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• Gezondheid en bouwen: stappen



Rol GGD 

Kader: Wet Publieke Gezondheid (WPG, 2008)

GGD naast o.a. infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg ook 

gezondheidsbevordering en medisch milieukundige zorg: signaleren, 

adviseren, geven van voorlichting. 

WPG: “… het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke 

beslissingen…” Dus ook ruimtelijke ordening.

Omgevingswet (art 

1.3): gezondheid is 

maatschappelijk doel 

Gebrek aan woningen 

en ruimte



Rol GGD in advisering Ruimtelijke Ontwikkeling

- Vraag van gemeente of regionaal samenwerkingsverband 

- Samenwerking met Provincie en andere ketenpartners 

Omgevingsvisie Omgevingsplan
Omgevings-
vergunning

Kernwaarden Handreiking 
planregels

Activiteiten-
lijst, 
kernwaarden 



GGD kernwaarden voor een gezonde leefomgeving

• Woonomgeving

• Mobiliteit 

• Gebouwen

Link: GGD Kernwaarden gezonde leefomgeving

https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2020/08/GGD_GHOR_EPUB_KW_GEZ_LEEFOMGEVING_April-2020.pdf#:~:text=Belangrijke%20elementen%20voor%20een%20gezonde%20leefomgeving%20zijn%20uitnodigen,en%20wateroverlast)%20en%20een%20goede%20toegang%20tot%20voorzieningen.


Kernwaarden GGD: woonomgeving

➢ Kinderen groeien op in een rookvrije omgeving 

➢ Voor iedereen zijn er dichtbij en toegankelijk- aantrekkelijke 
plekken 

➢ De leefomgeving draagt bij een aan gezond gewicht 

➢ Wonen en druk verkeer zijn gescheiden

➢ Functies (wonen, werken, voorzieningen) zijn goed gemengd. 
Overlast gevende bedrijven zijn op afstand.  



Kernwaarden GGD: mobiliteit 

➢ Actief vervoer (lopen en fietsen is beleid) ontwerp en gebruik de 
standaard. 

➢ Tussen kernen zijn goede (E-)fiets en OV verbindingen 



Kernwaarden GGD: gebouwen

➢ Het binnenklimaat is prettig en gezond 

➢ Minimaal één zijde (gevel) van een woning is aangenaam 

➢ Er zijn voldoende betaalbare en levensloop geschikte woningen 



Gezondheid en bouwen in de beperkte ruimte: 
wat werkt? 



Stap 0: Educatie gezondheid en fysieke leefomgeving 

• Omgevingsfactoren veroorzaken veel ziektelast. Meer dan 
obesitas of te weinig bewegen. 

• De omgevingsfactoren die invloed hebben op de 
gezondheid, positief en negatief. 

• Luchtkwaliteit: normen ≠ gezondheidsbescherming, fijnstof 
geen veilige ondergrens, WHO-advieswaarden, GGD 
afstands-normen, …

• Geluid: meeste gezondheidsschade in NL onder de norm, 
ernstige effecten (ook bij niet-klagers) vanaf 50 dB, GGD 
advieswaarde 50 dB, toenemend probleem, …



Stap 1: werk samen

- Samenwerkingsafspraken in de regio (gemeenten en 
ketenpartners)

- Meerwaarde van betrekken van ketenpartners helder 
maken:  efficiëntie, kwaliteit, integraliteit



Stap 2: Op tijd aan tafel 

- Bij opstellen van omgevingsvisies: haakjes aanbrengen en 
zo concreet mogelijk

- Bij opstellen van programma’s en omgevingsplannen: 
meedenken en concrete ideeën voor planregels 

- Bij (complexe) vergunningen: 

• Samenwerken met ketenpartners 

• In de creatieve fase ivm optimalisatie 

• Denk mee, niet (alleen) tegen 



Stap 3 Gezondheidsinformatie over de locatie



Stap 4: Mogelijke maatregelen voor belaste locaties 

Gezondheidsbescherming, bv: 

• Zonering: minst kwetsbare bebouwing dichtbij snelweg (bv 
parkeergarages) en creëer woningen met één aangename zijde 

• Dring gemotoriseerd verkeer in de wijk terug en beperk snelheid

• Beperk uitstoot en lawaai van andere bronnen, bv boten, en 
maak houtstookvrij

Gezondheidsbevordering: 

• Dichtbij en toegankelijk prettige plekken (binnen 300 m): stil, 
comfortabel, veilig en schoon 

• Sport, spel, ontspanning 

• Evenals actief vervoer, lopen en fietsen

• Voorzieningen zijn goed gemengd 

NB slechte milieukwaliteit niet 
“compenseren” met bv extra groen



Stap X : andere factoren in het spel

• Politieke kleur gemeente, sociaal én fysiek domein 
betrokken, betrokken burgers, meekoppelen van andere 
domeinen, … 

• Zachte waarde vs harde euro’s, spannend tot het eind 



Contact: mvanzijverden@ggdru.nl of mmk@ggdru.nl
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