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Gezondheid en veiligheid in de 
Omgevingswet

• Art 1.3 Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 

leefomgeving.

• Art 2.1 rekening houden met gezondheid bij toedeling van functies in omgevingsplan (bijv bij wonen, recreëren, bedrijvigheid)

• Art 2.11 mogelijkheid lokale omgevingswaarden op te stellen en te monitoren

• Art 4.22 passende preventieve maatregelen treffen bij milieubelastende activiteiten

• Art 5.32 vergunning weigeren vanwege (mogelijke) ernstige gezondheidsrisico’s

• Art 5.42 lid 4: omgevingsvergunning wijzigen of intrekken (passende preventieve maatregelen nodig)

• Besluit Kwaliteit Leefomgeving (paragraaf 5.1.2 instructieregels externe veiligheid

• BKL hoofdstuk 4, Bijlage VII A. B C   afstanden plaatsgebonden risico’s

• BKL hoofdstuk 4 Bijlage C vaste afstanden aandachtsgebieden Basisnetroutes 

• https://iplo.nl/thema/externe-veiligheid/

• Gezonde fysieke leefomgeving - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

https://iplo.nl/thema/externe-veiligheid/
https://iplo.nl/thema/gezonde-fysieke/


Beleidscyclus



Veiligheid & Gezondheid: 
‘Een waardevol koppel’

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

• Onze samenleving wankelt op de thema’s veiligheid en gezondheid

• Het gebied waar veiligheid en gezondheid elkaar raken gaat globaal over 

- de beleving van mensen

- de invloed van de externe omgeving op mensen

- het gedrag van mensen

• Een pandemie als COVID-19 heeft direct invloed op onze beleving van veiligheid en gezondheid

• Het heeft invloed op ons gedrag, op hoe wij onderling met elkaar omgaan en beïnvloedt onze directe
leefomgeving. 

• Als wij onze externe leefomgeving als onveilig, mogelijk als gevaarlijk ervaren heeft dit impact op 
onze mentale en/of fysieke gezondheid. 

• Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om te kunnen leven in een veilig en gezond land waar
kwaliteit van leven belangrijk is. De Omgevingswet biedt ons hierin kansen.

Werk aan de winkel
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