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Onderwerp Statenbrief: Gezond leven als uitgangspunt voor nieuw Europees milieubeleid in advies 
Comité van de Regio’s. 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
 
Aanleiding 
Hierbij informeren wij u over succesvolle lobby van de Utrechtse stakeholders voor gezondheid als uitgangspunt 
van het nieuwe Europese milieubeleid. Het bijgevoegde advies van het Comité van de Regio’s over ‘de 
ontwikkeling van een 8e milieuactieprogramma’ is een belangrijke mijlpaal in deze lobby.  
 
Voorgeschiedenis 
De ‘Europastrategie van de provincie Utrecht 2016-2019’, beschrijft de ambities: 
(1) om samen met onze regionale partners bij te dragen aan betere EU-regelgeving op het gebied van gezonde 
leefomgeving; 
 (4) om via netwerken provincie Utrecht op de kaart te zetten als een experimenteerruimte (’living lab’) voor 
Healthy Urban Living.  
Het ‘aanjaagprogramma gezonde leefomgeving 2016-2019’ hanteert als doelstelling (3) om het bewustzijn te 
vergroten van een gezonde leefomgeving en om profilering van de regio Utrecht op het gebied van de gezonde 
leefomgeving op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 
 
Essentie / samenvatting: 
Mede dankzij onze lobbyactiviteiten is gezond leven prominent opgenomen als uitgangspunt in het advies van het 
Comité van de Regio’s (CvdR) voor toekomstig Europees milieubeleid, dat op 7 februari jl. door 350 regio’s in 
Europa is vastgesteld. Het rapport van het Comité van de Regio’s “De ontwikkeling van een 8e 
milieuactieprogramma” gaat over het toekomstige milieubeleid van Europa. Het huidige 7e milieuactieprogramma 
loopt eind 2020 af. Het CvdR adviseert in dit geval over het 8e Europese milieuprogramma voor de periode 2021-
2027. Het Comité van de Regio’s is het officiële adviesorgaan van regio’s en steden in Europa en geeft adviezen 
aan de Europese instellingen.  



 
  

Wij profileren ons, samen met onze partners (o.a. de gemeente Utrecht en Amersfoort en de Utrechtse 
kennisinstellingen) als healthy urban living regio en lobbyen voor meer aandacht voor gezondheid in Europees 
beleid. Het rapport van het Comité van de Regió’s is een belangrijke mijlpaal in deze lobby.   
 
De ‘gezond-leven’-aanpak is veelvoudig genoemd in het initiatiefadvies van het CvdR. Het rapport spreekt maar 
liefs 21 keer van “gezondheid”. Het CvdR dringt aan op transitie in Europees milieubeleid naar gezond leven voor 
iedereen. Een aantal quotes uit het rapport van het CvdR; 
 
- Het CvdR “dringt er bij de Europese instellingen op aan om de ‘gezond-leven-aanpak’ als uitgangspunt te 
nemen voor al het EU beleid, de macro-economische prioriteiten en de financieringsinstrumenten”.  
- Het CvdR beschouwt “de aanpak die gericht is op een gezond leven in steden en in landelijke gebieden als een 
praktische en geïntegreerde aanpak”. 
- Het CvdR stelt voor dat “het toekomstige Europese milieubeleid (2021-2027) ‘een gezond leven voor iedereen’ 
gaat heten en dat het een EU-strategie presenteert om gezond leven voor iedereen te bevorderen”. 
 
De Utrechtse stakeholders (zowel provincie als gemeente Utrecht) hebben op diverse bijeenkomsten voor 
belanghebbenden meegedacht en feedback gegeven op het concept advies. Gedeputeerde Pennarts-Pouw heeft 
in meerdere commissievergaderingen van het CvdR gepleit voor de gezond leven aanpak en concrete 
voorbeelden aangedragen over healthy urban living.  
Ook in het IPO heeft de provincie Utrecht het belang van het nieuwe Europese milieubeleid (het 8e 
Milieuactieplan) geagendeerd en gepleit voor meer accent op gezonde leefomgeving. 
 
Het CvdR rapport is een belangrijke mijlpaal in de Utrechtse lobby in Brussel en hangt nauw samen met andere 
lobbyactiviteiten gericht op meer aandacht voor gezondheid in Europees beleid. Regio Utrecht profileerde zich de 
afgelopen jaren sterk met Healthy Urban Living. De afgelopen drie jaren hebben we grootste bijeenkomsten 
georganiseerd in relatie tot de portefeuille Healthy Urban Living en Europa. De eerste keer was op 20 mei 2016 in 
Utrecht voor 100 EU-ambassadeurs tijdens het NL EU voorzitterschap. Op 21 november 2017 heeft een grote 
bestuurlijke delegatie uit regio Utrecht een werkbezoek aan Brussel gebracht. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Betere en meer integrale regelgeving op het gebied van gezonde leefomgeving en milieu.  
Het realiseren van een gezonde leefomgeving om daarmee onze regio gezond, veilig, economisch, vitaal, 
bereikbaar, en aantrekkelijk te houden, één van de belangrijkste opgaven is waar de provincie nu voor staat. Een 
gezonde leefomgeving is één van de duurzame innovatiemotoren voor steden en regio’s waarvan zowel mensen 
als economie profiteren en waarvoor wij in Brussel actief lobby voeren. 
 
Financiële consequenties 
Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De lobby zal gecontinueerd worden:  
De Europese Commissie zal in de zogenaamde ‘Green Week’  van 13 tot 17 mei haar evaluatie over het 7e 
milieuactieprogramma presenteren. Het CvdR wil op 16 mei een debat organiseren over het 8e 
milieuactieprogramma. Komende maanden verkent de provincie welke bijdrage hieraan geleverd kan worden. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief en het bijgevoegde advies van het Comité van de Regio’s “Ontwikkeling van een 
8e milieuactieprogramma”. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


