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Aanleiding en vraagstelling advies

Aanleiding

Gezonde leefomgeving als doel in Omgevingswet: hoe 

operationaliseren?

Vraagstelling advies

Hoe kan het omgevingsbeleid voor het stedelijk gebied zo worden 

ingericht dat gezondheidswinst wordt geboekt? Wat vraagt het van 

de rijksoverheid en decentrale overheden om dit mogelijk te 

maken?
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Gevolgde aanpak

• Expertsessie over interventies gezonde stad, met professionals 

gemeenten, provincie, GGD, etc. betrokken bij pilots SGS en city 

deals 

• Creatieve sessies ontwerpen aan gezonde stad Eindhoven, 

Zwolle, Rotterdam 

• Diverse interviews en desk research

Afbeelding: Posad
Foto: Fred Ernst



Uitgangspunten advies

• Leefomgeving is van belang voor gezondheid van mensen

• Gezondheid: meer dan de afwezigheid van ziekten

• Gezondheidswinst = beschermen + bevorderen

• Gezonde leefomgeving is óók gezond binnenmilieu



Aanbevelingen

• Versterk omgevingsbeleid en benut instrumenten

• Kennisontwikkeling en ontwerpend onderzoek

• Versterk financiële basis en stuur op gezonde leefomgeving
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Aanbevelingen: beleid en instrumenten

1. Blijf inzetten op beschermingsspoor: Rijk, anticipeer op 

normaanscherping; Gemeenten, maak gebruik van 

mogelijkheden voor normaanscherpingen.

2. Zet in omgevingsbeleid sterker in op gezondheidsbevordering.

Afbeelding: 
Ministerie IenM



Aanbevelingen: beleid en instrumenten

3. Zoek meekoppelkansen met grote transitieopgaven.

4. Leg gedeelde ambities voor de gezonde leefomgeving vast in 

omgevingsvisies en benut instrumenten Omgevingswet.

5. Pas gezondheidsbevordering met voorrang toe in buurten met 

gezondheidsachterstand.

Afbeelding:
buro MA.AN



Aanbevelingen: kennisontwikkeling en 
ontwerpend onderzoek

6. Ontwikkel hulpmiddelen en zet in op ontwerpend onderzoek. 

7. Maak gezondheidsbevordering via interventies in de 

leefomgeving meer evidence-based en zet in op onderling leren 

via meerjarige pilots en onderzoeksprogramma’s.

Foto: Fred Ernst
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Aanbevelingen: financiering en sturing

8. Weeg bij beslissingen over investeringen in de leefomgeving 

ook de gezondheidsbaten mee, niet alleen het 

gezondheidsverlies. Betrek belanghebbende partijen bij 

uitkomsten en vervolgacties.

9. Maak mogelijk dat partijen die willen, ook mee kúnnen 

investeren in een gezonde leefomgeving. 
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Aanbevelingen: financiering en sturing

10.Doorbreek de fragmentatie bij overheidssturing op een gezonde 

leefomgeving en werk multidisciplinair.
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