
Geachte deelnemers aan de bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop,
 
Zoals eerder toegezegd aan de gemeenteraden, willen we u graag informeren over de gevolgen van 
de Omgevingswet voor de samenwerking tussen de gemeenten, de Omgevingsdienst NHN (OD), de 
Veiligheidsregio NHN (VR) en GGD Hollands Noorden (GGD). Wij zijn heel blij dat we op 18 november 
aanstaande bij uw bijeenkomst aanwezig mogen zijn. Graag lichten we het doel en programma van 
deze sessie nader toe.  
 
Achtergrond 
De Omgevingswet heeft tot doel een veilige en gezonde leefomgeving te borgen een nieuwe 
ontwikkelingen in de leefomgeving mogelijk te maken. Bij de inrichting van de fysieke leefomgeving 
adviseren de Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en GGD de gemeenten. Dat doen we ieder vanuit 
eigen deskundigheid, maar we bereiden dat wel gezamenlijk voor zodat voor gemeenten een 
afgestemd advies beschikbaar komt. Daarom werken de gemeenschappelijke regelingen ook 
gezamenlijk aan de voorbereiding op de Omgevingswet en zullen we op de 18e ook gedrieën 
aanwezig zijn. 

Doel van de bijeenkomst
Binnen het gezamenlijke programma werken we al lange tijd samen met diverse ambtenaren van de 
gemeenten, die betrokken zijn bij de implementatie van de Omgevingswet. Graag willen we onze 
inzichten tot nu toe delen met u en de gemeenteraadsleden aan de hand van enkele 
praktijkvoorbeelden. Op die wijze kunnen we toelichten wat we doen en welke toegevoegde waarde 
de betrokkenheid van de VR, OD en GGD heeft om die veilige en gezonde leefomgeving voor de 
inwoners te realiseren.

Programma
Het programma met betrekking tot dit agendapunt is als volgt ingedeeld:
 

1. Opening door Mostapha Nazih (manager Veiligheidsregio NHN en Team Commandant 
Noordkop)

2. Introductie door Marjan van Kampen (Burgemeester Schagen, bestuurlijk portefeuillehouder 
Omgevingswet)

3. Komst van de Omgevingswet door Ingmar Zwier (Programmamanager Omgevingswet 
gemeente Den Helder)

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

5. Hoe werkt dat in de praktijk van mijn gemeente? door Mostapha Nazih (manager 
Veiligheidsregio NHN en Team Commandant Noordkop)

6. Ruimte voor uw vragen en de beantwoording daarvan.

Wij hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben en zien uit naar de 18e. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de Omgevingsdienst en de GGD,
 
Mostapha Nazih
Veiligheidsregio NHN


