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Datum 15 maart 2019 Behandeld door Wouter-Jan Oosten   
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Onderwerp Uitnodiging BuitenLab Omgevingswet 15 mei 2019 

      

 
Beste heer / mevrouw , 
 

 

Bezoekadres 

Stadhuisplein 1 

5461 KN Veghel 

 

Postadres 

Postbus 10.001 

5460 DA Veghel 

 

T: 14 0413 

E: info@meierijstad.nl 

W: www.meierijstad.nl 

IBAN: NL09 BNGH 0285 1701 04 

De rijksoverheid voert per 2021 de Omgevingswet in. Die wet vervangt de huidige wetten van 

ruimtelijke ordening en planning van milieu, verkeer en vervoer, enz. Meer informatie hierover 

vindt u op de deze, nationale website: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl. 

 

Met de programmalijn Veranderopgave Omgevingswet bereidt Meierijstad zich voor op de nieuwe 

wetgeving. 

 

Nieuw omgevingsbeleid 

Als een van de projecten van de programmalijn Veranderopgave Omgevingswet laat ons college 

het nieuwe omgevingsbeleid opstellen. Dat beleid vervangt de huidige visies, beleidsnota’s en 

bestemmingsplannen met onze wensen en regels over de fysieke leefomgeving. We werken toe 

naar een omgevingsvisie en instrumenten die aansluiten bij die visie. In het omgevingsbeleid 

krijgen het huidige beleid van Meierijstad én ideeën van burgers en partners een plek. Om deze 

ideeën los te maken uit de samenleving organiseren we een BuitenLab Omgevingswet 

(participatiebijeenkomst). U bent daar welkom als deelnemer. 
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Startpunt voor het omgevingsbeleid 

Het omgevingsbeleid bouwen we op 

vanuit de ondergrond en met oog voor 

water, landschap, klimaat en energie. 

Dit startpunt kent een ruimtelijke 

analyse en maatschappelijke opgaven, 

geïllustreerd met de afbeelding 

hiernaast. 

 

BuitenLab Omgevingswet 15 mei 

Het startpunt voor het omgevingsbeleid 

onderzoeken we graag samen met u op 

woensdagavond 15 mei 2019. In het 

BuitenLab Omgevingswet geven we die 

avond toelichting op de 

lagenbenadering en opgaven van water, 

klimaat en energie. Samen met u als 

deelnemer aan het lab verkennen we 

wat die benadering en opgaven 

betekenen voor bedrijventerreinen in 

2030. We denken na over een 

gebiedstypologie bedrijventerreinen in 

het algemeen, en we kijken alvast naar 

een concrete casus: bedrijventerrein De 

Dubbelen.  

 

We zijn benieuwd hoe deelnemers zoals u willen omgaan met bijvoorbeeld piekbuien, groene 

daken, droogte, hitte, warmte- / koudesystemen in de ondergrond en opwekking van zonne-

energie. Maar deelnemers hebben ook gelegenheid om eigen, andere ideeën voor 

bedrijventerreinen in te brengen. 

 

De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in ons bestuurscentrum: Burgemeester 

Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. We willen de bijeenkomst afronden om 22.00 uur. 

 

Praktische informatie 

Het BuitenLab Omgevingswet is openbaar, eenieder is er welkom. Als u wilt deelnemen, hoeft u 

zich niet vooraf aan te melden. In de zaal zijn ook geen gereserveerde plaatsen. We zijn blij als u 

komt op 15 mei, maar kom dan alstublieft meteen tussen 19.15 uur (inloop) en 19.30 uur.  

 

Het bestuurscentrum bevindt zich vlakbij bushalte Hertog Hendrikstraat in Sint-Oedenrode, lijnen 

156 (Schijndel) en 157 (Veghel). 

 

Vervolg 

Tussen nu en het jaar 2021 houden we nog meer bijeenkomsten voor het omgevingsbeleid van 

Meierijstad. Volg onze media voor volgende aankondigingen van het BuitenLab Omgevingswet. 
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Huidig beleid fysieke leefomgeving 

Het bestaande beleid van Meierijstad biedt bouwstenen voor het nieuwe omgevingsbeleid. We 

verzamelen dat beleid zoveel mogelijk in een online overzicht. U vindt dat overzicht in het 

bestuurlijk informatiesysteem IBABS via onze website:  

www.meierijstad.nl / Bestuur en organisatie / Gemeenteraad, commissies en griffie / 

Vergaderingen / Overzichten / Beleid fysieke leefomgeving. 

Het overzicht kunt u ook raadplegen als u de applicatie IBABS heeft geïnstalleerd op uw tablet of 

smartphone. 

 

Tot slot 

Heeft u vragen over deze brief? Stel ze gerust aan Wouter-Jan Oosten of Nadina Hamzic-

Ibrahimovic op telefoonnummer 14 0413 of per e-mail: ruimtelijkeordening@meierijstad.nl. 

 

We zien u graag op woensdagavond 15 mei! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Eric van den Bogaard 

wethouder ruimtelijke ontwikkeling 

 

http://www.meierijstad.nl/

