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Het is algemeen bekend dat er effecten van het milieu zijn op de gezondheid van 
 burgers. Maar soms wordt bij ruimtelijk ordeningsplannen en -projecten onvoldoende 
rekening gehouden met de factor gezondheid. De Gezondheidseffectscreening 
(GES) is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarmee (vooraf) inzicht 
wordt verkregen in de verschillende factoren die van invloed zijn op de gezondheid 
van bewoners. Met GES krijgt een provincie of gemeente goed zicht op de verschil-
lende gezondheidskundige knelpunten in een bepaald gebied. Aan de hand van de 
screeningresultaten kan er al in de planfase veel gezondheidswinst worden geboekt.
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Voorwoord
In 2005 startte het IPO met het project Gezondheid en Milieu, een project dat deel uitmaakt van het 
 Programma IPO Strategisch Milieu Agenda (Prisma). Doel van het project is milieuproblemen en de 
 bijbehorende gezondheidseffecten te inventariseren en te rangschikken om zo prioriteiten voor het 
beleid te kunnen vaststellen. Centraal staan vier veroorzakers van gezondheidsproblemen bij burgers: 
luchtverontreiniging, geurhinder, geluid en externe veiligheid. Voor elke provincie is onderzocht hoeveel 
mensen last hebben van deze problemen en in welke mate. In ‘Werken en leven in Bovenrijn’ leest u 
meer over de relatie milieubelasting en gezondheid en maakt u via de provincie Bovenrijn op speelse 
wijze kennis met de mogelijkheden van de Gezondheidseffectscreening (GES), een wetenschappelijk 
onderbouwde methode die zicht geeft op de gezondheidskundige knelpunten veroorzaakt door milieu-
problemen in een gebied.

Leeswijzer

Deel 1, De Waarde van GES, is een eerste kennismaking met GES. Via korte paragrafen en voorbeelden 
leest en leert u meer over de relatie milieubelasting en gezondheid en de rol van GES en de scores van 
de  verschillende provincies. In deel 2 komt de provincie Bovenrijn tot leven. U krijgt zicht op de milieu-   
en gezondheidsproblemen in de provincie en verschillende stedelijke omgevingen. U kunt daarin via  
de bijgeleverde memorystick zelf keuzes maken om milieuproblemen en de bijbehorende schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid aan te pakken. Vervolgens ziet u wat deze interventies opleveren. 

In Succes met GES (deel 3) leest u een aantal verhalen uit de provinciale en gemeentelijke GES-praktijk. 
In deel 4 vindt u een overzicht van alle informatie over GES en gerelateerde onderwerpen: relevante 
handboeken, websites en organisaties. En u leest hier een aantal succesvolle voorbeelden uit de provin-
ciale en gemeentelijke GES-praktijk. Deel 5 is Mijn GES: een plek waar u op eenvoudige wijze documen-
ten en aantekeningen kunt toevoegen. De volledige inhoud van de map is terug te vinden op de stick,  
u kunt hier ook nog zelf informatie aan toevoegen.
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Een gezonde leefomgeving, dat wil iedereen.  Helaas is  
lang niet elke omgeving gezond. Maar wat veroorzaakt  
die problemen? GES is een uitstekende methode om  
zicht te krijgen op gezondheidskundige knelpunten.

Welkom in de provincie

Bovenrijn

W
elkom

 in Bovenrijn



Stilte in Nederland is bijna niet meer te vinden. 
Vrijwel overal is er wel een bron van lawaai. Een vliegtuig, 
een snelweg of een voorbijrazende trein. Zeker in de 
Randstad is het leven lawaaieriger dan ooit tevoren. 

Zelfs in officiële stiltegebieden is er nog maar zelden 
sprake van echte stilte. Het terugdringen van lawaai 
is een onderwerp dat zich goed leent voor een gebieds- 
gerichte aanpak. Maatregelen die in aanmerking komen 
om de stilte te bevorderen zijn onder meer het autoluw 
maken van lokale wegen, stil asfalt, beperking van de 
maximumsnelheid, stille banden, aan banden leggen 
van de kleine luchtvaart en aanpassing van vliegroutes. 

GES-Score

Een GES-score van 0 voor geluidsoverlastZeer goed
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De waarde van GES
1.1 Introductie GES

Milieuwetgeving is niets nieuws, sterker nog, het bestaat al tien-
 tallen jaren. Helaas is de heldere relatie tussen milieuproblemen  
en gezondheid van burgers uit het zicht verdwenen. 

Veilig. Gezond. Het zijn begrippen waar iedere ambtenaar soms mee te maken heeft of krijgt. Maar hoe 
geeft u hier concreet invulling aan? Hoe zorgt u ervoor dat de plannen daadwerkelijk duurzaam zijn en 
op gezondheid zijn getoetst? Daar was lange tijd geen geschikt instrument voor, gelukkig is daar veran-
dering in gekomen. Dankzij de introductie van de Gezondheidseffectsscreening (GES). 

In de praktijk wordt met name getoetst aan de wettelijke milieunormen of beleidsafspraken. Echter, voor 
een aantal milieufactoren geldt dat beneden de wettelijk (grens-)waarden gezondheidsrisico’s kunnen 
bestaan. Deze worden met GES wel in beeld gebracht. Hierdoor ontstaat een genuanceerder beeld van 
de plankwaliteit en eventuele verbeterpunten. Deze informatie kan vervolgens in de (bestuurlijke) afwe-
ging worden meegenomen.

GES is een waardevolle methodiek waardoor u goed zicht krijgt op de kansen en knelpunten als het  
gaat om gezondheid op provinciaal niveau of in de stedelijke omgeving. Hiermee kunnen provincies en 
gemeenten hun streven naar het terugdringen van gezondheidseffecten door milieufactoren kracht bij 
zetten. En uiteindelijk de kwaliteit van de fysieke leefomgeving verbeteren en gezondheidswinst boeken. 
Een gezonde inrichting van de ruimtelijke omgeving komt hiermee dichterbij. 

Alternatief: DALY’s-methode
Naast de GES-methodiek is er ook de DALY’s-methodiek. Hierbij heeft het RIVM berekend wat  
het verlies aan gezonde levensjaren is als gevolg van milieufactoren. DALY’s staat voor Disability 
Adjusted Life Years, een concept oorspronkelijk afkomstig van de World Health Organization (WHO). 
Het aantal DALY's is het aantal gezonde levensjaren dat een populatie verliest door gezondheids-
effecten, in dit geval gezondheidseffecten veroorzaakt door milieuproblemen. 

Met behulp van DALY's kunnen milieuproblemen onderling goed vergeleken worden als het gaat om 
hun invloed op de volksgezondheid. In de berekening van DALY's worden drie belangrijke aspecten 
van ziekten meegenomen: het aantal mensen dat de gezondheidseffecten ondervindt, de ernst van 
de gezondheidseffecten en de leeftijd waarop de gezondheidseffecten optreden. DALY’s zijn alleen 
goed te berekenen voor een regio of groter gebied. Helaas zijn voor een belangrijk probleem als de 
blootstelling aan NO2 nog geen DALY’s scores beschikbaar. Meer informatie: www.rivm.nl

Gevolgen milieuproblemen
Dat mag niet. Dat is niet goed. Dat is gevaarlijk. Nederland is een land van regeltjes en geboden.  
De overheid weet regelmatig wat goed is voor de burgers. Daarom hebben we allerlei normen in het 
leven geroepen die de burger moet beschermen. Waartegen? Tja, dat is lang niet altijd meer even 
 duidelijk. Het waarom van veel normen is vaak uit het zicht geraakt. Fijnstof is zo’n begrip. Het is  
niet goed, maar wat is er eigenlijk niet goed aan? Hoe gevaarlijk is het voor je gezondheid en in welke 
hoeveelheid? Een GES zorgt ervoor dat de gevolgen van de belangrijkste milieuproblemen (afkomstig 
van onder meer verkeer, landbouw en industrie) voor de gezondheid van de burger zichtbaar worden 
gemaakt aan de hand van vergelijkbare rapportcijfers. 
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Praktisch instrument
GES is, samengevat, een uiterst waardevol screeningsinstrument om integraal milieu- en gezondheids-
advies te geven. En dat kan voordelen opleveren voor de burger en voor de beleidsmakers in Nederland. 
De relatie tussen milieubelasting en gezondheid van de burger in een bepaald gebied wordt helder.  
En dus kan ook worden bekeken wat de gezondheidsgevolgen zijn van nieuwe ingrepen in die ruimtelijke 
omgeving. Een GES bepaalt de omvang en ernst van milieuproblemen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld 
planvarianten gezondheidskundig met elkaar worden vergeleken. Als GES zorgvuldig wordt ingezet vol-
doen gemeenten tegelijkertijd aan de eisen uit de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv).

Wanneer een GES?
Hoe vroeger hoe beter, is het devies bij GES. Want door juist in een vroeg stadium de GES-scores voor 
een te ontwikkelen gebied vast te stellen, kunnen plannen in een vroeg stadium worden bijgesteld. En 
daarmee ‘ongezonde’ beslissingen worden voorkomen. Een GES kan zowel bij stedelijke als landelijke 
ontwikkelingen en planvorming een rol spelen. En kan ook in de bebouwde omgeving worden ingezet, 
bijvoorbeeld om de invloed van verkeersstromen, of de locatie van een nieuwe bustracé of industrie-
terrein vast te stellen.
 
GES uitvoeren
Gemeentes of provincies kunnen zelf een GES uit laten voeren voor een bepaald gebied. Gemeentes, 
milieudienst, Rijkswaterstaat of provincie zijn de bronnen waar gegevens beschikbaar zijn. De GGD voert 
vervolgens vaak de GES uit. De GGD beoordeelt dan of blootstelling aan de luchtverontreiniging, geluid, 
geurhinder of gevaarlijke stoffen nadelige gezondheidseffecten oplevert voor bewoners in het betreffende 
gebied, de GES-scores dus. Een onderzoek neemt twee tot drie weken in beslag. Er is overigens geen 
wettelijke verplichting een dergelijk screeningsonderzoek uit te voeren. In de PRISMA-rapportage 
‘Gezondheidskundige rangschikking van milieuproblemen in provincies’ zijn veel GES-scores van gebieden 
en locaties in kaart gebracht. In het handboek ‘GES Stad en Milieu’ staat veel praktische informatie over 
de methode GES.

Wanneer heb je een GES nodig? 
– bij de start van ruimtelijke of infrastructurele ontwikkelingen 
– bij het afwegen van verschillende planvarianten
– bij bepaling van de ontwikkelingsmogelijkheden van een gebied 
– bij het verlenen van een nieuwe vergunning
– in situaties waar vanwege industrie of verkeer inzicht nodig is in de gezondheidssituatie  

van bewoners.
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1.2 Rapportcijfers van GES

GES meet voor de belangrijkste milieuproblemen wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van de burgers 
en hoeveel burgers hiermee te maken hebben. Alle belangrijke schadelijke milieufactoren (geluid, geur-
hinder, lucht en externe veiligheid) krijgen een onderling vergelijkbare GES-score. De GES-score loopt 
uiteen van 0 tot en met 8. Het cijfer 0 is zeer goed (geen belasting voor de gezondheid), 8 is zeer onvol-
doende voor de gezondheid, vanaf score 6 is er sprake van een onvoldoende. Door alle scores in een 
bepaald gebied te presenteren in een tabel en vervolgens weer te geven op een kaart is inzichtelijk hoe 
problematisch de situatie is en voor hoeveel burgers. En hoe er, bijvoorbeeld door ruimtelijke ingrepen  
of strengere handhaving van vergunningen, mogelijk belangrijke gezondheidswinsten zijn te boeken. 
Overigens mogen de diverse scores niet bij elkaar worden opgeteld en gemiddeld.

GES-score Milieugezondheid 
0 Zeer goed
1  Goed
2  Redelijk 
3  Vrij matig
4  Matig
5  Zeer matig
6  Onvoldoende
7  Ruim onvoldoende 
8  Zeer onvoldoende

1.3 Hoe worden GES-scores vastgesteld?

De vaststelling van GES-score is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeksmethodieken. Hierbij is 
aansluiting gezocht bij bestaande beoordelingsmethodes en blootstellingsmodellen door de diverse 
bronnen. Het voordeel van GES is dat duidelijk wordt wat de gezondheidsrisico’s zijn van milieu-
belastende activiteiten. Dit kan ook als keten worden geformuleerd:

Bron > Emissie > Verspreiding > Blootstelling > Effecten

Er ontstaat via GES een goed gezondheidsoverzicht door de scores te vergelijken. GES maakt hierbij 
gebruik van de Maximaal Toelaatbare Risico (MTR). Hiervoor is voor elke milieufactor een MTR vast-
gesteld, waardoor de gezondheidskundige eindpunten (sterfte, ziekte of hinder) met elkaar in over-
eenstemming zijn gebracht. De GES-scores worden verzameld aan de hand van de volgende vragen:
– Welke bronnen van milieuverontreiniging zijn er?
– Welke en hoeveel stoffen worden er uitgestoten?
– Wat zijn globaal de gezondheidseffecten hiervan?
– Hoe groot is de verspreiding?
– Tot welke blootstellingshoogte en -duur leidt dit?
– Hoeveel mensen worden blootgesteld?
– Wat voor gezondheidseffecten treden er op?

Vervolgens worden in een tabel en een kaart de GES-scores per milieuprobleem weergegeven en het 
aantal personen of woningen dat onder die GES-score valt (en dus te maken heeft met een voldoende  
of ongezonde kwaliteit). 
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1.4 Hoe ongezond is een slechte GES-score?

Hoe ongezond is ongezond? Wat zijn de gevolgen voor omwonenden? GES houdt diverse bronnen in de 
gaten die schadelijk zijn voor de burger. Op een rij: luchtvervuiling, geluidsoverlast, geurhinder (stank) 
en externe veiligheid. Dit zijn milieufactoren die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid 
van de burger. En tegelijkertijd zijn dit onderwerpen waarbij de provincie of gemeente in elk geval een 
bijdrage kan leveren om het probleem aan te pakken, bijvoorbeeld via locatiekeuzes voor woningen of 
meedenken over wegaanpassingen.

Geluidsoverlast
Bronnen: wegverkeer, treinverkeer, vliegverkeer en industrie
Negatieve gezondheidsgevolgen voor omwonenden kunnen zijn: ernstige hinder, slaapverstoring, hart- 
en vaatziekten en invloed op de (leer)prestaties van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat burgers het geluid 
van vliegtuigen als het ernstigst ervaren, gevolgd door geluiden van autoverkeer en ten slotte het geluid 
van passerende treinen en industrie.

Luchtverontreiniging 
Bronnen: vooral verkeer en in mindere mate industrie en intensieve veehouderij
Negatieve gezondheidsgevolgen voor omwonenden kunnen zijn: luchtwegklachten, astmatische 
 klachten, hart- en vaatzieken en vervroegd overlijden (het verlies aan gezonde levensjaren). 

Geurhinder 
Bronnen: industrie en intensieve veehouderij
Negatieve gezondheidsgevolgen voor omwonenden kunnen zijn: ernstige hinder, gedragsverstoring 
 (bijvoorbeeld vrienden niet langer uitnodigen, ramen sluiten) en stressgerelateerde, lichamelijke klachten.

Externe veiligheid
Bronnen: productie, opslag, verwerking en het transport over de weg of per trein van gevaarlijke stoffen 
(bijvoorbeeld een vuurwerk- of kruitfabriek). 
Negatieve gezondheidsgevolgen voor omwonenden kunnen zijn: gevoelens van onveiligheid en kans  
op gewonden en dodelijke burgerslachtoffers als gevolg van een calamiteit bij een fabriek of een ongeluk 
bij een gevaarlijk transport (bijvoorbeeld een ontsporing van een ammoniaktrein). 
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1.5 Presentatie GES-scores: tabellen en kaarten

De GES-scores worden per milieufactor zowel in tabellen als in kaarten weergegeven. Zo is op een-
voudige wijze vast te stellen waar de mogelijke problemen liggen in een bepaald gebied. En hoeveel 
woningen hierbij betrokken zijn.

Kaart Limburg  

  Geluid    Luchtverontreiniging
Stank    Externe veiligheid
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1.6 GES in Nederland en per provincie

Voor Nederland zijn – zo goed als mogelijk – op basis van cijfers, kennis en inzichten uit 2004 en 2005 
de toenmalige GES-scores vastgesteld voor de vier belangrijkste milieufactoren op provinciaal niveau. 
Gegevens op gemeentelijk niveau zijn hier niet opgenomen. In de tabel kunt u zien hoeveel personen in 
Nederland te maken hebben met een onvoldoende GES-score en welke belastende milieubron daarvoor 
verantwoordelijk is. Per provincie zijn er vanzelfsprekend grote verschillen. Wel blijkt in veel provincies 
hetzelfde probleem bovenaan te staan: luchtverontreiniging door wegverkeer, vanwege de omvang van 
het probleem en de ernst van de gevolgen voor de gezondheid.

Tabel 1  Gezondheidskundige rangschikking van milieu- en gezondheidsproblemen in Nederland  
op basis van GES-scores

Bron Milieu  
factor 

provincies 
waarvoor 
gegevens 
beschikbaar 
zijn 

Aantal personen

GES 4 GES 5 GES 6 GES 7 GES 8

Wegverkeer 
Rijkswegen 

– NO2 *  
– PM10 *

12
NB 
NB

1.733.000
340.000

514.000
0

22.150
0

Wegverkeer  
Rijkswegen

Geluid 12 1.328.000 380.000 90.000 18.000 3.000

Railverkeer Geluid 10 86.000 25.000 9.000

Wegverkeer 
Provinciaal

Geluid 9 122.000 64.000 51.000 6.000 900

Vliegverkeer Geluid 12 189.000 100.000 33.000 5.000 600

Landbouw Stank 3 (van 5) 23.000 44.000

Industrie Stank 8 440.000 43.000

Bedrijven 
Externe 
 Veiligheid 

11 NB 45.000

* Luchtverontreiniging 

1.7 Beoordelingskader Gezondheid en milieu

Per provincie zijn er logischerwijs verschillen in GES-scores. Hieronder vindt u per provincie een korte 
samenvatting van de belangrijkste milieu- en gezondheidsproblemen. En welke problemen het hoogst 
op de beleidsagenda staan. Deze prioritering is gedaan via het Beoordelingskader Gezondheid en milieu. 
Eerst zijn de gegevens van de belangrijkste milieu- en gezondheidsproblemen verzameld, vervolgens is 
het probleem getoetst aan de volgende criteria:
– de ernst en omvang van de gezondheidseffecten (de GES-scores) en overige gezondheidsaspecten
– de waardering van de risico’s
– de mogelijke maatregelen en bijbehorende effectiviteit
– kosten en baten van maatregelen 
Overigens heeft niet elke provincie het beoordelingskader toegepast.
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Groningen
De provincie geeft prioriteit aan de bestrijding van gezondheidseffecten door geluid, geurhinder en 
luchtverontreiniging. Wat geluid betreft gaat het vooral om de bestrijding van de overlast door weg-
verkeer. Opvallend is dat burgers ook hinder ervaren bij geluidsbelasting die onder de norm zitten.  
In het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 heeft de provincie aangekondigd om in 2010 met een 
strategie te komen om gezondheidseffecten van geluid-, geur- en luchtverontreiniging aan te pakken.

Grootste milieuproblemen: geluid van weg- en railverkeer in de gemeente Groningen en geluid van rail-
verkeer in Haren, geurhinder van bedrijven in onder meer Delfzijl.

Overijssel
Op nummer één staan gezamenlijk luchtverontreiniging en geluid door wegverkeer. De luchtveront-
reiniging kan moeilijk op provinciaal niveau worden bestreden, wel interprovinciaal (in IPO-verband).  
De geluidsoverlast kan samen met de problemen van luchtverontreiniging worden aangepakt. Vooral 
bouwen op afstand van de weg kan nieuwe belastingen voorkomen. De problemen door geluidsoverlast 
doen zich vooral ’s nachts voor.

Grootste milieuproblemen: geluid van het railverkeer in Deventer, Rijssen-Holten, Almelo, Borne, Zwolle, 
Wierden en Enschede, geluid van wegverkeer op snelwegen en provinciale wegen en de risico’s van 
bedrijven.

Noord-Holland
Luchtverontreiniging en lawaai van de rijkswegen vormen het grootste probleem in Noord-Holland,  
met name rond Amsterdam. Reden: de omvang van de gezondheidseffecten. Dezelfde problemen op  
de provinciale wegen scoren, samen met de geluidsoverlast van Schiphol en railverkeer, een gelijke,  
iets lagere, prioriteit. De verwachting is dat de problemen rond Schiphol nog verder toenemen.  
Provinciale cijfers rondom stankoverlast ontbreken.

Grootste milieuproblemen: luchtverontreiniging en geluid langs de A10 in Amsterdam,  
de A9 in Amstelveen en Haarlemmermeer, geluid en risico’s van Schiphol in Amstelveen  
en Haarlemmermeer. Trein-geluiden in Amsterdam, Bussum, Hilversum en Weesp.

Noord-Brabant
In deze provincie staat luchtverontreiniging bovenaan de lijst van belangrijkste milieu- en gezondheids-
problemen. Voor luchtkwaliteit is op provinciaal niveau een uitvoeringsprogramma opgesteld dat door 
betrokken gemeenten en provincie wordt uitgevoerd om het probleem aan te pakken en in 2015 te heb-
ben opgelost. Hierna volgt op korte afstand lawaai door verkeer als toenemend probleem. De gezond-
heidseffecten hiervan zijn iets minder; maatregelen zijn makkelijker te nemen. Ook geurhinder van 
veehouderij tast de kwaliteit van de leefomgeving aan. Dit onderschatte probleem is overigens goed  
op te lossen en zorgt voor meer dan alleen stankreductie, de kwaliteit van het leven neemt weer toe.

Grootste milieuproblemen: Geluid van wegverkeer langs doorgaande wegen en in de grote steden,  
geluid van het railverkeer in Roosendaal en Helmond, geluid van de vliegvelden Volkel, Eindhoven  
en Gilze-Rijen. Lucht: luchtverontreiniging door wegverkeer in 2008, door fijnstof (PM10 ) in 11 
 gemeenten, NO2 in 14 gemeenten en geurhinder van intensieve veehouderijen.
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Limburg
Ook hier staan de gevolgen van het wegverkeer bovenaan: luchtverontreiniging. Veel mensen worden 
 hieraan blootgesteld en de gezondheidseffecten zijn duidelijk. Geluidsoverlast staat lager op de prioriteiten-
lijst. Wegverkeergeluid zorgt voor veel gehinderden, datzelfde geldt voor luchtverkeer (AWACS-toestellen). 
Slaapverstoring is hiervan soms het gevolg. Treingeluiden en stankoverlast staan onderaan de agenda 
en worden ervaren als relatieve geringe gezondheidskundige problemen.

Grootste milieuproblemen: luchtverontreiniging en geluid door A2 in Maastricht, geluid van de A2  
en het vliegveld MAA in Meerssen en geluid van railverkeer in Roermond, Weert, Sittard, Venlo, Bunde, 
 Eijsden, Maastricht en Echt.

Zeeland
Het is nergens meer stil in Zeeland. Geluid van wegverkeer wordt dan ook als het belangrijkste probleem 
gezien in de provincie. Het tast de kwaliteit van leven van de inwoners aan en er zijn hiertegen effectieve 
maatregelen te nemen. Luchtverontreiniging en spoorlawaai zorgen voor weinig problemen. 
 Stankgegevens ontbraken destijds op provinciaal niveau.

Grootste milieuproblemen: geluid van het wegverkeer in Hulst, Sluis, Middelburg, Reimerswaal en 
Schouwen-Duiveland, treingeluiden in Kapelle en Reimerswaal. En geluid en risico’s van bedrijven  
in Terneuzen.

Utrecht
In de provincie Utrecht wordt prioriteit gegeven aan het oplossen van problemen die merkbaar de 
 kwaliteit van leven aantasten. Belangrijk daarbij is dat er sprake moet zijn van een gunstige kosten-
baten verhouding bij de te nemen maatregelen. Belangrijkste probleemlocaties zijn die plekken met  
een combinatie van stank- en geluidsbelasting. 

Grootste milieuproblemen: luchtverontreiniging en geluid van het wegverkeer op de rijkswegen rond 
Utrecht en Nieuwegein, geluid van het railverkeer in de stad Utrecht, Houten, Soest en Amersfoort en 
geurhinder van bedrijven in Utrecht Noordwest.

Voor onderstaande provincies is het Beoordelingskader Gezondheid en milieu niet toegepast.  
Wel zijn de belangrijkste milieuproblemen vastgesteld.

Friesland
Grootste milieuproblemen: geluid van vliegveld Leeuwarden, geurhinder van Sonac in Burgum, geluid 
van het wegverkeer, vooral langs de N355 en N354 en geluid van het railverkeer, vooral rond Heerenveen.

Drenthe
Grootste milieuproblemen: geluid van het railverkeer in Meppel en Assen, geluid van het wegverkeer, 
vooral in Midden-Drenthe, Emmen en Noordenveld en de risico’s van bedrijven in Emmen en Hoogeveen.

Zuid-Holland
Grootste milieuproblemen: luchtverontreiniging en geluid in Rotterdam, Schiedam, Leidschendam-Voorburg, 
Vlaardingen, Den Haag, Ridderkerk en Delft, geluid en externe veiligheid in Rotterdam en geurhinder van 
bedrijven in Alphem aan de Rijn.

Gelderland
Grootste milieuproblemen: geurhinder in Beuningen en Wageningen, geluid en luchtverontreiniging van 
het wegverkeer rond Apeldoorn, Waardenburg/ Zaltbommel, Arnhem en Tiel. En de risico’s van bedrijven 
in Tiel, Rheden, Oldebroek en Ede. 

Flevoland
Grootste milieuproblemen: geluid van wegverkeer, met name rond Urk en in de Noordoostpolder.
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Samengevat
Er zijn grote verschillen op provinciaal niveau. Maar de grootste gezondheidskundige problemen in het 
merendeel van de provincies worden veroorzaakt door luchtverontreiniging (met name NO2 en fijnstof 
(PM10)). En door geluidshinder van wegverkeer op rijkswegen. De mogelijke gevolgen van de luchtveront-
reiniging: van luchtwegaandoeningen tot vroegtijdig overlijden. 

Het lawaai van voorbijrijdende treinen is eveneens een groot probleem voor de gezondheid van om-
wonenden. Gevolgen zijn onder meer ernstige hinder, slaapverstoring, stressklachten en afnemende 
leerprestaties van kinderen. 

Geluidsoverlast door vliegverkeer, geurhinder van landbouw en industrie en risico’s van bedrijven 
 brengen ook gezondheidskundige problemen met zich mee. Maar de omvang van het probleem wordt 
mogelijk enigszins overschat. De omvang en ernst van industriële stankproblemen is nog onvoldoende 
in kaart gebracht. 

1.8 GES op de provinciale agenda

Ruimtelijke ordening en milieu. Vroeger stonden deze twee nog wel eens op gespannen voet met  
elkaar. De afdeling milieu werd bijvoorbeeld pas in laatste instantie bij plannen van ruimtelijke ordening 
be trokken. Maar bij steeds meer provincies en lokale overheden weten deze twee elkaar beter te vinden, 
in een vroeger stadium. Milieuonderwerpen worden niet beschouwd als storende of remmende factoren. 
 Provincies willen er juist voor zorgen dat er een gezonde en veilige (en daarmee duurzame) leefomgeving 
wordt gecreëerd. GES kan het integrale omgevingsbeleid van een provincie ondersteunen en verder op 
weg helpen en gezondheid en milieu verankeren in de beleidsplannen.

Bekendheid
Het is waardevol als GES een prominentere plek krijgt in de planvorming. Dat kan door te benadrukken 
dat stedebouwkundige plannen eenvoudig kunnen worden beoordeeld op gezondheid. GES-kaarten en 
de bijbehorende GES-scores laten snel zien waar mogelijke problemen zijn te verwachten. Vervolgens 
kan, samen met alle partijen, worden gezocht naar mogelijkheden om problemen te voorkomen of op te 
lossen: bijvoorbeeld woningen verplaatsen, andere functies voor gebouwen of uitplaatsen van bedrijven. 

Structuurvisies
Als provincie of als gemeente is het – mede dankzij GES – mogelijk om milieu en gezondheid hoger op 
de agenda te plaatsen. Volgende stap is beleidsaanpassingen als gevolg van GES. Dat kan bijvoorbeeld 
door een gezonde en veilige leefomgeving op te nemen in structuurvisies. Per milieubron kunnen er 
eenvoudige aanbevelingen worden gedaan. Voorkom bijvoorbeeld, als het gaat om gezonde lucht, 
 nieuwe belastingen door te bouwen op grotere afstand van drukke verkeerswegen. Of zorg ervoor  
dat GES-scores van geluid door wegverkeer worden gekoppeld aan het Actieplan geluid.

Instrumenten van de provincie
Voor de provincie zijn er diverse instrumenten beschikbaar om gezondheidsgevolgen door milieu-
problemen tegen te gaan. Bijvoorbeeld vergunningverlening en handhaving. Door strenger te gaan 
handhaven bij stankveroorzakende bedrijven kan er al een belangrijke bijdrage worden geleverd aan  
het terugbrengen van de overlast. En zoals al eerder vermeld, kunnen overheden met de zorgvuldige 
planning van wijken en wegen een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. Ten slotte kunnen  
via subsidies en fondsen stimulansen worden gegeven aan een gezonde(re) provincie. 



14

1.9 Communicatie over een gezonde leefomgeving

De verwachting is ook dat communicatie een steeds belangrijker rol gaat spelen. Dit kan onder meer 
 leiden tot steeds meer betrokken burgers. Zowel Europa als de Rijksoverheid (VROM) hebben aan-
gegeven haast te willen maken met transparantie over de kwaliteit van de leefomgeving. Zo wordt er 
door het Ministerie van VROM hard gewerkt aan de Atlas Leefomgeving. Doel van de atlas is dat iedere 
burger inzicht heeft in de kwaliteit van zijn directe leefomgeving. Ook op Europees niveau (Verdrag van 
Aarhus) zijn er verplichtingen om informatie over de leefomgeving openbaar te maken. GES is door de 
eenduidige grafische weergave een zeer geschikt communicatie-instrument richting de burger. Mochten 
GES-scores openbaar worden dan kan dit logischerwijs leiden tot (meer) vragen van burgers en ver-
zoeken tot onderzoek of wijzigingen van plannen. Maar GES is niet alleen geschikt voor informatie-
verstrekking, het is ook bijzonder geschikt om de dialoog tot stand te brengen tussen diverse partijen.  
Op deze manier kunnen er alternatieven worden afgewogen. Het voorkomt toekomstige problemen  
en kan daarmee kosten besparen. 

Tabel 2 Mogelijke adviezen op basis van een GES naar planfase en milieufactor 

 Luchtverontreiniging &  
geurhinder door bedrijven 
en  wegverkeer

Geluid Externe veiligheid

Initiatieffase

– Locatie van gevoelige functies
–  Verkeersmaatregelen op wegen 

rond het plangebied 
–  Snelheidsmaatregelen railver-

keer

Ontwerpfase
– Afstanden 1e bebouwingslijn
– Ontsluitingsroutes

– Afstanden 1e bebouwingslijn
– Bouwconfiguratie

– Afstanden bebouwing
– Woningdichtheid
– Locatie kwetsbare functies

Uitvoeringsfase

–  Plaats inlaat ventilatiesystemen
– Woningdichtheid

– Gevoelige bestemmingen
– Verkeerintensiteiten
–  Snelheidsbeperkende maat-

regelen
–  Plaats inlaat ventilatiesystemen
– Woningdichtheid

– Woningdichtheid
– Woningoriëntatie
– Geluidsisolerende maatregelen

Wat is GES niet
– De GES screent niet de gezondheid van de (toekomstige) bewoners (daarvoor zijn immers 

andere factoren als leefstijl van veel groter belang)
– De scores van verschillende aspecten kunnen niet bij elkaar worden opgeteld
– De GES scores kunnen snel verkeerd geïnterpreteerd worden. Een hoge GES score betekent niet 

dat er acuut gevaar voor de volksgezondheid is (maar op termijn kan er wel degelijk een gevaar 
zijn voor de gezondheid).



Leven in provincie

Bovenrijn

De provincie Bovenrijn. Een provincie met groeiambities, 
maar ook met oog voor een gezonde leefomgeving.  
Maak kennis met Bovenrijn en beslis mee over een 
g ezondere toekomst.

Leven in Bovenrijn



GES-Score

Zeer goed

0

Goed

1

Redelijk

2

Vrij matig

3

Matig

4

Onvoldoende

6

Zeer matig

5

Verkeer is een van de grote boosdoeners als het gaat 
om de luchtkwaliteit. De komst van verplichte roetfilters 
op nieuwe dieselpersonenauto’s zorgt ervoor dat er wel 
vooruitgang wordt geboekt. De nog altijd toenemende 
mobiliteit werkt dit weer tegen. 

Jaarlijks is er sprake van het verlies van gezonde levens- 
jaren bij mensen omdat ze vervuilde lucht inademen. Maar 
niet alleen auto’s zijn verantwoordelijk, voor een belangrijk 
deel gaat het hierbij ook om de uitstoot door de industrie. 
Een GES-score van 2 voor luchtkwaliteit in een gebied is 
redelijk te noemen, maar er kunnen op de lange termijn 
wel degelijk negatieve gezondheidseffecten optreden. 

Een GES-score van 2 voor luchtkwaliteit

Ruim onvoldoende

7

Zeer onvoldoende

8
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2 Leven in provincie  Bovenrijn
Bovenrijn is een succesvolle provincie, een provincie met aantrekkingskracht op bedrijven en nieuwe 
inwoners. Er is een aantal grote steden met een rijk verleden en kansen op groei. Maar het zijn ook 
steden met prachtwijken waar de leefbaarheid nog wel een impuls kan gebruiken. Daarnaast liggen  
er verspreid door de provincie waardevolle natuurgebieden, onderdeel van de EHS. Spoor- en snel-  
en provinciale wegen zorgen voor een goede infrastructuur. Overigens heeft Bovenrijn in de stedelijke 
gebieden te maken met zware industrie, dit heeft logischerwijs invloed op het leefklimaat. En de 
provincie heeft een groeiend mobiliteitsprobleem: veel verkeersdruk en bijbehorende fileproblematiek, 
met name rond de steden.

Oranjedam, de snelgroeiende hoofdstad van Bovenrijn (ongeveer 125.000 inwoners) heeft een bedrijven-
terrein dat pal aan de rivier staat. Belangrijkste bedrijven zijn een verffabriek, een fors aantal autodealers 
en showrooms, een transportbedrijf en de grootse werkgever: een fabrikant van liften (van het gieten van 
ijzer tot het poedercoaten van de liften). 

In dit hoofdstuk maakt u kennis met GES in de praktijk van Bovenrijn. Via de bijgevoegde memorystick 
kunt u zelf aan de slag. GES is hierbij voor u het hulpmiddel, het screeningsinstrument voor gezondheid, 
milieu en ruimtelijke ordening. Aan u de vraag hoe u de praktijksituaties beoordeelt. 
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CASE 1
 Inleiding

U ziet de GES-kaart van Bovenrijn. Hiermee heeft u een goed zicht op de belangrijkste milieu- 
gezondheidsproblemen in de provincie. De provincie Bovenrijn is volop bezig met de ruimtelijke 
structuurvisie 2025 voor de gehele provincie. In deze nota geeft het provinciebestuur haar visie  
op de ruimtelijke ontwikkeling van Bovenrijn. De nota vormt het richtsnoer voor het eigen ruimtelijk 
beleid. Belangrijk is de opdracht om 60.000 nieuwbouwwoningen te realiseren. 

 Opdracht A

 U maakt deel uit van een projectteam waarin ambtenaren op provinciaal en gemeentelijk niveau 
na denken over de diverse ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Nu wordt u verzocht om na te denken  
waar de woningopgave het beste kan worden gerealiseerd in de provincie. Welke locaties voldoen 
aan de belangrijkste voorwaarden? De provincie heeft al eerder vastgesteld dat groei vooral in de 
stedelijke gebieden moet plaats vinden. Vanzelfsprekend is een gezonde leefomgeving een belangrijke 
wegingsfactor, naast andere overwegingen als mobiliteit, kwaliteit van de omgeving en economie. 

Keuze Oranjedam (voorkeur): u heeft gekozen voor de optie Oranjedam. Op basis van een vergelijking 
van beschikbare GES-scores is dit een logische beslissing. De geplande wijk in Oranjedam scoort beter 
dan Groenhage. Dat geldt allereerst voor de luchtkwaliteit in het gebied, die is beter dan in Groenhage 
(dus zonder ingrepen). Ook is de strook kleiner waarover maatregelen moeten worden genomen om de 
aanwezige problemen op het gebied van milieugezondheid op te lossen. Dat betekent straks een kleine-
re, noodzakelijke investering dan in Groenhage. Dan de geluidsoverlast, die wordt hier voornamelijk ver-
oorzaakt door treinen. Treinoverlast wordt in de regel als minder problematisch ervaren dan geluid van 
wegverkeer. 

Keuze Groenhage: u heeft gekozen voor de optie Groenhage. Op basis van overwegingen van milieu-
problemen en gezondheidsgevolgen gaat de voorkeur uit naar de locatie Oranjedam. Vanzelfsprekend 
zijn er ingrepen mogelijk om de milieuproblemen aan te pakken voor de nieuwe wijk in Groenhage. Maar 
een kostenanalyse maakt duidelijk dat dit aanmerkelijk meer kost dan in Oranjedam. Bijvoorbeeld de 
luchtkwaliteit die is hier aanmerkelijk minder, het zal veel moeite kosten om hier een afdoende oplossing 
voor te vinden. Als het gaat om geluidsoverlast dan zorgt wegverkeer hier voor een groot probleem, juist 
geluidshinder door wegverkeer wordt als meer hinderlijk ervaren dan bijvoorbeeld de treingeluiden in 
Oranjedam. Ook de strook waarover beschermende maatregelen nodig zijn, is aanmerkelijke groter –  
en daarmee kostbaarder.
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 Opdracht B

 De provincie moet een landbouwontwikkelingsgebied (LOG) aanwijzen, een gebied waar kapitaal-
intensieve landbouw mogelijk moet zijn en zonodig verder kan groeien. Het gaat hierbij vooral om 
varkensfokkerijen die geuroverlast met zich meebrengen. Waar denkt u dat, onder meer gezien  
de GES-scores, een en ander het beste kan worden gesitueerd? Ook hier krijgt u een tweetal keuzes.

Keuze ‘dorp’: u heeft gekozen om het LOG in een gebied te plannen waar bewoners van omliggende 
dorpjes mogelijk last gaan ondervinden van de intensieve landbouw. Toch gaat de voorkeur naar dit 
gebied uit en niet naar het gebied in de buurt van de EHS waar juist minder burgers worden belast.  
De Rijksoverheid staat namelijk aantasting van de EHS niet toe. De keuze voor ‘dorp’ betekent wel dat er 
aanvullende maatregelen nodig zijn. Met een streng vergunningenbeleid en aanpassing van de verkeers-
stromen is de geur- en lawaaioverlast mogelijk tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Keuze ‘EHS’: u heeft ervoor gekozen om een LOG aan te wijzen in en om een EHS-gebied. De oplossing 
heeft als voordeel dat er vrijwel geen omwonenden last zullen hebben van deze beslissing. Toch gaat  
de voorkeur uit naar de keuze ‘dorp’. De vestiging van nieuwe bedrijven in dit gebied heeft nadelige 
gevolgen voor het vrachtverkeer, de infrastructuur is hier niet op berekend. Ook de geurhinder zal  
over de grenzen van het LOG heengaan en dus de EHS belasten. De rijksoverheid heeft bepaald dat in  
de nabijheid van EHS geen belastende milieubelastende activiteiten mogen worden gepland. Een LOG  
is hier dus niet mogelijk. Dat betekent dat de keuze valt op ‘dorp’ waardoor wel degelijk meer omwonen-
den geurhinder zullen ondervinden; aanvullende maatregelen zijn daar dan ook noodzakelijk.
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CASE 2 
 Inleiding

In Oranjedam wordt een deel van de nieuwe woningen gerealiseerd. De laatste jaren heeft de gemeente 
de rivier herontdekt en is dan ook van plan de nieuwe woonwijk aan het water te ontwikkelen. De woon- 
wijk (7.000 woningen voor ongeveer 16.000 bewoners) is gepland niet al te ver van een bedrijven-
terrein. Op de GES-kaart ziet u de belangrijkste milieugezondheidsproblemen in het gebied. Het verkeer 
(provinciale weg) zorgt voor een ongezonde lucht in een deel van het gebied en geluidsoverlast. Maar 
de belangrijkste bron van geluidsoverlast zijn de passerende treinen. Ten slotte is er het gevaarlijke 
transport dat over het kanaal gebeurt. De milieuproblemen in een notendop. Ook in de reeds bestaande 
en aanpalende wijken, met name de Java-buurt, heeft men te kampen met milieuproblemen Hier zit 
een groot aantal bedrijfjes die stankoverlast veroorzaken. De bewoners klagen hierover en over het 
gebrek aan groenvoorzieningen.

 Opdracht A

 De nieuwe wijk Blauwdijk krijgt langzaam vorm op de tekentafels. Er wordt driftig nagedacht  
en geschetst waar welke functies komen. Scholen, kinderdagverblijven, winkels, woningen,  
appartementen en groenvoorzieningen. Vanzelfsprekend spelen hier ook gezondheidsargumenten 
een belangrijke rol. Wat adviseert u als het gaat om de inrichting van het gebied? Waar wilt u de 
scholen lokaliseren? De scholen moeten goed bereikbaar zijn, maar het welzijn en de gezondheid  
van de kinderen is natuurlijk ook belangrijk.

U kunt kiezen voor een school die optimaal ‘bereikbaar’ is (1) en die wordt afgeschermd door een groen-
strook en waar gebruik wordt gemaakt van geluidsarm asfalt of voor de locatie ‘veraf’ (2), waarbij de 
logistieke situatie iets minder is, maar kinderen niet te maken hebben met invloeden van de provinciale 
weg.

Keuze ‘veraf’: u heeft ervoor gekozen om de scholen en kinderdagverblijven ver van de doorgaande 
wegen te situeren en kantoren rondom de wijk worden als natuurlijke bescherming van het gebied aan-
gelegd. Dit is een slimme oplossing, waardoor geluidsoverlast en luchtverontreiniging tot een minimum 
beperkt blijft. Bovendien is de grote afstand tussen de provinciale weg en de scholen en andere gevoelige 
bestemmingen een extra garantie op een gezonde leefomgeving voor de kinderen. Deze keuze heeft de 
voorkeur boven de locatie vlakbij de provinciale weg.

Keuze ‘bereikbaar’: u heeft ervoor gekozen scholen en kinderdagverblijven goed bereikbaar in het begin 
van de wijk te situeren, plus diverse preventieve maatregelen. Deze aanpak levert in de praktijk onvol-
doende gezondheidswinst op. Het asfalt levert wel een fikse geluidsbesparing op. Maar de parkachtige 
omgeving is onvoldoende om de verspreiding van de luchtvervuiling tegen te gaan. Waardoor de kwali-
teit van de lucht in de wijk niet voldoet aan de eisen en kinderen daar hinder van kunnen ondervinden. 
De keuze om de scholen ver van de provinciale weg te situeren krijgt daarom de voorkeur.
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 Opdracht B

 De inwoners van de oude prachtwijk Java voeren acties om hun leefomgeving te verbeteren. Zij willen 
dat diverse stankoverlast veroorzakende bedrijven worden verplaatst. Bovendien willen ze speelplekken 
voor kinderen en meer groen in de wijk. En aparte feestlocaties bij WK en EK voetbalwedstrijden. 
Waar ziet u de meeste en beste kansen voor dit gebied?

Keuze ‘uitplaatsen van de bedrijven’: u heeft ervoor gekozen om geleidelijk bedrijven uit de wijk te 
 verplaatsen. In overleg worden beter gelegen locaties gevonden die beter bereikbaar zijn. Bedrijven zijn 
tevreden over deze aanpak. Een aanpak van de lange adem, maar hierdoor ontstaat ook ruimte om op 
de vrijgevallen terreinen invulling te geven aan meer recreatieve buitenruimtes voor de buurt – bijvoor-
beeld de gewenste feestlocatie voor voetbalwedstrijden. Uit milieukundig perspectief krijgt deze keuze 
de voorkeur. Op basis van economische overwegingen is een andere keuze mogelijk; de uitplaatsing van 
bedrijven is immers kostbaar.

Keuze ‘vergunninghandhaving’: u heeft ervoor gekozen om het instrument van aanscherping van de 
 vergunninghandhaving in te zetten. Een instrument dat wel degelijk effect kan sorteren, maar helaas 
lang niet alle geurproblemen kan wegnemen. Daarom verdient de uitplaatsingstrategie de voorkeur. 
Overigens kan op basis van economische overwegingen de keuze worden gemaakt voor 'vergunning-
handhaving', dit is logischerwijs een goedkopere oplossing.



CASE 3 
 Inleiding

Blauwdijk is gebouwd en blijkt een succes te zijn. Maar er is een keerzijde, de toenemende verkeers-
stromen zorgen voor gezondheidsproblemen. Het probleem is namelijk dat veel doorgaande wegen  
te druk zijn geworden, de leefbaarheid (fijnstof en lawaaioverlast) in die straten is sterk gedaald.  
De gemeente denkt na over verschillende varianten. In elk geval is er de ambitie om het verkeer  
tussen de wijken een halt toe te roepen en mogelijk een rondweg aan te leggen.

 Opdracht

 Wat is uw advies? Wat is voor u de meest optimale oplossing, waardoor zoveel mogelijk mensen  
erop vooruit gaan? 

Keuze ‘rondweg aanleggen’: u heeft gekozen voor een nieuwe rondweg. Hierbij worden doorgaande 
wegen tussen wijken afgesloten. De rondweg wordt de belangrijkste verkeersader, om de wijk te verlaten 
moeten bewoners en bezoekers eerst naar de rondweg. Korte ritjes en sluipverkeer worden hierdoor 
teruggedrongen en de ingreep levert daarmee een grote bijdrage aan gezondere wijken. Een geluidswal 
zorgt ervoor dat de milieuproblemen de wijk niet indringen. Deze optie heeft de voorkeur en zorgt voor 
meer gezondheidswinst dan de 30-kilometerzones.

Keuze ‘dertig kilometerzones invoeren’: u heeft gekozen voor de invoering van dertig kilometerzones.  
Dit levert een bepaalde gezondheidswinst op: zowel de geluidsoverlast als de luchtvervuiling door 
 verkeer gaat hierdoor omlaag. Echter handhaving is lastig en mensen blijven ook voor kortere ritjes 
gebruikmaken van de auto. De oplossing is daardoor minder effectief vergeleken met de aanleg van  
een rondweg en het bijbehorende verkeerscirculatieplan. De voorkeur gaat dus uit naar de keuze voor  
de rondweg.
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Successen m
et GES

Tal van gemeenten en provincies hebben de laatste jaren 
gewerkt met GES. Of het nu gaat om een nieuwe busbaan 
of een nieuwe woonwijk. GES bewijst zijn waarde in de 
dagelijkse praktijk.

Successen met

GES



GES-Score

Zeer goed

0

Goed

1

Redelijk

2

Vrij matig

3

Matig

4

Onvoldoende

6

Zeer matig

5

De gemeente heeft al akkoord gegeven. Maar nu ont- 
staan twijfels. Op nog geen 100 meter van een drukke 
doorgaande weg een nieuw kinderdagverblijf bouwen? 
Ook de eerste ouders laten zich gelden, ze dreigen hun 
kinderen niet naar het verblijf te brengen. De gemeente 
vraagt zich af of het wel verstandig was om hiervoor 
een vergunning af te geven. 

De gemeenste had problemen kunnen voorkomen door 
tijdig een GES te laten uitvoeren, mogelijk aangevuld door 
een milieugezondheidsadvies. Dan was duidelijk geworden 
dat het om een gebied gaat met een GES-score van 4 wat 
betreft luchtkwaliteit. En juist voor kinderen die overdag 
veel buiten spelen is het een omgeving die kan leiden tot 
infecties aan de luchtwegen. De invloed van een weg op 
luchtkwaliteit en gezondheid is tot op een afstand van 
maar liefst 400 meter merkbaar. De gemeente twijfelt 
inmiddels over de komst van het kinderdagverblijf op 
die plek.

Een GES-score van 4 voor luchtkwaliteit
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3 Successen met GES
De relatie milieu en gezondheid speelt bij diverse gemeenten  
en provincies al een belangrijke rol. Hieronder leest u een aantal 
GES-verhalen uit de provinciale en gemeentelijke praktijk. 

3.1 Verkeersbelasting door de A28 (provincie Utrecht)

In de provincie Utrecht is een GES uitgevoerd, waarbij alle landelijke en regionale bronnen in beeld zijn 
gebracht. Deze GES-resultaten voor de provincie Utrecht geven zicht op de grootste probleemveroor-
zakers en knelpunten in de provincie. Met deze resultaten in de hand zijn drie partijen (Rijkswaterstaat, 
provincie en gemeenten) bij elkaar gekomen om integraal te kijken naar de plannen voor aanpassingen 
aan de A28 tussen Utrecht en het knooppunt Hoevelaken en de bouwplannen in de buurt van deze snel-
weg. Doel is om, nu er ontwikkelingen plaatsvinden aan zowel de weg als in de directe omgeving daar-
van, de milieubelasting met gezondheidseffecten omlaag te brengen voor bestaande en nieuwe 
woningbouw en gevoelige bestemmingen. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om verder te 
gaan dan de wettelijke normen. De drie betrokken gemeenten hebben elk een plan of plangebied uit-
gekozen, waarop ingezoomd wordt. Het gaat hierbij om nieuwbouwplannen, maar ook om renovatie-
plannen van woningen of herstructurering van wijken. Doel is om te kijken hoe de plannen zo kunnen 
worden uitgevoerd dat de gezondheid van de huidige bewoners en eventueel toekomstige bewoners  
zo goed mogelijk wordt beschermd. Hoe kunnen ze bijvoorbeeld de geluidsbelasting verlagen. De GGD 
fungeert als adviseur.  
  

3.2 GES bij variantenkeuze bij knooppunt Hoevelaken (provincie Utrecht)

De provincie Utrecht is voorstander van het uitvoeren van een GES bij grote infrastructurele projecten 
(en dus gezondheid een rol laten spelen) in de fase waarin tussen varianten wordt gekozen. Voor onder 
andere knooppunt Hoevelaken is er gekozen om in die fase een GES-light uit te voeren. Hierbij werden 
binnen een zone van 300 meter (ongeveer overeenkomend met GES 6 voor geluid en lucht) en een zone 
van 1000 meter van de snelweg (grofweg achtergrondniveau) de aantallen woningen en aantallen 
gevoelige objecten bepaald bij alle verschillende varianten. Naast dit gezondheidscriterium werden ook 
andere criteria in beeld gebracht voor de verschillende varianten, zoals verkeersgevolgen, ruimtebeslag 
en kosten. Op basis van het totale plaatje is een variant gekozen. Dit is de variant met de minste aantal 
woningen en gevoelige objecten binnen de genoemde zones. Het gezondheidscriterium heeft door uit-
voering van de GES-light in deze keuze een rol gespeeld.

3.3 Geurhinder aanpakken (provincie Utrecht)

Op basis van GES-uitkomsten voor de hele provincie blijkt dat geurhinder voor relatief veel gezondheids-
verlies zorgt. Dit is de directe aanleiding om actiever te worden op het gebied van stankproblemen.  
Doel is om ervoor te zorgen dat geen burger te maken heeft met ernstige stankoverlast (GES-score 6  
en hoger) door provinciale objecten en activiteiten of van inrichtingen waarvoor de provincie verant-
woordelijk is.   
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3.4 Herontwikkeling Luchthaven Twente (Overijssel)

Bij de plannen voor de herontwikkeling van het vliegveld Twente is ook gebruik gemaakt van GES. Al in  
de startnotitie voor de herontwikkeling (2006) werd aangegeven dat in de MER aandacht zou worden 
besteed aan gezondheid, door in te gaan op luchtkwaliteit, geurhinder, geluidshinder en externe veilig-
heid. Uiteindelijk is de GES-methodiek in de trechterfase toegepast om alle gezondheidsaspecten in 
kaart te brengen voor het gebied. 

3.5 Gemeente Dordrecht wijzigt woningplannen (Zuid-Holland)

Dordrecht had een paar jaar geleden de ambitie om een terrein te ontwikkelen met daarop een aantal 
voorzieningen in de gezondheidszorg, een sportterrein en aantal woningen onder de naam Gezondheids-
park Dordwijk. Het gebied wordt omsloten door de Randweg N3 en een spoorlijn. Vervolgens heeft de 
GGD Zuid-Holland Zuid een GES gemaakt van het stedenbouwkundig plan. Doel was om hierdoor zoveel 
mogelijk rekening te houden met milieu- en gezondheidsaspecten waarbij is gekeken naar geluid, lucht 
en externe veiligheid. Direct gevolg van de GES is dat er aan de rand van het gebied kantoren komen in 
plaats van woningen, waardoor er meer afstand ontstaat tussen wegen en nieuwe woningen.

3.6 Gemeente Schelluinen onderzoekt verkeerstromen (Zuid-Holland)

Sluipverkeer, de aanleg van de Betuwelijn en de plannen voor de aanleg van het Transportcentrum 
Schelluinen-West waren voor inwoners de aanleiding om zich zorgen te maken over de leefbaarheid. De 
GGD voerde in opdracht van de gemeente de GES uit om vast te stellen wat de luchtverontreiniging is, 
het lawaaioverlast en de externe veiligheidsrisico’s. Conclusie was dat de verkeersdrukte toeneemt, 
maar tegelijkertijd dat de verontreiniging mogelijk zelfs afneemt vanwege schonere technologieën. 
Geluidsoverlast neemt wel toe in de periode tot en met 2010.

3.7 Harderwijk profiteert van screening (Gelderland)

Via een GES is de milieukwaliteit van het plangebied Waterfront-Zuid, in de gemeente Harderwijk, onder-
zocht. Een belangrijke conclusie was dat de eerste bebouwingslijn te maken zou krijgen met serieuze 
geluidsbelasting door wegverkeer langs de N302 en enkele binnenwegen. En dat bij de geplande nieuw-
bouw extra geluidsreducerende maatregelen getroffen moesten worden. Niet alleen voor het bereiken 
van het gewenste binnenniveau, maar ook gericht op het creëren van geluidluwe buitenruimten rond 
woningen. Maar beter is het nog om daar waar mogelijk voldoende afstand tot de weg te bewaren of te 
kiezen voor afschermende maatregelen. 

3.8 Gemeente Breda kiest met GES voor bustracé (Noord-Brabant)

De gemeente Breda is bezig met de verplaatsing van het busstation vanuit de centrumzijde (zuiden)  
van het station naar de noordzijde van het station. Belangrijk voor alle betrokkenen is wat de belangrijkste 
nieuwe busroutes worden door de stad. De GGD werd ingeschakeld om uit gezondheidskundig oogpunt 
hierover te adviseren. Drie factoren werden daarbij onder de loep genomen: geluid, luchtkwaliteit en trillingen. 
Een ingenieursbureau kreeg eerst de opdracht om de twee mogelijke busroutes op deze drie factoren te 
beoordelen. De onderzoeksgegevens werden overgedragen aan de GGD, zij hebben de metingen voor geluid 
en luchtkwaliteit omgezet in GES-scores langs de verschillende routes. En de GGD stelde vast  hoeveel 
mensen eraan worden blootgesteld. Binnen drie weken konden alle bevindingen, inclusief kaarten, aan  
de gemeente en bewoners worden gepresenteerd. Uit gezondheidskundig oogpunt was er duidelijk een 
gezondere route aan te wijzen (met de laagste GES-scores en minste blootgestelden). De gemeente –  
die overigens eerst een voorkeur had voor de andere route – ging mee in de analyse. Ook de buurt kon  
zich  prima vinden in de voorkeursroute. Inmiddels wordt er nagedacht over een pakket aanvullende maat-
regelen om de overlast tot een minimum te beperken, zoals bijvoorbeeld geluidsabsorberend asfalt.
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Landbouw is van oudsher in Nederland duidelijk aanwezig. 
De intensieve landbouw gaat gepaard met een aantal 
milieuproblemen. Gelukkig nemen steeds meer landbouw- 
bedrijven initiatieven om een meer verantwoorde koers 
in te slaan. 

Toch geven veel bedrijven nog stankoverlast, zoals bij 
het uitrijden van mest of door luchtjes die vrijkomen 
uit stallen. Vooral in de tuinbouw en bollenteelt worden 
nog veel schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Een GES-score van 5 voor stankoverlast
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4 Verder met GES
Dit werkboek over GES heeft als doel u kennis te laten maken met 
GES, de relatie milieu en gezondheid en de mogelijkheden die dit 
biedt op provinciaal of gemeentelijk niveau. In dit deel vindt u een 
overzicht van alle bronnen waar u meer informatie kan vinden.

Handboeken en naslagwerken
Titel     Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu 2008, Handboek voor een gezonde inrichting 

van de werkomgeving (september 2008).
Omschrijving  Dit omvangrijke en praktische rapport omvat de achtergronden en handleiding voor het 

uitvoeren van een kwantitatieve lokale gezondheidseffectscreening.
Waar     Het rapport is gratis te downloaden op www.stadenmilieu.nl

Titel      PRISMA-project Gezondheid en Milieu, Gezondheidskundige rangschikking van milieu-
problemen in provincies

Omschrijving   Uitgebreid rapport over de gezondheidseffecten van milieufactoren op provinciaal 
niveau. Inclusief een overzicht van gedetailleerde GES-scores per provincie.

Waar     Het rapport is gratis op te vragen bij IPO: tel 070 - 888 12 12

Brochures
Titel     Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu, voor een gezonde inrichting van de woon-

omgeving (mei 2007)
Omschrijving  Korte praktische uitleg over het gebruik van GES in gemeentelijke omgevingen, inclusief 

voorbeelden. En uitleg hoe een gemeente een GES kan laten uitvoeren door de GGD in  
de regio.

Waar      De brochure is aan te vragen bij VNG Informatiecentrum: tel 070 – 373 80 20  
of informatiecentrum@vng.nl

Websites
URL    www.ggdkennisnet.nl
Omschrijving  De site van de GGD biedt tal van documenten over GES-onderzoeken in de  gemeentelijke 

praktijk.

URL    www.stadenmilieu.nl
Omschrijving   De site geeft uitleg over de integrale benadering van milieu en ruimtelijke ordening in  

de ruimtelijke planvorming. Met daarbij speciale aandacht voor een open plan proces  
en gezondheid en de Interimwet stad-en-milieubenadering, die sinds 1 februari 2006 
van kracht is. 

URL    www.ruimtexmilieu.nl
Omschrijving   De site biedt inspiratie aan mensen die vanuit ruimte of milieu betrokken zijn bij 

gebiedsontwikkeling. Het accent in de site ligt op de eerste fasen van gebieds-
ontwikkeling. De gebruiker krijgt bouwstenen voor onder meer: de formulering van 
 kwaliteitsambities, een vlot proces van gebiedsontwikkeling en de eigen plaats daarin 
en de ontwikkeling van investeringen die tot kwaliteit leiden.
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URL    www.monitoringportaal.nl
Omschrijving   Het monitoringportaal maakt informatie over monitoring van milieu makkelijk vindbaar. 

U kunt zoeken naar producten, organisaties, overleggroepen en deskundigen, waaron-
der veel informatie over GES. Het Monitoringportaal is een initiatief van IPO, in samen-
werking met het Planbureau voor de Leefomgeving, RIVM en de ministeries van VROM, 
LNV en V&W.

URL    www.vrom.nl
Omschrijving   De site van het ministerie van VROM biedt veel informatie over milieu en gezondheid – 

inclusief informatie over GES – en verwijzingen naar waardevolle documenten op dit 
terrein.

URL    www.rivm.nl/gezondheidenmilieu
Omschrijving   De site geeft informatie over de invloed van het milieu en onze leefomgeving op 

gezondheid, met verwijzingen en links naar achtergrondinformatie en andere websites. 
Inclusief informatie over GES.

URL    www.infomil.nl
Omschrijving   InfoMil, onderdeel van agentschap.nl, informeert overheden over milieubeleid en vormt 

een schakel tussen de beleidsmakers van het ministerie van VROM en gemeenten, 
 provincies en waterschappen die dit beleid uitvoeren. InfoMil verzamelt en verschaft 
kennis in beide richtingen. 

URL    www.commissiemer.nl
Omschrijving   De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) vervult sinds 1987 de rol  

als onafhankelijk adviseur bij m.e.r.’s voor projecten of plannen met belangrijke  
nadelige milieugevolgen. Milieueffectrapportage levert de informatie die nodig is  
om het milieubelang volwaardig mee te nemen bij besluiten over plannen en projecten  
met grote milieugevolgen. 
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Luchtvervuiling is een wereldwijd probleem. De meeste 
en grootste bronnen van vervuiling zijn te vinden in de 
geïndustrialiseerde landen, maar doordat de vervuilende 
stoffen zich makkelijk in de atmosfeer verspreiden hebben 
ook andere landen ermee te maken. 

De luchtkwaliteit in Nederland wordt voor ongeveer de 
helft bepaald door de luchtvervuiling uit andere landen. 
De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging in 
Nederland zijn industrie en verkeer.

Een GES-score van 6 voor luchtvervuiling
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Welkom in de provincie

BovenrijnUw provincie werkt aan 
een gezonde leefomgeving

Uw provincie werkt aan 
een gezonde leefomgeving

Het is algemeen bekend dat er effecten van het milieu zijn op de gezondheid van 
 burgers. Maar soms wordt bij ruimtelijk ordeningsplannen en -projecten onvoldoende 
rekening gehouden met de factor gezondheid. De Gezondheidseffectscreening 
(GES) is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarmee (vooraf) inzicht 
wordt verkregen in de verschillende factoren die van invloed zijn op de gezondheid 
van bewoners. Met GES krijgt een provincie of gemeente goed zicht op de verschil-
lende gezondheidskundige knelpunten in een bepaald gebied. Aan de hand van de 
screeningresultaten kan er al in de planfase veel gezondheidswinst worden geboekt.
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