

Alphen aan den Rijn,  
donderdag 23 mei 2013
Bestemmingsplannen 
nieuwe stijl
De gemeenten Alphen aan den 
Rijn en Ommen kiezen voor een  
nieuwe benadering van bestem-
mingsplannen. Minder op post  - 
zegelniveau, meer sturen op 
kwaliteit, in combinatie met 
minder lange procedures.  
Hoe is dat moge lijk zonder dat 
de ruimtelijke kwaliteit er onder 
lijdt en zich geen precedent-
werking voordoet.
Zie www.landwerk.nl/nual.

Maastricht,  woensdag 12 juni 2013
Flexibel bestemmen  
en  tijdelijk gebruik 
De Tapijnkazerne is een voormalig  
legerterrein in Maastricht.  
De gemeente Maastricht heeft de  
ambitie om het terrein geleidelijk 
in te vullen met onderwijs-
gerelateerde en culturele func-
ties. Deze transformatie zal naar 
verwachting een geleidelijk en  
organisch proces zijn.  
Het Maastricht-Lab, het innova-
tieplatform voor stedelijke 
ontwikkeling, beraadt zich op 
de vormgeving van dit proces. 
Hoe organiseer en stimuleer 
je lokale initiatieven? Hoe 
betrek je eigenaar van grond en 
vastgoed RVOB? Hoe borg je in 
een bestemmingsplan zowel 
een grote vrijheid van (tijdelijke) 
functies en fasering, als een 
mate van rechtszekerheid voor 
gebruikers en omwonenden? 
Zie www.platform31.nl/nual.
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Er volgen dit jaar nog meer 
 inspi rerende bijeenkomsten,
onder andere over
Beleidstaken uitbesteden 
Praktisch omgaan met wetten 
en natuur
Succesvol toepassen Crisis- en 
herstelwet

Meer informatie 
Platform31, Jeroen Niemans, 
jeroen.niemans@platform31.nl  
of Landwerk, Rob Janmaat,  
rj@landwerk.nl. 
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