
Artikel 
We vergeten het kind in de omgevingswet?  
Auteur: Elske Oost-Mulder 
De omgevingswet is een feit… (alleen wanneer hij definitief in gaat is nog een 
beetje de vraag. Begin december weten we zeker of de Omgevingswet op 1 
januari 2021 wordt ingevoerd.) …maar welke plek heeft het kind hierin en hoe 
worden zij in de participatie gehoord? En de speelruimte? Sneeuwt die onder in 
thema’s als leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit of gezondheid? Ik pleit voor 
spelen als thema of programma binnen de omgevingswet! 

 

(Ver)Ken het speelveld 
De eerste stap is weten wat er nu over spelen staat in je bestemmingsplan, je 
APV en je beleidsvisies. Welke ruimtelijke claims hebben we daar gelegd? Deze 
informatie moet straks een plek krijgen binnen de kerninstrumenten van de 

Omgevingswet. Tenminste als dat helpend is voor je speelvisie. Wellicht valt er 
meer te halen dan er nu is vastgelegd! Meer kansen op speelwinst voor de 
kinderen (circa 20% van de bevolking is 0-18 jaar). Want daar doen we het 
toch voor!  Lees hier het volledige artikel verder 

De nieuwe omgevingswet komt er aan! De wet zou alles makkelijker moeten maken maar is dat wel zo? Lees onderstaand 
het pleidooi in het artikel van collega speelruimtespecialist Elske Oost-Mulder. 
 

Meld u ook gelijk aan voor onze Studiemiddag Omgevingswet en spelen 11 februari, eventueel samen met uw 
collega’s van Ruimtelijke Ordening/Planologie/jullie programmamanager omgevingswet. Stuur deze flits gerust door. 
 

Want wat we zeker weten is dat de wet gaat zorgen voor een nieuwe aanpak. Bent u en uw gemeente er klaar voor? 
 

Veel leesplezier gewenst, 
 

Johan Oost 
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Elske is mede-oprichter van OBB. Als enthousiaste kennisdeler zet ze samen met collega’s 
ervaringen om naar praktische tools en productontwikkeling voor gemeenten en stimuleert 
ze maatwerk voor iedere klant. 
 

“Ik woonde tegenover een park en daarnaast een openlucht zwembad. In het park bouwden 
we hutten, reden we op de vijver ons eerste rondje op de schaats en probeerden we eenden 
te vangen. Mijn eerste zoen was op het bankje achterin het park, net als mijn eerste 
contact met de wijkagent. Het zwembad bestond uit drie baden die in de winter leegstonden 

en dan uitstekende betonnen voetbalkooien waren. Een soort flipperkast voetbal. In de 
zomer ging ik elke dag wel even zwemmen, ook na sluitingstijd soms.” 
 

Volg Elske Oost-Mulder op LinkedIn 

Afmelden nieuwsbrief: klik hier of info@obb-ingenieurs.nl 

Aanbod 
Studiemiddag omgevingswet 
 
We moeten aan de slag met de omgevingswet. Dat is een feit. Om 
de omgevingswet en spelen meer praktisch maken organiseert 
OBB op dinsdag 11 februari een ‘studiemiddag omgevingswet en 
spelen’. Na deze middag ken je de basics van de omgevingswet. 

Genoeg om het gesprek met collega’s aan te gaan. Daarnaast heb 
je een beeld van de instrumenten in de omgevingswet en welke 
je kan gebruiken om de speelruimte op de kaart te zetten! 
 
Op de studiemiddag willen we de volgende stap zetten in het praktisch 
maken van speelruimte binnen de omgevingswet. Want! De 

omgevingswet (en spelen) bieden kansen voor omdenken! De middag is 
verdeeld in drie blokken van een uur.  
 
Het eerste uur is algemene uitleg over de Omgevingswet en haar 
instrumenten door Juul Osinga van Aveco de Bondt en Voorzitter 
Netwerk Jong Leefomgeving. Het tweede uur kies je naar eigen inzicht 
een workshop. Deze gaan over de instrumenten omgevingsvisie, 

omgevingsplan en programma. In de workshops gaan we deze 
instrumenten verkennen en meer praktisch maken voor speelruimte. Het 
onderwerp participatie wordt daar ook aangehaakt. Het laatste uur gaan 
we de workshops aan elkaar terugkoppelen en nog verder doorpraten 
aan de hand van stellingen. We sluiten af met een borrel en een hapje. 
 
14.00-15.00 uur  

Inleiding Omgevingswet en instrumenten 
 
15.00-16.00 uur  
Workshop (omgevingsvisie, omgevinsplan en programma) 
 
16.00-17.00 uur  

Centrale terugkoppeling workshops 
 
17.00–18.00 uur  
Borrel 
 

De workshops staan onder begeleiding van een deskundige op het 

gebied van de omgevingswet en een inhoudelijk deskundige.  

Meer informatie, vragen en aanmelden 
Binnenkort komt er op onze website meer informatie beschikbaar van de 
workshopleiders en het volledige programma. Onze organisatie-partner 

is ExpoProof, de mensen achter Vakbeurs en Platform Openbare Ruimte. 
De middag zal –Vooralsnog– plaatsvinden in Deventer. Om de kosten te 
dekken vragen we een bijdrage van €100,- Voorinschrijven kan al klik 
hier 
 
Stel je vragen vast via mail Omgevingswet@OBB-Ingenieurs.nl zodat we 
die waar mogelijk in het programma kunnen verwerken. 

Elske Oost-Mulder 
Speelruimte planoloog 
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