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Programma

◼ De omgevingswet: fundamenteel sociaal?

◼ De sociale componenten van de 

omgevingswet

◼ De sociale implicaties van fysiek-ruimtelijke 

ingrepen

◼ De omgevingswet als sociale interventie

◼ Sociale ontwerpeisen

◼ Enkele voorbeelden

◼ Stellingen en dialoog



SOCIALE FUNDAMENTEN



De sociale componenten van 

de omgevingswet #1

Beschermen en benutten

Met oog op:

• Duurzame ontwikkeling

• Bewoonbaarheid van het land

• Bescherming en verbetering van het leefmilieu

In onderlinge samenhang:

a.bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde 
fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, 
en

b.doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke 
leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke 
behoeften



De Omgevingsvisie als ‘sateprikker’

Omgevingsvisie

Wordt opgesteld met oog op doelen van de wet

Houdt rekening met samenhang van
• relevante onderdelen/aspecten fysieke leefomgeving

en daarbij rechtstreeks betrokken belangen

Houdt rekening met beginselen 
• voorzorg
• preventief handelen
• milieuaantastingen bij voorrang aan bron bestrijden 
• vervuiler betaalt

• Proces waarin participatie centraal staat

Omgevingsvisie

Basispresentatie Omgevingswet september 2018



Waarom? 

Een gezonde leefomgeving is: 

- een omgeving die bewoners als prettig 

ervaren

- een omgeving die gezonde keuzes 

makkelijker maakt 

- waar de negatieve invloed op gezondheid zo 

klein mogelijk is

Brede definitie gezondheid: fysiek, mentaal en 

sociaal-maatschappelijk; ook de mate waarin 

iemand regie over zijn of haar leven kan voeren

Het gezond en veilig inrichten van de omgeving 

waarin we wonen en werken levert veel 

gezondheidswinst op. 



Gil Penalosa: 8-80 cities

◼ https://www.youtube.com/watch?v=jQWWhnjN

Utc

https://www.youtube.com/watch?v=jQWWhnjNUtc




Gelote bewoners in Utrecht maakten keuzen tussen maatregelen om in 2030 
energie neutraal te worden. En gaan daarbij verder dan de politiek. “Voor de groep 
bleek het logisch dat je in een 75% aardgasloze wijk ook de andere 25% dwingt om 
het gas af te koppelen.”

Participatie Omgevingswet

Praktijkverhalen 

bewoners bepalen inhoud Energieplan Utrecht



Ga in gesprek over het SamenSpel

Participatie Omgevingswet

10 punten om bij stil te staan
Participatie is niet nieuw. De 
Omgevingswet vraagt je wel om de 
participatie met je omgeving 
vroegtijdig en bewust op te pakken. 
Voor initiatieven die je zelf als 
overheid neemt. En voor 
initiatiefnemers, die straks zelf 
verantwoordelijk zijn voor de 
participatie. Welk samenspel past bij 
jouw organisatie en omgeving?

Meer weten
Kijk online voor de gespreksstarter.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/154085/het_samenspel_participatie.pdf


DE OMGEVINGSWET ALS 

SOCIALE INTERVENTIE



De omgevingswet als sociale 

interventie

◼ Participatie als centrale component (krachtige 

netwerken in de wijk, op vindplaatsen en bij 

doelgroepen)

◼ Met omgevingsvisie en -plannen de inrichting en het 

gebruik koppelen aan de verschillende doelen en 

daarmee mogelijkheden voor gezond gedrag creëren 



Voorbeelden van sociale 

impact

Uit onderzoek blijkt dat: 

◼ Een ongezond milieu draagt voor 4% bijdraagt aan de ziektelast in Nederland (met name 

door fijnstof en geluid). Hiermee is 1,2 miljard aan zorgkosten gemoeid (VTV 2018)

◼ een verband is tussen bewandelbaarheid in een buurt (walkability) en toegenomen fysieke 

activiteit 

◼ wonen aan groen onder andere gerelateerd is aan minder vroegtijdige sterfte, minder hart- en 

vaatziekten, minder mentale gezondheidsproblemen, minder overgewicht

◼ Vooral mensen met een lagere sociaaleconomische status kinderen en ouderen hebben 

profijt van meer groen in de woonomgeving

◼ De mogelijkheid om sociale contacten te onderhouden, is mede afhankelijk van de inrichting 

van de fysieke omgeving en de mate waarin er voldoende laagdrempelige voorzieningen 

aanwezig zijn om buurtgenoten te ontmoeten

◼ De gezondheidsgerelateerde winst door fietsen wordt geschat op 19 miljard euro per jaar





SOCIALE ONTWERPEISEN



Algemene sociale ontwerpeisen

◼ Levensfasen en dagindeling (een 

levensloopbestendige wijk)

◼ Ontmoeting (weg van de 

anonieme buurt)

◼ Kwetsbare groepen (een 

inclusieve samenleving)

◼ Differentiatie en integratie (ruimte 

voor superdiversiteit)

◼ Veiligheid (een basis voor samen 

leven: keurmerk veilig wonen)

◼ Functiemenging

◼ Voor elk van deze invalshoeken 

zijn algemene sociale 

ontwerpeisen te formuleren



Voorbeeld ASO: kwetsbare 

bewoners

◼ Voldoende woningen voor begeleid 

zelfstandig wonen

◼ Woon/werkgemeenschappen met 

buurtfuncties (‘gemengd wonen’) 

◼ Bed-, bad en broodvoorzieningen

◼ Downgraden eisen woningbestand

◼ Voldoende woningen in ‘souterrain van 

de woningmarkt’

◼ Plannen van ongeplande ruimte

◼ Investeren in intensief sociaal beheer



Specifieke sociale 

ontwerpeisen

◼ Bijvoorbeeld gezondheidszorg

◼ Bijvoorbeeld sport- en groenvoorzieningen

◼ Bijvoorbeeld voorzieningen voor ontmoeting

◼ Indicatieve normeringen als gespreks- en 

planningsstarter



Voorbeeld SSO: Algemeen 

preventief jeugdbeleid

◼ Kengetal speelplekken: 0-6 jarigen binnen een straal van 100 meter (blok); 6-12 

jarigen binnen 400 meter (buurt). Hangplek op (of buiten) wijk.

◼ Cruijff-court Kraijeck-playground: minimaal 1 met agogische ondersteuning 

(buurtsportcoach) in aandachtswijk.

◼ Jeugdcentra: 1 grootschalig per 100.000 inwoners, 1 kleinschalig per 10000-

15000 inwoners.

◼ JOP/hangplek jongeren (rommelruimte): 1 op 5.000 inwoners

◼ Jongerenwerk: 1 fte per 578 jongeren van 13-18 jaar

◼ Groen in de wijk: 75 m2 per woning

◼ Inrichting kindlint (veilige loop- en fietsroutes, minimalisering conflictsituaties 

andere weggebruikers) op basis analyse van logische loop-en en fietsroutes



Voorbeeld #1: hangplekken en  

encroachmentzones

◼ Overgangszone tussen 

privé en openbaar

◼ Bijvoorbeeld 

geveltuintjes

◼ Hangplek voor ouderen

◼ Uitlokken ontmoeting en 

interactie

◼ Ontlokken ‘Publieke 

familiariteit’



Voorbeeld # 2: de volkstuin

Hogeschool INHolland



Voorbeeld # 3:



Voorbeeld # 4:



Voorbeeld # 5:



Stellingen…



Stelling 1

Een omgevingsvisie of –plan zonder 

ontwerpeisen voor of vanuit gezondheid en 

sociaal is als een auto zonder stuur (of wielen, 

of…)



Stelling 2

Fysiek-ruimtelijke ingrepen zijn bij uitstek 

geschikt om preventieve gezondheidswinst te 

boeken: je kan bewoners goed manipuleren, 

zonder dat ze het doorhebben.



Stelling 3

In onze gemeentelijke organisatie werken de 

verschillende sectoren integraal samen aan 

omgevingsvraagstukken 



Stelling 4

In onze gemeente weten we een gezonde 

leefomgeving goed te borgen



www.onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Sociale-Innovatie

husite.nl/kus

https://www.ggdru.nl/gemeenten.html

www.werkplaatsensociaaldomein.nl

www.canonsociaalwerk.nl

www.gezondeleefomgeving.nl

www.loketgezondleven.nl

http://www.onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Sociale-Innovatie
https://husite.nl/kus
https://www.ggdru.nl/gemeenten.html
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/
http://www.canonsociaalwerk.nl/
http://www.gezondeleefomgeving.nl/
http://www.loketgezondleven.nl/

