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"Kwaliteit en duurzaamheid voorop" 
 

    

De ontwikkelingen en plannen binnen ons vakgebied blijven elkaar in rap tempo 

opvolgen. In deze editie van OMWB staan we stil bij een aantal van deze 

ontwikkelingen. Zo laat onder andere Winfried Rooswinkel zien hoe HAVEP in Goirle 

voorop loopt op de verplichting om met ingang van 1 januari 2023 niet alleen zuinig 

om te gaan met energie maar ook om zelf duurzaam energie op te wekken. En 

vertelt Pieter van Cappelle hoever de gemeente Drimmelen is met de 

voorbereidingen omtrent het omgevingsplan. We komen ook meer te weten over de 

problemen die de woekerplant 'knolcyperus' met zich meebrengt. Veel leesplezier! 

  

 

 

 

Naar het magazine 
 

   

 

 

 

  

 

Zo sorteert HAVEP in Goirle voor op de 

energiebesparingsplicht 

 

 

  

Met ingang van 1 januari 2023 zijn 

bedrijven in Nederland verplicht om niet 

alleen zuinig om te gaan met energie 

maar ook om zelf duurzaam energie op 

te wekken. Winfried Rooswinkel laat zien 

hoe HAVEP in Goirle, producent van 

werkkleding, alle vele decennia slim 

omgaat met energie. 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/CUt92IKjsg9jV6yo2PFDUqyRwR_ByUaqXrSUd1KyqXpqe_8cCPceR0Vy6u9qdpATAVZd04WkA7-72J2OQXrGsg/cEIxJIaHqf3eEqL
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/SuBH6X7Jz_soGMlzNNot5sWU8o1Rgfd1y0Z-j_MoZjT447BUKph1aUMs6xKBL95PuWfehpSb9hoI2M1UAj9pCw/fSS873SUheImpPc
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/HrLCpOz8OrjOMvzTMvAtN2SojsfRpZZ1bGsv6YIa4uUiwe1VZMQ6mZcGJEtund5HOlWwQvJQUp3Guu-8lrCS3g/KhMZsEF5bQsUUQb
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/hVVBArtRWF6EPvFitiQOihxbBrIzOTqOcSTfzpt58b4lCug4_YJzfrVKDD1PWkOcRaDn0gLEYgopVIG8VEeSCA/DnaNAPfGZDkv5ys


 

 

 

Lees meer 
 

 

    

 

 

 

  

 

De bestuurlijke tussenstand van de OMWB 

 

  

 

Yvonne Fens, concernjurist en sinds de 

oprichting van de OMWB nauw 

betrokken bij bestuurlijke zaken, legt uit 

hoe het bestuur van de OMWB werkt en 

waarom dit belangrijk is voor (nieuwe) 

raadsleden en andere betrokkenen. 

 

 

 

Lees het interview 
 

 

    

 

 

 

  

 

Veel landbouwpercelen gaan ‘op slot’ 

 

 

  

Grote percelen agrarische grond in 

Brabant gaan ‘op slot’. Het agrarisch 

gebruik wordt ingrijpend beperkt. Het 

gaat om grond die met het 

woekerplantje knolcyperus besmet is 

geraakt. Ook pachtgrond van de 

provincie is getroffen. Agrarisch adviseur 

Corné Huijben en Karin Versluis van de 

afdeling pacht en beheer, beide 

werkzaam bij de Provincie Noord 

Brabant, en Piet Heesters toezichthouder provinciale pachtgronden bij de OMWB 

vertellen meer over de zorgwekkende situatie in Brabant. 

 

 

 

Lees meer 
 

 

 
   

 

 

 

  

 

Hoe 2022 voor Annemieke het jaar van de OMWB werd 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/pHsUNIGIwHUkewaWayKgOlKRrs1Sa1V0VfjKnxQfVSHTVLbuojUqZXgXu1EWNfKGRL2eHAcgwTYgoPhueLgRuw/b9TDKtx58fLDNmh
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/OuXw62qXpRPsGQ7p7LZOGN3E0LSjSEjIXIQ-1Jn_WzPBudKo02OGgNdg4S9U5d4yyuNHVxPLUkTosiO1UgOpWw/QXgxrIVsCV6ZjfB
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/VgmOLLRNXCFMOBYq9r59-OeL5g-gp5Yo6fGoTPRJabvfAhQKiutc4t-3iJA1XbMmDZxL81lhxYZFYECxEoS3wg/KFYaatbBKCHVnUS
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/pq_O8Y4UWYCbYqzw7K4q5lrpOynCyBdIl0X2VcOlF3qRpCM2vTx9Fbu9wGEDMlN5lR4htTFdAxi1xr646bcg5Q/6sz4XBFaYZ3J8kp
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/qporkQHoriA8o8wvo84I-OdpPQD2Bc-8vR_itkimBo-HpDEwrv2zHyVCWkSeRHuu1qROOrwWSezoO1sXlDqdJw/kthCKpXdXRedJCe
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/E0hZx_o4mt7P-SNXHh2YysmoqgDxCRi3HnZWB4_HMm7bCXtfAtKYjQbWgKh1Ohd-QufbRATxrn1pZYmcwCNrug/eDrnFavzyrfYwDR
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/65ysIhYvSeonui69O5yQp1XINNlkvp_5-44vPwpHUrQP5FIZF9dmkKLJdNbK0bnFiWnyfYGLDeK9y6i0lMOrAw/6bP8HtnBFMfk4fA
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/UiOZoFuQh5YW9LTJ_ep_gnQ7LI7yDcC3ccEB0Nwlc8k4wDGaKWqHy928mHOUx0827GYnMTSTzOg0ScbPCqIeYg/LRbNvuvbw5ivS3k
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/wbZM-6tTedhrxMEK91cMZMQUnoUA9ng0ttdudVQuonX5PVjBHun2z0WySd0uIaTmdmzcLXP4h-sWp6Vf0UC8Cg/63Ld4XxiVrtFP2w
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/QozwliNubVDSTfeXWIqF0nWYnXHDupdBoUt5XIiJeC0mIPmxmzk5kbKX5b6rT11Xk7vL3S8HhMPyLkhBNs1l3A/76k98rhw4Y2nTr5
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/pvUWZHj6eYg_oZJBARm2uWpQFrVNryQCTtNGtzLSWXf3qNFBJDdlxcsMVFhH8HrYjmNAkZhA7STCGwHzvk7dNg/eqQ6ky8p9ypyNW4
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/o3ByWlger1-o6nXMca1iCqLqgBPXGUAzsMFLD6j2m7_0OfCpMbd7e4sdKSopctI359Klu4G73HRS0RKiOaDxAA/ZNE5cqWvFdXwaiZ
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/mJkAHKmQzHMjsg2JqB8Jw2Qg5-Qbthjd_b_V7M1aaB_xh44lcIyfoDI9nV37PAC1G522H9Xt8y5xHdpbyDzKKg/cbwSPsLjrcyQWCg
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/yuRhvHrF46eCNU3cgo1-S-G6WYOnxZTgYWCFPgGRvvN64lXTNvJ8SfERrJy_scn1_33u34z_bcv3eW8ADRGROg/DYKpAD2JDWSQTjk


 

  

 

Tussen Annemieke Kuijpers en de 

OMWB was er meteen een ‘klik’. Na een 

korte kennismaking met de organisatie 

tijdens de Inhouse-dag was het slechts 

een kwestie van tijd voordat ze zich 

vanaf januari 2022 OMWB-

vergunningverlener/coördinator 

vuurwerk mocht noemen. “Het ging snel 

maar het voelde meteen vertrouwd.” 

 

 

 

Lees het interview 
 

 

    

 

 

 

  

 

Voorsorteren op Omgevingsplan is nuttig en noodzakelijk 

 

 

  

Met de komst van de Omgevingswet 

moet ‘het gebied’ centraal komen te 

staan. Het Omgevingsplan is één van de 

verrijkingen van deze wet, die weliswaar 

‘pas’ in 2029 gereed moet zijn, maar nu 

al grondige voorbereiding vergt. 

“Gemeenten moeten het toekomstige 

Omgevingsplan inzetten om de kwaliteit 

van de fysieke leefomgeving op lokaal 

niveau te borgen. Programmamanager 

Omgevingswet Jeroen Kemperman legt uit wat gemeenten te doen staat en Pieter van 

Cappelle van de gemeente Drimmelen vertelt over de vorderingen die daar worden 

gemaakt. 

 

 

 

Lees meer 
 

 

    

 

 

 

  

 

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/vUbUNArB4_qME1UK8Bgcx68TWSYl6hrOBVV_56tmeKr2V0mCotUkoBVISu3NM28NoVKR3UYzmTLA-HS2BUhzdw/EcXfxnpQTP4hwWq
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/DTW-yupxdT8jBFh1cQK1g4nmknKD1yVp_oJJMXZQuTCcR_pCC_F4edM4zHEf0tCfWmv1iiw-lw53LRUD4UaRqA/8DRinCsPeGVrBcJ
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/A2tEPBDuVRVOuaf7ITbVcL7bROLs3XEQlOYEpmpv1LMw_XeURnHCXL62SpDVTksbe-dzRiVym0UQTh10SvBU2g/FjqtPKerZa5Ff4k
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/EmxTYN03YahUeKOfOGFnv4OhB517TM2kq2ujkjfsMOJa5GCqtTzsJe8mdTHJ_vvYTyTyduIlxAISQ3Hz8EgMRQ/AxWsYUE9xzscgVv
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/TFOhWnSAAMmODCfjnRzj4qr8cragWfCtJPil6Aj9475u1q8impOmEJx65Kb5yOG34aqR0INuwsPplwBMcpDMwQ/v8kmRIDfrkELs7f
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/645Ewjcts0LCfI3m2bXniZ5TRBqPpdug1tZEt4jECtzbDm1FtW4WdH1MDVaUlFXeHaL3bBlerzKlBJw9nsPKcg/I9zM6VRhcc7XARc
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Tw_S2lkPMASHQtOEV9tiEvj6wJ-1EpOCnnVJ1EAW48zktkagp0hGkyjCwdK56S64zOgISzuLma-VxGpk9zahbQ/MS5s8qWL2AGwHbA
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/yWl0AvE0gdcTO9zMaoPYiE9-4W4TVv19MGEB1BuTYVyb8h7naJv9Sq35QzqicKNV_eRamwHe_vb3NbPKg1_AKA/YtenizecHTh3zLW
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/ayjlwa3u4rxRhbGjHC9CEKsmeFBG9ZP9V4UeQps4DULU-sQ5jd09VZKhynFvPoWkB4A4YWynk1tVZ1jBp1VF0A/8HXLKnQ72ZLNrsw


Kom kennismaken met ons als werkgever tijdens onze 

Inhouse-dag 

Ben je, of ken jij iemand die op zoek is naar een baan in de milieusector? Op 20 mei 

2022 houden we van 12.30 tot 17.30 uur een Inhouse-dag, waarbij je kennismaakt met 

de OMWB als werkgever. 

 

Voor wie? 

• nieuwsgierige en gemotiveerde mensen met een bouwkundige, technische, 

juridische of milieu-achtergrond. 

• studerend of werkend 

 

Aanmelden en meer informatie 

Meld je uiterlijk 13 mei 2022 aan via omwb.nl/inhouse. 
 

 

 

Meld je aan 
 

 

 
   

 

 

 

  

  

 

 

 

Zichtbaar samen 

werken aan een 

schone, veilige 

en duurzame 

leefomgeving 
  

  

 

Contact met OMWB 

Bezoekadres 

Spoorlaan 181 

5038 CB Tilburg 

013 - 206 01 00  

info@omwb.nl 

www.omwb.nl 
 

 

Aanmelden   |   Reageren   |   Gegevens wijzigen   |   Afmelden 
 

 

 
 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/MRsO-huJ1R-X9caQAnzPj-dOagMRWSQPmp64jfl1DzFkIEBwydjv4Kj6HnNyAEFqgdcXsouCHJH2WV4AZKI4dQ/QevDAfzGG2K6zG9
tel:+31132060100
mailto:info@omwb.nl
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/a63k_XFhbdIRFTuWDuTUx5qET27pPyZXN5QWGM9Abop1vVpsxleIkbmgC8MVYPeyBL34ynVkleoQhG1MC3IZuw/DyzmjgMivqqIfBm
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/jGB4M40Nw_Hg44CQ9asndzu7ibmCkTRBiwib9jOVZCHUQLODmAfqBe4x7QGZLwwNVP2UbTJRu7OEa7B4J1F-oA/9euyq8GIi9gkHyt
https://www.omwb.nl/over-ons/contact
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Qit5lA4au1HK0Cnxmrey8Ergni6TFAyYdtg1Ur12uXkJRjbRDKPWI95Jmx1l8jLiPeut07JJkTjby-vCAD2pSQ/UQyz837QXrxPY3q
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/5490Lko40SWLIlSaZFp1-Q3Qp3YE8DmVOjn32HAdbByBHRWA2Vag2YG40hZc88EWn4s3HWtiulk0Qv8Rb8xuBg/RhsRgRrw5FSDjPh

