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Gezonde leefomgeving 

• Gezondheid is ons grootste goed. Steeds meer mensen realiseren zich dat een gezond leven 

essentieel is voor hun welzijn.  

• Door de grote druk op de ruimte in onze provincie kan onze leefomgeving en daarmee ook onze 

gezondheid onder druk komen te staan.  

• In de Omgevingsvisie provincie Utrecht (2021) is het beschermen en bevorderen van een 

gezonde en veilige leefomgeving als rode draad opgenomen.  

 

Figuur uit Omgevingsvisie ter illustratie: 

 

 
 

• Wat nu voorligt: het (beleids)programma Gezond en Veilig en het innovatieprogramma gezonde 

leefomgeving. 

  

(Beleids)programma Gezond en Veilig: 

• In de Omgevingsvisie provincie Utrecht is het (beleids)programma Gezond en Veilig 

aangekondigd. Dit programma is een nadere uitwerking van het beleid uit de Omgevingsvisie.  

• Met het (beleids)programma Gezond en Veilig geven we aan wat onze doelstellingen zijn, hoe we 

die willen bereiken en binnen welke regels dat moet plaatsvinden.  

• Het (beleids)programma Gezond en Veilig is beleidsarm en niet nieuw. Eerder noemden we dat 

Milieubeleid, nu noemen we dat, meer passend en als uitwerking van een programma onder de 

omgevingsvisie, Gezond en Veilig.  Het milieubeleid is tot nu toe een onderdeel van het Bodem-, 

Water- en Milieuplan.  Het bodem- en waterbeleid is onder de Omgevingsvisie/Omgevingswet 

uitgewerkt in het Bodem en Water programma, dat op  9 februari 2021 reeds is vastgesteld door 

PS. 

• Met het vaststellen van beleid zijn we er nog niet. 

 



 

Innovatieprogramma gezonde leefomgeving 

• Al eerder is gestart met een aanjaagprogramma gezonde leefomgeving om een extra impuls te 

geven aan het realiseren van een gezonde leefomgeving.  

• Het innovatieprogramma gezonde leefomgeving is de opvolger van het aanjaagprogramma. Het 

aanjaagprogramma is een uitwerking van het Bodem-, Water- en Milieuplan. Op basis van de 

reactie van onze partners is het accent nu meer gelegd op de innovatie. Het innovatieprogramma 

valt als uitvoeringsprogramma onder het (beleids)programma Gezond en Veilig. 

• Het nu voorliggende innovatieprogramma is gericht op het realiseren van een gezonde 

leefomgeving en gezond stedelijk leven in de context van de sterke groei die de provincie verder 

gaat doormaken. Gezien de complexiteit gaan we nieuwe werkwijzen ontwikkelen, gaan we de 

samenwerking aan met nieuwe partners, werken we datagedreven en willen we onze inwoners 

op een vernieuwende manier betrekken bij deze opgaven.  

 

Ter illustratie 

 

 

 

Vervolg 

• Na bespreking in uw commissie en het aflopen van de termijn van de ter inzagelegging wordt 

voor het (beleids)programma Gezond en Veilig een nota van beantwoording opgesteld, waarin 

ook uw reactie wordt meegenomen. GS stelt de nota van beantwoording en het definitieve 

programma vast. U krijgt beide stukken toegestuurd ter informatie. 

• Voor het innovatieprogramma gezonde leefomgeving geldt dat uw commentaar en suggesties 

worden verwerkt, waarna GS het programma definitief vaststelt. 

 


