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Doel Omgevingswet

Creëren en in stand houden van een GEZONDE en

VEILIGE leefomgeving



Kerntaken GGD: 4 pijlers 

• Monitoring, signalering en advisering

• Uitvoerende taken 
gezondheidsbescherming

• Bewaken van de publieke gezondheid bij 
rampen en crises

• Toezicht houden



concept positieve gezondheid

“Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en eigen 
regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen van het leven”

Huber, 2012



Dimensies van gezondheid



Gezondheidsverschillen in NL

Verschil hoogst- en 

laagstopgeleiden: 

9 jaar verschil in 

levensverwachting

19 jaar minder lang 

leven in goede 

gezondheid



Fysieke ruimte en gezondheid



Fysieke ruimte en gezondheid (2)

In het verleden al veel winst geboekt op volksgezondheid, 
o.a. infectieziekten door:

• Waterleiding

• Riolering

• Opschoning binnensteden

• Betere gebouwen

• Aanleg groen



Fysieke ruimte en gezondheid (3)



Bijdrage van verschillende determinanten aan de totale ziektelast (percentages kunnen niet bij 
elkaar opgeteld worden) [RIVM 2014]



Naar een gezonde leefomgeving

• Zoveel mogelijk voorkomen van de risico's

• Kansen benutten om met ruimtelijke inrichting bij te 
dragen aan gezondheid

• Rekening houden met de wensen van mensen



Naar een gezonde leefomgeving (2)
- risico’s -



Naar een gezonde leefomgeving (3)
- kansen -



Naar een gezonde leefomgeving (4)

- wensen van mensen -



Gezondheid in de omgevingwet:

“dat gaat over risico’s, over kansen en 
over wensen van mensen”



Visie en ambities

Gezondheid is van waarde. Maar: wat is het ons waard?

Op nationaal niveau: 'de opgaven voor de Nationale 
Omgevingsvisie'.



Uit: Opgaven Nationale Omgevingsvisie
over gezondheid en veiligheid

• Extra inspanning nodig

• Rijk wil permanente verbetering luchtkwaliteit richting streefwaarden 
WHO

• Ambitie op langere termijn: leefomgeving die een positieve invloed 
heeft op gezondheid en die gezond gedrag stimuleert

• Leefomgeving die intrinsiek gezond en veilig is, maar…

• ook als zodanig wordt beleefd.

• Voor gemeenten: Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving 
(levend document).

https://www.ggdghorkennisnet.nl/nieuws/8046-van-normen-naar-
waarden-kernwaarden-voor-een-gezonde-leefomgeving

De huidige geldende normen dienen als ondergrens.

https://www.ggdghorkennisnet.nl/nieuws/8046-van-normen-naar-waarden-kernwaarden-voor-een-gezonde-leefomgeving




Rol GGD

Brengt kennis in, o.a. medische milieukunde

Co-creatie met gemeenten en anderen

Gesprekstools voor het bespreken van gezondheidsaspecten 
leefomgeving

Advies aan gemeenten over afwegen gezondheid



Diverse gesprekstools

Gezondheidswijzer – Kernwaarden - Healthy living lab



Hartelijk dank voor uw aandacht

Margreet de Graaf, directeur Publieke Gezondheid/ GGD Fryslân


