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Betreft: zienswijze ontwerp Omgevingsvisie gemeente Schagen 

 

Geachte leden van de Gemeenteraad Schagen,  

 

Namens GGD Hollands Noorden reageer ik graag op de ontwerp Omgevingsvisie van gemeente Schagen.  

Met veel plezier heeft GGD Hollands Noorden tijdens de werksessies voor de Omgevingsvisie zijn visie op de 

gezonde leefomgeving ingebracht. We zien in deze concept Omgevingsvisie dat de gemeente Schagen de 

gezondheid van haar inwoners van belang vindt en dit expliciet benoemt in een van de speerpunten. Daarnaast 

hebben de andere speerpunten en acties invloed op de gezondheid van inwoners, hoewel gezondheid hierbij 

niet expliciet wordt benoemd. 

 

Ook in de planMER is aandacht voor gezondheid. Doordat ervoor gekozen is om in het planMER niet alleen te 

kijken  naar de ‘traditionele’ milieuthema’s, maar ook naar andere thema’s binnen de fysieke leefomgeving, 

zoals de Omgevingswet voorstaat. Die andere thema’s zijn onder andere klimaatadaptatie, energietransitie, 

gezondheidsbevordering, biodiversiteit, woon- en werklocaties, en bereikbaarheid van recreatie en sociale 

voorzieningen.  

 

Zowel in de tekst van de Omgevingsvisie als in de planMER wordt gezondheid verbonden aan een beperkt 

aantal onderwerpen. Alle acht de speerpunten en acties die daaruit voortvloeien hebben echter een relatie met 

gezondheid. Initiatieven die samenhangen met deze speerpunten kunnen een positief of negatief effect 

hebben op de (ervaren) gezondheid van inwoners. Zoals bijvoorbeeld initiatieven t.b.v. klimaatadaptatie, 

verduurzaming, woningbouw en bereikbaarheid. In de planMER wordt dit aangestipt door te benoemen welke 

synergie er is tussen verschillende speerpunten. 

 

GGD Hollands Noorden ziet gezondheid als een breed begrip, waarbij factoren buiten het gezondheidsstelsel 

een belangrijke invloed hebben op de algemene gezondheidstoestand van inwoners. Wat we eten en drinken, 

waar we wonen, hoe we wonen en werken en hoe we onze vrije tijd doorbrengen zijn factoren die zowel 

positieve als negatieve effecten kunnen hebben op onze gezondheid. Ook de gevolgen van klimaatverandering 

hebben invloed op de gezondheid van inwoners1. Ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving zijn dus van 

groot belang voor de gezondheid van inwoners, ook als zij niet direct bedoeld zijn ter bevordering of 

bescherming van de gezondheid. De GGD vraagt daarom aandacht voor deze bredere betekenis van 

gezondheid, zodat de Omgevingsvisie bij kan dragen aan het bevorderen van de gezondheid van de inwoners 

van Schagen.  

 

 

1 Voor meer informatie over de relatie tussen klimaat en gezondheid, zie: https://www.rivm.nl/klimaat-en-gezondheid 

https://www.rivm.nl/klimaat-en-gezondheid
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Mochten er aan de hand van deze zienswijze nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met 

projectmedewerker Omgevingswet Inès Youssef, bereikbaar via iyoussef@ggdhn.nl.    

 

Mede namens de interne projectgroep Gezonde Leefomgeving GGD HN,  

Inès Youssef 
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