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Inhoud
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• Introductie programma en project

• De verkenning in vogelvlucht

• Gezonde leefomgeving



MIRT-programma A2 Deil-Vught
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• Ministerie I&W

• Rijkswaterstaat

• Provincie Gelderland

• Provincie N-Brabant

• Regio Rivierenland

• Gemeente ‘s-
Hertogenbosch



Introductie project
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• Diverse knelpunten op A2 Deil-Vught

• Bruggen over Maas en Waal

• Knooppunten en aansluitingen

• Ring ‘s-Hertogenbosch

• Doelen:

• Verbetering doorstroming en bereikbaarheid

• Verbetering verkeersveiligheid



De kansrijke alternatieven
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• Vier alternatieven voor volledig ‘speelveld’

• Maximaal gebruik bestaand asfalt (0+)

• Capaciteitsuitbreiding (A en B)

• Maximale capaciteit (C)

• Breed mobiliteitspakket 
(flankerend beleid)



Samenvatting
resultaten verkenning
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• Versimpeld overzicht 
(uit publieksvriendelijke 
samenvatting)

• Compleet overzicht in 
hoofdrapport MER
(milieu) en 
verkenningenrapport 
(alle thema’s voor 
afweging)



Samenvatting
resultaten
verkenning (2)
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Gezonde leefomgeving

12

❑Toetsing planMER A2 Deil-Vught

❑WHO advieswaarden luchtkwaliteit

❑Toepassing MGR



Toetsing gezonde leefomgeving
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• Deelrapport Gezondheid

– Toepassing MGR

• Deelrapport geluid

– Binnen het aspect luchtkwaliteit worden voor de kansrijke alternatieven de concentraties stikstofdioxide 
(NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5) in het onderzoeksgebied bepaald.

• Deelrapport luchtkwaliteit

– De effectbeschrijving voor dit aspect gaat in op twee criteria; aantal (ernstig) gehinderde personen en het 
geluidbelast oppervlak per geluidbelastingklasse. Voor de beoordeling van het akoestisch ruimtebeslag en de 
geluidniveaus ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld woningen) wordt een geluidmodel 
opgesteld.

• Raakvlakken met verkeer, landschap, natuur etc.



Discussie wel/niet meenemen WHO advieswaarden?
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• WHO advieswaarden luchtkwaliteit

– WHO advieswaarde PM10: 20 µg/m3, grenswaarde PM10 is nu 40 µg/m3

– WHO advieswaarde PM2,5: 10 µg/m3, grenswaarde PM2,5 is nu 25 µg/m3

– Is opgenomen in het Schone Lucht Akkoord (SLA):
“Het streven van het SLA is permanente verbetering van de luchtkwaliteit 
om gezondheidswinst voor iedereen in Nederland te realiseren waarbij wordt 
toegewerkt naar de WHO advieswaarden in 2030.”

• De maximale concentratie PM10 bij alternatief C is 20,8 μg/m³. De PM2,5-
concentratie is 10,3 μg/m³.



Milieu gezondheid risico indicator (MGR)
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• Meestal toegepast: gezondheid effect screening [GES]

– Toetsing aan de hand van de Handreiking GES

– Voordelen en nadelen

• Nu toepassing MGR

– Geen handreiking

– Verwachtte voordelen



GES
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• De GES-methode vertaalt de hoogte van de milieubelasting naar een 
milieugezondheidskwaliteit en de bijbehorende GES-score en kleur. 

• Deze variëren van ‘zeer goed’ (0) tot ‘onvoldoende (6) en ‘zeer onvoldoende’ 
(8). De bijbehorende kleuren lopen van groen, via geel en oranje, naar rood 
en paars. 

• GES-score 6 wordt toegekend aan het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR). Dit 
is bepaald op basis van de laatste stand van de beleidsmatige normering en 
meest recente wetenschappelijke dosis-responsrelaties.
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MGR
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De milieugezondheidsrisico (MGR) indicator brengt de cumulatieve gezondheidseffecten van 
luchtkwaliteit en geluid in kaart. 

De MGR is het milieugerelateerde gezondheidsrisico op een bepaalde locatie als percentage (%) van 
de totale te verwachten gezondheidsrisico’s. 

De effecten van het project op luchtkwaliteit en geluid vormen de input voor de MGR berekening. 

De MGR kan door middel van een kleurcodering op een kaart worden weergegeven. 

De MGR geeft inzicht in de milieugezondheidsrisico’s, onafhankelijk van normen of streefwaarden; 
ook de effecten ‘onder de norm’ worden inzichtelijk. 
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Vragen en discussie
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Discussiepunten
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❑ GES/MGR – onderscheidende effecten? 

❑ Gezondheid meer dan alleen luchtkwaliteit en geluid? 

❑ Hoe kunnen (deel)aspecten tegen elkaar afgewogen worden?

❑ Wel/niet toetsing aan WHO advieswaarden?

❑ Moet iedere regionale dienst een expert gezonde leefomgeving hebben.


