Curriculum vitae
Naam

drs. Henk (H.J.B.A.) van Kessel

Geboortedatum

26 april 1961

Opleiding

◼ Sociale Geografie, Katholieke Universiteit Nijmegen,
doctoraalexamen Milieugeografie
◼ Specialisaties: milieumanagement voor overheden,
milieukunde en milieurecht
◼ SIOO/PAO:Basisopleiding organisatieadviseur

Huidige functie

◼ Adviseur en Vennoot NC Advies 2011-heden

Vorige functies

◼ Directeur/Consultant NovioConsult 2001-2004 / 2008 tot mei 2011
◼ Directeur/Consultant NovioConsult Van Spaendonck 2004 tot 2008
◼ Manager/senior adviseur NovioConsult 1995–2001
◼ Projectleider/adviseur Bureau SME 1988–1995
◼ Adviseur Stichting Milieubeleid en Ekologie 1986–1988

Overige functies

◼ Bestuurslid Stichting Theducater 2005 tot heden
◼ MR lid HAVO Notre Dame des Anges (oudergeleding) 2009 tot 2012

Lidmaatschappen

◼ Ad-hoc werkgroeplid Commissie voor de milieueffectrapportage

Profiel
Afgestudeerd als milieugeograaf aan de KU Nijmegen in 1986. Werkte tussen 1986 en 2011 in
diverse advies-, management- en directiefuncties bij respectievelijk Stichting Milieubeleid en
Ekologie, Bureau SME, NovioConsult Van Spaendonck en NovioConsult.
Op 3 mei 2011 samen met Erik Opdam de VOF NC Advies opgericht, waarin beiden werken als
zelfstandig adviseur.
Bovenstaande functies leveren een uitgebreide ervaring en expertise op, op het terrein van
(interim)management, organisatie, samenwerking en het professionaliseren van de taakuitvoering
bij gemeenten, provincies, onderdelen van rijksdiensten en zelfstandige bestuursorganen. Als
procesmanager, adviseur en interim manager belast met zowel de beleidsontwikkeling als
verbeteren van de uitvoeringsorganisatie rond overheidstaken. Faciliteert samenwerking,
partnership en coproductie en vind draagvlak voor werkbare oplossingen door partijen op
strategisch/tactisch niveau bij elkaar te brengen en hun belangen te bundelen. Integreert
bestuurlijke en beleidsmatige invalshoeken op het terrein van recreatie en toerisme, wonen,
infrastructuur, cultuurhistorie, milieu en water, ruimtelijke ordening en natuur en landschap.
Ervaren in het toepassen van programmamanagement in complexe projecten en uitvoeren van
beleidsevaluaties voor rijk, provincies, gemeenten en samenwerkingsverbanden.
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Opdrachten in uitvoering en afgerond
Omgevingsbeleid en uitvoering
◼

Procesbegeleiding en opstellen nieuwe integrale Omgevingsvisie Ommen en rol van
strategisch beleidsadviseur beleid en ontwikkeling Ommen
Opdrachtgever: Gemeente Ommen (2019-2020)

◼

Programmasecretaris Plus Duurzaam Hardenberg
Opdrachtgever: Gemeente Hardenberg (2018-2020)

◼

Opstellen omgevingsanalyse vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie
Fryslan en haar partners.
Opdrachtgever: Provincie Fryslân, namens het Bestuurlijk VTH-overleg (2018-2019)

◼

Opstellen Wegwijzer Nationaal beleid nucleaire veiligheid en stralingsbescherming 2018
Opdrachtgever: ANVS (2017-2018)

◼

Opstellen Wabo-brede agenda en uitvoeringsprogramma voor het VTH-overleg Fryslân en het
organiseren van de werkbijeenkomst “Op weg naar een Wabo-breed VTH-overleg”
Opdrachtgever: Provincie Fryslân (2017)

◼

Uitwerken vergunningenbeleid voor de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Milieu/ANVS (2017)

◼

Opstellen Economische visie en uitvoeringsprogramma voor de gemeente Ommen
Opdrachtgever: Gemeente Ommen (2017)

◼

Opstellen VTH-Beleid (Vergunningen Toezicht en Handhaving) voor de gemeenten Ommen en
Hardenberg en de uitvoeringsorganisatie Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
Opdrachtgever: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (2015-2017)

◼

Opstellen uitvoeringsprogramma 2016 voor de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving.
Opdrachtgever: FUMO (2015)

◼

Opstellen Handhavingsuitvoeringsprogramma’s voor de gemeenten Ommen en Hardenberg
voor 2015 en 2016 en het uitwerken van een addendum bij het HUP 2015.
Opdrachtgever: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (2014-2015)

◼

Verwerken van de zienswijzen Ontwerp Tracébesluit Rijnlandroute, samen met 3PO-advies.
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (2014)

◼

Coaching van de projectleider annex strategisch adviseur water bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden voor het provinciale Waterplan van Noord-Holland en overige projecten.
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland (2013-2014)

◼

Organiseren van twee werksessies gericht op het versterken van de samenhang tussen de
verschillende projecten en het komen tot een integrale provinciale inbreng vanuit het IRP
programma Zuidvleugel Zuid. In samenwerking met 3PO-advies
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (2013)

◼

Het bouwen toekomstscenario's voor het programma Strategische Verkenningen van RWS,
gericht op de toekomstige samenwerking tussen waterschappen, provincies, marktpartijen om
Nederland te beschermen tegen hoogwater (periode na 2025)
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Strategische Verkenningen (2012)

◼

Het begeleiden van informatieavonden en participatie rond de ontwerp Notitie Reikwijdte en
Detailniveau voor het tracé Meteren en Boxtel uit het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
Opdrachtgever: ProRail (2012)
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◼

Procesbegeleiding en strategische advisering rond het opstellen van het gemeentelijk
omgevingsplan (GOP) voor de gemeente Ommen. Ommen heeft als eerste gemeente in
Nederland al haar plannen gebundeld in een integraal omgevingsplan.
Opdrachtgever: gemeente Ommen (2011 -2013)

◼

Opstellen strategische notitie gemeentelijk woningbouwprogramma Ommen
Opdrachtgever: gemeente Ommen (2012)

◼

Voorzitter Ronde tafelbijeenkomst over de toekomstige handhavingskoers van Noord-Brabant
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant (2011)

◼

Procesmanagement voor het project Jeugd en Natuur “Groen achter de oren”, gericht op het
versterken van de betrokkenheid van de jeugd bij de natuur.
Opdrachtgever: Ministerie LNV (2008-2010)

◼

Opstellen van een praktische gids voor het hanteren van de principes van milieuzoneringen in
Vlaanderen.
Opdrachtgever: Vlaams Gewest, Brussel, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (2009)

◼

Procesmanagement Rijksnota Mensen, Wensen, Wonen.
Opdrachtgever: Ministerie VROM (1998-2000)

◼

Palet: ruimtelijk perspectief voor Nederland 2030.
Opdrachtgever: Ministerie VROM (1997)

Management en organisatie
◼

Uitlijnen werkopdrachten voor start nieuwe organisatie Ommen 4.0
Opdrachtgever: Gemeente Ommen (2018-2019)

◼

Opstellen College uitvoeringsprogramma Ommen 4.0
Opdrachtgever: Gemeente Ommen (2018)

◼

Opstellen advies over het scheiden van de rollen van de provincie ten aanzien van de FUMO.
Het gaat om de rollen: deelnemer/eigenaar, opdrachtgever, interbestuurlijk toezicht
Opdrachtgever: Provincie Fryslân (2017-2018)

◼

Optimaliseren VTH-overleg Fryslân. In samenwerking met werkgroep opstellen van verbetervoorstellen voor het functioneren van het VTH-overleg in Fryslân en organiseren van een
bestuurlijke conferentie over deze voorstellen
Opdrachtgever: Provincie Fryslân (2017)

◼

Begeleiding en strategische advisering op transitieproces naar Omgevingsdienst IJsselland
vanuit de bestuursdienst Ommen-Hardenberg en de gemeenten Hardenberg en Ommen.
Opdrachtgever: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (2015-2017)

◼

Opstellen Afdelingsplan Afdeling Ruimtelijk Domein Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Opdrachtgever: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (2015-2016)

◼

Opstellen Bedrijfsplan 2016-2019 voor de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving,
inclusief strategische advisering directeur en bestuur over doorontwikkeling organisatie
Opdrachtgever: FUMO (2014-2016)

◼

Uitvoeren van diverse organisatie- en efficientieonderzoeken Afdeling Ruimtelijk Domein van
de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg: werkdrukanalyse juridische handhaving, onderzoeken
naar de doorontwikkeling cluster Beleid, de efficiente inrichting administratieve ondersteuning
vergunningverlening, toezicht en handhaving en de doorontwikkeling grondzaken
Opdrachtgever: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (2013-2016)

◼

Interim directeur TexelEnergie. Opdracht omvat het ontvlechten van TexelEnergie met de
Duurzame Energie Unie en inrichten toekomstige projectorganisatie TexelEnergie
Opdrachtgever: Raad van Commissarissen TexelEnergie (2015)
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◼

Opstellen diverse managementinstrumenten voor de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg: het
Duurzaamheidprogramma, het “position paper” RUD en het verbeterplan kwaliteitscriteria
Opdrachtgever: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (2013-2014)

◼

Opstellen Afdelingsplan 2014 Afdeling Ruimtelijk Domein Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
Opdrachtgever: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (2013-2014)

◼

Opstellen plan van aanpak voor het uitwerken/onderhouden van een monitoring programma
voor het meten van de effecten van het groepsrisicobeleid in Nederland. Samenwerking DHV.
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2012)

◼

Begeleiden herijking organisatie ETC. Het betreft het begeleiden en adviseren aan een
middelgrote NGO en adviesorganisatie, actief in binnen- en buitenland, bij hun heroriëntatie
op de bedrijfsstrategie en herinrichting van hun organisatiemodel.
Opdrachtgever: Directie ETC (2012)

◼

Opstellen handreiking over de gevolgen van de wijzigingen in de Drank- en Horecawet voor de
gemeentelijke organisatie en uitvoeringspraktijk. De handreiking is gericht op de
gemeentelijke kwartiermakers die de nieuwe taken, bevoegdheden en rollen die de lokale
overheden krijgen moeten implementeren in hun gemeentelijke organisatie.
Opdrachtgever: Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met het
ministerie van Veiligheid en Justitie (2011-2012)

◼

Deelname aan de workshop/brainstorm over de opzet en inrichting van het toekomstige
monitoring programma voor het groepsrisico externe veiligheid
Opdrachtgever: Ministerie I&M (2011)

◼

Uitwerken voorstel en opstellen implementatieplan voor het inrichten van de kennisfunctie
voor milieueffectrapportage in Nederland.
Opdrachtgever: Ministerie VROM (2009-2010)

Evaluaties beleid en uitvoering
◼

Evaluatie Stimuleringsregeling inrichting duurzame Glastuinbouwgebieden (Stidug), gericht op
het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe, voor duurzame glastuinbouw geschikte,
projectvestigingslocaties.
Opdrachtgever: Ministerie Economische Zaken (2015-2016)

◼

Opstellen Strategische MilieuBeoordeling (SMB), als onderdeel van de evaluatie Euregio Iva
Rijn-Maas, samen met BCI-global.
Opdrachtgever: Stichting Euregio Maas-Rijn (2014-2015)

◼

Evaluatie van de uitvoering van de door het ministerie van I&M aan de DCMR overgedragen
taken op het terrein van vergunningverlening defensie inrichtingen, explosieven civiel gebruik
en concessies buisleidingen.
Opdrachtgever: Ministerie I&M (2013)
Evaluatie gericht op een kritische reflectie op de bestuurlijke, inhoudelijke en organisatorische
haalbaarheid van een netwerkstructuur als nieuw organisatiemodel voor het vormen van de
regionale uitvoeringsdiensten in respectievelijke Twente en IJsselland.
Opdrachtgever: Provincie Overijssel (2011)

◼

Uitvoeren evaluatie van de pilot waarin het toezicht op de Drank- en Horecawet is
gedecentraliseerd van de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit naar de gemeenten.
Opdrachtgever: Ministeries van VWS en BZK (2008-2011)
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◼

Uitvoeren externe audit naar de kwaliteit van de advisering van de Commissie voor de
milieueffectrapportage.
Opdrachtgever: Commissie voor de milieueffectrapportage (2009)

◼

Evaluatie uitvoering taken stralingsbescherming door SenterNovem.
Opdrachtgever: Ministerie VROM (2009)

◼

Uitvoeren van evaluatief en analytisch onderzoek naar de ruimtebehoefte in en om de
Greenport(s) vanuit het perspectief van de ondernemers.
Opdrachtgever: Greenport(s) Nederland (2009)

◼

Uitvoeren evaluatie welzijn-, zorg- en cultuurbeleid provincie Gelderland.
Opdrachtgever: Provincie Gelderland (2007)

◼

Uitvoeren evaluatie ruimtelijk glastuinbouwbeleid
Opdrachtgever: Ministerie LNV (2005)

Recreatieve gebiedsontwikkeling
◼

Programmamanager Recreatieve ontwikkeling Randmeren 2018-2021
Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren (2018-2021)

◼

Opstellen Uitvoeringsagenda recreatieontwikkeling Randmeren
Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren (2017-2018)

◼

Aanjagen projecten meimaandfietsmaand in het gebied van de Randmeren
Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren (2017)

◼

Onderzoek versterking mogelijkheden varen en fietsen in de Randmeren, inclusief
deelonderzoeken, werkconferentie, partnerbijeenkomsten en bestuurlijke overleggen.
Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren (2016-2017)

◼

Opstellen programma en uitlijnen organisatie van het HOReO programma. Dit betreft een
gebiedsaanpak voor de recreatief-economische ontwikkeling van het gebied Hollandse Oude
Rijn en Omgeving (HOReO).
Opdrachtgever: Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart (2014-2015)

◼

Uitvoeren Programma Recreatie en Toerisme Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart.
Het ondersteunen van de uitvoering van dit programma omvat: de projectleiding over het
programma Waterrecreatie en het kwartier maken c.q. opstellen van de plannen van aanpak
voor het project Ontwikkeling Oude Rijn Zone en het project Ontwikkelingskansenkaart voor
grotere recreatieve evenementen en objecten in het Groene Hart.
Opdrachtgever: Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart (2013-2015)

◼

Versnellingskamers ontwikkeling sloepennetwerk Regio Haaglanden en Rotterdam Noord.
Opdrachtgever: Impulsprogramma Recreatie en Vrije Tijd Provincie Zuid-Holland (2013-2014)

◼

Het realiseren van een ontsluiting van de Zoetermeerse Plas om recreatief beter gebruik te
kunnen maken van het water en de gemeente per boot te verbinden met Den Haag en Leiden.
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland, Impulsprogramma waterrecreatie en vrije tijd (2013)

◼

Het geven van een impuls aan het project Alles Stroomt uit het Impulsprogramma Recreatie
en Vrije Tijd van de provincie Zuid-Holland. Het organiseren van versnellingskamers voor het
realiseren van een ontsluiting van de Zoetermeerse Plas, verhoging van de Oosterleesebrug
en sloepenronde Rijn - IJssel door Gouda en Bodegraven-Reeuwijk
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland (2012)

◼

Opstellen uitvoeringsprogramma en aanjagen projecten project ”Waterrecreatie in het Groene
Hart” met als doel het Groene Hart te ontwikkelen tot een toonaangevend watersportrecreatiegebied in Nederland. In samenwerking met 3PO-Advies
Opdrachtgever: Stuurgroep Groene Hart (2011-2012)
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◼

Opstellen van een projectplan + begroting programma “Waterrecreatie in het Groene Hart”
Opdrachtgever: Stuurgroep Groene Hart (2011)

◼

Uitvoeren horecatoets gericht op een juiste en tijdige inbedding in diverse procedures van de
horecavoorzieningen rond het toeristisch-recreatieve transferium Haven Zuid
Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam (2011)

◼

Procesbegeleiding rond de ontwikkeling van recreatief-toeristische en educatieve
voorzieningen, in combinatie met landschapsbeheer en waterberging in het Wierickegebied 1
Opdrachtgever: Stichting Fort Wierickerschans Groep (2011)

◼

Opstellen en aanjagen van de uitvoeringsagenda recreatieve routenetwerken in het Groene
Hart namens de Stuurgroep Groene Hart. Een soortgelijk project is uitgevoerd voor de vier
grote Randstadsteden in het kader van G4P3.
Opdrachtgever: Stuurgroep Groene Hart (2008-2010) respectievelijke ministerie LNV en de
vier Randstadsteden (2009-2010)

Cultureel erfgoed
◼

Opstellen Handreiking toepassing en mogelijkheden Heritage Impact Assessment in het
kandidaat UNESCO werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie
Opdrachtgever: Provincie Utrecht namens het Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie (2019)

◼

Opstellen managementplan en diverse onderdelen nominatiedossier (visie, monitoring en
organisatie en pilotprojecten) voor het kandidaat UNESCO werelderfgoed Koloniën van
Weldadigheid gelegen in Nederland en Vlaanderen. Inclusief vervolgtraject n.a.v. referbesluit
op nominatie door UNESCO eind 2018. In samenwerking met Bureau LandKracht.
Opdrachtgever: Stuurgroep Kolonien van Weldadigheid, Provincie Drenthe (2015-2019)

◼

Het opstellen van het managementplan voor het Werelderfgoed De Stelling van Amsterdam,
gericht op het duurzaam in stand houden en onderhouden van de kernwaarden van dit
UNESCO werelderfgoed. In samenwerking met Bureau LandKracht.
Opdrachtgever: Stichting Werelderfgoed.nl (2013-2014)

◼

Opstellen Managementplan voor het werelderfgoed Droogmakerij De Beemster, gericht op het
duurzaam in stand houden en onderhouden van de kernwaarden van dit UNESCO
werelderfgoed. In samenwerking met Bureau LandKracht.
Opdrachtgever: Stichting Werelderfgoed.nl (2012)

◼

Opstellen Kadernota en Beleidsnota Parkeren voor het reguleren van de toeristenstroom naar
de molens bij Kinderdijk en het toeristisch-recreatieve transferium Haven Zuid, Alblasserdam.
Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam (2011)

◼

Uitwerken plan voor Publieksbeleving Restauratie Manschapsverblijven Fort Wierickerschans.

◼

Opstellen digitale handreiking Cultureel Erfgoed & Bestemmingsplannen.

Opdrachtgever: Stichting Fort Wierickerschans Groep (2011)
Opdrachtgever: Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed (2010)
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