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Omschrijving
draagt het college op
- bij alle toekomstige bouwplannen voor woningen, commercieel 
vastgoed en infrastructuur de gezondheidseffecten te inventariseren en op 
te nemen in de betreffende stukken,

Onderwerp
Motie 41 Gezondheidseffecten in alle bouwplannen

Stand van Zaken/afdoening
Naar aanleiding van de motie is in eerste instantie onderzocht met welk extra beleid een betere waarborg 
voor het weren van gezondheidsrisico's en het oppakken van gezondheidskansen zou worden verkregen. 
Daarbij bleek dat deze aspecten de fado al in bestaand beleid van planvorming impliciet worden 
meegenomen. Beter is dit in de processen explicieter te maken. Het juiste moment daarvoor is de herziening 
van processen die toch al nodig is vanwege de Omgevingswet, waarin Gezondheid een directer 
toetsingskader wordt.

Het wegen en beoordelen van Gezondheid in ruimtelijke en infrastructurele plannen wordt meegenomen in 
de voorbereidingen en processen voor de Omgevingswet die naar verwachting per 1 januari 2022 in werking 
treedt. In de afgelopen jaren is bij de beoordeling van plannen op de verschillende schaalniveaus in de 
praktijk al steeds naar risico's en kansen vanuit het gezondheidsperspectief gekeken. Zulks in lijn met de 
motie, maar ook omdat dit in het beleid volgens de SOR al voorzien was, met gezondheid als één van de vier 
hoofdaandachtspunten die de prioriteiten en keuzes in de SOR mee bepaalde. Bovendien is 
gezondheid(sverbetering), direct benoemd of indirect, een belangrijke drijfveer achtereen breed scala van 
beleidsaspecten en aandachtspunten waarop beoordeeld en getoetst wordt in de voorbereiding van 
plannen. Dit geldt behalve voor een groot aantal milieu- en bouwvoorschriften, ook voor bijvoorbeeld beleid 
op het gebied van sport, recreatie, groen, klimaatadaptatie, mobiliteit, veiligheid, sociaal beleid en 
economie. Bij die sterke verwevenheid van gezondheid met zoveel beleidsthema's waarvan de kansen en 
risico's gedurende de totstandkoming en beoordeling van een plan al worden meegewogen, heeft 
toevoegen van een nieuwe paragraaf "gezondheid" aan individuele plannen inhoudelijk te weinig 
meerwaarde. Binnen de huidige context en werkwijze van planvorming komt dit al gauw neer op het 
(nogmaals) doorlopen van alle beleidsthema's om het gezondheidsaspect uit te lichten.
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De Omgevingswet benoemt gezondheid direct als een afzonderlijke peiler onder en beoordelingscriterium 
voor het beleid voor de fysieke omgeving. De voor de implementatie van de Omgevingswet noodzakelijke 
herinrichting van de opzet en werkwijze van plannen, processen en beleidsstukken is daarom een goed 
moment om gezondheid en gezondheidskansen als integrale invalshoek voor het beleid een expliciete en 
prominente plaats te geven, en vanaf het prille begin van planvorming te borgen.
Het voorstel is om de BAZ hiermee af te doen.
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