
Omgevingswet: naar een gezonde, 
veilige leef- beweegomgeving 

Regiobijeenkomst 12-10-2017 



Inhoud 

• Omgeving en gezondheid, sport en bewegen 

• Kansen omgeving en sport-/beweeggedrag 

• Voorbeeld GGD Groningen Selwerd Blue Zone (Samirah 
Schipper) 

• Tijd voor vragen 

 



Factoren die gezondheid 
beïnvloeden 



Relatie ruimtelijke inrichting en 
gezondheid 



Grote verschillen 



Relatie overgewicht en opleiding 
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Overgewicht naar leeftijd en SES* 

lage ses hoge ses

*Bron: GGD Fryslân 2015, 2016 



Ongezond gedrag als normale reactie op 
een abnormale omgeving 
 



Bijdrage omgeving aan totale 
ziektelast 

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



Fysieke omgeving is een sleutel om 
gedrag te veranderen 
 
• Roken 

• Eten en drinken  

• Bewegen  

• Sociale participatie/cohesie 



Relatie omgeving en sport-
beweeggedrag 
 • Kinderen en ouderen bewegen meer als de omgeving 

beweegvriendelijk is ingericht 

• Ontwikkeling kinderen (motorisch, neurologisch) 

• Leefbaarheid en veiligheid zijn van belang: veilig ervaren 
omgeving zorgt voor positievere houding t.o.v. 
sportdeelname 

• Beweegvriendelijke omgeving heeft invloed op sociale 
cohesie/ participatie 

• Meer lopen en fietsen (minder auto’s: veiliger, minder 
uitstoot) 



Gezondheid in de omgevingswet 

Omgevingswet is een Kaderwet 

 

Van 26 wetten, 117 AMvB’s en 120 ministeriële regelingen                   
-> naar 1 wet en 4 AMvB’s 

 

Doelstelling Omgevingswet: “Een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving” 

 Gezondheidsbescherming 

 Gezondheidsbevordering 

 

 



Van normen naar waarden 

Bron: www.ggdghorkennisnet.nl/thema/omgevingswet 



Beweegvriendelijke omgeving 

Een omgeving 

• Met voorzieningen waar je kan bewegen, sporten, spelen, 
ontmoeten 

• Waarin je wordt gestimuleerd je actief te verplaatsen en te 
bewegen 

• Die schoon, heel, veilig en toegankelijk ingericht is 

 

Die tot stand komt 

• Vanuit commitment (urgentie) bij de gebruikers en door 
samenwerking tussen publieke en private partijen 



Omgevingswet: kansen voor sport 
en bewegen 

Zoek samenhang met andere beleidsterreinen: milieu, veiligheid, 
ruimtelijke ordening 

Vroegtijdig betrekken burgers bij planvorming 

Concreet opnemen in de omgevingsvisie: normen? 

 

Voorbeelden van uitkomsten: 

• Beweegvriendelijke omgeving 

• Ouderen: beweegtuinen, wandelroutes voor ouderen 

• Sporten in de openbare ruimte 

• Krajicek, Cruyff court 

• Ligging van sportfaciliteiten 

 



Voorbeeld Selwerd Blue Zone  
 




