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Gezonde leefomgeving in 

milieueffectrapportage. 

Hoe (gezond) dan?



Menu voor vandaag
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Wie ben je? 

Wat zijn je ervaringen met 
gezondheid in m.e.r.?

Kennismaking
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Wat is gezondheid?

› 1948 - Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): 

“een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden, en niet louter het 

ontbreken van ziekte of gebrek”

› Nieuw - Machteld Huber in Britisch Medical Journal: 

“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht 

van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”

› In een gezonde leefomgeving… 

”is de druk op gezondheid beperkt”, “voelen mensen zich prettig” en “is gezond leven 

gemakkelijk”



› Een van de ambities van de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid is dat; “In 2024 gezondheid een vast onderdeel is van de belangenafweging in 

ruimtelijk beleid” (HiAP). 

› 1 van de hoofddoelen in de Omgevingswet

› Daarbij schrijft de NOVI voor: “dat bij alle locatiekeuzes en inrichting de maatregelen en kosten voor mobiliteitsoplossingen, klimaatadaptatie en 

mitigatie, gezondheid en luchtkwaliteit meegewogen worden”.

› Gezondheid vormt een onderdeel van milieu-effectrapportages over omgevingsvisies of -plannen. 

› Veel beschikbare eHIA instrumenten worden in vorm van factsheets ontsloten via de Gids Gezonde Leefomgeving. 

› Een overkoepelende Nederlandstalige ‘handreiking’ die overzicht biedt 

over bestaande methodes  en uitgangspunten/principes 

van eHIA beoordelingen ontbreekt echter…

Hoe beoordeel je de (positieve en negatieve) effecten van de leefomgeving op de gezondheid? 



(environmental) Health impact assessment?  
Of beoordeling gezondheidseffecten leefomgeving (BLOG)?

“Health impact assessment of Gezondheids- Effect Beoordeling:  combinatie van procedures, methodes en 

instrumenten om systematisch de potentiële en soms onbedoelde effecten van beleid, plan of programma op 

de gezondheid van een populatie en de verdeling van deze effecten binnen een populatie te bekijken.”

Systematisch bekijken van beleidsplan of project met als doel: maximaliseren van gezondheidswinst en 

minimaliseren van gezondheidsschade

~

. Environmental HIA: beoordeling effecten (van ingrepen in) leefomgeving op gezondheid

• HIA is laat ons nadenken over wat we doen, en hoe dát de gezondheid van mensen kan veranderen. 

• HIA p r o m o o t de gezondheid - en draagt zo op de l a n g e  t e r m i j n  

bij aan de gezondheid van de bevolking



BASISPRINCIPES HIA
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Gezondheid staat centraal: 

Wat is je referentie?                    Welke uitdagingen? 

Gezondheidsverschillen?

Een brede blik op gezondheid
EN 

consensus daarover

Expliciete aandacht voor verdeling over… 
gevoelige groepen,                  gezondheidsverschillen, 

en rechtvaardigheid

Multidisciplinair team, waaronder óók gezondheid

Wetenschappelijke informatie én lokale zorgen + ervaringen 

Participatie van lokale belanghebbenden

iedereen is expert

Veranderingen in de tijd en op welke schaal

Duur en omkeerbaarheid van 
gezondheidseffecten / beleid?



Stappen in (environmental) health impact 
assessment eHIA

i . V e r k e n n e n
Heeft het plan effecten op gezondheid? Is een eHIA
opzichzelfstaand gewenst  of verplicht? (~besluit m.e.r.)

i i . A f b a k e n e n
Wat is de gezondheidssituatie ter plekke? Vaststellen welke 
factoren binnen de plannen invloed hebben op gezondheid? 
Positief én negatief! En zouden deze meegewogen moeten 
worden? En hoe? (~Notitie Reikwijdte & Detailniveau)

i i i . I m p a c t  s c h a t t e n
Het feitelijke onderzoek: kwantitatief én kwalitatief. 
(~Milieueffectrapportage)

i v . B e ï n v l o e d e n  v a n  b e l e i d :  a a n b e v e l i n g e n
Hoe frame je je bevindingen? “Als het doel is om… 
» zoveel mogelijk gezondheidswinst te bereiken, dan…”
» onbedoelde effecten voor gezondheid te beperken, dan …”

v . M o n i t o r i n g  &  e v a l u a t i e



› Is een gezondheidseffectbeoordeling 

verplicht, bijvoorbeeld als onderdeel

van m.e.r.?

› Is een gezondheidseffectbeoordeling 

gewenst vanuit de Wet Publieke

Gezondheid?

› Is een gezondheidseffectbeoordeling 

gewenst voor een individuele of 

projectgebonden beslissing? 

› Wordt een 

gezondheidseffectbeoordeling 

verplicht onder de Omgevingswet?

i Verkennen in eHIA
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»PLAN

› identificeren determinanten

– positief / negatief

– bescherming / gezondheidsbevordering / 

welzijn

– Allerlei lijstjes beschikbaar

› scoren op aard & omvang

»PLANGEBIED

› zijn er nu al locaties waar hoge blootstellingen 

zijn of om andere redenen aandacht verdienen?

ii Afbakening
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»POPULATIE

› wat zijn gezondheidsuitdagingen in populatie?

› welke gevoelige groepen in het gebied en waar?

» PLAN * PLANGEBIED * POPULATIE «

› bevorderen (vb. bewegingsarmoede & actieve mobiliteit)

› extra bescherming (vb. lage SEP & lucht/geluid)

› compensatie (vb. meer groen op geluidsbelaste locatie) 



Sociaaleconomische trends: 

gentrificatie*, individualisering

Gezondheidstrends: 

toename overgewicht, 

hartvaatziekten, 

kanker 

en mentale druk 

(angst, depressie, 

eenzaamheid)

Omgevingstrends: 

klimaatverandering, 

energie transitie,

woningmarkt

Demografische trends: 

bevolkingsgroei, vergrijzing
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Denkraam

Opzet analyse leefomgeving en 

gezondheid in de 

verstedelijkingstrategie:

Ruimtelijke verdeling meer/minder kwetsbare 

bewoners

+

Ruimtelijke verdeling (on)gezonde 

leefomgeving

=

Gebieden A-B-C-D

waarin ruimtelijke plannen landen 

~ onder invloed van verschillende relevante 

trends ~

A

C B

D

*Gentrificatie is een proces van opwaardering van een buurt of wijk op sociaal, cultureel en/of 

economisch gebied, het aantrekken van nieuwe bewoners/gebruikers met hoge 

sociaaleconomische positie en daarmee gepaard gaande verdrijving van bewoners met lage 

sociaaleconomische positie uit de buurt of wijk
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- Geluidbelasting en hinder

- Luchtverontreiniging

- Hittestress

- Wateroverlast

- Verkeersveiligheid

- Bewegen, ontspannen, 

ontmoeten 

- Sport, spel, wandel- en 

fietspaden

- Recreatie- en 

natuurgebieden

- Voorzieningen (dagelijks, 

zorg)

- Voedsel

- Groen/ Blauw

- Wonen

- Mobiliteit

Beschermen Bevorderen

Beschermen 

en bevorderen

– Waar is er druk vanuit de 

leefomgeving op gezondheid 

waartegen bewoners moeten worden 

beschermd? 

– Waar liggen kansen om gezondheid te 

bevorderen via de leefomgeving?

– Waar staan gezonde plekken onder 

druk?

Thema’s leefomgeving

RIVM - Juli 2021
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Analyse gebiedstypen 

D

BC

A

Behouden

Versterken

AandachtKansen

Situatie 

bewoners & leefomgeving

Aanbeveling bij 

ruimtelijke plannen
Toelichting

A
Bewoners kwetsbaarder

Ongezonde omgeving

Versterken

(gezonde) leefomgeving 

De kwaliteit van de leefomgeving moet worden versterkt om meer 

gezondheidsbescherming en bevordering te bieden, waarbij in de 

ruimtelijke inrichting de focus met name moet liggen op de behoeften 

en mogelijkheden van kwetsbare bewoners

C
Bewoners kwetsbaarder 

Gezonde omgeving

Kansen

gezonde leefomgeving

De leefomgeving biedt kansen om gezondheid van met name 

kwetsbare bewoners te bevorderen en waar nodig beter te 

beschermen, met een ruimtelijke inrichting die past bij hun behoeften 

en mogelijkheden

B
Bewoners minder kwetsbaar 

Ongezonde omgeving

Aandacht

gezonde leefomgeving

De leefomgeving heeft aandacht nodig om meer 

gezondheidsbescherming en/of gezondheidsbevordering te bieden 

aan bewoners 

D
Bewoners minder kwetsbaar

Gezonde omgeving

Behouden

gezonde leefomgeving

De gezonde leefomgeving moet worden behouden om voldoende 

gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering te blijven 

bieden

RIVM - Juli 2021



iii Hoe groot is de (potentiële) impact op gezondheid?

• Wat is het environmental frame? [causale relaties schematisch in kaart]

• Wat is de aard van de impact? [welke effecten? positief/negatief]

• Hoe waarschijnlijk is de impact? [zeker, waarschijnlijk of mogelijk] 

• Wat is de ernst en omvang van de impact? 
[hoeveel/welke mensen, ernst effecten, publieke onrust?]

• Significante effecten? [Omvang*ernst*waarschijnlijkheid]

• Hoe (on)zeker zijn we dat de impact optreedt? [Onzeker, zeker?]

• Is er cumulatie van effecten te verwachten? 

• Wanneer zijn de effecten te verwachten? [direct, na weken, maanden jaren?]

• Zijn effecten omkeerkaar? [herstel, behandeling?] 

• Verhouding duur en omkeerbaarheid van effecten versus duur en omkeerbaarheid 
van plan/beleid? 
Soms kan je risico’s op korte termijn accepteren als er voordelen voor de lange termijn zijn.
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Rekenen of kwalificeren?
• Verloren levensjaren

≈ blootstellingsmatrix * relatief risico’s * wegingsfactor YLL
blootstellingsmatrix ≈ inwoners * blootstelling

• MilieuGezondheidsRisico index 
≈ (blootstellingsmatrix * relatief risico’s * wegingsfactor YLL) / (gemiddeld in NL)

• Hoeveel mensen gezondheidseffecten?
≈ blootstellingsmatrix * relatief risico’s

• Hoeveel mensen blootgesteld boven gezondheidskundige advieswaarden? 
kwalificeren blootstellingsmatrix met afkappunt

• Waarde “op de gevel” boven gezondheidskundige advieswaarden? 
kwalificeren milieukwaliteit op gevoelige locatie

• Hoeveel mensen binnen adviesafstanden GGD?
proxy voor kwalificeren blootstelling

• Voldoet het aan gezond-ontwerpprincipes?

• Waarde “op de gevel” boven norm? 
 Beperkt/geen inzicht in gezondheidsimpact

+ welke gezondheidseffecten! 

+ hoog blootgestelden!

+ gevoelige groepen!

Is er data over de blootstelling?

Is er data over de 
blootstellingsresponsrelaties?

Zijn er rekenmodellen beschikbaar?

Hoeveel mensen sterven/worden ziek?

Hoeveel groot is de ziektelast?
(QALYs/DALYs)



› MIRT verkenning A2 Deil-Vught

En de praktijk
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MIRT verkenning A2 Deil-Vught

Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD):

• Luchtkwaliteit: concentraties NO2, PM10 en PM2,5

• Geluidshinder: aantal gehinderden, geluidbelast
oppervlak

• Gezondheid: cumulatieve gezondheidseffecten geluid 
en luchtkwaliteit, uitgedrukt in % van de totale 
verwachte gezondheidsrisico’s. Dit aan de hand van de 
milieugezondheidsrisico indicator (MGR)

• Barrièrewerking: invloed van alternatieven op 
bereikbaarheid langzaam verkeer

• Uitvoeringshinder tijdens realisatie

Advies commissie mer op NRD:

• Luchtkwaliteit: # woningen waar de luchtkwaliteit 
verslechtert, hoe groot de verandering is en hoe die 
zich verhoudt tot de [toenmalige] WHO advieswaarden

• Geluid: # woningen, slaapverstoring, contour 50 dB, 
toets aan GPP

• Gezondheid: ga ook in op uitzicht, beleving, groen, 
cumulatie en mogelijke mitigerende maatregelen



Woonkernen nabij A2





Resultaten onderzoek

• Luchtkwaliteit: alle alternatieven hebben maximale waarden beneden wettelijke 
grenswaarden
NO2 [32,0], PM10 [20,8] en PM2,5 [10,3]

• Geluid: onderzoek(ernstig) gehinderden (% toename), uitwerking in planfase

• Gezondheid obv MGR: gemiddelde MGR score per deelgebied, gemiddelde MGR 
score van de alternatieven tussen 3-4%, verschil tussen alternatieven erg klein

• Barrièrewerking: onderzocht is langzaam waar verkeer A2 kan/moet oversteken of 
oversteekt. Beoordeling obv expert judgement



Dilemma’s bij projecten (algemeen)

• Toetsingskader

• Duiding resultaten MGR

• Handelingsperspectief



Reflectie



› Eerste reacties op voorgaande: is dit 

wat er nodig is? 

› Waar hebben jullie behoefte aan? Is 

dat een handreiking of andere vorm? 

› Van welke elementen word je blij, van 

welke elementen niet? Wat mis je?

› Ga je er zelf mee werken of biedt dit 

houvast als opdrachtgever?

In gesprek
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Hartelijk bedankt!
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