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Uitgangspunten

• Brede definitie gezondheid: fysiek, mentaal en sociaal-maatschappelijk; ook 
de mate waarin iemand regie over zijn of haar leven kan voeren

• Brede definitie gezonde leefomgeving: beschermt én bevordert de 
gezondheid van mensen (figuur Rli, 2017; bewerking van PBL, 2016) 

Beschermen

Leefomgeving(skwaliteit) die de gezondheid 
geen schade doet, waarin
• blootstelling aan schadelijke factoren 
wordt beperkt, 
• schadelijke uitstoot wordt teruggedrongen 
(luchtkwaliteit),
• gevaarlijke situaties worden gesaneerd 
(externe veiligheid),
• hinder (door onder andere geluid, geur) 
wordt beperkt.

Bevorderen

Leefomgeving die de gezondheid stimuleert en 
faciliteert, een omgeving die 
• gezonde leefstijlkeuzen makkelijker maakt 
en uitnodigt tot bewegen en ontmoeten,
• aantrekkelijk is, met groen, blauw en 
voldoende rust en stilte,
• zelfredzaamheid mogelijk maakt en 
maximaal begaanbaar is,
• toegankelijke basisvoorzieningen heeft, 
vertrouwd en veilig is,
• participatie en sociale samenhang  
bevordert.
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Transities en meekoppelende belangen

Energie transitie:
1. Elektrificatie

Minder emissies –> betere luchtkwaliteit
Minder geluid -> meer rust

2. Isolatie gebouwde omgeving
Afkoppeling aardgas -> meekoppeling binnenmilieu
Isolatie gebouwen -> temperatuurbeheersing (ventilatie, filters)



Transities en meekoppelende belangen

Klimaatadaptatie:
1. Stress-tests overvloedige regen

van riolering -> waterretentie en groen 
2. Hitte-eilanden in de stad

van steen -> groen, bewegen, ontmoeten



Transities en meekoppelende belangen

Mobiliteitstransitie: 
1. Vervoerswijzen

van passief -> actief 
van vervoerswijzen -> mobiliteitsdiensten (hybride ov/privé)
van heffingen/subsidies -> verhandelbare rechten

2. Infrastructuur
van ontsluiting -> bereikbaarheid
van parkeernorm -> last-mile oplossingen



Transities en meekoppelende belangen

Stedelijke verdichting: 

1. Inbreiding
van uitleg -> knooppuntontwikkeling
van snelheid -> nabijheid 
van auto -> multi-modaliteit

2. Inrichting
van geluidzones -> bouwlocaties
van ov -> beloopbare wijken in fietsbare steden



Praktische wenken
1. Instrumenten uit de omgevingswet

Koppel doelen in omgevingsvisie
Programmatische aanpak voor urgente problemen

2. Verbreed MKBA’s
bv Bruto Fiets Product – Health Economic Assessment Tool

3. Werk samen aan preventie
Pak split-incentives aan



Conclusies
1. Kijk naar kansen ipv naar problemen
2. Meer gezondheidswinst in bevorderingsspoor
3. Integraal is moeilijk, meekoppeling iets makkelijker
4. Utrecht loop voorop, toch een stapje harder
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