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Voorwoord
In Nederland werken veel mensen en organisaties samen aan een veilige en gezonde leefomgeving. De regionale 
Omgevingsdiensten (OD’en), de Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en de Veiligheidsregio’s 
(VR’s) zijn drie (betrekkelijk nieuwe) regionale uitvoeringsorganisaties die hierin een taak hebben. Hoe werken 
deze organisaties op zichzelf, maar vooral ook samen aan een veilige en gezonde leefomgeving? 

In de afgelopen maanden voerden wij soms diepgaande gesprekken met directeuren en medewerkers van de 
OD’en, GGD’en en andere mensen uit het werkveld. We bespraken onder meer hoe men aankijkt tegen de rol van 
de eigen organisatie in de toevertrouwde maatschappelijke opgave en de belangrijkste omgevingsfactoren die 
gezondheid en veiligheid in de regio bedreigen. De gespreksgenoten gaven tal van voorbeelden van hoe men 
met elkaar samenwerkt aan deze opgave. Uit de gesprekken bleek dat de maatschappelijke behoeften heel 
gevarieerd zijn, soms zelfs buitengewoon complex en met vele perspectieven. Er is geen standaard route om alle 
achterliggende vragen op te lossen. De hier gepresenteerde overzichten hebben dan ook niet de pretentie 
volledig te zijn en een oplossing te geven voor elk probleem.

Samen met het symposium in november 2013 geeft deze publicatie inspiratie aan u, als bestuurders en leiders 
van de nieuwe organisaties in de regio en van de instellingen in regionale netwerken. Inspiratie in de vorm van 
positieve voorbeelden om samen een weg te volgen op zoek naar duurzame oplossingen voor de duurzaam 
veilige en gezonde regio’s. Het is een (zoek)tocht waarbij de tips die wij kregen van allen die wij spraken, een 
nuttige bagage en gids kunnen zijn. Wij beseffen dat deze tocht veel lijkt op een reis en daarom grijpen wij in 
deze publicatie regelmatig terug op de reis als metafoor.

Ik sluit af door mijn dank te uiten aan iedereen die aan deze publicatie heeft meegewerkt. Ik wens u een prettig 
en vooral inspirerende reis!

André van der Zande
Directeur-Generaal RIVM



54

Visie
ontwikkeling

Om gezondheid en milieu op de agenda te zetten is een visie nodig.  
Een aansprekende en inspirerende visie die partijen met elkaar delen, en hen 
het vertrouwen geeft om met elkaar op zoek te gaan. Gedeelde ambities en 
afspraken over welke richting we willen inslaan zijn belangrijk in de 
zoektocht naar een veilige en gezonde regio. Het gaat dan om antwoorden 
op vragen als: Waar komen wij vandaan? Hoe bereiken we ons doel, 
namelijk het veiliger en gezonder maken van Nederland? Het ontwikkelen 
van een visie is geen recht pad. Het is een route met kronkels in de weg, 
pieken en dalen, omleidingen en stoplichten. Maar als je bij het eindpunt 
komt, dan ben je een enorme ervaring rijker en is de voldoening des te 
groter over de afgelegde route. 
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Streefbeelden van de 
maatschappelijke opgave 

Jan van den Heuvel, Ad Houtman en Reinout Woittiez en met 
hen veel andere directeuren van de Omgevingsdiensten 
benadrukken het belang om bij het ontwikkelen van hun 
organisaties uit te gaan van de maatschappelijke opgave. 
Reinout Woittiez, directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, en Bert Pannekeet, directeur van de 
Milieudienst IJmond, formuleren deze opgave als volgt:

‘Onze ambitie is de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te 
bewaken en bevorderen door hoogwaardige kwaliteit te leveren in 
onze dienstverlening. We kiezen voor integraliteit van de benade-
ring van de omgevingsvraagstukken in lijn met de toekomstige 
ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet. Het gaat 
over de samenhang van milieu, bodem, bouw en flora & fauna. 
We zijn een professionele en gezaghebbende dienst, die efficiënt 
en transparant werkt. We combineren een pragmatische basis-
houding met doorpakken indien nodig. Daarin kunnen we 
onafhankelijk adviseren over complexe vraagstukken. We denken 
gevraagd (en ongevraagd) mee aan het vergroten van de hand-
haafbaarheid van beleid door technisch advies te geven op beleid 
en plannen (‘Speaking Truth to Power’).

Door samenwerking van de bevoegde gezagen in de regio kunnen 
gebied overschrijdende problemen worden aangepakt. Om 
problematiek met regionale invloed en regionale impact effectief 
en integraal aan te pakken is gedeelde bestuurlijke aansturing ten 

behoeve van uniformiteit in de uitvoering onontbeerlijk.  
Door gezamenlijk op te trekken brengen we bovendien een level 
playing field aan in handhaving, toezicht en vergunningverlening. 
Harmonisatie van de werkaanpak zorgt voor een eenduidig 
optreden naar burgers, bedrijfsleven, ketenpartners en politiek 
enerzijds. Het zal ook verhinderen dat handhaving van problema-
tiek in het ene deel van de regio leidt tot verschuiving naar het 
andere (‘waterbedeffect’). Het gezamenlijk optrekken als 
omgevings dienst is een stimulans voor het verder samenwerken 
van gemeenten en provincie in de rol als opdrachtgevers, draagt 
bij aan verheldering van de rol van kadersteller en stimuleert 
daarmee het optimaal functioneren van de omgevingsdienst.’

Informatie: Reinout Woittiez, directeur Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, r.woittiez@odnzkg.nl

Metaforen
Metaforen helpen ons aan scherpte over wat op de agenda hoort 
te staan, over waar het echt om gaat als we aan onze reis 
beginnen. Hugo Backx, directeur Publieke Gezondheid van de GGD 
Brabant-Noord, is een man met een ruime bestuurlijke ervaring 
en een man met een visie. Met veel passie vertelt hij over 
inspirerende initiatieven om de thema’s gezondheid en milieu op 
de agenda te zetten en aan elkaar te verbinden. Hij bepleit een 
soort Gezondheids effectenrapportage (GER) als aanvulling op de 
Milieueffectenrapportage (MER). In een essay in het Brabants 
Dagblad van 20 maart 2013 geeft hij een mooi voorbeeld van een 
metafoor om gezondheid in de regio op de agenda te zetten.  
Hij vergelijkt de huidige wetgeving over de bescherming van een 
dorpsgezicht met die van de publieke gezondheid. Hij bepleit de 
inzet van beleidsinstrumenten waarin de publieke gezondheid 
integraal wordt meegenomen in de afweging. Zo zegt hij: 

“In mijn artikel in het Brabants Dagblad betoog ik dat de omgevings-
wet, die momenteel in de maak is, de mogelijkheid moet bieden om 
ruimtelijke beslissingen direct aan gezondheid te toetsen. Dat 
gebeurt in de huidige wetten nog onvoldoende. Een gemeente die 
een geitenstal wil tegenhouden vanwege gezondheidsbedreigingen 
heeft maar weinig wettelijke mogelijkheden om dat te doen. De 
redenering is dat een gemeente dat maar zelf moet regelen. Hiervoor 
is geen landelijke bescherming nodig. Maar wil diezelfde gemeente 
daarentegen maatregelen nemen om een beschermd dorpsgezicht 
(of een luchthaven, een waterkering, etc...) te bewaken, heeft men 
een arsenaal aan beschermingsnormen die landelijk geregeld zijn. 

Vandaar de verzuchting. Want als dorpsgezicht zou ik veel beter 
beschermd worden dan de gezondheid van mijn lijf en leden!  
Het klinkt wat demagogisch. Ik weet het. Maar we mogen in de 
publieke gezondheid soms best wat meer deze manier van 
overtuigen gebruiken! Ik merk dat mensen moeten lachen om 
mijn vergelijking. Je trekt er de aandacht mee. Maar ik merk dat 
mensen ook een beetje geschokt zijn als ze door hebben wat ik 
ermee wil zeggen. Dat allerlei zaken in Nederland landelijk 
beschermd zijn, maar de gezondheid van mensen vaak veel 
minder! Ik had die ervaring ook toen ik net directeur van de GGD 
was en tot mijn schrik merkte dat in de Q-koortsdiscussie geiten 
blijkbaar belangrijker zijn dan de gezondheid van mensen. Ik was 
echt geschokt. We moeten met zijn allen hard knokken om 
gezondheid een betere positie te geven in allerlei maatschappelijk 
discussies…” 

Informatie: Hugo Backx, directeur Publieke Gezondheid van de 
GGD Brabant-Noord, (h.backx@ggdhvb.nl) en http://www.ggd.
nl/actueel/columns/2013/4/4/was-ik-maar-een-dorpsgezicht/
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Integraal  
professioneel 
advies aan de 
opdrachtgevers

Veel factoren beïnvloeden de leefomgeving. Risicofactoren kunnen elkaar 
meer dan evenredig versterken: als zij samen optreden is het totale risico 
groter dan van dat van de afzonderlijke factoren. De risico’s kunnen invloed 
hebben op de fysieke gesteldheid van mensen, op hun gedrag. Zij kunnen 
leiden tot ophef in de samenleving, grote financiële gevolgen hebben en 
bestuurlijke risico’s inhouden. Als alle betrokken instellingen afzonderlijk 
adviseren over vergunningverlening, toetsing, toezicht, handhaving en 
overige uitvoering, moeten de bestuurlijke opdrachtgevers er wijs uit 
worden en een samenhangend besluit nemen. 

De zoektocht naar een duurzaam gezonde en veilige omgeving vergt samen-
werking in het reisgezelschap. De mooiste route komt tot stand met de kennis 
en kunde van alle deelnemers. De bestuurlijke opdrachtgevers zijn veel beter 
geholpen als de ‘routebeschrijving’ in samenhang wordt aangeleverd. Met 
andere woorden: de adviezen en beleidsopties zijn overzichtelijk en 
integraal in beeld. Zo kunnen de opdrachtgevers een goede afweging maken 
van de risico’s van deze beleidsopties.
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Samenwerkings convenant en 
werkprogramma in de regio

Een groep medewerkers van de Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden en de Omgevingsdiensten 
Midden-Holland en West-Holland zit bijeen. Zij adviseren over 
gezondheid, veiligheid en milieu bij ruimtelijke plannen en 
aanvragen van bedrijven en installaties. Soms afzonderlijk van 
elkaar. En nu is het moment dat de adviesketen ‘gesloten’ wordt. 
Ze gaan de samenwerking aan om expertise te delen en advies-
aanvragen beter op elkaar af te stemmen. Denk hierbij aan 
samenwerking bij asbestproblemen in een gebouw, bij een 
bodemsanering, bij luchtkwaliteitsbeleid en (her)ontwikkeling van 
een gezonde wijk. Hiervoor spreken ze af hoe ze hun werkprocessen 
daarop kunnen inrichten en maken afspraken over hoe zij elkaar 
informeren, de adviezen voorbereiden en opleveren. Deze 
afspraken zijn vastgelegd in een convenant. 

In dit convenant staat onder andere opgenomen: 
- wat de taken zijn van de partijen 
- welke rol de partijen hebben en
-  op welke momenten en op welke manier samenwerking plaats 

vindt. 
Dit convenant is ook verder uitgewerkt in praktijkafspraken.  
Zo komen beide partijen tot de beste adviezen en kan de veilig-
heid en leefbaarheid veel effectiever gerealiseerd worden.

Informatie: Eline van Daalen, GGD Hollands Midden, evan-
daalen@ggdhm.nl.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, noemen deze en andere 
voorbeelden van overleg met de regionale GGD’en over dossiers 
waarin milieu en gezondheid aan de orde zijn. Bij gevoelige en 
complexe dossiers wil elke dienst het zo goed mogelijk doen. 
Tegenstellingen komen hierbij soms snel aan het licht. 
Als de normen per (milieu)component normaal niet overschreden 
worden of zijn, maar de maximaal toelaatbare grenzen wel 
benaderd worden, is het des te belangrijk dat de diensten goed 
samenwerken en eenduidig advies kunnen geven. Immers, alle 
factoren samen kunnen er toe leiden dat de normen wel degelijk 
overschreden worden. En als de normen gebaseerd zijn op 
‘gemiddelde mensen’ en niet op kwetsbare groepen, zoals 
kinderen en ouderen, hoe laten de instellingen zoiets meewegen 
in hun advies? Het zijn vragen waarmee men bij advisering over 
complexe dossiers vaak worstelt. Met waardering wijzen de 
gesprekpartners op de goede contacten en diepgaande discussies 
die men in deze gevallen voerden, weliswaar op ad-hoc basis, 
maar zij vonden elkaar, toen het nodig was.Bij een zoektocht is het heel 

belangrijk dat de leden van het 
reisgezelschap elkaar goed kennen. 
Dat zij weten wie de belangrijke 
spelers zijn, wat hun rol is in het 
gezelschap, wat hun talenten zijn en 
bij wie zij terecht kunnen als er een 
beroep op deze talenten gedaan 
moet worden. Diverse geïnterview-
den vertelden ons over dossiers met 
de relatie milieu-gezondheid, waarin 
GGD-ers en OD-ers effectief met 
elkaar afstemden.

In de reis gaat het er niet alleen om 
dat de leden van het reisgezelschap 
elkaars rollen en talenten kennen. 
Ook kennis en waardering over 
andere eigenschappen zijn belangrijk. 
Het is ook belangrijk te weten wat 
bijvoorbeeld de gevoeligheden zijn… 
Als het er echt op aankomt, kunnen 
de spanningen hoog oplopen. Ook 
dan moet het gezelschap als team 
blijven werken, weten wat de leden 
aan elkaar hebben en zoeken naar de 
juiste richting en de beste oplossin-
gen. Elkaar door en door leren kennen 
en oefenen en trainen helpen daarbij.

Investeren in wederzijds contact 
om elkaar te kunnen vinden als het 
nodig is 
Diverse geïnterviewden benadrukken dat het heel belangrijk is dat 
mensen elkaar weten te vinden. Dat geldt op bestuurlijk en 
managementniveau en op professioneel-inhoudelijk niveau. 
Vooral bij “warme situaties”, crises en calamiteiten, komt het erop 
aan dat men “met elkaar kan lezen en schrijven”. Daarvoor is het 
nodig om elkaar in de “koude” fase te leren kennen door met 

Professioneel persoonlijke  
afstemming bij gevoelige dossiers 

Van sommige dossiers is voor de diensten direct duidelijk dat zij 
gevoelig liggen. Een voorgenomen vestiging van een kinderdag-
verblijf in de directe nabijheid van een druk verkeersknooppunt, 
maatschappelijke onrust over de bouw van natte koeltorens, over 
aanleg van nieuwe wegen waarbij hoge fijnstofconcentraties en 
daarmee gezondheidsrisico’s aan de orde zouden kunnen zijn.
Jan van den Heuvel, directeur van de DCMR Milieudienst 
Rijnmond, Ludmilla Kobes, directeur van de RUD-Zuid-Limburg, 
en Frank Meelker, directeur Advies en Expertise van de 
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elkaar samen te werken, kennis te ontsluiten, samen op te 
bouwen en met elkaar te delen, bijvoorbeeld bij het opleiden, 
trainen en oefenen en bij de uitwisseling van gegevens en 
inzichten met elkaar.
De uitvoeringsorganisaties hebben veel energie ingezet om hun 
organisatie op poten te krijgen en veel geïnterviewden zeggen 
collega’s van andere organisaties tot nu toe voornamelijk 
vanwege het toeval te kennen en op ad-hoc basis. Zo kent Paul 
Schuurmans, directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek, veel actoren in de calamiteitenorganisaties van 
eerder uit zijn loopbaan. Hij en Jan van den Heuvel (DCMR) 
bepleiten het investeren in wederzijds contact en het leren kennen 
van elkaar. Zeker in tijden van crises en calamiteiten moeten de 
betrokkenen elkaar heel goed kunnen verstaan en begrijpen. 
Onder betrokkenen verstaan zij in elk geval de professionals èn de 
bestuurders. 

Structurele bestuurlijke 
samenwerking en afstemming

Ook al bewandelen we andere paden, als we dezelfde reis 
maken is het belangrijk elkaar steeds op de hoogte te houden 
van belangrijke ontwikkelingen, onderweg opgepikte signalen 
te delen en werkzaamheden onder elkaar te verdelen, als dat 
kan. Dat verhoogt de professionaliteit en efficiency en maakt 
dat er gebruik gemaakt kan worden van de verscheidenheid aan 
aanwezige talenten en kwaliteiten.

Henk-Jan Baakman en Jan Willem Strebus zijn directeur van de 
Omgevingsdienst De Vallei en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, 
twee omgevingsdiensten in het Gelderse. Zij werken nauw samen 
in het stelsel van de Gelderse Omgevingsdiensten (GO). In 
Gelderland zijn zij autonoom, maar in dit stelsel stemmen zij de 
uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving op 
elkaar af. De Gelderse diensten hebben onderling specialistische 
taken en rollen verdeeld. Zo leidt Henk-Jan het directeurenoverleg 
van het stelsel en coördineert Jan Willem het portaal, het 
kenniscentrum en de communicatie. Het Gelderse stelsel beoogt 
met deze samenwerking de efficiëntie en de professionaliteit van 
de uitvoering te verhogen en te waarborgen.

Informatie: Henk-Jan Baakman (h.j.baakman@oddevallei.nl) en 
Jan Willem Strebus (j.strebus@ovij.nl)

Organische netwerken in 
werkgroepen

Yvette Moulijn van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 
locatie Amsterdam, beschrijft hoe de Werkgroep Luchtkwaliteit in 
Amsterdam ontstond. In 2004 scherpte het Rijk de normen voor 
luchtkwaliteit aan in het Besluit Luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit 
in Amsterdam voldeed niet aan de nieuwe normen. Die situatie 
vormde de aanleiding om met alle betrokken ambtelijke diensten 
te overleggen over hoe wij het bevoegde gezag van de gemeente 
zouden moeten adviseren. Wij waren er immers van overtuigd dat 
tegenstrijdige adviezen ingegeven per beleidsveld het bevoegde 
gezag niet zouden helpen. Samenwerking zou leiden tot betere en 
afgestemde adviezen en een kleiner afbreukrisico in ruimtelijke 
projecten. Medewerkers op de werkvloer van de GGD, de Dienst 
Ruimtelijke Ordening, de voormalige Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht (nu Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied), 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente en vele 
anderen overlegden met elkaar over een geïntegreerd advies over 
de luchtkwaliteit in de stad.
De groep stelt zich de volgende doelen: tijdig nadenken over 
ruimtelijke projecten, anticiperen door gezamenlijk adviezen op te 
stellen, meer begrip te krijgen voor elkaars standpunten en 
maatregelen voorstellen om de luchtkwaliteit te verbeteren.  
Het gaat erom dat de deelnemers elkaar informeren over 
veranderende wetgeving, technische aspecten, gezondheids-
effecten van blootstelling aan vervuilde lucht, externe communicatie 
en het organiseren van inspraak van betrokken partijen in alle 
fasen van de planvorming. Bijzonder succesvol blijkt hier dat de 

werkgroep zich organisch heeft ontwikkeld. Dat wil zeggen dat de 
opzet niet formeel bestuurlijk is vastgelegd en de samenstelling 
afhangt van de geagendeerde onderwerpen. Door een jaarplanning 
weten de deelnemers wanneer welke onderwerpen aan de orde 
zijn. Natuurlijk kunnen de leden zelf tussentijds ook nog onder-
werpen inbrengen.
Op dezelfde wijze zijn er in Amsterdam meer van dit soort 
organisch gegroeide verbanden op de werkvloer ontstaan, zoals 
de Werkgroep Externe Veiligheid waarin medewerkers van onder 
andere de Brandweer, het Havenbedrijf, de Dienst Ruimtelijke 
Ordening van de gemeente Amsterdam, de Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht (nu Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) en de 
provincie Noord-Holland kennis delen, samenwerken, adviseren 
en visies ontwikkelen.

Informatie: Yvette Moulijn, Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (y.moulijn@odnzkg.nl)
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Samen zoeken 
naar duurzame 
oplossingen

De onderwerpen waar de regionale diensten mee te maken krijgen zijn vaak 
complex en de belangen kunnen sterk uiteenlopen en conflicterend zijn. Als 
het reisgezelschap uiteenlopende belangen heeft en geen overeenstemming 
vindt, wordt het moeilijk een weg te vinden die leidt naar duurzame 
oplossingen. Om een gezamenlijke route aan te houden, is het daarom soms 
nodig bij elkaar te komen en met een duidelijke agenda en kaart de route 
samen uit te stippelen (‘polderen’). Soms gaat het om een route die anders 
is dan de gebaande paden, wegen die doodlopen, of die een andere richting 
uit gaat dan van tevoren gedacht.
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Zoekconferenties met alle 
belanghebbenden
Een mooi voorbeeld van een gezamenlijke zoektocht naar duurzame 
oplossingen was de werkconferentie zorgvuldige veehouderij.  
De provincie Noord-Brabant organiseerde deze conferentie in februari 
2013 in Sint-Michielsgestel met deelname van allerlei belanghebbenden 
in de regio, zoals LTO, de Brabantse milieufederatie, bestuurders van 
gemeenten en waterschappen. Ook Hugo Backx, directeur Publieke 
Gezondheid van de GGD Brabant-Noord, nam deel en is lovend over 
dit initiatief.
Aan het einde van de conferentie namen de deelnemers een slotver-
klaring aan die de wereld inging onder de naam van ‘Parma-akkoord’. 
Het is gericht op het duurzaam maken van de veehouderij in Brabant. 
Er wordt een maatstaf ontwikkeld waarmee elk uitbreidingsplan wordt 
beoordeeld. Verder gaan de deelnemers ervan uit dat de veestapel in 
Brabant niet verder toeneemt, maar concrete afspraken zijn daarover 
niet gemaakt. Wel staat in het akkoord dat bedrijven alleen nog mogen 
uitbreiden als andere veebedrijven in de buurt ermee stoppen.
Voor gebieden waar sprake is van overbelasting door de intensieve 
veehouderij wordt een plan van aanpak gemaakt. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over de Peel. Gemeenten nemen daar het voortouw in.  
De partijen die aan tafel zaten vinden dat grotere bedrijven mogelijk 
moeten zijn om overlast van veebedrijven elders te verminderen en dat 
bedrijven eerder gestelde grens van anderhalve hectare per bedrijf iets 
mogen overschrijden om een bedrijf beter landschappelijk in te passen. 

Informatie: http://www.omroepbrabant.nl/?news/1882881373/Prote
st+bij+veehouderijconferentie+bedrijven+mogen+groter+worden+
dan+anderhalve+hectare.aspx

Gezamenlijk kennisdelen in (zoek)
conferenties

Conferenties waarin de deelnemers kennis vanuit allerlei perspec-
tieven met elkaar delen en bespreken zijn een vruchtbaar 
instrument in de zoektocht naar integrale adviezen. Jan van den 
Heuvel, directeur van de DCMR, verwijst met gepaste trots naar de 
conferentie “Zwarte rook”, die in 2011 samen met de GGD’en van 
Rotterdam en Amsterdam en het RIVM georganiseerd werd.  
Met de term “Zwarte rook” verwezen de organisatoren naar 
‘elementair koolstof’. Dat is een stof in de lucht die goed te 
vertalen is naar gezondheidseffecten en direct terug te voeren valt 
op verbrandingsmotoren. Marcel Koeleman, het bureauhoofd lucht 
van het Expertisecentrum van de DCMR, noemt de conferentie in 
het jaarverslag van de DCMR een geslaagd staaltje samenwerken 
van politiek, wetenschap en uitvoering. Koeleman: “Het gevolg 
van zo’n conferentie is wel dat deze gedeelde kennis de basis gaat 
vormen voor nieuw beleid. En het geeft zelfs een impuls aan 
beleid op nationaal en Europees niveau. Nederland is daarin wel 
trendsettend, omdat we in staat blijken om alle bestuurslagen te 
laten samenwerken in één programma.” (Uit Jaarverslag DCMR 2011)

Informatie: info@dcmr.nl
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Professioneel 
kennis delen

‘Kennis delen is kennis vermenigvuldigen’. Een welbekende uitspraak en dat 
is niet voor niets. Om lokaal terrein te verkennen heb je waarschijnlijk 
reisleiders nodig met lokale of regionale kennis over belangrijke wandel- of 
fietsroutes, over bijzondere gebouwen en stads- en dorpsgezichten, over 
attracties, de geschiedenis van het landschap, voorzieningen, winkelcentra 
etc. Pas als deze reisleiders hun kennisdelen kan het reisgezelschap een 
samenhangend reisplan opstellen. De juiste weg is zo gevonden, als we 
allemaal ons stuk kennis van de routekaart bij elkaar leggen.
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Regionale kennisverbanden
Soms ontstaan kennisnetwerken organisch en ontwikkelen zij zich 
naar behoefte. De GGD’en in Brabant en Zeeland hebben het 
kennisnetwerk voor medische milieukunde bovenregionaal 
georganiseerd in één organisatieonderdeel. Het Bureau 
Gezondheid, Milieu en Veiligheid onder leiding van Ellis Franssen 
verzorgt vanuit Tilburg de (eerste- en/of tweedelijns) medisch 
milieukundige zorg voor Brabantse en Zeeland. Het bijdragen aan 
een veilige en gezonde woon- en leefomgeving voor de burgers 
van deze regio’s, door de gezondheid te bevorderen en de 
gezondheidsrisico’s en onnodige onrust door (blootstelling aan) 
schadelijke milieufactoren te voorkomen en tot een minimum te 
beperken staan daarbij centraal. Op het gebied van veiligheid 
wordt ook samengewerkt met de GGD Zuid-Limburg en de 
Veiligheidsregio’s. Op projectbasis wordt samengewerkt met 
omgevingsdiensten. Daarbij vullen de kennis en expertise van 
Bureau GMV en de omgevingsdiensten elkaar aan. Door de 
bundeling van kennis en expertise in één bureau is er een solide 
kennisbasis met voldoende kritische massa beschikbaar.  
 
Informatie: Ellis Franssen, hoofd Bureau Gezondheid, Milieu en 
Veiligheid GGD’en Brabant/Zeeland (e.franssen@ggd-
bureaugmv.nl)

Samenwerkingsconvenanten
Soms ontstaan samenwerkingen niet organisch. Het kan dan 
helpen om afspraken te maken over de te volgen route of hoe de 
leden onderweg met elkaar omgaan. Deze afspraken worden 
vastgelegd in een convenant. De DCMR is in een aantal opzichten 
een voorloper voor de omgevingsdiensten in Nederland. De regio 
Rotterdam-Rijnmond kent veel complexe bedrijven en terreinen 
die een risico kunnen leveren voor milieu of publieke gezondheid. 
De DCMR Milieu dienst Rijnmond heeft veel diepgaande praktijk-
kennis over het toezicht op complexe bedrijven en externe 
veiligheid. Kennis over externe veiligheid is één van de kennisvel-
den die voor dit toezicht onontbeerlijk is en het RIVM heeft ook 
veel deskundigen op dit gebied in huis. Kennisuitwisseling en 
samenwerking tussen deze partijen lagen dan ook erg voor de 
hand. Edward Geus van het RIVM legt uit hoeveel hij en zijn 
collega’s leren van de specialisten van de DCMR en, omgekeerd, 
hoe de DCMR-specialisten zeggen profijt te hebben van de 
uitwisseling met de RIVM-deskundigen. 
Beide instellingen hebben de afspraken over deze uitwisseling van 
kennis vastgelegd in twee convenanten: een op het gebied van 
externe veiligheid en een ander over luchtkwaliteit. Als voorbeeld 
laat Edward ons het convenant externe veiligheid zien dat gaat 
over de samenwerking voor de beoordeling van kwantitatieve 
risicoanalyses (QRA’s). Het convenant zal binnenkort worden 
geactualiseerd.
In dit convenant spreken de partijen af tenminste eenmaal per jaar 
een gemeenschappelijke kennismiddag te organiseren, wisselend 
bij DCMR in Schiedam of bij RIVM in Bilthoven. Elke gezamenlijke 
bijeenkomst wordt georganiseerd door zowel een medewerker 

van DCMR als een medewerker van RIVM. Steeds is getracht om 
een evenredige inbreng van beide diensten te bewerkstelligen 
over onderwerpen die bij beide diensten actueel zijn. De beide 
organisatoren hebben daartoe binnen hun dienst geïnventariseerd 
welke onderwerpen interessant zijn voor een behandeling in de 
eerstvolgende gezamenlijke bijeenkomst. Dat kunnen actuele 
onderwerpen zijn waar men mee bezig is of ook onderwerpen 
waarvan men weet dat de kennis vooral bij de andere dienst 
aanwezig is en minder in de eigen organisatie. De kennisvraag van 
DCMR ligt bijvoorbeeld vooral bij de ontwikkelingen over de 
risicomodellering, waarover het RIVM veel kennis in huis heeft. 
RIVM is in het bijzonder geïnteresseerd in de mogelijke uitvoerings-
knelpunten die DCMR in de praktijk bij bedrijven tegenkomt. Naar 
schatting nam gemiddeld meer dan 80% van de medewerkers van 
beide organisaties deel aan elk van deze gezamenlijke 
kennisbijeenkomsten.

Informatie: Edward Geus, Centrum Veiligheid RIVM, Edward.
Geus@rivm.nl en Ester van Aalst, DCMR, Ester.vanAalst@dcmr.nl 
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Kennis platforms 

Kennisplatform Elektromagnetische Velden

Een voorbeeld van zo’n platform is het Kennisplatform 
Elektromagnetische Velden en Gezondheid (EMV). Dit platform 
bestaat al sinds 2007 en brengt maatschappelijke vragen, zorgen 
en kennis over elektromagnetische velden en gezondheid bij 
elkaar. Het netwerk beschikt over technische en wetenschappelijke 
kennis, handelingsperspectieven en informeert de maatschappij in 
brede zin. Het platform vormt daarmee een verbindende schakel 
in kennisdeling en voorlichting over risico’s.
In het Kennisplatform EMV werken Agentschap Telecom, de 
GGD’en, KEMA, RIVM, TNO, en ZonMw samen en het verbindt 
daarmee kennisinstellingen met de organisaties die de eerstelijns 
contacten hebben over dit onderwerp. Het platform treedt vanuit 
deze bundeling naar buiten met begrijpelijke informatie over 
elektromagnetische velden en gezondheid. Het Kennisplatform 
betrekt ministeries, een klankbordgroep en de Gezondheidsraad bij 
de activiteiten. In deze klankbordgroep is een dertigtal organisaties 
voor maatschappelijke en ondernemersbelangen betrokken.
Bij de inrichting van het Kennisplatform EMV is nadrukkelijk 
gekozen voor het versterken van bestaande structuren en 
organisaties door het bevorderen van samenwerking en door 
informatie gezamenlijk te duiden. De bestaande rollen en 
verantwoordelijkheden van de betrokken organisaties, zoals 
GGD’en en Omgevingsdiensten, worden door de instelling van een 
Kennisplatform niet gewijzigd. Het bestuur van het platform 
bestaat uit een onafhankelijk voorzitter met een ruime bestuur-

lijke ervaring en de directeuren van de deelnemende kennis-
organisaties. Het platform kent enkele specifieke onderdelen: het 
wetenschapsforum en het communicatieforum. Het wetenschaps-
forum legt zich in het bijzonder toe op het tijdig signaleren van 
wetenschappelijke ontwikkelingen en het inhoudelijk beantwoorden 
van de vragen. Het communicatieforum heeft vooral tot taak om 
te anticiperen op maatschappelijke vragen en het daarop helder 
aansluiten van de beantwoording.

Informatie: http://www.kennisplatform.nl/Homepage.aspx en 
info-emv@kennisplatform.nl

In opdracht van het ministerie van VWS verkent het RIVM de 
mogelijkheden om een vergelijkbaar kennisplatform op te zetten 
op te zetten op het gebied van de veehouderij. Men denkt op de 
wat langere termijn, tot 2016, aan de inrichting van nog meer 
kennisplatforms, bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking. 
Ook daarvoor worden de mogelijkheden onderzocht in samen-
spraak met partijen in het veld.

Kenniscentra
De GGD’en hebben een systeem ontwikkeld waarbij de regionale 
GGD’en voor specifieke kennis op het gebied van gezondheid en 
milieu terecht kunnen bij een vijftal bovenregionale centra van 
GGD’en. Deze bovenregionale centra kunnen op hun beurt weer 
terecht bij het centrum Gezondheid en Milieu (cGM) dat in opdracht 
van het ministerie van VWS bij het RIVM is ondergebracht. Op deze 
wijze is het zogenaamde 25 : 5 : 1-model ontstaan. Cisca Stom, 
hoofd van het Centrum Veiligheid a.i. van het RIVM, legt uit dat het 
RIVM zelf ook weer verbindingen legt met andere nationale en 
internationale kennisinstellingen en zo een verzamelplaats van 
bestaande kennis is en nieuwe kennis vergaart door onderzoek.  
Zij vertelt ons enthousiast over de ontwikkelingen die het cGM heeft 
meegemaakt, waar zij vanaf de opbouw bij betrokken is geweest.

Soms kom je onderweg obstakels 
tegen. Of een omleiding.  
Een gids, navigatiesysteem, of 
hulpdiensten kunnen je op dat 
moment voorzien van informatie die 
je eigen reisgezelschap ook niet 
bezit. 

Kennis over specialistische onder-
werpen is doorgaans niet geconcen-
treerd in één organisatie of bij één 
deskundige. Kennisplatforms zijn 
mooie voorbeelden van kennisnet-
werken waarbij praktische behoeften 
aan kennis worden onderkend en 
waar mensen en organisaties met 
elkaar worden verbonden. Het 
uitwisselen vanuit kennis van 
uiteenlopende domeinen, belangen 
en rollen helpt om oplossingen te 
vinden voor maatschappelijke 
problemen en om kansen te 
benutten.
Het uitwisselen van kennis is nooit 
eenrichtingverkeer, maar een 
wederzijds geven en ontvangen. 
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Het cGM werkt behoeftegestuurd en het Programmacollege 
Gezondheid en Milieu van de GGD’en helpt de behoeften in beeld 
te brengen. In het cGM werken liaison officers die een deel van 
hun werktijd besteden in de regio’s. Deze liaison officers maken de 
verbinding met de medische milieukundigen van de GGD’en, 
geven op locatie advies en signaleren belangrijke ontwikkelingen. 
Daarmee kunnen zij helpen relevante thema’s tijdig te agenderen. 
Cisca benadrukt dat het cGM hierdoor sterk kan faciliteren: kennis 
bijeenbrengen op plaatsen waar er behoefte aan is.
Een specifiek voorbeeld van het bijeenbrengen van specialistische 
kennis vanuit het CGM is de advisering over psychosociale nazorg. 
Bij calamiteiten is er vrijwel altijd behoefte aan specialistisch 
advies aan bestuurders over goede psychosociale opvang en 
nazorg voor de slachtoffers, nabestaanden en andere betrokken. 
En om die zorg te geven is er ook een groeiende behoefte om 
(preventief) beter voorbereid te zijn voor de opvang van slachtof-
fers bij rampen. Dankzij de Expertgroep Nazorg is hierover goed 
nagedacht en is er een netwerk ingericht waarin een grote groep 
specialisten verenigd is. Daardoor weet het cGM niet alleen een 
vaste kern van deskundigen in te schakelen, maar ook een 
flexibele schil van specifieke experts. cGM werkt voor de adviezen 
over psychosociale nazorg intensief samen met stichting ARQ en 
het NIVEL die op dit terrein heel veel ervaring en kennis hebben.

Informatie: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/O/Ongevallen_en_
rampen/Nazorg_bij_rampen_en_incidenten en cgm@rivm.nl.

Een gezamenlijke kaart met een 
heldere legenda maakt het gemak-
kelijker om samen de weg te vinden 
en in de zoektocht. En zeker als de 
kaart meerdere overlegvellen bevat, 
worden verbanden duidelijk. Als die 
verbanden duidelijk zijn, kan het 
reisgezelschap de beste route kiezen.

Samen systemen ontwikkelen en 
gebruiken

GEOWEB

Sjaak de Gouw, directeur van de GGD Hollands-Midden, beschrijft 
hoe de Omgevingsdienst Midden-Holland en de GGD in de regio 
samenwerken op het gebied van het Geografisch 
Informatiesysteem. De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft 
een geografisch informatiesysteem GEOWEB ontwikkeld en 
beheert het ook. Het is een zeer uitgebreid systeem om alle, bij de 
dienst aanwezige milieurelevante gegevens, geografisch inzichtelijk 
te maken. Het systeem heeft gestapelde kaartlagen met actuele 
informatie. Zo bevat het informatie over specifieke bedrijvigheid, 
gegevens over milieu-, bodem-, water- en luchtkwaliteit, maar ook 
de locaties van natte koeltorens. Behalve de eigen medewerkers 
van de Omgevingsdienst kunnen ook medewerkers van de 
aangesloten gemeenten, de GGD Hollands-Midden en de 
veiligheidsregio Hollands-Midden via een web applicatie de 
gegevens in het systeem inzien en gebruiken.

Het is de bedoeling dat het systeem in de nabije toekomst ook 
actuele gegevens van andere partijen, zoals de GGD gaat bevatten, 
bijvoorbeeld over de ligging van kinderdagverblijven en verpleeg-
huizen. Daarover is de Omgevingsdienst nog in overleg met deze 
partijen.

Informatie: Sake Kuipers, Omgevingsdienst Midden-Holland, 
skuipers@odmh.nl.

Atlas leefomgeving

De Atlas Leefomgeving is een initiatief van vele betrokkenen waaraan 
het RIVM in opdracht van het ministerie van VROM, later IenM, heeft 
meegewerkt om te voldoen aan de behoefte aan informatie over de 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Gemeenten, provincies en het 
Rijk stellen deze informatie beschikbaar voor geïnteresseerden en 
professionals. Het is een digitaal gegevensplatform waarin de bezoekers 
informatie over hun eigen woonomgeving kunnen vinden. Zij kunnen 
ook meningen, klachten, suggesties doorgeven en ideeën uitwisselen 
met andere bezoekers. Professionele diensten gebruiken de atlas voor 
het maken van plannen en adviezen. De Atlas is nog volop in ontwikke-
ling, maar nu treffen de bezoekers er al een schat aan informatie aan 
over hun omgeving, vaak tot op straatniveau.

Informatie: http://www.atlasleefomgeving.nl/ en Brigit Staatsen, 
Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid RIVM, Brigit.
Staatsen@rivm.nl.
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Professioneel 
advies en 
ondersteuning

Soms is het lastig om de weg te vinden, ondanks alle hulpmiddelen: 
routenavigators, GPS, wegaanduidingen en kaarten. Gelukkig zijn er dan 
informatiepunten waar het reisgezelschap raad kan vragen om de weg te 
vinden en deskundig reisadvies kan krijgen. Een soort loket als de VVV dat 
ons helpt de goede weg te vinden en de bijzonderheden in de omgeving te 
herkennen.
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Helpdesks
Kenniscentrum InfoMil

Al sinds 1995 bestaat het Kenniscentrum InfoMil. Het centrum 
maakt deel uit van de directie RWS Leefomgeving van 
Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. InfoMil richt zich vooral op beleidsmakers 
en -uitvoerders en vormt de schakel tussen beleid en uitvoering. 
Het centrum heeft als doel het centrale informatiepunt voor 
wet- en regelgeving te zijn binnen het omgevingsdomein, zoals de 
omgevingsvergunning (Wabo), de ontwikkeling van de 
omgevings diensten en beleidsterreinen als ruimtelijke ordening 
en waterveiligheid. Het adviseert beleidsmakers van overheden 
over (inter)nationale wet- en regelgeving en dossiers, voor zover 
die van invloed zijn op de situatie in Nederland.
Het centrum bevordert de informatievoorziening en kennis-
uitwisseling tussen de beleidsmakers van ministeries en de 
beleidsuitvoerders bij provincies, gemeenten, waterschappen  
en milieudiensten. Het biedt daarmee praktische ondersteuning 
bij uitvoering van omgevingsbeleid. Infomil heeft een helpdesk 
beschikbaar. Daarnaast organiseert het centrum onder meer 
uitwisselingsbijeenkomsten, de zogenaamde schakeldagen, en 
kennisintensieve trainingen in het kader van de 
omgevingsacademie.
InfoMil werkt actief samen met netwerkpartners op verschillende 
terreinen, waaronder kennispartners als RIVM en NEN, en 
koepelorganisaties als VNG, IPO en de Unie van Waterschappen.

Informatie: http://www.infomil.nl

Op pad
Veiligheid en gezondheid zijn onderwerpen die iedereen toebehoren 
in Nederland. Het zijn onderwerpen waar in onze maatschappij 
heel groot belang aan gehecht wordt. Dit is precies waarom er 
nooit een duidelijk eindpunt is van de reis naar een duurzame, 
gezonde regio. Het kan vermoeiend zijn, om nooit een eindpunt te 
bereiken. Het is daarom ook van belang dat we onze kennis en 
expertise uitwisselen. Soms zien we even niet hoeveel er onderweg 
al verbeterd is. Hoeveel we al geleerd hebben. Daarom willen we 
in deze publicatie een aantal goede voorbeelden laten zien, die 
juist die twee elementen in zich hebben: verbetering en samen-
werking. Wij realiseren ons dat de hulpmiddelen die wij in deze 
publicatie noemden, slechts een keuze is van een veelheid aan 
goede voorbeelden. Deze publicatie is bedoeld als inspiratiebron 
voor de betrokkenen om samen een weg te zoeken en beslist niet 
als de ene weg die naar Rome leidt.

Centrum Gezond Leven (CGL)

Het RIVM Centrum Gezond Leven zet zich in voor de publieke 
gezondheid door doelmatige, samenhangende en effectieve 
lokale gezondheidsbevordering centraal te stellen.  
 
Jaap van Delden, hoofd Centrum Gezond Leven: “We stimuleren 
het gebruik van de best passende leefstijlinterventies, door deze 
overzichtelijk te presenteren en kennis te delen over de kwaliteit 
en samenhang. Hierbij werken we samen met veel partners, 
binnen én buiten de gezondheidszorg. GGD-en vormen daarbij een 
belangrijke schakel. Verder bieden we professionals ondersteuning 
gericht op versterking van lokale gezondheidsbevordering. De 
vraag van professionals is ons vertrekpunt.” 
 
In het programma #Jeugdimpuls is dat bijvoorbeeld de vraag van 
scholen en jongeren. Gezondheidswinst bij burgers is het 
uiteindelijke doel. Het Centrum Gezond Leven werkt in opdracht 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
maakt deel uit van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu.

Informatie: http://loketgezondleven.nl/ en centrumgezondle-
ven@rivm.nl
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