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- Resultaten omgevingslab Veiligheid 

 
Inleiding 

Begin 2017 is De Friese Aanpak (DFA) van start gegaan met het opstellen van gemeenschappelijke 

‘bouwstenen’ die als input dienen voor het opstellen van gemeentelijke omgevingsvisies op grond van de 

nieuwe Omgevingswet. DFA is een uniek samenwerkingsverband van gemeenten, Wetterskip en 

provincie, die zich richt op omgevingsvisies die gevormd moeten worden. Voor een aantal thema’s zijn 

reeds bouwstenen opgeleverd die te vinden zijn op de website https://omgevingslab.frl/. Ook voor het 

thema veiligheid is afgelopen jaar een omgevingslab ingericht. Het Lab heeft inzichtelijk gemaakt waar de 

kansen en mogelijkheden liggen voor veiligheid, wat de ambities zijn voor een veilige leefomgeving. In het 

lab zijn de onderwerpen externe veiligheid, evenementen, energietransitie, klimaat, verkeersveiligheid en 

sociale veiligheid aan bod gekomen.  

In de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid dd. 2 oktober 2019 bent u hier middels een 

presentatie over geïnformeerd.  

 
Kernboodschap 

De resultaten van het Lab zijn verwerkt in een ‘bouwsteen Veiligheid’ die als inspiratiedocument dient 

voor gemeenten. De bouwsteen is een levend document wat bruikbaar is en blijft voor de vorming van de 

verschillende gemeentelijke omgevingsvisies. Hiermee is het thema veiligheid geagendeerd en is men 

zich bewust van de (on)mogelijkheden. De bouwsteen is in december 2019 opgeleverd aan de De Friese 

Aanpak en zal tevens worden geagendeerd in een volgend portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen 

van de Vereniging Friese Gemeenten (VFG).  

 
Communicatie 

Communicatie zal plaatsvinden via de opdrachtgever De Friese Aanpak en via de website 

https://omgevingslab.frl/. 

 


