
 Studiemiddag omgevingswet 
 

We moeten aan de slag met de Omgevingswet. Minister Stientje van 
Veldhoven voor Milieu en Wonen stuurt aan op inwerkingtreding van de 
Omgevingswet op de geplande datum 1 januari 2021.  
Om de Omgevingswet en spelen meer praktisch te maken organiseert OBB 
op dinsdag 11 februari een ‘studiemiddag Omgevingswet en spelen’.  
 
 

Waar ga je mee naar huis? 
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 weet je welke je kunt gebruiken om 
de speelruimte op de kaart te zetten! 
 
Het programma 
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. Het tweede uur kies je naar eigen inzicht een 
van de workshops. Deze gaan door op de instrumenten van de 
omgevingsvisie. Het laatste uur gaan we de workshops aan elkaar 
terugkoppelen en nog even 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, omgevingsplan en programma) 
16.00-17.00 uur centrale terugkoppeling workshops 
17.00-18.00 uur borrel 
 
De workshops 
In de workshop gaan we de instrumenten omgevingsvisie, programma en 
omgevingsplan verder verkennen en meer praktisch maken voor 
speelruimte. Het onderwerp participatie wordt daar ook aangehaakt. In de 
workshops verzamelen we voor dat specifieke instrument zoveel mogelijk 
ammunitie om de belangen van de spelende kinderen te behartigen bij het 
opstellen.  

 

Omgevingsvisie: visieniveau lange termijn gemeente breed (als huidige 
toekomstvisie gemeente) 
Programma: beleid op middellange en korte termijn, kan zijn als thema door 
alle programma’s heen of als deelgebiedbeleid (als huidig beleid) 
Omgevingsplan: regels voor speelplekken/toestellen (als bestemmingsplan) 
 
Het laatste uur gaan we samen kijken welke onderwerpen in de 
verschillende instrumenten thuishoren zodat er ook een logische lijn ligt 
voor speelruimte of zelfs kindvriendelijkheid wellicht als een serieus 
onderwerp op de agenda kunnen krijgen vanaf januari 2021. 

Klik hier voor AANMELDEN  

 

Allereerst een speels 2020 toegewenst, een jaar waarin we samen de openbare ruimte terugwinnen voor bewegen, 
ontmoeten, spelen en sporten. 
 

(Speel)kennis delen is een van onze Samenspeelbeloften (lees hierover bij Samenspeelakkoord):  

 Studiemiddag Omgevingswet en spelen organiseren we op 11 februari 2020 in Deventer schrijf hier gelijk in 

 Tweede kennisdag Circulaire speelruimte op 14 mei 2020  voorinschrijven kan hier  

 Extra tweedaagse cursus Speelruimtebeleid in februari (te bepalen met deelnemers) johan@obb-ingenieurs.nl 

 Pilot gemeentes gezocht voor circulaire aanpak vervangingsbehoefte elske@obb-ingenieurs.nl 
 

Veel leesplezier gewenst, 

Johan Oost namens alle OBB-ers 
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Afmelden nieuwsbrief:  
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Vooraankondiging kennisdag 
Circulaire speelruimte | 2020 
 
Gezien het succes van de eerste 
kennisdag Circulaire speelruimte kan ik 
aankondigen dat deze ook in 2020 
georganiseerd wordt, en wel op 14 mei.  
Ook nu weer op de inspirerende locatie de 
Boerinn bij Woerden, in samenwerking 
met Expoproof en Stad+Groen.  
Inschrijven is nu al mogelijk voor 
gemeenten (€ 150 ex. btw), zzp-ers (€ 
300 ex. btw) en sponsoren/bedrijven (€ 
400 ex. btw). 
Voorinschrijven » 

Nieuw meerjarenbeleidsplan 
Jantje Beton| Nederlands koninkrijk 
 
Jantje Beton heeft een nieuw 
meerjarenbeleidsplan voor de periode 
2020-2024 waarmee Jantje Beton zich 
zelfbewust en na 51 jaar nog altijd 
onvermoeid inzet voor meer speelruimte 
en –kansen voor alle kinderen en 
jongeren in ons koninkrijk. 
 
Waar mogelijk ondersteunen wij Jantje 
Beton in de realisatie van die visie: “… 
inzet voor het laten buitenspelen en 
bewegen van kinderen en jongeren.” 
Lees verder » 

In de spotlights 

OBB doet de 
SamenSpeelBelofte | Nederland 
 
Op 3 december is het Samenspeelakkoord 
ondertekend. OBB onderschrijft de 
ambities en de regels van dit akkoord. 
Wij dragen op onze manier bij door:  
√ focussen op speelmogelijkheden … 
√ opdrachtgevers te wijzen op … 
√ kennis delen en praktisch toepassen … 
√ … toekomstige leefomgeving van … 
√ kennisdagen te organiseren over … 
√ aandacht spelen generen in media… 
√ als partner Stichting Vrij Deventer … 
√ organisaties met beperkte middelen … 
Lees verder » 

Nieuwe medewerker OBB 
Sylvia de Groot | OBB 
 
Sylvia de Groot denkt vanuit haar groene 
achtergrond en praktische instelling mee 
over spelen in brede zin. Sylvia komt van 
gemeente Dronten en wil nu bijdragen 
aan speels Nederland. 'Opgegroeid in de 
polder mochten we door het hele dorp 
komen, speelden verstoppertje in de 
bosjes en basketbalden op het 
schoolplein. Nog steeds ben ik een 
buitenmens en wandel of speel graag met 
mijn hond en kinderen.' 
Lees verder » 

Advies en ontwerp  
Vleuten- De Meern | Utrecht 
 
Aansluitend op de door OBB opgestelde 
wijkspeelruimtekaders is OBB in zowel 
Leidsche Rijn als Vleuten en De Meern 
huisadviseur op het gebied van spelen en 
jongeren. Er wordt ondersteund waar 
nodig, soms door advies, soms door 
ontwerpwerk of onderzoek. Alles om de 
speelruimte voor alle leeftijden te borgen, 
zowel in de oude gebieden als de 
gebieden die nu ontwikkeld worden.  
Lees verder » 

Duurzaam schoolplein  
IKC De Kameleon | Haaksbergen 
 
Het nieuwe schoolplein moet uitdagend 
zijn en er moet altijd iets nieuws te 
ontdekken zijn! Het nieuwe IKC De 
Kameleon heeft een nieuw gebouw en 
daar hoort een nieuwe buitenruimte bij. 
In samenwerking met het schoolteam, de 
aannemer, de kinderen en verschillende 
andere partijen is tot een vernieuwend 
ontwerp gekomen: klimaatadaptief, 
hergebruik, inclusief, bomen gespaard. 
Lees verder » 

Uniek ontwerp  
Watertorenpark | Meppel 
 
In nieuwbouwwijk Nieuweveenselanden in 
Meppel ligt het Watertorenpark. Deze 
plek vraagt om een unieke centrale 
speelplek als aanvulling op de natuurlijke 
inrichting van het park waar ook al veel 
te doen en te ontdekken is. Samen met 
kinderen is in een creatieve sessie 
bedacht hoe dit er uit moet zien en wat 
we er willen doen. Er wordt zo veel 
mogelijk gebruikgemaakt van 
hergebruikte materialen.  
Lees verder » 

Advies en ontwerp  
Ruimte voor Jongeren | Leusden 
 
In Leusden is behoefte aan betere 
plekken voor jongeren. Zowel vanuit de 
jongeren als vanuit de gemeente. OBB 
heeft hierin ondersteund door een 
participatietraject op te zetten en 
ontwerpen te maken. In de participatie 
zijn jongeren samen met buurtbewoners 
en andere betrokkenen aan de slag 
gegaan. Door creatieve sessies is dit erg 
goed gelukt en kwamen de verschillende 
partijen heel dicht bij elkaar. 
Lees verder » 

Oproep! | Pilotgemeenten circulair 
 
OBB zoekt 3 pilotgemeenten die voor hun 
vervangingsbehoefte een circulaire 
aanpak willen proberen. Wens is een 
overzichtelijke buurt met max 6 plekken 
die aan renovatie toe zijn. 
Er wordt met de drie gemeenten 
onderling samengewerkt en gekeken hoe 
we in bestaande werkwijzen zo circulair 
mogelijk kunnen werken. Praktisch! 
We willen daarbij ook van bestaande 
speeltoestellen nieuwe speelaanleidingen 
maken! 
Meld je aan Elske@OBB-Ingenieurs.nl » 
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