
Specifieke vragen over Brandveilig Leven? 
Neem contact op via brandveiligleven@vrzeel-
and.nl 
Meer informatie over bijvoorbeeld de beroeps- 
en vrijwillige brandweer, de specialisaties 
binnen de brandweer en de verschillende 
brandweerposten in Zeeland op www.brand-
weerzeeland.nl 
Meer informatie over Geneeskundige Hulpver-
leningsorganisatie (GHOR) Zeeland op 
www.ghorzeeland.nl 
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GGD ZEELAND

Infectieziekte uitbraak en samenwerking 
bij crises

Infectieziekten heb je in alle soorten en maten. Sommige 
infectieziekten, zoals verkoudheid en griep, zijn onschuldig. 
Ze komen vaak voor en genezen snel. Maar er zijn ook 
uitbraken van infectieziekten die grotere gevolgen kunnen 
hebben voor het dagelijks leven of waarbij mensen of dieren 
ernstig ziek kunnen worden. 

De GGD heeft een team met gespecialiseerde artsen en 
verpleegkundigen om infectieziekten op te sporen, te 
bestrijden en te voorkomen. Vooral in crisissituaties werken 
zij daarbij nauw samen met de Veiligheidsregio en de 
Regionale Uitvoeringsdienst. 

36.432

GGD IN CIJFERS

consulten jeugdgezondheidszorg (kinderen 
0-13 jaar) in het (school)jaar 2017

5.600
gemiddeld unieke website 
bezoekers per maand

1.201
meldingen Veilig Thuis 2017

10
inzet crisiscoördinatie 2017

8.357
reisvaccinaties in 2017

305
medewerkers

Meer informatie

Onze relatiebeheerders zijn het eerste aanspreekpunt 
voor gemeenten. 

Oosterschelderegio: Renée Poelman
      renee.poelman@ggdzeeland.nl 
Walcheren en Zeeuws Vlaanderen: Arjan van Schaik
      arjan.vanschaik@ggdzeeland.nl  

www.ggdzeeland.nl 
www.activiteitenggdzeeland.nl.
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De GGD Zeeland werkt samen met andere partijen aan 
een gezond en veilig leven van alle Zeeuwen. In de Wet 
publieke gezondheid ligt vast welke taken gemeenten 
hebben als het gaat om beschermen van de gezondheid 
en veiligheid van haar inwoners. Dat zijn vooral taken op 
het terrein van collectieve preventie, infectieziektebe-
strijding en jeugdgezondheidszorg. Daarnaast bepalen 
gemeenten zelf wat ze voor hun gemeente verder nodig 
vinden om te doen. In ons digitale activiteitenboek zijn al 
onze wettelijke taken en aanvullende diensten opgeno-
men: www.activiteitenggdzeeland.nl.

De GGD zet in op samenwerking met partijen die nodig 
zijn om maximale gezondheidswinst te behalen. Altijd al 
werken we nauw samen met partijen zoals jeugd- en 
thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, kinderop-
vang, onderwijs en huisartsen. We moedigen onze 
professionals aan breed naar samenwerkingspartners te 
kijken, in de publieke en private sector. In het verlengde 
hiervan wordt verdere samenwerking onderzocht met 
het traject Zeeuwse samenwerking sociaal domein. 

Wie zijn wij?

Onze ambitie is van Zeeland een regio te maken waar 
mensen lang leven, zich vitaal voelen en waar iedereen 
meedoet. We werken vanuit het concept positieve 
gezondheid, waarbij gezondheid niet meer wordt gezien 
als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het 
vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en 
sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk 
de regie te voeren over hun leven. 

Ons doel is maximale gezondheidswinst voor de burgers 
van Zeeland. We maken onze interventies meetbaar of 
gebruiken bestaande inzichten om keuzes te kunnen 
maken die het meeste bijdragen aan de gezondheid van 
alle Zeeuwen. 

Waar staan we voor?

KENNISSESSIES

Gezond en veilig opgroeien 

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. 
Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zien alle 
Zeeuwse kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar. Ze kijken 
hoe het met een kind gaat en of het zich goed ontwikkelt. 
Ouders worden ondersteunt bij alle vragen, twijfels of 
zorgen over groei, ontwikkeling en gedrag. 

Maar wat als zij signaleren dat een kind niet zo’n veilige 
omgeving heeft om op te groeien? Sinds 2015 is Veilig 
Thuis Zeeland onderdeel van de GGD Zeeland. Zij zijn het 
advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kinderop-
vang. Wat is hun rol als het in een gezin niet goed gaat? 

!



De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert 
sinds 1 januari 2014 milieu- en veiligheidstaken uit 
namens de 13 Zeeuwse gemeenten, waterschap 
Scheldestromen en provincie Zeeland.
Wij zijn de omgevingsdienst voor een schoon en veilig 
Zeeland.

Wie zijn wij?
RUD Zeeland staat voor een schoon en veilig Zeeland. 
Wij werken daarom samen met de gemeenten, de 
provincie en het waterschap aan een schone en veilige 
werk- en leefomgeving. De RUD doet dit klantvriendelijk, 
professioneel, doelmatig en conform vastgelegde 
kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.

RUD Zeeland verleent omgevingsvergunningen milieu, 
beoordeelt milieumeldingen en ziet toe op de naleving 
van milieuregelgeving. Hieronder valt onder andere ook 
toezicht op groene wetten, bodemsanering, luchtvaart, 
vuurwerk en zwembaden.

Als we tijdens inspecties onvolkomenheden constateren 
of overtredingen, treden we handhavend op (eerst 
waarschuwen, daarna zo nodig opleggen van sancties).

Vergunningen, toezicht en handhaving

De uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 
op milieugebied (de VTH-taken) is in de Wet algemene 
bepalingen (Wabo) geregeld. De VTH-basistaken zijn verplicht 
door de gemeenten in mandaat opgedragen aan de omgevings-
diensten, waaronder RUD Zeeland. 

Daarnaast is een vernieuwde integrale aanpak van het 
omgevingsrecht (milieu, gezondheid, bouwen, wonen, natuur 
e.d.) voorzien in de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. 
Deze wettelijke ontwikkelingen vergen een andere houding van 
en (nog) meer samenwerking met de diverse overheden en 
organisaties (provincie, gemeenten, waterschap, GGD, VRZ en 
RUD Zeeland met name).

De Omgevingswet 

In de loop van 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Twee 
van de verbeterdoelen van de wet zijn: een meer samenhan-
gende benadering van de fysieke leefomgeving en het 
vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte door deze te 
benutten. In de kennissessie wordt aan de hand van een 
fictieve casus besproken hoe deze verbeterdoelen kunnen 
worden bereikt. 

In de sessie proberen we te achterhalen wat wij in Zeeland 
de belangrijkste regels voor samenwerking vinden. Daarnaast 
proberen we te ontdekken wat de kwaliteiten zijn van iedere 
organisatie en hoe we deze kunnen inzetten.

8.750

RUD IN CIJFERS

bedrijven, waarvan 187 bedrijven 
met een hoog risico

1.800
jaarlijkse integrale 
controles

10/15
bodemverontreinigde locaties 
worden per jaar verwerkt

€ 10
miljoen begroting 

16
Natura 2000-gebieden 
Toezicht & handhaving

91
fte aan medewerkers

ISO
-gecertificeerd 
sinds 2017

Meer informatie
Ga voor meer informatie over RUD 
Zeeland naar www.rudzeeland.nl of neem 
contact op via info@rud-zeeland.nl

REGIONALE UITVOERINGSDIENST (RUD) ZEELAND

KENNISSESSIES!

Waar staan we voor?

Wat doen wij?



VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND

De veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal 
bestuur en heeft een (bij wet verplichte) gemeenschap-
pelijke regeling als juridische grondslag. Via deze Wet 
veiligheidsregio's is elke gemeente deelnemer en 
daardoor medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke en 
organisatorische aansturing van de veiligheidsregio.

Iedereen in Zeeland mag van de Veiligheidsregio Zeeland 
(VRZ) verwachten dat we de risico’s en bedreigingen in 
de regio in beeld hebben. We maken inwoners en 
bezoekers niet alleen bewust van deze risico’s, maar 
bieden hen ook handelingsperspectieven hoe ze hiermee 
om kunnen gaan. Alleen met elkaar zijn we in staat om 
risico’s, gevaren en dreigingen te voorkomen of als dat 
niet lukt de gevolgschade te beperken.

Als er dan toch wat misgaat, dan staan wij als professio-
nele hulpverleners met onze ketenpartners paraat. We 
bieden hulp, vakmanschap en ondersteuning waar het 
nodig is. Zelfredzaamheid en samenredzaamheid spelen 
daarin een belangrijke rol. Wij kunnen het als hulpverle-
ners niet alleen.

Wie zijn wij en waar 
staan we voor?

Veiligheidsregio Zeeland is een veelzijdige organisatie 
met twee thema’s: ‘risico’s voorkomen en beperken’ en 
’(ver)helpen en herstel’. Hieruit komt de missie voort: 
‘Samen sterk voor een veilig Zeeland’. De organisatie 
bestaat uit de Meldkamer, Risico- en Crisisbeheersing, 
Brandweer, GHOR en ondersteunende afdelingen.

Veiligheidsregio Zeeland heeft de regie op en leider-
schap in het fysieke veiligheidsdomein. We zijn de spin in 
het web van een netwerkorganisatie die de veiligheids-
partners verbindt in samenwerkingsplatforms. Via allerlei 
kanalen verzamelen we informatie. We analyseren die en 
zorgen ervoor dat relevante kennis en kunde beschik-
baar is voor onze hulpverleningsorganisatie als geheel 
én onze partners. We faciliteren verbindingen en 
stimuleren het aangaan van slimme vormen van 
samenwerking tussen de kolommen in het fysieke 
veiligheidsnetwerk, de gemeenten, het bedrijfsleven en 
de Zeeuwse samenleving. Dit doen we door het sluiten 
van coalities en het aangaan van allianties of co-produc-
ties. We maken hierbij gebruik van moderne technieken 
en van de kennis en innovaties die samen met de 
samenleving, het bedrijfsleven en onderwijs- en 
onderzoeksinstituten worden ontwikkeld. We bereiden 
ons voor op bekende en (nog) onbekende risico’s en we 
spelen in op relevante ontwikkelingen in onze omgeving. 
Dit alles vormt het fundament om met elkaar te zorgen 
voor een Zeeuwse samenleving die samen redzaam is.

Als het toch fout gaat, dan staan onze goed voorbereide 
professionals paraat. Dan werken we als operationele 
diensten samen, vangen we de gevolgen van een 
incident op en zorgen ervoor dat Zeeland snel weer 
terugveert in de oude situatie. De kennis en ervaring die 
we opdoen, brengen we weer terug in onze organisatie 
en ons netwerk. Zo sluiten we de cirkel.

Wat doen wij?

De brandweer in al zijn facetten
Veiligheidsregio Zeeland kent een beroeps- en vrijwillige brand-
weer. De beroepsbrandweerlieden hebben hun brandweerbaan als 
hoofdberoep. De brandweervrijwilligers hebben in het dagelijks 
leven een andere baan en zijn op afroep beschikbaar. Zij krijgen 
dezelfde opleiding als de beroepsbrandweer en ontvangen een 
vergoeding voor hun inzet en tijd. Zeeland kent ook negen 
jeugdbrandweerploegen.

Zeeland telt vier hoofdlocaties van de brandweer waar overdag 
beroepsbrandweermensen geconsigneerd zijn voor uitruk 
(dagbezetting): Goes - Oranjeweg, Borssele, Middelburg - 
Stromenweg en Terneuzen - Koegors. In de periode 
avond-nacht-weekend dragen vrijwilligers de zorg voor de uitruk. 

De overige 60 posten zijn ’24/7’-vrijwilligersposten. Zeeland kent 
geen 24-uurs beroepsdienst. De taken van de brandweer zijn 
vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio's. 

Er zitten veel aspecten aan het ‘vak’ van vrijwilliger: arbeidsver-
houding, opleidings- en oefenverplichting, daadwerkelijk optreden 
en thuisfront. 

Extreem weer en samenwerken bij crisis
Regen, windstoten, hevig onweer, sneeuw en ijzel of extreme 
hitte: ook in Zeeland hebben we steeds vaker te maken met 
extreme weersomstandigheden. Met name ouderen, chronisch 
zieken en mensen met overgewicht kunnen serieuze gezond-
heidsklachten krijgen bij extreme hitte. Ze hebben sneller last 
van vermoeidheid, concentratiestoornissen, uitdrogingsver-
schijnselen, huidproblemen of krijgen problemen met hun 
ademhaling of bloedcirculatie.

Daarnaast leidt langdurige hitte én weinig neerslag vaak tot 
droogteproblemen. Het risico op natuurbranden in bossen en 
duingebieden neemt daardoor toe. Ook de waterkwaliteit wordt 
minder door bijvoorbeeld blauwalg.

De hulpdiensten wachten bij de voorspelling van extreem weer 
niet tot ze daadwerkelijk moeten optreden, maar starten 
vroegtijdig met de (multidisciplinaire) voorbereiding.

Vragen na deze kennissessies? Dan kunt u terecht bij de 
brandweer en/of crisisbeheersing via:
bestuursondersteuning@vrzeeland.nl 

1.100

VRZ IN CIJFERS

adviezen brandveiligheid 
en brandveilig gebruik

100.000
bezoekerssessies website 
Zeelandveilig.nl per jaar

50
adviezen omgevingsveiligheid

800
controles op (brand)veiligheid)

3.400
alarmeringen dat per jaar 
binnenkomt op de 
meldkamer

64
brandweerposten

200
beroepsmedewerkers

Meer informatie

Meer informatie over gevaren in Zeeland en 
hoe je daar op voor te bereiden op:
 www.zeelandveilig.nl 

Meer informatie over Veiligheidsregio Zeeland 
als organisatie op:
www.veiligheidsregiozeeland.nl 

Specifieke vragen over Brandveilig Leven? 
Neem contact op via: 
brandveiligleven@vrzeeland.nl 

Meer informatie over bijvoorbeeld de beroeps- 
en vrijwillige brandweer, de specialisaties 
binnen de brandweer en de verschillende 
brandweerposten in Zeeland op 
www.brandweerzeeland.nl 

Meer informatie over Geneeskundige Hulpver-
leningsorganisatie (GHOR) Zeeland op 
www.ghorzeeland.nl 

1
GRIP-incident per maand 
waarbij multidisciplinair 
wordt opgetreden

1.100
brandweer vrijwilligers

20
BRZO-inspecties
per jaar

100
adviezen per jaar 
evenementenveiligheid

€ 34
miljoen begroting 
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KENNISSESSIES!




