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Brabanders
Zonder mensen staat Brabant stil. Zij vormen de drijvende 
kracht achter onze welvaart en ons welzijn. Gezonde, vitale 
inwoners zijn doorslaggevend voor de concurrentiekracht van 
Brabant als Europese topregio. Gezondheid draagt bij aan 
geluk, veerkracht, vitaliteit en productiviteit van mensen,  
het functioneren van onze (Brabantse) samenleving. 
BrabantAdvies pleit voor een prominente plek van het thema 
gezondheid in de Omgevingsvisie omdat de fysieke omgeving 
grote invloed uitoefent op het lichamelijk, geestelijk en sociaal 
welbevinden van burgers. 

Een gezonde leefomgeving:
• beschermt inwoners o.a. tegen ziekten, milieudruk,

calamiteiten en ongevallen;
• nodigt mensen uit een gezonde leefstijl aan te nemen door

voldoende beweging, ontspanning en spel;
• zorgt dat mensen zich prettig voelen en biedt mensen de

mogelijkheid zelfredzaam te zijn en in goede gezondheid
deel te nemen aan de samenleving.

Een gezonde leefomgeving is een omgeving die rijk is aan 
schone lucht en natuur, maar die tegelijkertijd ook uitdagend  
is voor gezonde keuzes en ook voorziet in een kwalitatieve en 
toeganke lijke infrastructuur (voor werk, winkels, onderwijs, 
dienstverlening, gezondheidszorg, openbaar vervoer, etc.). 
Gezondheid mag als eigenstandige ambitie niet ontbreken op 
de Brabantse agenda. De Omgevingsvisie biedt hiervoor een  
uitgelezen kans. 



1 De invloed van omgeving op onze gezondheid

Onze gezondheid is niet alleen een bijproduct van wie we zijn en hoe we 
leven. En gezondheid is ook niet alleen de afwezigheid van ziekte of andere 
lichamelijke gebreken. Het is de optelsom van het lichamelijk, mentaal en 
sociaalmaatschappelijk welbevinden en het gedrag van mensen. Gezondheid 
gaat daarom ook over wáár we leven. 

‘Beweging in Brabant’ is de titel van het Bestuursakkoord 2015-2019 van  
de provincie NoordBrabant. Maar Brabant beweegt niet als Brabanders niet 
bewegen. Bewegen geldt hier als verzamelwoord voor het vertonen van eco
nomische productiviteit, sociale veerkracht en  activiteit, fysieke en geestelijke 
vitaliteit. Gezondheid is hierbij een bepalende factor. Want gezonde Brabanders 
zijn vaker actief in sociale gemeenschappen en leveren vaker een sociale, 
zorgende en economische bijdrage. 

Gezondheid is een basisvoorwaarde die volledig aansluit bij de beleidsintenties 
van het Bestuursakkoord van de provincie NoordBrabant: het stimuleren van de 
participatiemaatschappij, het in beweging brengen van inwoners (letterlijk en 
figuurlijk) en het ontwikkelen van de doe-het-zelf samenleving. Een investering 
in gezondheid betaalt zich terug in toenemend welzijn van de Brabander, in 
verhoogde sociale en economische activiteit en in het vrijkomen van onbenut 
sociaal kapitaal.



Gezondheid in de Omgevingswet 
In maart 2016 heeft de Eerste Kamer de Omgevings wet aan-
genomen. Het aannemen van de Omgevingswet heeft de rol 
van gezondheid en veiligheid in de Omgevings wet defi-
nitief bekrachtigd. De maatschappelijke doelen van de 
wet zijn in art. 1.3 als volgt geformuleerd: “Deze wet is, 
met het oog op de duurzame ontwikkeling, de bewoonbaar-
heid van het land en de bescherming en verbetering van 
het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:
a) �bereiken�en�in�stand�houden�van�een�veilige�

en gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit, en

b) �doelmatig�beheren,�gebruiken�en�ontwikkelen�van�de�
fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschap-
pelijke behoeften.”

Onderdeel a. benadrukt de opdracht tot het waarborgen 
van de kwaliteit van de fysieke leef omgeving. Het doel 
in onderdeel b. ziet toe op het benutten van de fysieke 
leefomgeving door de mens. Overheden kunnen door deze 
wetgeving dus de bescherming en bevordering van 
gezondheid een integrale plek geven in hun 
omgevingsbeslissingen.

Ongezonde leefomgeving en ongezond gedrag veroorzaken 30-50% 
gezondheidsverlies
Ongezonde omgevingsfactoren en ongezond gedrag veroorzaken gezondheids
verlies (zie Figuur 1). Naar schatting is circa 30-50% van de totale ziektelast 
gerelateerd aan de fysieke leefomgeving en aan leefstijl en gedrag, dat plaats
vindt in de leefomgeving. Mackenbach stelt zelfs dat meer dan de helft van  
de ziektelast van Nederland kan worden voorkomen door het veranderen van 
omgevingsfactoren. Hieruit blijkt dat een gezond ingerichte fysieke leef
omgeving een positieve bijdrage kan leveren aan de volksgezondheid via  
een gezonde(re) leefstijl.



Figuur 1: Bijdrage van verschillende determinanten aan de totale ziektelast in 
Nederland (RIVM, 2014)

Een gezond ingerichte fysieke leefomgeving werkt
Er wordt vaak gezegd: “De Omgevingsvisie maakt de wereld gezonder, aan
genamer en mooier met een leefomgeving die ons blijft inspireren en uitdagen.” 
Maar hoe gaan we dat doen? Het is bekend dat factoren als bodem, water, 
lucht en groene natuur een grote bijdrage kunnen leveren aan die mooie leef
omgeving. Zeker voor gezondheid speelt de fysieke leefomgeving een sleutel
rol. Zo zien we bijvoorbeeld steeds vaker gezondheidsproblemen als gevolg 
van klimaatverandering, denk aan hittestress in de stad. Stedelijke hitte stress, 
dagen waarop het extreem warm is in de stad, is gevaarlijk. In de zomer wordt 
overdag hitte opgeslagen, terwijl ’s nachts de stad afkoelt. Stenen absorberen 
meer zonlicht en houden, anders dan groene gebieden, warmte vast. Zeker  
in ‘versteende’ gebieden met weinig groen, kan hittestress in de zomer leiden 
tot hogere ziekte en sterftecijfers van vooral kwetsbare inwoners (ouderen, 
daklozen, etc.), slaap en concentratieproblemen, lagere arbeidsproductiviteit 
en meer agressie. De inrichting van de stad kan helpen om deze ernstige 
gevolgen van hittestress tegen te gaan.

Ook kan de fysieke leefomgeving een positieve invloed hebben op de sociale 
cohesie en op de verschillende aspecten van gezondheid van de inwoners 
van Brabant (sociaal maatschappelijk participeren, lichaamsfuncties, kwali
teit van leven, dagelijks functioneren, zingeving en mentaal welbevinden). 

Hieronder schetsen we enkele voorbeelden in een stedelijke omgeving: 

  Water biedt verkoeling aan stadsbewoners, biedt mogelijkheden voor 
recreatie en bevordert de esthetiek in een stad. 

  De bodem draagt bij aan de biodiversiteit, voedselproductie en dient 
als buffer voor hevige regenbuien. 



  Een schone lucht heeft een positief effect op de longfuncties van  
de stadsbewoner en een verkeersluwe en stille omgeving biedt de 
stadsbewoner rust in de drukte van de stad. 

  Groen in de leefomgeving zorgt voor minder agressie en minder 
stress, nodigt uit tot beweging, minder psychische klachten, sneller 
herstel na ziekenhuisopname en sociale cohesie, versnelt herstel 
van ziekte en biedt verkoeling aan de stadsbewoners. 

Gezondheidsrisico’s minimaliseren en gezondheidskansen benutten
Mensen hebben schone lucht, schoon water en veilig voedsel nodig. 
Bewezen is dat een schone, groene omgeving een positief effect heeft op onze 
fysieke en geestelijke gezondheid. Negatieve gezondheidseffecten en – risico’s 
krijgen echter tegenwoordig vooral de aandacht. Zorg ervoor dat de Omgevings
visie niet alleen is gericht op het minimaliseren van gezondheidsrisico’s, 
maar ook op het optimaal benutten van gezondheidskansen. Gezondheid 
voor mens, dier en omgeving – ‘One Health’ – verdient een prominente plek  
in de Omgevingsvisie. Dat is van belang nu voor onszelf, maar ook voor de 
generaties die na ons komen. 

Gezondheid en ongezondheid 
Ongezondheid is een maatschappelijk issue, gezondheid 
veel minder. Gezondheidsvraagstukken worden veelal 
bezien vanuit het perspectief van ongezondheid en het 
vermijden van gezondheidsrisico’s. Gezondheid wordt in 
andere domeinen vaak als ‘hindermacht’ ervaren in plaats 
van een kans. Om dit te kantelen is een gezamenlijke 
inspanning van stakeholders nodig, met gezonde en vitale 
Brabanders als ambitie en een visie op gezondheid als 
‘common good’. Daadwerkelijk in gezondheid investeren en 
gezondheidskansen creëren door niet alleen ongezondheid 
te voorkomen en gezondheidsrisico’s te bestrijden, maar 
door te kijken naar hoe we (zo) gezond en vitaal (mogelijk) 
kunnen blijven. En in het geval van kwetsbaarheid, een 
beperking of ziekte, kijken naar wat iemand wel, in 
plaats van niet kan.

Veiligheid en het voorkomen van ongezondheid
Een spreekwoord uit de achttiende eeuw zegt: “Men moet een ongeluk geen 
bode zenden.” Met andere woorden: breng jezelf en je omgeving niet in 
gevaarlijke situaties, waarin een ongeluk ‘ongeroepen’ komt. Een veilige leef 



en werkomgeving creëren is prima mogelijk en daarbij spelen veel factoren 
een rol, denk aan o.a. de bouwkundige staat van gebouwen, het binnenkli
maat, brandveiligheid, aanwezigheid van legionella, asbest, gevaarlijke stof
fen en bodemvervuiling. Maar denk bijvoorbeeld ook aan veilig werken op 
hoogte of langs de weg. 

Met een integrale blik op al die factoren, met een combinatie van disciplines, 
ontstaan kansen en kennis om incidenten te voorkomen en beheersbaar te 
maken. Ook bij calamiteiten, waarbij emoties vaak de overhand nemen, is het 
belangrijk te handelen vanuit overzicht en kennis. Vanuit bewustzijn van risi
co’s en handelend vanuit vaardigheden die aangeleerd kunnen worden. Wie 
voorbereid is op onveilige omstandigheden, weet risico’s beheersbaar te 
maken en hoeft de bode niet uit te zenden.

Voorbij de basis op orde
Voor de gezondheid van mens, plant en dier is een goede kwaliteit van onze 
leefomgeving belangrijk. Vanzelfsprekend moet de basis op orde zijn. Dat is 
een eerste vereiste. Via de bestaande wettelijke kaders zorgen we al decen
nialang voor een basisbescherming van de leefomgeving en de gezondheid 
van mens en dier. De provinciale overheid kan nog meer bereiken als voorbij 
de wettelijke normen gekeken wordt en zij gezondheid vanuit een integraal 
perspectief stimuleert. In Brabant zijn er al eerder extra stappen gezet om 
voorbij ‘’de basis op orde’’ te gaan. Zoals de ambitie om de luchtkwaliteit extra 
te verbeteren door minder ammoniakuitstoot vanuit veehouderijen (PMWP 
Provincie Noord-Brabant, 2016). Zo zie je dat voorbij de basis op orde kan. 
Het is een kwestie van durven, van anders denken en vooral van anders doen. 
“Laten we de goede dingen doen, en niet de dingen minder slecht. De toekomst 
is krachtig, maar kansen moet je nú pakken” aldus gezondheidsexpert 
Leendert van Bree. Deze gedachte past ook bij de trend in de verschuiving in 
het werken aan gezondheid (zie Figuur 2). Waar voorheen veel nadruk lag op 
het voorkomen van ongezondheid, besteden we tegenwoordig steeds meer 
aandacht aan het bevorderen én versterken van gezondheid. 

Voorkomen van
ongezondheid

Bevorderen van
gezondheid

Versterken van
gezondheid

Figuur 2: Trend met betrekking tot de verschuiving in het werken aan 
gezondheid



Naar een duurzame en uitdagende leefomgeving
Als je gezondheid echt wil bevorderen en versterken heb je een duurzame en 
uitdagende leefomgeving nodig. Dit is een omgeving waarin gezondheid en 
kwaliteit van leven als intrinsiek kapitaal van duurzaamheid wordt gezien. 
Inmiddels zien we internationale steun voor de transitie naar een duurzame 
en uitdagende leefomgeving. De Verenigde Naties hebben 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen geformuleerd. Ook in deze doelen zie je verbindingen 
naar een gezonde en duurzame leefomgeving (zie Figuur 3). Zo stelt doel nr. 3 
‘goede gezondheid en welzijn’ dat er gezorgd moet worden voor gezond leven 
en het bevorderen van welzijn voor iedereen in alle leeftijden (healthy ageing, 
zie kader). En doel nr. 11 streeft naar ‘duurzame steden en gemeenschappen’ 
waarbij steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn. 

Figuur 3: De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties



Gezondheid voor iedereen in alle leeftijden 
Brabant vergrijst en ontgroent. Deze demografische ont-
wikkelingen vragen om gezonde levensloop-perspectieven 
voor jong en oud. De toekomst heeft draagkrachtige jon-
geren en vitale ouderen nodig. ‘Healthy ageing’ gaat over 
gezond opgroeien, gezond volwassen blijven en gezond en 
vitaal oud(er) worden. Hoe kunnen we daaraan werken:
•  Bevorderen van (publieke) gezondheid, veiligheid,
welzijn en sociaal kapitaal (én het verkleinen van
ongelijkheid daarin);

•  Verminderen van welvaarsziekten – meer bewegen, gezonde
leefstijl, beschikbaarheid van voor zieningen (nudging);

•  Gezonde en leefbare compacte(re) stad, maar mét goede
stad-ommeland verbindingen en mét groene en blauwe
verbindingen;

•  Accommoderen van vergrijzing, vereenzaming en mentale
aandoeningen; opvangen van decentralisaties, met
vooral aandacht voor kwetsbare groepen;

•  Bevorderen van positieve gezondheid, welzijn en sociale
veerkracht.

2  (Inter)nationale inspiratie: gezonde keuzes 
in stedenbouw

Er zijn wereldwijd inspirerende voorbeelden van gezonde steden. Zo onderzocht 
CNN in 2014 wat mondiaal de meest gezondste steden zijn. Alle top-10-steden 
hebben beleidsmaatregelen geïmplementeerd die de lokale bevolking uitdagen 
gezonde keuzes te maken. Zij bieden bijvoorbeeld eenvoudig toegang tot 
parken, gezond en voedzaam voedsel en openbaar vervoer. Ze hebben inno
vatieve programma’s ontwikkeld om ziekte te bestrijden en te voorkomen en 
de kwaliteit van leven voor inwoners voor alle leeftijden te vergroten. 

1 Kopenhagen, Denenmarken – Focus: geluk
2 Okinawa, Japan – Focus: gezond oud worden
3 Monte Carlo, Monaco – Focus: lage babysterfte
4 Vancouver, Canada – Focus: luchtkwaliteit 
5 Melbourne, Australië – Focus: Leefbaarheid 
6 New York, Verenigde Staten – Focus: antirook maatregelen
7 Jonkoping, Zweden – Focus: ouderenzorg



8 Havana, Cuba – Focus: preventieve medicatie
9 Singapore – Focus: gezondheidszorgsysteem
10 Napa, Verenigde Staten – Focus: gezond gedrag

Ook in Nederland werken steden aan de gezondheid van hun inwoners. De 
gemeente Eindhoven doet dat sinds 2014 samen met het ministerie van Infra-
structuur en Milieu en Rijkswaterstaat ZuidNederland via het programma 
‘Slimme en Gezonde Stad’. De Centrumring van Eindhoven staat centraal in 
een project over stedelijke herstructurering en gezonde mobiliteit. Het project 
bestaat uit drie onderdelen. Als eerste toetst de gemeente Eindhoven een nieuwe 
Milieu Gezondheids Risico indicator. Dit instrument brengt het risico op 
gezondheidseffecten door milieufactoren op lokaal niveau in beeld. Hiermee 
kunnen gemeenten goede keuzes maken over maatregelen om de leefomge
vingskwaliteit te verbeteren. Daarnaast vindt in Eindhoven onderzoek plaats 
naar het doorlopend meten van luchtkwaliteit (real time informatie via senso
ren middels een burgermeetsysteem) en de invloed hiervan op gedrag. En 
tenslotte wordt gewerkt aan een Roadmap Gezonde Verstedelijking. 

In 2015 lanceerde de Amsterdam Economic Board vijf grootstedelijke ‘uit-
dagingen’ die zich richten op het jaar 2025, het jaar dat Amsterdam 750 jaar 
bestaat. Gezondheid is één van deze uitdagingen. Als doel stelt de de Board 
dat in 2025 de bewoners van de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde 
levensjaren extra hebben. Gezondheid is hiermee een eigenstandige ambitie 
i.p.v. als een meekoppelend belang. De Board wil met de regio een internatio
nale voorloper zijn met innovaties gericht op gezond leven, actief ouder worden
en Quality of Life. Door het ontwikkelen van innovaties voor duurzame persoon
lijke zorg en welzijn met opschaalbare businessmodellen, maken de samen
werkende bedrijven, zorginstellingen, overheden en inwoners samen de omslag
van ‘zorgconsument’ naar ‘gezondheidsproducent’. Een nieuwe benadering die
zich focust op preventie van ziekten, op gezondheid en gedrag en op het ervoor
zorgen dat de mens in haar omgeving zo lang mogelijk gezond kan leven.



Voedselomgeving: de fastfood invasie in Brabant 
Onlangs concludeerde Omroep Brabant dat er een invasie 
van internationale fastfoodketens in Brabant is. Is het 
een vloek of zegen? Vanuit economisch perspectief is het 
een kansrijke trend; het geeft nieuwe banen en de horeca-
branche groeit. Vanuit het gezondheidsperspectief is het 
echter de vraag of dit een wenselijke ontwikkeling is. 
Eetgedrag wordt namelijk beïnvloed door je omgeving: zien 
eten doet eten. Hoe groter het aanbod aan ongezond, slecht 
eten in je omgeving, hoe minder gezond mensen ook daad-
werkelijk eten. Ondanks dat mensen zelf verantwoordelijk 
zijn voor hun gedrag en dat zelf kunnen kiezen wat je eet 
een fundamenteel mensenrecht is, ligt er toch een taak bij 
de overheid om gezond eetgedrag te stimuleren. Het inrich-
ten van een gezonde voedselomgeving is essentieel. Dit is 
een omgeving waarin meer aanbod is van gezond voedsel en 
waardoor minder ongezonde verleidingen op de loer liggen. 
Een lokale overheid met ambities en lef kan middels de 
plaatsings- en toewijzingsregels op een gezonde voedsel-
omgeving sturen.

Gezond gedrag en een hoge Quality of Life in de leefomgeving
Nederlanders bewegen veel door te fietsen. Ruimtelijke ordening speelt een 
grote rol in het faciliteren daarvan. We fietsen al veel, echter het kan meer 
gestimuleerd en gefaciliteerd worden dan op dit moment gebeurt. 
Bijvoorbeeld door fietsers en voetgangers op doorgaande routes voorrang te 
geven. Maar goede gezondheid is natuurlijk niet alleen de verantwoordelijk
heid van de overheid. Betrokkenheid van burgers is ook van cruciaal belang 
bij het creëren van een gezonde gemeenschap. In steden met een hoge 
Quality of Life is ook een grote betrokkenheid van de inwoners. Het is dus 
niet alleen een kwestie van het aanleggen van fietspaden, maar ook de bin
ding met de woonomgeving en de betrokkenheid van de bewoners hierbij.  
Dit kunnen we nader toelichten met het Triademodel. Het is een instrument 
waarmee we gedrag kunnen verklaren, voorspellen en beïnvloeden. Het model 
beschrijft een combinatie van drie factoren die het gedrag bepalen: motivatie, 
capaciteit en gelegenheid. Om gedrag te veranderen, moet iemand op al deze 
gebieden scoren. Hoe hoger de scores des te groter de kans op uitvoering 
van het gewenste gedrag. Dus wanneer iemand gemotiveerd is om te fietsen 
en de capaciteiten heeft om dit te doen, maar er geen gelegenheid is in de 
vorm van fietspaden in de omgeving, is de kans kleiner dat het gedrag uit-
gevoerd wordt, dan wanneer alle drie de factoren aanwezig zijn.



Opvallend is dat beleid, gericht op gedragsbeïnvloeding, vaak slechts aan één 
of hoogstens twee voorwaarden van het Triade model tegelijkertijd aandacht 
besteedt. De overige voorwaarden negeren of vergeten we vaak. Met ineffec
tieve beleidsmaatregelen tot gevolg. Wat de Omgevingsvisie betreft, bestaat 
de valkuil dat men bij gedragsbeïnvloedingspogingen vooral gericht is op het 
gebruik van gelegenheidsmaatregelen. Maar als we de extra gelegenheid niet 
flankeren dor een verhoogde motivatie en capaciteit, dan zal de maatregel 
weinig effect sorteren.

3   Maak in Brabant het verschil met een 
mensgerichte benadering

We zitten in een transitie voor onze welvaart van morgen. Hoe de toekomst er 
exact uitziet, laat zich niet zomaar voorspellen. Wel zien we nieuwe uitdagingen 
waar Brabantse (verstedelijkte) regio’s nu voor staan. Denk aan de energie
transitie, de klimaatverandering en gezond stedelijk leven. De kernvragen voor 
de toekomst zijn echter: hoe behouden we onze omgeving, die ons inspireert 
en uitdaagt? Hoe behouden we in algemene zin onze welvaart, vrijheid en 
gezondheid? Hoe behouden we meer specifiek biodiversiteit, de beschikbaar-
heid van grondstoffen en een winstgevend economisch model? De ’Agenda 
Stad’ stelt dat verstedelijkte regio’s de winnaars van morgen zijn als zij erin 
slagen de economische voordelen van de stad op een intelligente wijze te 
koppelen aan deze grote maatschappelijke uitdagingen. De actuele uitdaging 
voor stedenbouwkundigen en planologen is om met hun ontwerpen bij te 
dragen aan de oplossingsrichtingen voor deze uitdagingen. Daarbij gaat het dus 
niet alleen om een goed plan dat bijdraagt aan goede gezondheid, maar gaat 
het om het bredere kader van duurzaamheid en aantrekkelijkheid van steden 
voor bewoners en bedrijven. Uit diverse benchmarkonderzoeken van steden 
blijkt dat steden met de hoogste Quality of Life, zoals Vancouver, Stockholm 
en Kopenhagen, hun duurzaamheidsvraagstukken vanuit een mensgerichte 
benadering aanpakken. De Quality of Lifegedachte loopt ook als een rode 
draad door de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: sociaalcultureel,  
economie en ecologie (people, planet, profit). Een aantrekkelijke gezonde 
leefomgeving is daarbij veruit het belangrijkste. 

(Gezondheids)beleving van de fysieke leefomgeving 
De nieuwe Omgevingswet maakt het mogelijk burgers eerder te betrekken bij 
plannen over de leefomgeving. Dit en het zorgen dat gezondheid voldoende 
aandacht krijgt in de plan en besluitvorming vermindert niet alleen gezond



heidslasten, het voorkomt onnodige kosten voor herstel en dus ook publieke 
onrust. De Qkoortsepidemie, de megastallendiscussie, de brand bij Chemie
Pack in Moerdijk en slagschaduw en geluidshinder door windmolens zijn voor
beelden die duidelijk maken dat de directe fysieke leefomgeving een groot 
effect kan hebben op de gezondheid zoals mensen die ervaren. De laatste jaren 
stellen burgers steeds meer vragen aan de provincie over milieurisico’s waarvan 
de gezondheidseffecten nog onvoldoende bekend zijn. De perceptie van burgers 
ten aanzien van het gezondheidsrisico speelt hierbij een belangrijke rol. De 
gezondheidsbeleving, het oordeel van de burger over de eigen gezondheid,  
is een samenvattende gezondheidsmaat van allerlei gezondheidsaspecten 
die voor de persoon in kwestie relevant zijn. De vraag is hoe je burgers tijdig 
betrekt bij plan en besluitvorming en hoe je in je beleid ruimte geeft aan de 
beleving van burgers. De dialoog kan hiervoor als beleidsinstrument worden 
ingezet om aan participatie en beleving van mens en maatschappij te werken. 
Deze gedachte sluit aan op de trend in de verschuiving in de focus qua denken 
over humane gezondheid (zie Figuur 4). Waar in het verleden in het denken 
over gezondheid de nadruk lag op ziekte en zorg, ligt tegenwoordig steeds 
meer de focus op gezondheid en gedrag en mens en maatschappij waarbij 
ook Quality of Life en (gezondheids)beleving een grote rol spelen. 

Ziekte en Zorg (ZZ) Gezondheid
en gedrag (GG)

Mens en 
maatschappij (MM)

Figuur 4: Trend met betrekking tot de focus qua denken over humane gezondheid

4 Kansen voor gezondheid in de Omgevingsvisie

Aan de hand van diverse argumenten en voorbeelden hebben we laten zien 
dat er door een gezond ingerichte fysieke leefomgeving veel kansen zijn om 
aan de gezondheid van Brabanders te werken. Om daadwerkelijk tot een 
gezond ingerichte fysieke leefomgeving te komen, zijn in het kader van de 
Omgevingsvisie de volgende acties nodig: 

1  Neem gezondheid en Quality of Life van mensen als uitgangspunt 
in de Omgevingsvisie

Bij alle focus op technische en praktische aspecten in de Omgevingsvisie 
mag vooral de mensenkant niet worden vergeten. Want wanneer de inrichting 



en de omgeving van een gebied een gezonde manier van leven faciliteert, 
scoort het gebied ook hoog ten aanzien van Quality of Life. Kies daarom voor 
een mensgerichte benadering in de Omgevingsvisie door de Quality of Life
gedachte constant in het achterhoofd te houden. Eigenstandige ambities ten 
aanzien van gezondheid mogen daarbij niet ontbreken.

2  Steek in op preventie: voorkom ongezondheid en bevorder én versterk 
duurzaam de gezondheid van Brabanders

Er is een onderscheid te maken in de benadering hoe de provincie aan gezond
heid van haar inwoners kan werken. Enerzijds is er de handhavingstaak op 
diverse terreinen van de fysieke omgeving, die een topdown werking heeft 
en die past bij de taken waarin de provincie een wettelijke verantwoordelijk
heid heeft. Denk aan het bewaken van basisvoorwaarden zoals gezonde lucht, 
water en bodem, riolering en gezond voedsel. Met dit bevoegd gezag werpt 
de provincie zich op als hoeder van de gezondheid van de inwoners van 
Brabant en mag gezondheid niet vergeten worden. Aan de andere kant is er 
een bottomup strategie noodzakelijk om gezondheid te bevorderen en te 
versterken via de mogelijkheden die de provincie heeft om te agenderen, te 
stimuleren, partijen bij elkaar te brengen en te zorgen voor kennisuitwisseling. 
De provincie is daarmee de coinvesteerder en leerambassadeur van gezond
heid en heeft als gebiedsregisseur een scharnierfunctie naar gemeenten, 
waterschappen, het bedrijfsleven, maatschappelijke partners, lokale initiatieven 
en inwoners. Dat houdt in dat je als provinciale overheid moet blijven inzetten 
op gezondheidsbescherming en bevordering, maar dat je ook die volgende 
stap naar een duurzame, gezonde, concurrerende leefomgeving moet zetten. 
De Omgevingsvisie biedt daartoe een uitgelezen kans. Focus in de 
Omgevingsvisie daarom op de 2e en 3e kolom van onderstaande tabel. 



Voorkomen van
ongezondheid

Bevorderen van
gezondheid

Versterken van
gezondheid

= de schone, veilige, 
klimaatadaptieve 
leefomgeving

1. Ruimtelijke condities

2. Focus op basis op
orde

3. Beschermen
4. Handhaven

milieunormen

5. Risicobeheersing
6. Aanbod georiën

teerd
7. Overheid als hoeder

1. Ruimtelijke +
sociale condities

2. Focus op leefbare
omgeving

3. Verleiden
4. Speelruime bieden

door gedeelde
afwegingskaders

5. Mensen motiveren
6. Vraag georiënteerd

7. Overheid als
facilitator

1. Ruimtelijke +
sociale + duurzame
condities

2. Focus op kwaliteit
van leven

3. Uitdagen
4. Uitgaan van gezond

heids en omgevings
waarden en ambities

5. Mensen empoweren
6. Zelfmanagement

georiënteerd
7. Overheid als

coinvesteerder

= de bewegingsvolle, 
mobiele, groene 
leefomgeving

= de duurzame, 
gezonde, vitale, 
slimme leefomgeving

3 Denk in koppelmechanismes voor extra gezondheidswinst
Het klassieke milieu- en omgevingsbeleid vraagt om verfijning en modernisering. 
Enerzijds is er de roep om naast (milieu)normen ook te sturen op gezond
heids en omgevingswaarden. Anderzijds biedt het koppelen van beleidsdo
meinen allerlei mogelijkheden. Door opgaven en ambities van verschillende 
domeinen (o.a. ruimtelijke inrichting, milieu, mobiliteit, economie) met elkaar 
te verbinden en vanuit gezamenlijke belangen te werken aan een duurzame, 
gezonde, slimme omgeving, is extra gezondheidswinst voor de Brabanders 
te boeken. Neem als voorbeeld het stimuleren om meer mensen op de fiets 
te krijgen. Dit heeft meerdere voordelen. Fietsers stoten geen afvalstoffen  
uit zoals gemotoriseerd verkeer. Dit is beter voor de luchtkwaliteit. Ook is er 
minder geluidshinder dan van gemotoriseerd verkeer. Tegelijkertijd stimuleer 
je gezond gedrag wat gunstig is voor welvaartsziekten. Daarnaast wordt een 
regio beter bereikbaar als meer mensen op de fiets naar hun werk gaan. 
Tenslotte vraagt fietsen om slimme toepassingen in de inrichting van de leef
omgeving; denk aan slimme verkeerslichten. Op deze manier kun je aan 
meerdere opgaven en ambities tegelijkertijd werken en zijn alle domeinen  
en partijen verantwoordelijk voor gezondheid en een gezonde leefomgeving. 
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Vier bouwstenen voor Brabant 
Het advies Gezonde omgeving, gezonde Brabanders is een van de 
vier bouwstenen voor de Omgevingsvisie waaraan de provincie 
Noord-Brabant werkt. Die Omgevingsvisie gaat over de toekomst 
van Brabant; over de leefomgeving, de plek waar we wonen, 
werken en recreëren. De andere drie bouwstenen zijn: Sleutelrol 
voor de bodem bij klimaatverandering, Maak onderscheid tussen 
krimpgebieden en Samen werken aan een mooie leefomgeving. 
Met deze vier bouwstenen zijn er volop kansen om gezamenlijk te 
werken aan een toekomstbestendig Brabant. 
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