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Scope  

 “Kijken, vergelijken en nieuwe inzichten verwerven.”….. 
Samen wijzer worden! 

 

 Samenhang ketensamenwerking en participatie. 

 

 Samenhang Opgave Omgevingswet met andere opgaven. 

 

 Wat doen we in Groningen en waarom? 
 Beleid: Structuurvisie Eemsdelta 

 Organisatie: Regionale Platform Omgevingswet 

 Informatie: Gegevensknooppunt Groningen 

 



  Ketensamenwerking? 

 Wat is het? Hebben we het over hetzelfde? 

 

 

 Relatie tussen ketensamenwerking, integraliteit 

en participatie? 



  

Gemeentelijke herindeling 

 



  
   Openheid, transparantie 
 Innovatie    
                 Samenspel            Gebruiker centraal  
      Vertrouwen                 
Participatie  Flexibiliteit                  
     
        Informatie beschikbaar           Gebiedsgerichte aanpak  
           
      Ruimte voor ontwikkeling       
    Kwalitatief goede dienstverlening 
    
       Snelheid  
                     1 overheid 

Wat de samenleving verwacht…. 



   
… en wat dat vraagt van onze organisaties….  

• Minder regels, kortere procedures 

• Integrale en samenhangende benadering 

• Ruimte voor ontwikkeling  

• Waarborgen van kwaliteit   

• Flexibiliteit en maatwerk 

• Vertrouwen bieden 

• Samenwerking in de organisaties en in de  

• keten/het netwerk 

• Omgevingsinformatie delen 

• Vroegtijdige burgerparticipatie 



  
Samenwerking:  
hart van de opgaven 



  Van 1 loket naar  

structuurvisie 



  Structuurvisie Eemsdelta 

 Sturen op cumulatie van milieueffecten 

 Geluid, geur, veiligheid kritisch 

 Vertaling naar gezondheidsscores (GES) 

 

 Basis voor selectie: Wat kan wel of niet? 

 

 Draagvlak en juridisch verankerd. 



  Regionale Platform 
Omgevingswet 

 Gemeenten 

 Waterschappen 

 Provincie 

 Rijkswaterstaat 

 Omgevingsdiensten 

 Veiligheidsregio 

 GGD 



Regionale Platform 
Omgevingswet 

 Alle ketenpartners betrokken. 

 Samenwerken bij implementatie 

• Ervaringen en informatie delen; 

• Samenwerken bij opleiding; 

• Afspraken maken over afstemming beleid; 

• Pilots; 

 Groeimodel en voorinvestering!! 



  
Gegevensknooppunt Groningen 

 Door samenwerking eenvoudiger data / informatie delen 

 Efficiënt verzamelen en verbinden van beschikbare data 

 Tijdig, actueel en volledig beschikbaar stellen 

 Vraaggericht  

 Ontwikkeling stap voor stap 

 

 



  

Deelnemende  
organisaties 



  
Resultaat 



  

 Organisaties in de regio onderling en 

landelijke organisaties: ketensamenwerking 

 

 Bestaande voorzieningen en 

ontwikkelingen zowel regionaal als 

landelijk: basisvoorziening 

 

 Databronnen: een vraagbaak/instrument 

voor de fysieke leefomgeving 

 

Rol GKG 



  
Transparante  

overheid 



  Gegevensknooppunt Groningen 

• De kracht zit in de regio; landelijke ontwikkelingen 

moeten dit ondersteunen en versterken. 

• Basis leggen onder het DSO. 

• Denken vanuit community in plaats van systeem. 

– Ieder blijft baas over eigen informatie. 

– Samenwerking levert energie en kwaliteit op! 

 

 



  Samen wijzer ? 

? 


