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Curriculum vitae Wim Drost 
 

1.  Naam  :  ing. W.K. Drost (Wim) 
       
2.  Profiel 

 

:  In  de  ruim  twintig  jaar dat  ik  als  adviseur werk,  ben  ik  van de  technische  inhoud 
gegroeid  naar  de  ruimtelijk/planologische  context.  Ik  ben  een  verbinder,  tussen 
omgevingsaspecten  en  ruimtelijke  ordening,  tussen  technisch  en  juridisch, 
ontwerpers  en  bouwers,  tegen‐  en  voorstanders.  Binnen  het  kader  van  de 
Omgevingswet  voel  ik  me met  name  in  mijn  element  bij  het  vormgeven  van  de 
beoordelingsvrijheid die het nieuwe stelsel ons biedt. 

       
3.  Huidige functie  :  Adviseur planvorming en ruimte
       
4.  Opleiding(en)  :  HBO Chemische technologie, differentiatie milieutechnologie
       
      Aanvullende cursussen/trainingen:
      • Hogere cursus akoestiek (Amsterdam) 
       
5.  Loopbaan  :   
      Januari 2019‐heden  Rho adviseurs voor leefruimte (voorheen RBOI/Buro Vijn) 
      2010 – 2018      Gemeente Den Haag (adviseur milieu en r.o.) 
      2008 – 2010      Cauberg‐Huygen Raadgevende Ingenieurs (adv. Milieu) 
      1996 – 2008      Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (adv. Milieu) 
       
      Nevenfuncties 
      2012 – heden    Docent Nederlands recht, Hogere Akoestiek Antwerpen 
       
6.  Ervaring  :  Interessante projecten 
       
      CHW bestemmingsplan Binckhorst
      Als adviseur milieu en ruimte bij de gemeente Den Haag (dienst Stadsbeheer) heb 

ik  de  Dienst  Stedelijke  Ontwikkeling  ondersteund  bij  het  opstellen  van  diverse 
bestemmingsplannen.  Door  de  transformatiebehoefte  binnen  enkele  plannen, 
zoals  Scheveningen  Haven  en  Laakhaven  West  gekoppeld  aan  een  gebrek  aan 
programma,  zijn  we  gaan  experimenteren  met  uitnodigingsplanologie.  Dit  heeft 
uitgemond in het CHW bestemmingsplan Binckhorst. In dit project hebben we ons 
eerst  op  het  ontwerp  van  het  werkproces  (het  OER)  gericht,  om  vervolgens 
daarlangs de inhoud van het omgevingsplan vorm te gaan geven. Ik beschouw het 
chw  bestemmingsplan  Binckhorst  als  de  katalysator  van  mijn  ontwikkeling  naar 
adviseur fysieke leefomgeving. 

       
      Programmadirectie Eenvoudig Beter, ministerie van IenM en Bzk
      Van  2016  tot  2018  ben  ik  vanuit  de  gemeente  gedetacheerd  naar  de 

beleidsontwikkelaars van de programmadirectie Eenvoudig Beter, de bouwers van 
de  Omgevingswet.  Daar  heb  ik  gewerkt  aan  de  verankering  van  een  aantal 
verbeterdoelstellingen  in  het  wettelijke  kader,  waaronder  het  beperken  van  de 
onderzoekslasten.  Een  van  de  belangrijke middelen  daarvoor  is  de  digitalisering; 
bijvoorbeeld de serviceverlening door de informatiehuizen. Door het laten bouwen 
van een proof of concept van het dynamische 3D‐model heb ik bijgedragen aan het 
omdenken van een statische digitale gegevensbank (de informatiehuizen) naar een 
verdere integratie van rekensystemen in het digitale stelsel. De proof of concept is 
in  de  vorm  van  de  Tygron  Engine  een  succesvol  experiment  gebleken.  In 
afgeslankte populistische vorm is het concept verwerkt in de omgevingswet‐game‐
app 'Buurtje Bouwen’. 
Na  mijn  werkzaamheden  aan  het  digitale  stelsel,  heb  ik  gewerkt  aan  de 
Omgevingsregeling,  waarvoor  ik  het  thema  geluid  heb  uitgewerkt  in  regels  en 
toelichting (het niet‐aanvullingswet‐deel). 
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      Handreiking bouwstenen veiligheid, Veiligheidsregio’s 3Noord
      Bij  Rho  Adviseurs  is  één  van  mijn  eerste  opdrachten  het  opstellen  van  de 

Handreiking  bouwstenen  veiligheid  voor  de  veiligheidsregio’s  van  Friesland, 
Groningen  en  Drenthe  geweest.  De  veiligheidsregio’s  hebben  zich  daarmee 
voorbereid  op  het  werken  onder  de  Omgevingswet.  In  plaats  van  een  laatste 
verplichte consultatie na het afronden van de planvorming, wil de Veiligheidsregio 
zich  een  plaats  aan  de  start  van  de  planvorming  verwerven  als  gezochte 
materiedeskundige. Om de medewerkers  van de Veiligheidsregio’s  op het  niveau 
van adviseur te helpen, beschrijft de Handreiking hoe de verschillende vormen van 
omgevingsveiligheid  hun  plek  vinden  binnen  de  verruimde  reikwijdte  van  de 
Omgevingswet.  In  de  Handreiking  worden  ook  voorbeelden  van  planregels 
genoemd,  maar  de  nadruk  ligt  nadrukkelijk  bij  de  ontwikkeling  van  de 
adviesvaardigheden. 

       
      CHW bestemmingsplan Meppel Noordpoort
      Samen met Rho Adviseurs heeft de gemeente Meppel het CHW bestemmingsplan 

Meppel  Noordpoort  opgesteld.  Het  plangebied  Noordpoort  ligt  tussen  de 
Watertoren  van  Meppel  en  de  historische  en  bruisende  binnenstad  en  maakte 
voorheen onderdeel uit  van een  (geluid)gezoneerd  industrieterrein. Door de  loop 
der  jaren  is  het  plangebied  in  onbruik  geraakt  en  verrommeld.  Met  het  chw 
bestemmingplan  moet  het  gebied  transformeren  naar  een  vitaal  en  levendig 
gemengd  gebied.  Het  plan  moet  flexibel  genoeg  zijn  om  deze  transitie  zonder 
concreet  programma  mogelijk  te  maken.  In  de  plansystematiek  is  hiervoor  –  in 
samenwerking  met  de  klankbordgroep  van  ingezetenen  –  een 
beoordelingssystematiek  gemaakt.  Deze  beoordelingssystematiek  bestaat  uit  een 
technische uitwerking van het ‘mengpaneel’. In dit project heb ik de uitwerking van 
een  deel  van  dit  mengpaneel,  de  ladderonderbouwing,  de  MER‐beoordeling, 
omgevingseffect gerichte planregels en daaraan gerelateerde toelichting voor mijn 
rekening genomen. 

       
      Omgevingsplan centrumgebied Zeewolde
      Rho  Adviseurs  ondersteunt  de  gemeente  Zeewolde  bij  het  opstellen  van  een 

omgevingsplan  zoals  bedoeld  in  de  Omgevingswet,  voor  het  centrumgebied  van 
deze  gemeente.  De  gemeente  heeft  met  het  opstellen  van  dit  –deel‐ 
omgevingsplan tot doel om te verkennen welke gevolgen het in werking treden van 
de  Omgevingswet  heeft  voor  de  wijze  waarop  vanaf  dat moment  de  ruimtelijke 
regelingen  tot  stand  komen.  Het  omgevingsplan  heeft  daarbij  een  conserverend 
deel en een ontwikkelend deel. Onderdeel van het project is het informeren van de 
gemeenteraad,  onder  meer  over  wat  de  afwegingsruimte  betekent  die  de 
Omgevingswet de decentrale bestuursorganen biedt. Hiervoor hebben we met de 
gemeenteraad een geluidwandeling door het centrumgebied gemaakt, waarbij we 
bronnen  hebben  aangewezen  die  verantwoordelijk  zijn  voor  de  akoestische 
kwaliteit  binnen  het  plangebied.  Door  het  stellen  van  gedragsregels  aan  deze 
bronnen kan met het omgevingsplan de akoestische kwaliteit van de leefomgeving 
worden geborgd, zonder één maal  in de planregels het  ‘woord’ dB(A) te noemen. 
Daarmee kan invulling gegeven worden aan de instructieregel voor geluid van het 
Bkl. 

 


