Implementatie Omgevingswet
De 2020-editie van de Dag van de Omgevingswet van de V VM, dit keer online, is
uitgemond in een klinkend succes. Naast het plenaire programma vonden gedurende twee weken maar liefst 33 sessies plaats. De focus lag vrijwel geheel op de
implementatie, want juist op dit punt is nog veel werk aan de winkel. De oogst van
de congresdagen biedt een schat aan informatie om een vloeiende start op 1 januari
2022, de dag waarop de wet in werking treedt, te bevorderen.
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Huib van Essen, gedeputeerde provincie
Utrecht: “We zullen tijd nodig hebben om de
kinderziektes met elkaar te overwinnen”
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zorg ervoor dat deze goed worden gevoerd.
En dan vooral op inhoud!”

Jan van den Broek, VNO NCW en MKB
Nederland: “De wet is heel hard nodig”

Uit eerder onderzoek van Wolf blijkt dat
conflicten veelal in drie fases zijn in te

Jan de Graaf
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