
GROENE HART: HOE VERDER MET DE OMGEVINGSWET? 

DAG EN LOCATIE

De (ruimtelijke) kwaliteit van het Groene Hart blijft onderwerp van discussie. De nieuwe Omgevingswet 

verandert de rol van provincies en gemeenten van sturend naar meer faciliterend. De vraag is hoe 

bewoners en gebruikers van het gebied meer betrokken kunnen worden bij ‘hun’ groene leefomgeving.   

De Groene Hart Academie houdt zich al een aantal jaren bezig met diverse vraagstukken in het Groene 

Hart en wil dit graag blijven doen. Daarom nodigt zij betrokken partijen uit om met elkaar in gesprek te gaan 

en te bezien wat nodig is om de kwaliteiten van het Groene Hart te behouden en versterken. 

Samen met betrokken partijen (overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en 

kennisinstellingen) van gedachten wisselen over een andere benadering van vraagstukken in het Groene 

Hart, onder het regime van de Omgevingswet. 

Hoe kunnen stakeholders samenwerken, coalities vormen en komen tot nieuwe manieren van 

planvorming? Welke kennisvragen zijn daarbij aan de orde? Hoe kunnen die vertaald worden naar een 

nieuwe kennisagenda voor de Groene Hart Academie? 

DOEL

Donderdag 21 september 2017 

Plaats: Theater Kaleidoskoop 

Adres: De verbinding 2, 2421 EX Nieuwkoop 

Dagvoorzitter: Theo Vogelzang 

(Wageningen Economic Research) 

Aanmelden voor de middag en lunch kan via: 

Symposiumomgevingswet@nieuwkoop.nl 



PROGRAMMA

Drie inleiders zullen op basis van een prikkelende stelling kort ingaan op de betekenis van de Omgevingswet voor 

hun werkveld. Zij koppelen dit aan de nieuwe rol die van hen verwacht wordt en andere vormen van samenwerking 

gericht op ruimtelijke kwaliteit in het Groene Hart. 

De onderstaande inleiders zullen reflecteren op het bovengenoemde thema:   

Overheid: Christiaan van der Kamp (burgemeester Bodegraven-Reeuwijk) 

Ondernemers: Marloes van Eck (LTO Noord) 

Omgeving: Claudia van Holsteijn (Natuurmonumenten) 

PITCHES

WORKSHOPS
1. Ted van der Klaauw (Hogeschool Inholland): Duurzaamheidprofiel op locatie. 

Hoe kunnen we een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit in het Groene Hart 

bereiken en in stand houden, met name op specifieke locaties? 

2. Paul Peter Kuiper (Kadaster): Hoe om te gaan met vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen in het Groene 

Hart? 

3. Dolf Kern (Hoogheemraadschap van Rijnland): Klimaatadaptatie in het Groene Hart 

Chris Kalden (Stichting Groene Hart) 

12:45 - 13:30 uur Inloop met lunch 

13:30 - 13:35 uur Opening door Paul Platen (wethouder gemeente Nieuwkoop) 

13:35 - 13:45 uur Introductie door Gerard van Oosten (Hogeschool Inholland) 

13:45 - 14:10 uur Inleiding op het thema door Wilfred de Bruijn en Hendrik van Sandick (gemeente Nieuwkoop) 

14:10 - 14:15 uur Korte reactie door Ted van der Klaauw en Karin van Beckhoven (Hogeschool Inholland) 

14:15 - 14:45 uur 3 'pitches' vanuit betrokken partijen 

14:45 - 15:00 uur Pauze 

15:00 - 16:00 uur Workshops 

16:00 - 16:30 uur Afsluiting: hoe nu verder met het thema? 

16:30 uur             Netwerkborrel           

AFSLUITING


