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Samenwerking gemeenten met OD, VR en GGD

Introductie

Marjan van Kampen, Burgemeester Schagen. 

Bestuurlijk portefeuillehouder Omgevingswet.

Gezamenlijk programma



Agenda

1. Welkom en introductie
• Marjan van Kampen, Burgemeester Schagen, bestuurlijk portefeuillehouder 

Omgevingswet

2. Komst van de Omgevingswet 
• Ingmar Zwier (Programmamanager Omgevingswet gemeente Den Helder)

3. Rol en advies van de OD, VR en GGD
• Peter Verduin (Programmamanager gezamenlijk programma OD/VR/GGD)

4. Hoe werkt dat in de praktijk van mijn gemeente? 
• Mostapha Nazih (Manager Veiligheidsregio NHN)

5. Vragen en antwoord.

Samenwerken gemeenten, OD, VR en GGD



Renee Linck
Organisatieadviseur

Komst van de Omgevingswet

 Omgevingswet betekent anders werken; een fundamentele 
stelselwijziging; impact op gemeenten, provincie, waterschap, 
omgevingsdienst, GGD en veiligheidsregio etc..

 Integrale afwegingen: meer samenhang tussen verschillende 
domeinen ruimte, veiligheid, gezondheid, milieu, water, 
infrastructuur etc. 

 Nieuwe instrumenten; Omgevingsvisie, Omgevingsplan
 Kortere doorlooptijden bij Omgevingsvergunning.
 Digitaal loket, dus ook effectieve samenwerking achter dat loket 

door o.a. gemeenten, omgevingsdienst, VR , GGD etc.

Gevolgen voor gemeenten (op hoofdlijnen)



Rol en advies OD, VR en GGD

Bijdrage aan een veilige en gezonde leefomgeving

Afgestemd advies vanuit deskundigheid

Activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben 
voor de fysieke leefomgeving

Wij zien kansen op gezondheidswinst door het maken van 
bewuste keuzes in het fysieke domein. De GGD adviseert 
gemeenten hierin vanuit de expertises Medische milieukunde, 
Gezondheidsbevordering, Infectieziektebestrijding en 
Epidemiologie. 

Wij delen graag onze jarenlange expertise en ervaring 
op het gebied van het voorkomen en beperken van 
risico’s, het bestrijden van incidenten, rampen en 
crises en het bevorderen van de zelfredzaamheid.

Vanuit onze (milieu- en natuur)specialisme van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving verlenen 
wij vergunningen, handelen meldingen af en houden 
toezicht. Ook met onze deskundigheid op het gebied van 
o.a. geluid, bodem, externe veiligheid, bouw zijn wij dé 
professionals die gemeenten en provincies kunnen 
informeren en adviseren bij het opstellen van het 
omgevingsplan, –visie of –programma.



Rol en advies OD, VR en GGD

 Samenwerkingsafspraken gemeenten: 
 Herijking producten en diensten

 Dienstverlening efficiënt en effectief organiseren

 Afgestemd advies organiseren

 Samenwerken in gemeentelijke pilots en experimenten.

 Procesafspraken over (digitaal) samenwerken:
 Data toevoegen aan gemeentelijke informatie op DSO-loket

 Werkafspraken met gemeenten over vergunningsprocessen

 Aansluiting binnen Digitaal Stelsel Omgevingswet maken.

Betekenis Omgevingswet voor OD, VR en GGD



Renee Linck
Organisatieadviseur

Naar de praktijk

Adviezen rond een veilige en gezonde fysieke leefomgeving



Vragen?

Annemiek Pranger (apranger@ggdhn.nl) 
Mostapha Nazih (mnazih@vrnhn.nl)
Peter Verduin (pverduin@odnhn.nl) 
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