DE OMGEVINGSWET

EEN VEILIGE, GEZONDE EN SCHONE LEEFOMGEVING

DE OMGEVINGSWET

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Eén wet, die alle
bestaande wetten over de leefomgeving bundelt en verschillende thema’s bij elkaar brengt. Dat vraagt om samenwerking in de
'keten', met andere overheden; landelijk, provinciaal, regionaal
en lokaal.

De Omgevingswet

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) en de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) helpen u graag bij de voorbereiding op en
de uitvoering van deze wet. In deze brochure leest u wat u van
ons kunt verwachten.

Dat betekent in de praktijk:

De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle
bestaande wetten over onze leefomgeving in één
wet, met de volgende doelen:

Minder wetten en minder regels. Hierdoor ontstaat
er meer overzicht, duidelijkheid en ruimte voor de
initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen.

Verbeteren van de afstemming van plannen
op het gebied van ruimtelijke ordening,
milieu en natuur.

Van controle naar vertrouwen; van voorwaarden
stellen op de wijze ‘nee, tenzij’, naar het uitgangspunt ‘ja, als’.

Versnellen van besluitvormingsprocessen.

Een integrale benadering van het bevoegd gezag
met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

Stimuleren van duurzame projecten.

Uitvoering van de belangrijkste drie instrumenten:

Ruimte voor overheidsorganen om beleid af
te stemmen op lokale behoeften en
doelstellingen.

De Omgevingsvisie
Het Omgevingsplan
De Omgevingsvergunning

In stand houden van een veilige en gezonde
leefomgeving en goede omgevingskwaliteit.
De fysieke leefomgeving doelmatig
beheren, gebruiken en ontwikkelen voor
maatschappelijke functies.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) verbetert
de beschikbaarheid en bruikbaarheid van gegevens met betrekking tot de fysieke leefomgeving.
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Onze leefomgeving heeft effect op onze gezondheid en veiligheid. Een schone, groene en waterrijke omgeving nodigt uit om te
bewegen, geeft een goed gevoel en heeft een positief effect op lichamelijke en mentale gezondheid. Daarentegen hebben
veiligheidsrisico’s, luchtverontreiniging, geluidsoverlast en klimaatverandering een negatieve invloed op onze omgeving en ons
gevoel. De Omgevingswet streeft naar het verkleinen (en soms verbieden) van bestaande schadelijke activiteiten en het
voorkomen van nieuwe veiligheids-, gezondheids- en milieuproblemen. Een integrale afweging van factoren die van invloed
zijn op onze gezondheid en veiligheid, is van groot belang.
Naast kennis over wet- en regelgeving en uitleg over het DSO vraagt de Omgevingswet om een nieuwe manier van samenwerken
tussen alle betrokkenen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het doel is om zo vroeg mogelijk in de ontwerpfase van een
ontwikkeling met alle betrokkenen een integrale afweging te maken en daarbij de juiste expertise te betrekken.

ontwe
Meedenken in de startfase
VRZ, de GGD en de RUD werken steeds
meer samen. Wij betrekken elkaar bij
projecten van gemeenten en provincie. We
zorgen voor afgestemde adviezen, waarbij
de impact op de omgeving centraal staat.
Wij denken graag al in de startfase met u
mee. In deze fase is het gemakkelijker een
afweging te maken van de factoren die
invloed hebben op onze gezondheid,
veiligheid en een schone leefomgeving.
Integrale maatregelen zijn dan nog
eenvoudig toe te passen en vaak kosteloos.
Later in het proces zijn deze maatregelen
niet meer te borgen en vaak duur. Om van
nut te zijn op de plaatsen waar het noodzakelijk is, zijn onze organisaties steeds meer
risicogericht gaan werken. Zo ook bij de
uitvoering van de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving.

rpfase

Een voorbeeld
Gemeente X heeft een bouwopgave om woningen, winkels en een sportvereniging
te realiseren in een plangebied, dat wordt begrensd door een spoorlijn en een
fabriek. Over de spoorlijn worden gevaarlijke stoffen vervoerd, de fabriek
veroorzaakt veel geluid. Deze factoren leggen beperkingen op binnen het te
ontwikkelen gebied. Door gemeente X vooraf een integraal advies te geven,
kunnen wij helpen de ontwikkelmogelijkheden te vergroten.

Afstand houden tot de risicobron
Voorzieningen als sport en natuur kunnen in het rode en
oranje gebied tussen risicobron en woonomgeving worden
geplaatst als buffer. Deze dragen bij aan de gezondheid en
veiligheid, door bijvoorbeeld het verbeteren van fitheid en
verminderen van stress. Waterpartijen kunnen tegelijkertijd
dienen als blusvoorziening.

In dit gebied gelden geen beperkingen vanuit de thema’s milieu, gezondheid en veiligheid.

In dit gebied is geen ontwikkeling mogelijk in verband met het overschrijden van de geluidsnorm.

Het geluidniveau in deze zone is wettelijk toegestaan, maar voldoet niet aan de waarden voor een
gezonde leefomgeving. Door geluidwerende en -reducerende maatregelen te treffen kan hier worden
gebouwd. Zo kan het gebied maximaal, en gezond worden ingevuld.
Aandachtsgebied voor brand- en explosiegevaar. Voor bepaalde gebouwen (zoals woningen of
winkels) gelden standaard geen extra bouwvoorschriften, maar moet rekening worden gehouden met
veiligheidsrisico’s. Hiervoor biedt de ‘gereedschapskist’ met maatregelen koppelkansen op
veiligheids-, milieu en gezondheidsgebied.

Gereedschapskist
Gemeenten beschikken binnen de Omgevingswet over een
gereedschapskist met maatregelen. Deze dienen om veiligheid te
waarborgen en milieu en gezondheid te beschermen. De gereedschapskist bevat onder andere de volgende maatregelen:

Voor specifieke advisering over
een locatie of gebied kunt u bij ons
terecht zodat we een advies op
maat kunnen geven.

Omgevings- of bouwkundige maatregelen
Een aarden wal of dichte gevels langs een spoorlijn
beschermen de omgeving tegen geluidsoverlast, trillingen,
brand en explosie.

?
Vlucht- en schuilmogelijkheden
Vluchtwegen die van de risicobron af zijn gericht,
kunnen worden gebruikt om te wandelen, te
fietsen of te sporten (bewegen, rust).

Beperken personendichtheden
Het oranje gebied kan worden gebruikt als parkeerplaats,
winkelcentrum of kantoor. Eventuele geluidsoverlast van
een winkelcentrum wordt voorkomen door de effecten van
het geluid van de woonomgeving af te richten.

TOELICHTING PER ORGANISATIE
Veiligheidsregio Zeeland

Waar staan wij voor?
De veiligheidsregio werkt samen met haar partners aan
een veilige fysieke leefomgeving. Daartoe beschikken wij
over objectieve en geverifieerde informatie, kennis en
expertise over de gehele veiligheidsketen van preventie
tot het daadwerkelijk optreden bij incidenten. Onze
medewerkers kenmerken zich door hun proactieve,
meedenkende en op samenwerking gerichte houding.

Onze veiligheidsthema’s
Externe veiligheid: De risico’s van productie, opslag,
gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen.
Klimaatinvloeden: De risico’s van overstromingen,
extreme neerslag, droogte en hitte als gevolg van het
veranderende klimaat.
Natuurbranden: De risico’s van grootschalige branden in
natuurgebieden.
Vitale infrastructuur: Bescherming van vitale infrastructuur tegen uitval en disfunctioneren.
Gezondheidszorg bij incidenten en crises: Het organiseren, coördineren en blijvend continueren van medische
zorg bij incidenten en crises.
Bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen: De
omgeving maakt snel en effectief optreden van de
hulpdiensten mogelijk.
Zelfredzaamheid bevolking: De inwoners alert maken op
risico’s in hun omgeving en hen informatie en handelingsperspectieven aanreiken om zelfredzaam te zijn bij
incidenten (ZeelandVeilig.nl).
Deze thema’s komen voort uit het Regionaal Risicoprofiel
van VRZ.

Wij zijn in staat om het bevoegd gezag bij te staan bij het
op onderbouwde wijze invulling geven aan de beleidsvrijheid binnen de Omgevingswet.

Wat kunnen wij u bieden?
De Omgevingswet ziet veiligheid en gezondheid als een
belangrijk onderdeel van de fysieke leefomgeving. Onze
adviezen zijn dus gericht op het creëren en/of behouden
van een veilige en gezonde leefomgeving, conform de
kernwaarden voor een veilige fysieke leefomgeving,
opgesteld door de Nederlandse veiligheidsregio’s.
Onze risicoanalyses bieden inzicht en helpen u te komen
tot een bewuste afweging van (huidige en toekomstige)
veiligheidsrisico’s. Bij de uitvoering van onze vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken maken we
de overgang van regelgericht naar risicogericht werken.
Zo voeren wij vaker controles uit bij de risicovolle
bedrijven en bij de meest kwetsbaren in onze regio. Door
onze positie in landelijke netwerken beschikken wij over
de nieuwste inzichten.

Regionale Uitvoeringsdienst
Zeeland

Onze milieuthema’s
De RUD werkt aan een schone en veilige werk- en
leefomgeving. Wij:
• verlenen omgevingsvergunningen milieu.
• beoordelen meldingen in het kader van het activiteitenbesluit.
• zien toe op de naleving van milieuregelgeving en
handhaven als de regels worden overtreden.
• adviseren over de gevolgen van keuzes die u kunt
maken met betrekking tot de diverse milieuthema’s.

Wat kunnen wij u bieden?
Onze medewerkers hebben ruime ervaring met vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van
milieu en natuur. We hebben kennis van de regio en
weten wat er speelt in (buur)gemeenten. Wij beschikken
over een actueel milieu-informatiesysteem. Hierdoor
kunnen wij u helpen bij het maken van afwegingen en het
realiseren van een betere inrichting van de fysieke
leefomgeving. Hiervoor ontwikkelen wij onder andere
een gereedschapskist met producten en diensten die wij
kunnen uitvoeren voor gemeenten, provincie en
waterschap. Deze gereedschapskist is speciaal
toegespitst op de Omgevingswet en bevat producten als
omgevingsadvies en monitoring van lokale milieuwaarden.
Wij kunnen informatie en kennis over milieu en bedrijven
verstrekken en onderzoek ter onderbouwing van uw
beleid of plannen. Wij leveren advies over zaken rondom
het thema milieu en/of vergunningverlening, toezicht en
handhaving. Door onze positie in landelijke netwerken
beschikken wij over de nieuwste inzichten en kunnen wij
Zeeland op de kaart houden.

Wij werken hiervoor samen met de gemeenten, de
provincie en het waterschap. Wij doen dit klantvriendelijk, professioneel, doelmatig en conform vastgelegde
kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.

GGD
Zeeland

Onze gezondheidsthema’s
Door het inrichten van een gezonde fysieke en sociale
leefomgeving behalen inwoners van Zeeland gezondheidswinst. Dit doen we door:
Gezondheidsbescherming en beheersing van risico’s
aandacht voor binnenmilieu en geluidsbescherming van
scholen en woningen, rekening houden met kwetsbare
groepen zoals: kinderen, zwangere vrouwen en ouderen
in relatie tot bijvoorbeeld luchtkwaliteit en bodemverontreiniging, bij gebiedsinrichting aandacht hebben voor
(diergerelateerde) infectieziekten (zoals bijvoorbeeld
Q-koorts).
Het stimuleren van een gezonde leefstijl
beweging en sport stimuleren door wandelroutes en
fietsverbindingen, rekening houden met de toegankelijkheid van de openbare ruimte, stimuleren van meer groen,
zowel door zicht op groen als bereikbaarheid van groen.
Een park stimuleert meer te gaan bewegen en elkaar te
ontmoeten.

Waar staan wij voor?
Onze missie luidt ‘samen werken aan gezonder en
veiliger leven in Zeeland’ met als visie ‘een leven lang
meedoen’. Zo draagt een gezonde leefomgeving niet
alleen bij aan een betere publieke gezondheid, maar ook
aan een gezonde arbeidsbevolking en een gunstig
economisch vestigingsklimaat. Wij streven naar een
gezonde leefomgeving waar bewoners zich prettig
voelen, die uitnodigt tot gezond gedrag en uiteindelijk tot
gezondheidswinst leidt. Dit doen we namens alle
Zeeuwse gemeenten en samen met onze ketenpartners.

Wat kunnen wij u bieden?
Wij hebben brede kennis op het gebied van publieke
gezondheid, onder andere van de risico’s van milieu- en
omgevingsfactoren, gezondheidsbevorderende en
preventieve maatregelen, maar ook van de verspreiding
en het voorkomen van infectieziekten. Wat betreft een
gezonde leefomgeving heeft GGD GHOR Nederland
landelijke kernwaarden opgesteld. Wij passen deze toe
in onze advisering. Daarnaast zetten we onze kennis over
gezondheidsdata, milieugegevens en kennis over
burgerparticipatie en gezondheidsbevordering in om de
gemeente te adviseren hoe (ruimtelijke) plannen kunnen
bijdragen aan de gezondheid van haar inwoners.

HOE ZIJN WIJ TE BEREIKEN?
Bent u benieuwd wat we voor u kunnen
betekenen? Gaat u aan de slag met een
omgevingsvisie of omgevingsplan? Onze
adviseurs denken graag met u mee.

Veiligheidsregio Zeeland
U kunt ons bereiken via 0118 – 421 100
of per e-mail omgevingsveiligheid@vrzeeland.nl

RUD Zeeland
U kunt ons bereiken via 0115-745 100
of per e-mail info@rud-zeeland.nl

GGD Zeeland
U kunt ons bereiken via 0113 - 249 400 of
per e-mail milieu-gezondheid@ggdzeeland.nl
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