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WAT BIEDT DE GGD OP HET GEBIED VAN EEN
GEZONDE LEEFOMGEVING EN DE OMGEVINGSWET?
Team Medische Milieukunde (MMK) van GGD Noord- en Oost-Gelderland biedt een aantal producten en diensten
op het gebied van een gezonde leefomgeving en de Omgevingswet. Deze lijst is niet uitputtend. Aanpassingen en
maatwerk zijn altijd in overleg mogelijk.

1.

VOORLICHTEN OVER DE GEZONDE LEEFOMGEVING EN GEZONDHEID IN DE
OMGEVINGSWET
Wij verzorgen voorlichting over gezondheid en de Omgevingswet en de gezonde leefomgeving door: deelname aan ‘expertsessies’, ‘ateliers’; ‘verdiepingssessies’ etc.,
presentaties, deelname aan een ‘infomarkt’, informeren d.m.v.: factsheets, infographics,
resultaten van regionale onderzoeken, e-magazine etc.

2.

ORGANISEREN EN BEGELEIDEN ‘EXPERTSESSIES’, ‘ATELIERS’, ‘VERDIEPINGSSESSIES’
ETC.
Naast deelname (zie 1), kunnen wij ook dergelijke sessies samen met de gemeente
organiseren, inhoudelijk voorbereiden en begeleiden.

3.

ORGANISEREN VAN WORKSHOPS VOOR PROFESSIONALS
Wij kunnen een workshop voor professionals organiseren, eventueel in combinatie
met 2. Team MMK kan bijvoorbeeld workshops geven over de Quickscan Gezonde
Leefomgeving of de Leefplekmeter (eventueel met een ‘wijkschouw’).

4.

BESCHIKBAAR STELLEN EN DUIDEN VAN DATA EN KAARTMATERIAAL
Wij beschikken over data en kaartmateriaal en kunnen u helpen met het duiden van de
data. Bijvoorbeeld data en kaartmateriaal (GIS) op het gebied van de volgende
thema’s: luchtkwaliteit, veehouderijen, geluid, hitte, groen en bewegen. Daarnaast is de
Gezondheidsmonitor (volwassenen & ouderen, jeugd- en kindermonitor) en belangrijke
databron. Op basis hiervan kunnen wij een ‘infographic gezonde leefomgeving’ voor de
gemeente maken.

5.

DEELNEMEN AAN PROJECT- OF WERKGROEP EN/OF ‘OMGEVINGSTAFEL’
Door deelname aan een project- of werkgroep en/of ‘omgevingstafel’ kunnen wij een
structurele bijdrage leveren. Hierdoor is gezondheid niet alleen een afweging in het
uiteindelijke beleid, project of initiatief, maar dit draagt er ook aan bij dat ambtenaren
van verschillende domeinen deze afweging zich eigen maken.

6.

MEEDENKEN/SCHRIJVEN RUIMTELIJK BELEID EN VERGUNNINGEN
Wij denken het liefst in een vroeg stadium met uw gemeente mee over welke plek gezondheid in het ruimtelijke beleid heeft (zie 5). Dit zorgt voor het eerder signaleren van
kansen en voor een tijdsbesparing later in het proces. Ook bevordert dit de integraliteit

van het ruimtelijk beleid. Team MMK denkt en/of schrijft graag mee bij de volgende
instrumenten: omgevingsvisie, omgevingsplan, programma’s en omgevingsvergunningen.
7.

THEMAGERICHT MEEDENKEN OVER VERSCHILLENDE BELEIDSTHEMA’S
Naast een bijdrage aan de standaard instrumenten kunnen wij ook gericht meedenken
over verschillende beleidsonderwerpen, zoals: luchtkwaliteit, veehouderijen, geluid,
klimaatverandering en -adaptatie, groen en bewegen.

8.

MEEDENKEN OVER DE IMPLEMENTATIE VAN RUIMTELIJKE INTERVENTIES TER
BEVORDERING (EN BESCHERMING) VAN GEZONDHEID
Wij kunnen ondersteunen bij de implementatie van beleid en/of bij de verkenning van
mogelijke strategieën ter bevordering of bescherming van de gezondheid. Ruimtelijke
interventies zorgen bijvoorbeeld voor beïnvloeding van het beweeggedrag van inwoners,
of het rookvrij maken van de omgeving. Een integrale samenwerking, zowel intern als
met de gemeente, is hierin het uitgangspunt. Wij kunnen ook de monitoring en evaluatie
van dergelijke interventies uitvoeren.

9.

UITVOEREN OF ONDERSTEUNEN VAN ONDERZOEK
Wij kunnen, naast het leveren en duiden van data (zie 4), ook onderzoek doen of onderzoek ondersteunen. Ons Evaluatiebureau heeft de expertise in huis om tot een heldere
onderzoeksvraag te komen en het gehele proces te begeleiden en/of uit te voeren.
De data uit de Gezondheidsmonitor vormen hierbij een belangrijke bron. Door middel van
een steekproefophoging is het mogelijk om wijkcijfers te verkrijgen, daarnaast is er de
mogelijkheid om aanvullende vragen (over de leefomgeving) op te nemen bij de 4-jaarlijkse Gezondheidsmonitor.

10. DETACHERING
Wij kunnen ook een bijdrage leveren die structureler van aard is, door middel van een
intensiever adviestraject op basis van tijdelijke inzet. Dit omvat een combinatie van de
bovenstaande diensten en producten. Eventueel kunnen wij ook projectleiding verzorgen.
Zodoende krijgt gezondheid een plek in het beleid en uitvoering én ‘in de hoofden’ van
de ambtenaren van de verschillende domeinen. Zodoende krijgt gezondheid een plek
in het beleid en uitvoering én ‘in de hoofden’ van de ambtenaren van de verschillende
domeinen.

MEER INFORMATIE
Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Omgevingswet
van Medische Milieukunde:
Regio Achterhoek
Anna Jansen: a.jansen@ggdnog.nl / 088 - 443 30 82
Regio Noord-Veluwe
Lex Groenewold: l.groenewold@ggdnog.nl / 088 - 443 33 18
Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe
Marc van der Ploeg: m.vanderploeg@ggdnog.nl / 088 - 443 32 85

