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Aanleiding procesevaluatie
Collegebesluit Advisering Gezonde Leefomgeving 
d.d. 16 februari 2010:

1. De GG&GD adviseert daar waar nodig over gezondheid in 
ruimtelijke plannen

2. SO neemt het GG&GD-advies mee in de integrale planvorming, 
conform het Utrechts Plan Proces en maakt zichtbaar hoe het 
advies van de GG&GD is verwerkt in de plannen.

3. Na 1 jaar wordt de werkwijze tussen SO en GG&GD geëvalueerd. 

SO is i.s.m. de GG&GD in juni 2011 gestart met het vormgeven van de
evaluatie. 



 

 

Methode procesevaluatie

1.  Plananalyse: een screening van alle ruimtelijke plannen 
van de gemeente Utrecht uit 2010-2011 op de 
aanwezigheid van gezondheidsadvisering. 

2.  Internetenquête: een peiling van bewustzijn, kennis en 
commitment met betrekking tot gezondheidsadvisering 
onder betrokkenen bij SO en GG&GD.

3.  Diepte-interviews: 15 interviews met sleutelfiguren 
over waargenomen succes- en faalfactoren in de 
praktijk van de gezondheidsadvisering.



 

 

Aanbevelingen procesevaluatie
Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen:

1. Gezondheidsadvies van de GG&GD komt in de periode van 2010-
2011 in een beperkt aantal plannen terug. 

2. Veel betrokken medewerkers zijn bekend met gezondheidsadvisering 
door de GG&GD. 

3. Rollen en verantwoordelijkheden die de GG&GD en SO over en weer 
hebben, zijn niet altijd duidelijk. 

4. De  wijze waarop SO advies vraagt en de GG&GD advies geeft, is niet 
voldoende effectief.

Ontwikkelperspectieven voor de toekomst zijn heldere 
richtlijnen

en transparantie over gezondheidsadvisering.



 

 

Bestuursadvies proceseigenaar gezondheid

Ter uitvoering van de gezondheidsadvisering:
1.  wordt de GG&GD bij de start van alle ruimtelijke- en 

bereikbaarheidsprojecten betrokken. 

2.  wordt de GG&GD indien relevant betrokken bij de 
overige fasen van de ruimtelijke besluitvorming van 
lopende en nieuwe projecten. 

3.  zal de GG&GD in samenwerking met SO binnen zes 
maanden een kader (laten) ontwikkelen. 



 

 

Bestuursadvies proceseigenaar gezondheid

4. De afweging omtrent gezondheid dient als paragraaf 
verplicht opgenomen te worden in ruimtelijke-  en 
bereikbaarheidsplannen 

5.  De GG&GD wordt betrokken bij beleidsontwikkeling 
met ruimtelijke aspecten. 

6.  De werkwijze tussen SO en GG&GD wordt na 2 jaar 
geëvalueerd.
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Vragen en discussie


