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Twee maatschappelijke opgaves 
● Klimaatverandering 

 

 

 

 

 

● Invoering Omgevingswet  
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Wuijts et al., 2014 



Klimaatadaptatie 

● Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) o.a.  
– adresseren van urgente klimaatrisico’s 

 
● Regionale klimaatadaptatieplannen   

 
● Kennis uitwisselen 

– GGD werkgroep Klimaat en Gezondheid 
 

● Vragen uitzetten 
– RIVM, Gezond Klimaat project 
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 Infectieziektebestrijding en de omgevingswet 

 
● In 2021 treedt de Omgevingswet in werking 

 
● Het ministerie van IenW legt het uit in twee minuten 
 

omgevingswet - afwegingsruimte  
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Een gezonde leefomgeving 
 
● inwoners voelen zich prettig 
● nodigt uit tot gezond gedrag  
● heeft zo min mogelijk negatieve invloed op de gezondheid. 
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Van Normen naar Waarden 

Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving 

Woonomgeving 
  

 
Wonen en druk verkeer zijn gescheiden.  

  
Voor iedereen zijn er -dichtbij en toegankelijk- aantrekkelijke plekken. 
 
Leefomgeving draagt bij aan gezond gewicht 
  
Functies (wonen, werken, voorzieningen) zijn goed gemengd, grote bedrijven staan op 
afstand. 
  
Kinderen groeien op in een rookvrije omgeving.  
  

Mobiliteit 

 
Voor iedereen is actief vervoer (lopen en fietsen) de standaard. 
  
Tussen steden en dorpen zijn goede (e-)fiets- en OV-verbindingen. 

Gebouwen 

 
Het binnenklimaat is prettig en gezond, ook de bestaande woningvoorraad voldoet aan 
nieuwbouweisen.   
  
Minimaal één zijde (gevel) is aangenaam.  
  
Er zijn voldoende betaalbare levensloopgeschikte woningen op korte afstand van 
voorzieningen en zorg. 
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Aan de slag! 
● Waar zie je infectieziekten(risico’s)? 

● Welke invloed zie je van klimaatverandering (en/of 
klimaatadaptatiemaatregelen)? 

● Wat heb je nog nodig om lokaal te acteren/welke 
openstaande vragen heb je?  
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Contact 

Lisbeth Hall lisbeth.hall@rivm.nl 

Jantien Noorda jantien.noorda@ggd.groningen.nl 
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