Workshop Nieuwe Omgevingswet
voor gemeenten
Zowel de energietransitie als de komst van de

in de warmtevraag te voorzien en in welk tempo

Voor wie?

nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting

de transitie vorm kan krijgen. De gemeente legt

in 2020 ingaat, hebben een grote impact op

in een Omgevingsplan, tevens lokaal energie- en

Gemeenten

de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet

warmteplan, vast op welke wijze en met welke

biedt kansen om de energietransitie van steden,

instrumenten de verduurzaming vorm krijgt.

dorpen en wijken een boost te geven. Werkende

Deze workshop geeft zicht op de mogelijkheden

weg zal duidelijk worden wat allemaal kan en

die de nieuwe Omgevingswet biedt op het

niet kan. Er is al veel kennis en er zijn al tal van

gebied van energie én hoe het thema energie

goede voorbeelden waarvan anderen kunnen

kan worden aangegrepen als oplossingsrichting

Door wie?

leren.

voor andere maatschappelijke vraagstukken.

Stroomversnelling

Gemeenten vervullen volgens de Energieagenda

Facts

van het kabinet-Rutte II een cruciale rol in de

Tijdens de workshop leer je wat er verandert

energietransitie. Eén van de doelen van de

met de nieuwe Omgevingswet in relatie tot

Omgevingswet is bovendien dat gemeenten

energie. Ook leer je welke kansen de nieuwe

meer regie krijgen bij de energietransitie. De

Omgevingswet biedt bij het realiseren van de

Omgevingswet helpt gemeenten hiervoor

energietransitie op lokaal niveau. En je krijgt

de randvoorwaarden te scheppen en te

concrete handelingsperspectieven aangeboden

bevorderen dat op het goede moment de juiste

om voor te sorteren op de inwerkingtreding van

investeringsbeslissingen worden genomen. Op

de wet.

lokaal en regionaal niveau kan het best worden
bekeken wat de besparingsmogelijkheden zijn,

De workshop duurt 2 uur.
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