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Aan welke begrippen denken jullie bij leefomgeving en gezondheid?



Antwoorden van deelnemers II:

Aandeslag: Omgevingsvisie en gezondheid  | 20 januari 2021
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Aan welke begrippen denken jullie bij leefomgeving en gezondheid?

• Omgeving die gezondheid bevordert

• Adequaat woon- en leefklimaat

• Meer mossen en algen terug in onze natuur: 

betere luchtkwaliteit & meer groen = mentaal & 
fysische gezondheid bevorderend

• Omgeving die uitnodigt om te bewegen. 

• Uitdagende elementen om te bewegen

• Groene omgeving waar je kunt sporten en 

bewegen

• Bewegen en toegang tot groen

• Inzicht in milieueffecten op gezondheid 
bewoners

• Mogelijkheden en stimuleren van bewegen

• Buitenruimte en binnenruimte, hoe die 
bijdrage aan of schadelijk zijn voor 
gezondheid

• Optimale maatschappelijke deelname als 

opmaat naar positieve gezondheid

• Een omgeving die uitnodigt tot bewegen, en 

vrij is van overlast in welke vorm dan ook

• Je prettig voelen in een omgeving



Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een toekomstvisie, die wordt vastgesteld door de gemeenteraad. 

→ Lokaal maatwerk en gebiedsgericht

De visie bevat kernopgaven en ambities op hoofdlijnen

→Opgaven in samenhang oppakken

Wat zijn onze maatschappelijke doelen? Hoe kunnen we de Omgevingswet toepassen om 
die doelen te realiseren? 

→ Burgerparticipatie

Vraagstukken staan centraal en niet de domeinen van de gemeente. 

->Integraal werken
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Maatschappelijke doelen Omgevingswet

Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een 
goede omgevingskwaliteit, 

en

Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling 
van  maatschappelijke behoeften.

➢ Beschermen van gezondheid (milieufactoren)

➢ Bevorderen van gezondheid (leefstijlfactoren)

Normen borgen basisniveau

Integrale benadering

(Nog) niet genormeerde gezondheidsaspecten betrekken bij afweging
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Gezonde leefomgeving
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Een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en 
logisch zijn, en waar negatieve invloed op gezondheid zo klein mogelijk is.

Elementen voor een gezonde leefomgeving

❑ uitnodigen tot bewegen (wandelen, fietsen, spelen)

❑ elkaar ontmoeten, ontspannen

❑ een goede milieukwaliteit (lucht, geluid)

❑ klimaatbestendigheid (zoals meer groen voor tegengaan hitte- en wateroverlast) 

❑ goede toegang tot voorzieningen
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Relevantie Gezondheid in Leefomgeving
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Luchtverontreiniging
Geluid

Roken op schoolpleinen
Toegankelijkheid

ongezond voedsel, etc.
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Meer druk op de leefomgeving
door coronamaatregelen
● Meer aangewezen op directe leefomgeving

● Corona leidt tot toename van eenzaamheid, bewegingsarmoede 

en stress; leefomgeving kan bijdragen aan oplossing

● Corona verandert manier waarop we verplaatsen:

– Meer thuiswerken

– Minder OV

– Wandel- en fietsbehoefte verandert (meer overdag, minder 

woonwerkverkeer, zomer-winter)

● Meer behoefte aan ruimte in de buurt voor bewegen , 

ontspannen en ontmoeten.
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Agendasetting Stappenplan (1/5)

10

Stap 1: Start een kernteam “gezondheid en de omgevingswet”

Welke plek heeft gezondheid nu, wat willen we?

● Denk hierbij na over je strategie: 

➢ Health in all policies

➢ Gezondheid als seperaat thema

➢ Gezondheid slim meekoppelen

! Gezondheid hoeft niet overhand te hebben: moet wel overwogen worden: 

Ook belanrijk voor Omgevingsplan!

Tip: Vorm een duo: combinatie fysiek én sociaal domein!
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Agendasetting stappenplan(2/5)
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Stap 2: Inventariseer welke externe partijen er betrokken zijn
● Gemeente:

– Belangenafweger, beslisser 

– Eindverantwoordelijk publieke gezondheid (Wet Publieke Gezondheid, WPG)

– Zowel sociaal als fysiek domein

● GGD, Veiligheidsregio, Waterschappen, Omgevingsdiensten, etc
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Agendasetting stappenplan(3/5)
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Stap 3: Leer samenwerkingspartners kennen en werk samen

● GGD (uitvoerder WPG)

– Maatwerk leveren door als gezondheidsadviseur vroeg aan tafel te zitten bij 
ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving

– Inzetten van tools om behoeften gezondheid inzichtelijk te maken

– Ondersteuning bij visievorming en randvoorwaarden gezondheid (rol in beleidsprocessen)

– Ondersteuning bij burgerparticipatie, onrust of potentiele blootstelling in de regio (rol in 
risicocommunicatie)

– Overige adviezen: bijv. advisering groenplannen; kansen én risico’s zien

● RIVM: ondersteuning gemeenten en GGD met kennis, vaardigheden en instrumenten, 
regionale betrokkenheid
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Agendasetting stappenplan (4/5) 
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Stap 4: Zorg voor actuele cijfers/data
● Lokaal

● Landelijk

Stap 5: Maak urgentie gezonde leefomgeving zichtbaar
● Kwalitatief: bijv. kernwaardendocument, inspiratie, pilots en voorbeelden

● Kwantitatief: milieucijfers, belevingscijfers

● Instrumenten: GO!, Leefplekmeter

● Procesinfo: agendasetting, integraal werken

www.gezondeleefomgeving.nl
www.loketgezondleven.nl
www.atlasleefomgeving.nl
www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl
www.monitorgezondheid.nl/
www.cbs.nl
www.volksgezondheidenzorg.info/
www.allesoversport.nl

Aandeslag: Omgevingsvisie en gezondheid  | 20 januari 2021

http://www.gezondeleefomgeving.nl/
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http://www.monitorgezondheid.nl/
http://www.cbs.nl/
http://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/atlas-vzinfo/uitgelicht#!node-kaarten-op-wijkniveau
http://www.allesoversport.nl/


Leefplekmeter
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GO! Methode

Praatplaten bij 
kernwaardenInstrumenten
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Agendasetting stappenplan (5/5)
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Stap 6: Agendeer gezondheid
● Wat levert het betrekken van gezondheid op?

● Zoek verbinding met andere thema’s zoals energietransitie, klimaatadaptatie, 
woningbouwopgaven, eenzaamheid, langer thuis blijven wonen, etc.

Stap 7: Werk samen met bewoners
● Participatie zorgt ervoor dat bewoners zich meer betrokken voelen: mensen maken de 

omgeving

● Gebruik hier je sociaal domein!
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Dank voor uw aandacht!

● Vragen?

Karlien van den Hout

karlien.van.den.hout@rivm.nl

TIP:

Werkconferentie Gezonde Leefomgeving 25 maart
GGDGHOR Nederland, VNG en RIVM

● Integraal werken aan gezondheid

● Voorbeelden

● Planregels en gezondheid

16
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Omgevingsvisie en gezondheid 

Toegelicht door Thijs Sommers adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij RHDHV 
In samenwerking met Jessica de Vrees – gemeente Nuenen 

20 januari 2020

Gezondheid als verbindende factor, 

omgevingsvisie Nuenen  



28 October 2020

Gezondheid in de omgevingsvisie 
◼ ‘Nieuw’ thema in omgevingsbeleid, voor 

iedereen een zoektocht  
◼ Sleutel zit in integraal werken:

◼ Gezondheidsbescherming (milieu, 
externe veiligheid) én 
Gezondheidsbevordering (bijv. 
beweegvriendelijke omgeving) 

◼ Samenwerking fysiek domein en 
sociaal domein (inwoners maken dit 
onderscheid niet)

◼ Dwarsverbanden met andere 
opgaven in de leefomgeving
◼ Bijvoorbeeld klimaatadaptatie en 

biodiversiteit 
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28 October 2020

Huidige situatie, trends en ontwikkelingen 
◼ Kwaliteiten van Nuenen: groen, dorps, rustig en gezellig
◼ Quick scan gezondheid: luchtkwaliteit en geluid scoren relatief het slechts 
◼ Trends en ontwikkelingen: vergrijzing, individualisering, zelfredzaamheid (sociaal 

domein), klimaatverandering, mobiliteitstransitie
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28 October 2020

Gezondheid als verbindende factor 
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28 October 2020

Van visie naar programma en omgevingsplan

◼ In de omgevingsvisie worden de speerpunten voor gezondheid benoemd, gekoppeld 
aan de vier integrale opgaven en ruimtelijke keuzes. Visie richt zich, op: 
◼ Hoofdlijnen van het beleid 
◼ Gericht op (midden)lange termijn
◼ Integraal afgewogen in relatie tot andere opgaven fysieke leefomgeving 

◼ Uitwerking en regels in programma respectievelijk omgevingsplan
◼ Wat kan ‘door’ naar programma en omgevingsplan?   
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28 October 2020

Voorbeeld beleidsdoorwerking gezondheid  

Omgevingsvisie Programma gezondheid Omgevingsplan 

Vastleggen Ambitie
• Gezondheid als verbindende factor, 

zowel bevorderen als beschermen 
• Benoemen van de speerpunten 

gekoppeld aan opgaven fysieke 
leefomgeving 

(voorbeeld Omgevingsvisie Nuenen) 

Uitwerking van beleid 
• Concretisering / kwantificeren van de 

doelen
• Benoemen van concretere projecten 

en in te zetten middelen en 
instrumenten 

Toedeling functies aan locaties
• Bijv.  ruimtereserveringen voor sport 

en maatschappelijke voorzieningen

Kaderstellend
• Voor programma, omgevingsplan en 

projecten in de fysieke leefomgeving 

Governance en sturing 
• Samenwerking  met 

uitvoeringspartners, stakeholders 
(zoals bedrijven) en inwoners 

• Participatie

Regelen van activiteiten 
• Bevorderen: regels die bijvoorbeeld 

mantelzorgwoningen, en 
ontmoetingsplekken faciliteren. 

• Beschermen: regels voor geur, geluid 
(wettelijk minimum of WHO norm?), 
externe veiligheid (relatie energie- en 
warmtetransitie!), bodem- en 
waterkwaliteit. 



28 October 2020

Vragen en discussie 

◼ Waar vinden andere gemeenten de balans tussen visie en uitwerking?
◼ Eerst apart beleid/programma’s maken voor overkoepelende thema’s als gezondheid 

en duurzaamheid, of deze direct meenemen in alle andere programma’s? 

◼ Hoe voorkomen we dat er met een programma weer sectoraal in een ‘hokje’ wordt 

gewerkt? 

24



28 October 2020

Laat u inspireren met meer 
voorbeelden van de Omgevingswet 
en maatschappelijke opgaven. 
Voor meer informatie neem contact 
met ons op. 

25

@RHDHV_NL

linkedin.com/company/royal-haskoningdhv ◼ Thijs Sommers 
◼ 088 348 38 03 
◼ 06 83 13 46 43

◼ thijs.sommers@rhdhv.nl

https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/diensten/diensten-van-a-tot-z/omgevingswet-en-overheden/6914


Omgevingsvisie Maastricht 2040

Webinar Omgevingsvisie & Gezondheid

Pascal Wauben, planoloog gemeente Maastricht

20 januari 2021



Fase

Tijd

Dialoogronde

Product

Juli 2017 Februari 2018 September 2018 Juli 2019 Q4 2020

1 2 3 4

1 2 3 4

Verkenning van  
de opgaven

Discussienotitie  
Omgevingsvisie

Ontwerp Omgevingsvisie Omgevingsvisie 
(raadsbesluit)

Omgevingsvisie: planning



Omgevingsvisie: participatietraject



Omgevingsvisie: maatschappelijk debat



2.. CO NTEXT ENI ANAllYSE

Waar staan we
& wat l,omt er- - -

op ons af?



Omgevingsvisie deel 1: waar staan we en wat komt op ons af?

Onderdeel Vijf grote algemene opgaven

Economie (1) Versterken van de agglomeratiekracht van de (Eu)regio

Samenleving (2) Werken aan een inclusieve samenleving

Fysiek
(3) Anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering
(4) Vormgeven van de energietransitie richting een CO2-neutrale samenleving

Openbaar bestuur (5) Verbeteren van de relatie tussen overheid en samenleving







,.._

Wat zijn deSKoJ
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oel<





Omgevingsvisie ‘Gezond en Leefbaar’ – samen en zelfredzaamheid1



Omgevingsvisie ‘Gezond en Leefbaar’ – samen en zelfredzaamheid - ontmoetingsplekken1



Omgevingsvisie ‘Gezond en Leefbaar’ – samen en zelfredzaamheid – sturen envolgen1



Omgevingsvisie ‘Gezond en Leefbaar’ – samen en zelfredzaamheid – hardware ensoftware1



Ruimtelijk streefbeeld1



Omgevingsvisie ‘Gezond en Leefbaar’ – beschermen2



Omgevingsvisie ‘Gezond en Leefbaar’ – gezonde leefstijl3



Omgevingsvisie ‘Gezond en Leefbaar’ – principes en maatregelen3



Omgevingsvisie ‘Gezond en Leefbaar’ – principes en maatregelen3



11.m

Hoe ziet de fysieke 
leefomgeving van  
Maastricht er in  
2 0 4 0 uit? . -



1. Raamwerk 2. Twaalf gebiedsprofielen





Bedankt voor
uw aandacht.

omgevingswet@maastricht.nl

mailto:omgevingswet@maastricht.nl


Analyse omgevingsvisies
O.a. op basis van interpretatie interview Gemeente Groningen

Maarten Cornelissen
20 januari 2021



Analyse omgevingsvisies | 20 januari 2021

Introductie onderzoek
 Methode: Analyse van omgevingsvisies 
 Doel: Vinden van succesfactoren voor en goede voorbeelden van 

omgevingsvisies
 Resultaat: Webinarserie Aan de slag met de Omgevingswet en Royal 

HaskoningDHV

 Maar ook: Een interview met gemeente Groningen

50



Analyse omgevingsvisies | 20 januari 2021

De Groningse omgevingsvisie (2018)
 Leefkwaliteit centraal als samenbindend thema
 Waarom?  Gezondheid en geluk op nummer 1 tijdens participatie  belangrijke 

voorwaarde voor hoge leefkwaliteit
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Analyse omgevingsvisies | 20 januari 2021

Resultaten

 Bewustzijn dat gezondheid belangrijk is, ook voor het fysieke domein
 Gezondheid staat nu op de kaart, het collegeprogramma begint ermee
 Leefkwaliteit is belangrijk in elk project
 Ontstaan van een sterk netwerk

 Uitgeroepen tot gezondste stad van Nederland 
door Arcadis
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Succesfactoren

 Capaciteit voor rol als aanjager en regiehouder
 Proactieve en aanjagende rol van de GGD
 Structurele, intensieve samenwerking met kennisinstellingen
 Visie gedragen door raad en college
 Gedragen door de bevolking en tastbare verbetering in de wijk

53



20 januari 2021

Vijf aandachtspunten

Gezondheid in de 
omgevingsvisie
Maarten Hoorn, Platform31



- Aanleiding

- Omgevingswet: theorie

- Vijf voorbeelden van omgevingsvisies

- Ingrediënten voor een gezonde visie

Vandaag



20 januari 2021

Gezondheid & fysieke 
leefomgeving

Aanleiding



Verbinden gezondheid en ruimte
• Vanuit GezondIn: gezondheidsverschillen & fysieke leefomgeving
• Gezondheid expliciet in Omgevingswet opgenomen

Eerdere activiteiten
1. Gezondheid staat centraal
2. Eén gezondheidsthema voorop
3. “Meekoppelen” van gezondheid

Omgevingsvisie belangrijk instrument
• Quickscan
• Interviews

Aanleidingen

Naar: KuiperCompagnons



• Landelijke nota gezondheidsbeleid

• Vier gezondheidsvraagstukken:
A. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving
B. Gezondheidsachterstanden verkleinen
C. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
D. Vitaal ouder worden

Koppeling ruimte en gezondheid
vanuit gezondheidsbeleid

5
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Gezondheid en 
Omgevingswet

Theorie



Vanuit Ruimte bezien: Onderwerpen Omgevingsvisie 
door Plan Bureau Leefomgeving (PBL)

Gezondheidsbescherming

Kwetsbare ouderen

Gezondheidsbevordering

Sociaaleconomische 
gezondheidsachterstanden



Gezondheid: minder verschil?
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Vijf omgevingsvisies
in vijf smaken

Omgevingsvisies & gezondheid



Vijf omgevingsvisies, vijf smaken

Zwolle

Súdwest-Fryslân

Gennep

Deventer

Maastricht



1.Framing van gezondheid / ‘gezond verhaal’

2.Proces: intern 

3.Proces: extern

4.Vertaling van gezondheid naar gebieden

5.Van visie naar uitvoering

Ingrediënten voor een ‘gezonde’ visie



2020 | versie 1.0 | website | 

'Omgevingsvisie 1.0', voor en door ús

mienskip’

• Gezondste gemeente van (Noord) 
Nederland, geluk en brede welvaart op 1

• SDG's als thematisch kompas en kader

Súdwest-Fryslân



Gennep

2019 | vastgesteld | 111 pagina's | 

'Samen maken we Gennep'

• Ambitie: gezondste regio van NL

• Vier speerpunten, gezondheid 
verweven

• Deelgebieden met 'dashboards’, 

link met dorps- en wijkplannen





2020 | vastgesteld | 128 pagina's 

(deel 1) | 'Koester de Balans. 

Omgevingsvisie Maastricht 2040'

• Inclusiviteit als één van de 5 
opgaven

• Thema 'gezond & leefbaar': positieve 
insteek, 10 principes en maatregelen 
('tussenniveau’)

Maastricht



2019 | vastgesteld | 84 pagina's | 

'Omgevingsvisie Deventer'

• Trendrapport als basis

• 'Noaberschap' alias inclusiviteit

• Van initiatief naar realisatie: 
'carrousel'

Deventer



2020 | ontwerp | 117 pagina's | 'Mijn 

Zwolle van morgen'

• 'Het Huis van Zwolle' als basisfilosofie, 
gezonde leefomgeving is thema

• Kompas 'Zwolle gezond' als middel 
voor monitoring en afwegingen

• Vragen bij het ontwerp van de 
buitenruimte

Zwolle
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Vijf basisingrediënten

Het recept



1.Framing van gezondheid(sachterstanden) / ‘gezond verhaal’

2.Proces: intern 

3.Proces: extern

4.Vertaling van gezondheid naar gebieden

5.Van visie naar uitvoering

Ingrediënten voor een ‘gezonde’ visie



1 Framing gezondheid

• Vertel een duidelijk verhaal 
• Breed: Mienskip of Noaberschap
• Specifiek: analyse Gennep

• Gebruik bestaand materiaal
• Breed: algemene trendrapporten 
• Specifiek: buurtonderzoek of gezondheidsmonitor

• Zet ambities neer
• Breed: Sustainable Development Goals
• Specifiek: gezondste regio



2 Proces intern

• Geef/vraag input bij visie
• Afhankelijk van organisatie

• Maak mogelijke koppelingen 
• Verdiepen in andere belangen 

• De visie is geen eindpunt
• Middel om inzicht in elkaars belangen te krijgen



3 Proces extern

• Samen met stakeholder
• Gebruik netwerk sociaal domein
• Haak aan bij bestaande initiatieven

• Maak het concreet 
• Achterhaal wat leeft



4 Vertaling van gezondheid naar gebieden

• Vertaalslag maken naar gebiedsniveau
• In visie
• In uitvoeringsprogramma’s

• Geef heldere informatie over buurten
• Bijvoorbeeld over lage ses

• Leg link naar gebieden
• Wat heeft welk gebied nodig?
• Durf keuzes te maken



5 Van visie naar uitvoering

• Betrokkenheid bij uitvoering

• Grote stap
• Zorg voor voldoende concrete handvatten
• ‘Tussenniveau’

• Afwegingskader
• Samenwerkingsprincipes
• Kompas Zwolle gezond
• Kompas SWF



Maarten Hoorn, Platform31
maarten.hoorn@platform31.nl – 06-10156708

Gezondheid in 
omgevingsvisies

20 januari 2021



28 October 202078

Heeft u vragen, aanvullingen, inzichten of een verzoek? 
Voor meer informatie neem contact met ons op

Aan de slag met de Omgevingswet:
Irma Dekker

Irma.dekker@minbzk.nl

Royal HaskoningDHV:
Maarten Wansink

Maarten.wansink@rhdhv.com

mailto:Irma.dekker@minbzk.nl
mailto:Maarten.wansink@rhdhv.com
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