
 

 

  

 
Programma G40/G4-leerkring Omgevingswet   

Donderdag 5 maart 2020 – ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de 
Omgevingswet’ 
 
10.30-15.30 uur / Secundaire doelgroep: coördinatoren vergunningverlening 
Locatie: Het Laken, Hart van Brabantlaan 12-14, 5038 JL Tilburg (Zaal 2 = raadszaal).  
 
10.30   Themagroepvergadering  

- Opening, vaststellen verslag en agenda 
- Mededelingen 
- Actualiteiten  
- Terugkoppeling uit DSO-werkgroep G40, door Martin van Bers 
- Rondvraag + rondgang Roadmap & minimumeisen  

11:15 Inleiding: Wkb en de Omgevingswet 

Door Wico Ankersmit, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht (BWT) 

12.00 Wat doet het VNG Implementatieteam Wkb in 2020 voor gemeenten? 

Door Jimco Drost, kwartiermaker Wkb bij de VNG 

12:15 Lunch 

13.00 Praktijkvoorbeeld Almere: integratie van implementatie OW en Wkb 
Door de integratie van beide implementatietrajecten is in het Almeerse veranderproces 
van de Omgevingswet structureel aandacht voor de verificatie op de Wkb. Zo worden 
strategische keuzes helder, bijvoorbeeld t.a.v. bedrijfsvoering (financiën, HRM, ICT, etc.). 
Door Casper van Busschbach (gemeente Almere / Q2 System Engineering). 

13:30 Verdiepende workshops 
In drie groepen zoomen we in op de impact van de Wkb op een specifiek aspect. 
Bijvoorbeeld financiën & leges, werkprocessen en de link met omgevingsvisie en -plan.  
Gespreksleiders: Casper van Busschbach (Q2 System Engineering), Jimco Drost (VNG), 
Esther van Kooten Niekerk (VNG) 

14.15 Plenaire wrap-up – ‘When two worlds collide’ 
Wat zijn de belangrijkste raakpunten tussen implementatie Wkb en OW en welke acties 
zijn daar richting 1-1-2021 voor nodig? Terugkoppeling uit de drie workshopgroepen. 

14.30 Pauze 

14.45 ‘Proeverij’ over de interbestuurlijke leerreis van de VNG 

15.15 Mini-excursie LocHal 
De LocHal bevindt zich naast het station. We lopen hier om 15.15 samen naartoe. Wie niet 
meegaat kan ter hoogte van het station afzwaaien. Zie onderstaande beschrijving ↓. 

 

De Tilburgse LocHal: van collectie naar connectie 
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de 
LocHal, onderdeel van een voormalige werkplaats van NS. Nu is 
er de bibliotheek in ondergebracht met als motto: 'van collectie 
naar connectie'. Niet voor niets is de prijswinnende LocHal 
ingericht als een 'huiskamer' van Tilburg. Voor een 'sneak 
preview' zie de site van de LocHal. De stedenbouwkundige zal 
een korte toelichting geven op de ontwikkeling van zowel het 
gebied als de LocHal.  
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