
   
 

  

Position Paper: Algemeen Overleg Nationale Omgevingsvisie op 24 april 2019 

Ontvanger Vaste Kamercommissie Binnenlandse zaken en woordvoerders Sport 

 

 

Help mee om de beweegvriendelijke leefomgeving toe te voegen aan de Nationale Omgevingsvisie. 

Op 24 april a.s. spreekt u over het kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie. Voor het versterken van 

een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving is dit Algemeen Overleg van belang. De keuzes die in de 

Nationale Omgevingsvisie worden gemaakt beïnvloeden namelijk het gemak waarmee mensen kunnen 

sporten, bewegen en recreëren. 

 

De openbare ruimte is voor miljoenen mensen de plek om te sporten, bewegen of recreëren. Sportvissers en 

watersporters genieten van gezond en veilig water. Wandelaars, ruiters, golfers en fietsers beleven de pracht 

van de natuurlijke omgeving, maar ook nieuwe initiatieven als bootcamp vinden plaats in de openbare 

ruimte. Daarnaast sporten miljoenen mensen in een toegankelijke sportaccommodatie dichtbij huis. Voor 

gezonde en sportieve activiteiten is een beweegvriendelijke omgeving van groot belang. 

 

Wij zijn van mening dat het kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie de kansen van sporten, bewegen 

en recreëren voor de gezondheid van inwoners niet genoeg benadrukt. Er bestaat een sterke focus op 

gezondheidsbescherming, maar de kans om in te zetten op gezondheidsbevordering door inwoners 

toegang te geven tot een beweegvriendelijke leefomgeving ontbreekt in de huidige omgevingsvisie. Een 

kans die al eerder door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur is beschreven in het advies “De 

stad als gezonde habitat” (klik hier). Het ontbreken van de koppeling tussen gezondheidsbevordering 

en een beweegvriendelijke omgeving is een gemiste kans. 

 

Een beweegvriendelijke omgevingsvisie is een belangrijk kader om gezonde initiatieven mogelijk te maken. 

Initiatieven als Ruimte voor Lopen (klik hier), Tour de Force (klik hier), de ambities vanuit het 

Preventieakkoord (klik hier) en het Sportakkoord (klik hier) vinden meer voedingsbodem met een 

beweegvriendelijke omgevingsvisie. 

 

Ook in de regio zoeken overheden naar kansen om gezondheid en bewegen te stimuleren via de 

omgevingsvisie. De Vereniging Sport en Gemeenten ondersteunt gemeenten in een integrale visie op het 

domein van sport en bewegen en het domein van ruimtelijke ordening (klik hier). Kenniscentrum Sport 

geeft via haar kennisplatform een veelheid aan initiatieven weer voor een beweegvriendelijke 

omgevingsvisie (klik hier).  Een nationale nadruk op een beweegvriendelijke omgevingsvisie helpt 

initiatieven voor een gezonde leefomgeving in de regio.   

 

Door de beweegvriendelijke leefomgeving expliciet te benoemen in de Nationale Omgevingsvisie kunnen 

we overheden en andere partners inspireren om actief de verbinding te maken tussen de ruimtelijke 

ordening en het domein van sport, bewegen, recreatie en mobiliteit. Dit maakt de leefomgeving prettiger en 

helpt de inwoners met een gezonde leefstijl. Graag vragen wij u daarom te helpen om de 

beweegvriendelijke leefomgeving toe te voegen aan de Nationale Omgevingsvisie. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Frank Slooten, frank.slooten@nocnsf.nl of 06 - 13049545. 

 

 Met vriendelijke groet,  

 

https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/de-stadalsgezonde-habitat
https://wandelnet.nl/dossier-ruimte-voor-lopen
http://www.tourdeforce.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/29/nationaal-sportakkoord-ondertekend
http://sportengemeenten.nl/aan-de-slag-met-de-handreiking-sport-bewegen-en-de-omgevingswet
http://allesoversport.nl/artikel/de-beweegvriendelijke-omgevingswet-een-overzicht

