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Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting: 

Ter informatie ontvangt u hierbij het door ons vastgestelde Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022-2025 

en de daarop betrekking hebbende Nota van Beantwoording. In die nota wordt ingegaan op de ontvangen 

zienswijzen en op uw inbreng over het ontwerp van het programma. 

 

Inleiding: 

Het programma Gezond en Veilig is een beleidsprogramma voor de komende vier jaren. Met het beleid dragen wij 

bij aan een gezonde en veilige leefomgeving in onze provincie. Het programma is een nadere uitwerking van de 

Omgevingsvisie, waarin het programma ook is aangekondigd onder het thema ‘Stad en Land Gezond’.  

 

Op 8 februari 2022 hebben wij u het ontwerp-Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022-2025 ter 

kennisname toegestuurd. Dat heeft u besproken in de vergadering van de Statencommissie Milieu & Mobiliteit van 

9 maart 2022.  

Van 22 februari 2022 tot en met 4 april 2022 heeft het ontwerp Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022-
2025 ter inzage gelegen. Er zijn 5 zienswijzen ingediend. Onze reactie op de zienswijzen en op de inbreng over het 
ontwerp programma van uw commissie hebben wij vastgelegd in een Nota van Beantwoording. Er zijn beperkt 
wijzigingen in de tekst van het programma aangebracht naar aanleiding van de reacties. Hiervan is een overzicht 
opgenomen in hoofdstuk 5 van de Nota van Beantwoording. De wijzigingen betreffen vooral verduidelijkingen en 
aanvullingen in hoofdstuk 3, het beschermen van de gezondheid (de uitwerking van het milieubeleid) en dan met 
name in de paragrafen over geluid, geur en externe veiligheid.  
 
In overeenstemming met de Omgevingswet hebben wij het Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig heden 
vastgesteld. Ook de Nota van Beantwoording hebben wij heden vastgesteld. Daarmee is het programma definitief, 
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tegen het vastgestelde programma bestaat namelijk wettelijk geen mogelijkheid tot beroep of bezwaar. Het 
programma en de Nota van Beantwoording ontvangt u hierbij ter informatie. De kosten voor het realiseren van het 
in het programma opgenomen beleid (zie pag. 80) worden gedekt uit de bestaande budgetten, die zijn opgenomen 
onder het beleidsdoel 3.4 ‘De leefomgeving is gezond en veilig’.  

 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Wij gaan het programma uitvoeren. Uitvoering vindt deels plaats via de Agenda Gezonde lucht, de Agenda Geluid 

en het innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving. Verder werken wij aan de ontwikkeling van instrumenten 

zoals de Gezondheidsscan, waarmee we bijdragen aan het realiseren van een gezonde en veilige leefomgeving 

door de aspecten, die daarvoor van belang zijn, vroeg in (beleid)ontwikkelingen onder de aandacht te brengen. Wij 

werken ook, deels samen met gemeenten, in pilots die ook die vroegtijdige inbreng beogen. Wij informeren u 

regelmatig op de diverse beleidsonderdelen, via de P&C cyclus en op het totaal van het programma verwachten we 

halverwege de looptijd van het programma u te informeren over de voortgang. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


