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Wat is de Omgevingswet?
De Omgevingswet is een wet die naar
verwachting op 1 januari 2021 in werking
treedt. De wet bundelt tientallen wetten
en honderden regels over ruimte, wonen,
infrastructuur, milieu, natuur en water in één
wet, vier algemene maatregelen van bestuur
(in plaats van 117) en circa tien ministeriële
regelingen (in plaats van 120). Met de wet
streeft de wetgever onder meer naar:
❶ grotere inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en
gebruiksgemak van het omgevingsrecht;
❷ meer samenhang in beleid, besluitvorming
en regelgeving voor de fysieke leefomgeving;
❸ meer ruimte voor bestuurlijke afweging
bij het bereiken van doelen voor de fysieke
leefomgeving;
❹ snellere en betere besluitvorming over
projecten in de fysieke leefomgeving.
Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen
voor overheden die verantwoordelijk zijn
voor het beheer van de fysieke leefomgeving.
Gemeenten krijgen meer te zeggen over de
fysieke leefomgeving. Ze moeten hiervoor de
komende jaren hun lokale beleid ingrijpend
bijstellen (opstellen van een Omgevingsvisie
en een Omgevingsplan met aandacht voor
gezondheid), werkprocessen aanpassen,
medewerkers scholen en investeren in hun
informatievoorziening. Ook inwoners, bedrijven
en andere initiatiefnemers die activiteiten willen
uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen
te maken met de Omgevingswet, mede door
de nadruk die de wet legt op participatie van
belanghebbenden bij plan- en besluitvorming.

Gemeenten gaan door de wet intern en extern beter samenwerken aan een gezonde leefomgeving
De wet vraagt dat gemeentelijke afdelingen beter samenwerken, ook bij gezondheidsbevordering.
De wet stimuleert dat gemeenten intensiever samenwerken met derden, ook bij gezondheidsbevordering.

Samenwerking

De Omgevingswet bevordert dat meer (private) partijen zich inzetten voor een gezonde leefomgeving
De gebundelde wet zet specialisten als planologen aan om gezondheidsbevordering mee te nemen in hun werk.
(Private) partijen doen eerder mee aan gezondheidsprojecten, omdat de wet meer ruimte biedt voor creativiteit.
(Private) partijen doen eerder mee aan gezondheidsprojecten, omdat de wet gemeenten sneller laat besluiten.
Partijen zetten zich eerder in, omdat ze door de participatieplicht in de wet sneller horen over nieuwe projecten.
De Omgevingswet stimuleert inwoners zich in te zetten voor een gezondere leefomgeving
Inwoners kunnen met de wet makkelijker initiatieven nemen om hun omgeving gezonder te maken.
De Omgevingswet bevordert dat inwoners meepraten en meedoen bij initiatieven van de gemeente en derden.

Wat is de
Omgevingswet en
welke kansen biedt
deze wet voor lokale
JOGG-doelen?

De Omgevingswet biedt gemeenten de kans beter beleid te maken voor een gezonde leefomgeving
Gemeenten kunnen gezondheidsbevordering als prominent doel opnemen in hun Omgevingsvisie.
Gemeenten kunnen doelen uit de lokale Nota Volksgezondheid verankeren in hun Omgevingsvisie en Omgevingsplan.
Prioriteit voor gezondheid in de Omgevingsvisie kan doorwerken in afgeleid beleid, zoals voor subsidies.
Gemeenten kunnen en mogen door de wet meer maatwerk bieden per gebied of wijk, ook voor gezondheid.
De wet zet gemeenten aan om partijen als JOGG intensiever te betrekken bij planvorming voor de leefomgeving.
De Omgevingswet stimuleert gemeenten kennis en kunde van belanghebbenden, zoals inwoners, te benutten.
De Omgevingswet biedt gemeenten de kans beleid voor een gezonde leefomgeving beter uit te voeren

Gezondheidsbeleid

Gemeenten krijgen door de wet meer ruimte voor maatwerk in de uitvoering, ook bij gezondheidsbevordering.
De wet stimuleert gemeenten om gezondheid in te passen in uitvoeringsplannen voor een straat of wijk.
De gebundelde wet zet gemeenten aan om ruimtelijk beleid te verbinden met hun JOGG-uitvoeringsprogramma.
Gemeenten kunnen met de wet gezondheid meewegen bij vergunningen, zoals voor een snackbar bij een school.
De Omgevingswet biedt gemeenten de kans beleid voor een gezonde leefomgeving beter te evalueren
De gebundelde wet prikkelt gemeenten tot meer multidisciplinair onderzoek naar effecten van beleid.

Meer informatie over de Omgevingswet
is onder andere te vinden op
www.omgevingswetportaal.nl.

in opdracht van:

Over deze kaart
Deze kaart geeft bondig weer wat de Omgevingswet is en welke kansen de invoering van deze wet biedt voor lokale doelen van Jongeren Op Gezond Gewicht
(JOGG). Het gaat om kansen die leiden tot betere lokale maatschappelijke effecten en resultaten, zoals meer samenwerking tussen partijen, meer activiteiten en
beter beleid. We nemen hierbij aan dat de doelen van de Omgevingswet, zoals snellere besluitvorming, straks in de praktijk ook gehaald worden.
De (interne) kansen voor lokale JOGG-teams staan op een aparte Kansenkaart. De kaarten zijn gemaakt tijdens drie denksessies met deskundigen op het gebied
van gezondheid en de Omgevingswet. De Argumentenfabriek begeleidde de denksessies. Dank aan allen voor het denkwerk.
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Mensen
Wat is de Omgevingswet?
De Omgevingswet is een wet die naar
verwachting op 1 januari 2021 in werking
treedt. De wet bundelt tientallen wetten
en honderden regels over ruimte, wonen,
infrastructuur, milieu, natuur en water in één
wet, vier algemene maatregelen van bestuur
(in plaats van 117) en circa tien ministeriële
regelingen (in plaats van 120). Met de wet
streeft de wetgever onder meer naar:
❶ grotere inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en
gebruiksgemak van het omgevingsrecht;
❷ meer samenhang in beleid, besluitvorming
en regelgeving voor de fysieke leefomgeving;
❸ meer ruimte voor bestuurlijke afweging
bij het bereiken van doelen voor de fysieke
leefomgeving;
❹ snellere en betere besluitvorming over
projecten in de fysieke leefomgeving.
Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen
voor overheden die verantwoordelijk zijn
voor het beheer van de fysieke leefomgeving.
Gemeenten krijgen meer te zeggen over de
fysieke leefomgeving. Ze moeten hiervoor de
komende jaren hun lokale beleid ingrijpend
bijstellen (opstellen van een Omgevingsvisie
en een Omgevingsplan met aandacht voor
gezondheid), werkprocessen aanpassen,
medewerkers scholen en investeren in hun
informatievoorziening. Ook inwoners, bedrijven
en andere initiatiefnemers die activiteiten willen
uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen
te maken met de Omgevingswet, mede door
de nadruk die de wet legt op participatie van
belanghebbenden bij plan- en besluitvorming.

De Omgevingswet biedt JOGG-teams de kans zich professioneel te ontwikkelen
De wet stimuleert JOGG-teams om hun kennis over het fysieke domein te vergroten.
De wet stimuleert JOGG-teams om zich verder te bekwamen in samenwerken en netwerken.
De wet prikkelt JOGG-teams om nieuwe werkwijzen toe te passen en de taal van het fysieke domein te leren.
JOGG-teams kunnen hun netwerk vergroten via projecten die volgen uit de Omgevingswet.

De Omgevingswet biedt JOGG-teams de kans om efficiënter te werken

Organisatie

JOGG-teams kunnen ideeën sneller uitvoeren, omdat de wet leidt tot snellere besluitvorming over projecten.
JOGG-teams en andere vakspecialisten delen vaker kennis en data, omdat de wet aanzet tot samenwerking.
De Omgevingswet biedt de kans op extra middelen voor JOGG-doelen
Meer bestuurlijke aandacht voor ‘gezonde leefomgeving’ biedt kansen op extra middelen voor JOGG-doelen.
Geld dat nu nog bestemd is voor andere doelen kan vrijkomen voor JOGG, omdat de wet stimuleert om te ontschotten.

Wat is de
Omgevingswet
en welke kansen
biedt deze wet voor
een lokaal JOGGteam?

De wet biedt JOGG-teams de kans om belangen van kinderen en jongeren beter te behartigen
JOGG-teams kunnen door de participatieplicht in de wet kinder- en jongerenbelangen effectiever vertolken.
JOGG kan door de participatieplicht in de wet haar doelgroep stimuleren om (gezondheids-)wensen te uiten.
De Omgevingswet biedt JOGG-teams de kans JOGG-doelen te verankeren in lokaal beleid
JOGG kan meeschrijven en/of tekstsuggesties doen over gezondheid voor de nieuwe Omgevingsvisie.
JOGG kan de bestuurlijke aandacht voor de wet benutten om het thema ‘gezonde leefomgeving’ te agenderen.
JOGG kan input leveren voor Omgevingsplannen, ook over doelen voor JOGG-wijken en JOGG-doelgroepen.
De wet biedt JOGG-teams meer kans op JOGG-succes bij de uitvoering van beleid door gemeenten

Strategie

JOGG kan doelen eerder halen omdat de wet verplicht gezondheid mee te wegen bij ruimtelijke uitvoeringsbesluiten.
JOGG kan gemeenten die onvoldoende doen aan gezondheidsbevordering aanspreken op basis van de wet.
JOGG kan – wijzend op de wet – de JOGG-aanpak koppelen aan grote opgaven als klimaatadaptatie en energie.
JOGG-teams kunnen zich (nog) beter positioneren nu de wet het speelveld bij ruimtelijke projecten verandert.
Betere integrale samenwerking van vakmensen door de wet vergroot de kans op succes van de JOGG-aanpak.
De Omgevingswet biedt JOGG-teams de kans meer partijen te verbinden aan JOGG-doelen

Meer informatie over de Omgevingswet
is onder andere te vinden op
www.omgevingswetportaal.nl.

in opdracht van:

JOGG komt door de participatieplicht in de wet makkelijker met private partijen zoals ontwikkelaars aan tafel.
JOGG kan de Omgevingswet aangrijpen om meer op wijkniveau in gesprek te gaan met partijen.
JOGG kan de wet aangrijpen om beleidsmakers samen te laten denken over een gezondere leefomgeving.
JOGG kan de wet en haar kennis over gezondheid aangrijpen om in contact te blijven met college en raad.
JOGG kan vakmensen in het fysieke domein (zoals planologen) helpen te denken over gezondheid en de wet.

Over deze kaart
Deze kaart geeft bondig weer wat de Omgevingswet is en welke kansen deze wet biedt voor lokale JOGG-teams. JOGG-teams bestaan uit minimaal een JOGG-regisseur
en een beleidsmedewerker van een gemeente die lokaal nauw samenwerken met publieke en private partijen. Het gaat op deze kaart om (interne) kansen die het
bereik van JOGG vergroten en/of leiden tot betere resultaten op de vijf JOGG-pijlers (Politiek-bestuurlijk draagvlak, Publiek-private samenwerking, Sociale marketing,
Monitoring en evaluatie en Verbinding preventie en zorg). We nemen hierbij aan dat de doelen van de Omgevingswet, zoals snellere besluitvorming, straks in de
praktijk ook gehaald worden. De (externe) kansen voor de lokale JOGG-aanpak staan op een aparte Kansenkaart. De kaarten zijn gemaakt tijdens drie denksessies met
deskundigen op het gebied van gezondheid en de Omgevingswet. De Argumentenfabriek begeleidde de denksessies. Dank aan allen voor het denkwerk.
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