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Kabinetsreactie Gezondheidsraadadvies ‘Kansen voor 
gezondheidswinst in omgevingsbeleid’ 

 

Aanleiding 
De Gezondheidsraad (GR) heeft op 13 juli jl. een ongevraagd advies uitgebracht, 
getiteld ‘Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid’. Het advies is aan u 
gericht, met afschrift aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS), de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), 
en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voorgesteld 
wordt dat u het advies mede namens de staatssecretaris van VWS en de minister 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) met een kabinetsreactie 
naar de Kamer stuurt. LNV heeft op ambtelijk niveau aangegeven dat het sturen 
van de reactie mede namens hun minister niet nodig wordt geacht. 

Geadviseerd besluit 
Ik adviseer u de kabinetsreactie met het advies aan de Kamer te verzenden.  

Kernpunten 
In het advies constateert de GR dat: 
- gezondheid moet concurreren met andere doelen in het omgevingsbeleid 

(bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw); 
- kansen om gezondheidswinst te behalen onvoldoende worden benut.  

 
De GR adviseert daarom een stevigere rol voor de rijksoverheid door: 
- een minder vrijblijvende omgang met doelen en normen; 
- voor gezondheid concrete einddoelen en tussendoelen te stellen;  
- ter versterking en ondersteuning van de lokale planvorming een 

afwegingskader te ontwikkelen voor integrale gezondheidsafweging in het 
omgevingsbeleid.  

 
Uw reactie in de brief 
U onderschrijft de noodzaak om: 
- verder te gaan dan alleen het voldoen aan normen: er kunnen ook verdere 

stappen worden gezet. Als voorbeeld noemt u het Schone Lucht Akkoord 
(SLA); 

- tussen- en einddoelen te stellen en dat u die aanpak ook kiest in het Nationaal 
Milieuprogramma (NMP). 

U staat niet achter de noodzaak van het ontwikkelen van een afwegingskader. Er 
gebeurt al veel voor ondersteuning van het lokaal bevoegd gezag, zoals de Gids 
gezonde leefomgeving, het Informatiepunt leefomgeving en de organisatie van 
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themabijeenkomsten. U geeft aan dat u bekijkt waar meer bekendheid kan 
worden gegeven aan deze ondersteuning en daarbij ook na te gaan of er binnen 
de bestaande instrumenten nog meer kan worden gedaan op het gebied van 
ondersteuning van professionals. U geeft aan dat vanuit de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) ook veel 
aandacht is voor het onderwerp gezondheid. 

Krachtenveld 
De kabinetsreactie is afgestemd met de volgende departementen: 
- VWS (gezondheidsbevordering, preventiebeleid) 
- VRO (Omgevingswet, RO-beleid) 
- LNV (natuur en groen in de stad) 
Andere belanghebbenden zijn: gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, 
GGD’en, burgers en bedrijven.  

Toelichting 
Het advies ondersteunt het door het kabinet in diverse brieven en programma’s 
ingezette beleid en wetgeving, zoals:  
- Bestaande milieuwetgeving: veelal vanuit gezondheidsbescherming;  
- NMP (ambitie gezonde en veilige leefomgeving 2030, 2050); 
- Duurzame mobiliteit (schonere auto’s, lopen, fietsen); 
- Omgevingswet: verbetering gezondheid in samenhang met het realiseren van 

maatschappelijke behoeften; 
- Meer Rijksregie in de ruimtelijke ordening. 

Politieke context 
U meldt in de brief niet specifiek in te gaan op afzonderlijke beleidsdossiers omdat 
de Kamer hierover apart al wordt geïnformeerd. Uitzondering is het Schone Lucht 
Akkoord (SLA). Daarnaast verwijst u naar het NMP, het ruimtelijke 
ordeningsbeleid/Omgevingswet (VRO) en het programma Gezonde Groene 
Leefomgeving (VWS).  

Communicatie 
Er wordt geen communicatie voorzien bij het sturen van de kabinetsreactie. 
  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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