
Kennis voor 
maatschappelijke
opgaven
Milieu en Veiligheid, augustus 2021





Milieu en Veiligheid, augustus 2021  |  3

Inhoud
1. Voorwoord 5

2. Het RIVM-domein Milieu en Veiligheid 6
2.1  Opdracht  RIVM 6

2.2  De 0pgave van M&V 8

2.3  Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken 9

3. Werken aan maatschappelijke opgaven in 2021 10

3.1  Gezonde fysieke leefomgeving 10

3.2  Veilige fysieke leefomgeving 12

3.3  Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden 14

3.4  Duurzame en gezonde landbouw en natuur 15

3.5  Klimaatverandering en energietransitie 17

3.6  Duurzame en veilige circulaire economie 19

3.7  Gezond, veilig en duurzaam omgaan met stoffen 20

3.8  Gezond en duurzaam water- en bodemsysteem 22

4. Samenwerken aan kennisontwikkeling 24



4  |   Kennis voor maatschappelijke opgaven



Milieu en Veiligheid, augustus 2021   |  5

1.  Voorwoord
Het RIVM staat momenteel volop in de schijnwerpers. Denk alleen maar aan betrokkenheid bij COVID-19 of de 
stikstofcrisis. Als onderdeel van het RIVM speelt het domein Milieu en Veiligheid (M&V) een belangrijke rol bij de aanpak 
van een breed scala aan maatschappelijke opgaven. En dat doen we ‘midden in de samenleving’. 

Naast de stikstofcrisis, zijn de PFAS-discussie, geluid rond windmolens en het dossier Gezond stedelijk leven enkele 
onderwerpen waarbij M&V een cruciale rol speelt bij het ontwikkelen van kennis en kunde. Wij zijn ons er goed van bewust 
dat deze rol verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Onze wetenschappelijke kennis draagt bij aan het bevorderen van 
een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. We doen dit op een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke manier. 
We doen dat transparant en zijn erop aanspreekbaar. 

We werken dynamisch en opdracht gestuurd. Nieuwe ontwikkelingen en opkomende vraagstukken kunnen leiden tot 
nieuwe vragen en dus tot nieuwe activiteiten. Dit document geeft inzicht in het werkterrein, expertise, positie en bijdragen 
van M&V aan de aanpak van acht maatschappelijke opgaven. Naast het feit dat het voor onszelf een mooi overzicht geeft 
van onze activiteiten, is het document vooral bedoeld voor kennispartners en (potentiële) opdrachtgevers. 

Bijdragen aan de aanpak van de maatschappelijke vraagstukken staat voor M&V centraal. Daarvoor ontwikkelen we 
kennis op het terrein van het milieu, veiligheid en gezondheid. Kennis die impact heeft op (inter)nationaal beleid en steeds 
vaker ook benut wordt voor lokale/regionale vraagstukken. Onze activiteiten richten zich in hoofdlijnen op monitoring, 
modellering, onderzoek, informatieverstrekking en crisisbeheersing. We ontwikkelen kennisinstrumenten zoals 
afwegingskaders, handelingsperspectieven en atlassen. We delen onze kennis, zodat ook anderen deze kunnen 
toepassen. Daarbij richten we ons op de opgaven van nu en de vragen van morgen. 

Ik hoop dat dit document inspireert en uitnodigt tot verdere samenwerking met overheden, kennisinstellingen en 
maatschappelijke organisaties. 

Els van Schie
Directeur Milieu en Veiligheid
dM&V@rivm.nl

Augustus, 2021

2. Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat in op de positie van M&V bij de maatschappelijke opgaven. Het beschrijft de missie en strategie van 
RIVM (RIVM 2025) en de bijbehorende kerntaken. Het hoofdstuk gaat verder specifiek in op M&V, en beschrijft de 
werkgebieden van de vier centra van M&V.

Hoofdstuk 3 beschrijft acht maatschappelijke opgaven en de rol van M&V daarbij. 

Hoofdstuk 4 is een overzicht van bestaande relaties met andere kennisinstellingen en nodigt overheden, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties nogmaals uit om samen te werken aan de aanpak van de opgaven. 

mailto:dM%26V%40rivm.nl?subject=
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2.  Het RIVM-domein  
   Milieu en Veiligheid
Milieu en Veiligheid (M&V) draagt bij aan de missie en kerntaken van het RIVM. Daarom staan we eerst stil bij de 
opdracht van het RIVM als geheel. Daarna zoomen we in op M&V en geven we een beeld van de samenwerking met 
andere domeinen binnen het RIVM en onze externe kennispartners. 

2.1 Opdracht RIVM

Het RIVM is hét kennisinstituut van de overheid op het 
gebied van volksgezondheid en milieu. Het RIVM zet zich in 
voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en 
gezonde leefomgeving. Het RIVM ontwikkelt kennis over 
de effecten van maatschappelijk handelen op gezondheid, 
milieu en veiligheid. Ook zorgt het RIVM ervoor dat die 
kennis maximaal benut wordt bij besluitvorming door 
overheden en andere actoren uit de samenleving.   

Deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk
Het RIVM werkt als betrouwbare adviseur voor de overheid, 
kennispartners en de samenleving. Onafhankelijkheid is 

heel belangrijk voor de betrouwbaarheid en geloofwaardig-
heid van het RIVM en is onlosmakelijk verbonden met 
wetenschappelijke integriteit. De Wet op het RIVM 
beschermt deze onafhankelijkheid en de Commissie van 
Toezicht ziet toe op de wetenschappelijke kwaliteit. 
Opdrachtgevers hebben geen invloed op de gebruikte 
onderzoeksmethoden en de resultaten van het onderzoek. 
Resultaten worden altijd openbaar gemaakt en onze 
onderzoeksmethoden, data en modellen zijn transparant.
 

RIVM strategische prioriteiten

Midden in de samenleving. Onze opdrachten hebben 
altijd een maatschappelijke waarde en vragen van ons 
om midden in de samenleving te staan. Wij richten 
daarbij ons op belangrijke ontwikkelingen die de leef-
omgeving, gezondheid en veiligheid van Nederlanders 
beïnvloeden.
Voorbereid op de vragen van vandaag en morgen. 
Maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische 
vraagstukken geven richting aan ons werk. Daarom is het 
belangrijk dat onze kennisbasis goed is en we voorbereid 
zijn op de vragen van nu en morgen. 
Van lokaal tot internationaal. Factoren die van invloed 
zijn op onze gezondheid en leefomgeving houden zich 
niet aan geografische grenzen. Daarom werken we met 
en voor lokale, regionale, nationale en internationale 
opdrachtgevers. 
Mensen maken het RIVM. Als betrouwbaar adviseur 
voor burgers, professionals en overheid vinden wij 
vakmanschap, professionaliteit, integriteit en verant-
woordelijkheid belangrijk. Om complexe maatschappelijke 
vraagstukken goed te beantwoorden versterken we de 
samenwerking tussen verschillende vakgebieden.
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Strategie RIVM2025
De komende jaren zet het RIVM in op de volgende vier 
strategische prioriteiten:

Kerntaken RIVM
Het RIVM onderzoekt, signaleert, adviseert en voert 
taken uit op het gebied van onze volksgezondheid en 
leefomgeving. We onderscheiden daarbij vijf kerntaken:

1.  Wetenschappelijk onderzoek doen, kennis  
verzamelen, delen en uitleggen.

2.  Advies geven aan de rijksoverheid, andere  
overheden, professionals en burgers.

3.  Uitvoeren van preventieprogramma’s, waaronder 
vaccinatieprogramma’s.

4.  Waken over gezondheid, ziekten en de kwaliteit van 
de leefomgeving en milieu.

5.  Helpen rampen en crises te voorkomen, te bestrijden 
en onder controle te krijgen. 

Deze kerntaken onder één dak is efficiënt en effectief. 
Onderzoek, surveillance, advies en de signalering van 
behoefte naar nieuwe onderzoeken stemmen we hierdoor 
snel op elkaar af.

Investeren in de kennisbasis
Het RIVM geeft op basis van wetenschappelijke kennis, 
advies over vragen die vanuit beleid en de samenleving 
worden gesteld. Ook geeft het RIVM als het nodig is op tijd 
signalen af. Voor deze signalerende taak beschikt het RIVM 
naast kennis ook over een infrastructuur met up-to-date 
meetnetwerken, moderne laboratoriumfaciliteiten en 
actuele voorspellende modellen. Het onderhouden en 
versterken van deze kennisbasis vraagt een structurele 
investering. Het RIVM is hierover in gesprek met de 
opdrachtgevers, zodat we klaar kunnen blijven staan voor 
de vragen van morgen. 

Medewerkers zijn ons kapitaal
De medewerkers van het RIVM staan voor professionaliteit 
en vakmanschap. In de wetenschappelijke expertise ligt het 
accent op bèta en gezondheidswetenschappen, maar het 
complete wetenschappelijke spectrum is vertegenwoordigd. 
Alfa-, bèta- en gammawetenschappers staan borg voor 
de interdisciplinaire aanpak van de vraagstukken. 
Als ‘betrouwbaar adviseur’ werken RIVM’ers onafhankelijk, 
integer en deskundig. Ze versterken kennisnetwerken en 
zoeken waar nodig de verbinding met in- en externe expertise. 

RIVM-organisatie
Het RIVM is een zelfstandig onderdeel (agentschap) van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
Het bestaat uit dertien specialistische kenniscentra, de 
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s en 
het Projectbureau Nieuwe Huisvesting. Deze organisatie-
onderdelen krijgen professionele ondersteuning van een 
centrale bedrijfsvoering. Het instituut staat onder leiding 
van een Directieraad. Dit collegiaal bestuur van de organisatie 
is het hoogste besluitvormingsorgaan van het RIVM. Bij het 
RIVM werken nu ongeveer 2100 medewerkers.

De kenniscentra zijn verdeeld over drie domeinen: 
Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), Volksgezondheid & 
Zorg (V&Z) en Milieu & Veiligheid (M&V). M&V bestaat uit 
vier centra, zie tabel. 

Kerntaken van 
het RIVM

Monitoring en 
surveillance

Programma-
coördinatie

Advies aan 
overheden, 

professionals en 
burgers

Verzamelen, 
duiden en delen van 
wetenschappelijke 

kennis

Crisis en incident 
management

RESEARCH
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De kenniscentra van M&V

Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP)

VSP levert een bijdrage aan een veilig en verantwoord 
gebruik van en omgang met stoffen, producten, nieuwe 
materialen en biotechnologie. Daarmee bevordert VSP 
de gezondheid van burgers en de veiligheid van de 
leefomgeving. VSP heeft en ontwikkelt daartoe kennis 
en expertise over schadelijke gevolgen van stoffen op 
organen of organismen.

Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG)

DMG onderzoekt de effecten van stressoren uit de 
omgeving op de gezondheid van mens en ecosysteem 
(effecten in beeld), maakt daarbij vertaling naar de 
omgeving (regionaal) en ontwikkelt integrale afwegings-
instrumenten om beslissers bij overheden en samenle-
ving te ondersteunen bij het maken van duurzame, 
gezonde en veilige afwegingen. Advisering gericht op 
bevordering van gezondheid van mens en milieu.

Centrum Milieukwaliteit (MIL)

MIL brengt onafhankelijk, actueel en trendmatig de 
kwaliteit in beeld van de milieucompartimenten bodem, 
grondwater en lucht en omgevingsfactoren zoals geluid. 
Dit doet MIL door metingen (monitoring) en berekeningen 
(modellering). MIL signaleert trends en onderzoekt de 
effecten van beleidsmaatregelen op de milieukwaliteit. 
MIL geeft de resultaten betekenis door met een begrijpelijk 
handelingsperspectief voor overheden en maatschappij 
te komen. 

Centrum Veiligheid (VLH)

VLH richt zich op de fysieke veiligheid in Nederland op 
de korte en lange termijn. Fysieke veiligheid heeft 
betrekking op die situaties waarin sprake is van 
(dreigende) ongevallen en incidenten en de hieruit 
voortvloeiende effecten voor mens en milieu. Het gaat 
daarbij om het voorkomen van incidenten en ongevallen 
maar ook op het beheersen en omgaan met de gevolgen 
na een incident. De focus ligt hierbij op ongevallen met 
chemische, biologische, radiologische, nucleaire agentia 
(CBRN) en op ongevallen met een fysische achtergrond.

2.2  De 0pgave van M&V 

Omgevingsfactoren zoals luchtverontreiniging, straling of 
geluidhinder kunnen effect hebben op de gezondheid en 
duurzaamheid van mensen en ecosystemen. M&V ontwik-
kelt kennis en kunde over de effecten en adviseert hoe deze 
effecten voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door 
hier bij de inrichting van de ruimte al rekening mee te 
houden. M&V werkt in opdracht van overheden en heeft 
een onafhankelijke, signalerende en agenderende rol. 
We werken zowel aan langjarige kennis- en monitoring-
programma’s en meerjarige opdrachten als aan incidentele 
onderzoeks- en kennisopdrachten. Onze kennis is beschik-
baar en toegankelijk voor een brede groep gebruikers. 
Ook staan we paraat tijdens incidenten en crises, en doen 
incidentele onderzoeksprojecten. 

We streven naar integrale programma’s rondom een aantal 
thema’s, met meer onderlinge samenhang. Daarom 
hebben we in dit document de activiteiten samengebracht 
in acht maatschappelijke opgaven voor Milieu & Veiligheid. 
Deze opgaven staan niet los van elkaar. We zijn ons bewust 
van de overlap en zien dat als onderdeel van de integrale 
aanpak. Deze opgaven zijn met name gebaseerd op de 
grote transities waar Nederland voor staat en op de 
Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde 
Naties. 
 
M&V werkt aan de volgende maatschappelijke opgaven
1. Gezonde fysieke leefomgeving
2. Veilige fysieke leefomgeving
3. Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden
4. Duurzame en gezonde landbouw en natuur
5. Klimaatverandering en energietransitie
6. Duurzame en veilige circulaire economie
7. Gezond, veilig en duurzaam omgaan met stoffen
8. Gezond en duurzaam water- en bodemsysteem

We ontwikkelen de kennis die nodig is om op deze acht 
maatschappelijke opgaven impact te kunnen hebben. We 
beantwoorden vragen van verschillende opdrachtgevers. 
We geven duiding aan de data en handelingsperspectieven. 
Zo creëren we waarde voor opdrachtgevers en maatschappij. 
Een Maatschappelijke Klankbordgroep Milieu & Veiligheid 
reflecteert op onze rol en de kansen die we kunnen benutten 
bij de maatschappelijke opgaven. De leden van deze 
klankbordgroep komen uit het bedrijfsleven, de wetenschap, 
advieswereld en overheid. 

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen
We signaleren nieuwe ontwikkelingen. Door de verschuiving 
van taken naar decentrale overheden krijgen we steeds meer 
vragen en opdrachten vanuit de regio. Maar niet alleen onze 
opdrachtgevers veranderen. Ook de snelle ontwikkelingen 
op het gebied van data, informatie en modellering leiden 
tot nieuwe vragen. 
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Met nieuwe technologie kunnen mensen zelf meten in hun 
omgeving en slimme oplossingen bedenken (‘citizen science’). 
Gemeenten willen dat faciliteren en organiseren soms ook 
zelf metingen. ‘Data science’ maakt het mogelijk om verschil-
lende soorten, vaak ongestructureerde, data te koppelen, te 
interpreteren en te gebruiken. Dat heeft al geleid tot verras-
sende nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe toe- 
passingen. Deze vraagstukken zijn niet alleen technisch, maar 
gaan ook over gedrag, beleving of acceptatie van bepaalde 
ontwikkelingen. Ook hierop zetten we onze expertise in.

2.3   Samenwerken aan maatschappelijke 
vraagstukken 

Om de maatschappelijke vraagstukken op te lossen is de inzet 
nodig van alle betrokken overheden, kennisinstituten, NGO’s, 
bedrijven en burgers. M&V werkt daarom op internationaal, 
nationaal en regionaal niveau samen met betrokken partijen. 
Ook de samenwerking binnen het RIVM is van groot belang. 

Internationaal 
Klimaatverandering, luchtverontreiniging, toepassing van 
zorgwekkende stoffen en milieubelasting van oppervlakte-
water zijn niet aan grenzen gebonden. Milieubeleid vraagt 
dan ook om internationale coördinatie en samenwerking. 
M&V neemt inhoudelijk coördinerend deel aan internationale 
samenwerkingsverbanden. Ook zijn we actief in internationale 
gremia en commissies, vooral binnen Europa en de 
Verenigde Naties (onder andere WHO). 
M&V doet mee aan Europees onderzoek (voortkomend uit 
o.a. Green Deal, Digital Europe) en samenwerkingsverbanden 
(o.a. Horizon 2020, Horizon Europe en Life) en draagt 
daarmee bij aan het bereiken van de EU-ambitie in 2050 
klimaat neutraal te zijn. De onderzoeksvragen die hieruit 
voortkomen (naar biodiversiteit, voedselproductie of 
circulaire economie) hebben grote overlap met de nationale 
onderzoeksvragen. Door internationaal samen te werken 
creëren we een win-win situatie. We verrijken de kennis 
voor het nationale beleid met internationale state-of-the-art 
wetenschappelijke inzichten en we delen onze kennis met 
andere landen en de Europese Commissie. 

Nationaal 
We werken samen met onze nationale opdrachtgevers. 
Dit zijn naast verschillende ministeries ook de Autoriteit 
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), 
rijksinspecties en de NS. Om onze kennis en kunde te 
ontwikkelen en nieuwe vragen te beantwoorden, werken 
we daarnaast samen met decentrale overheden, omge-
vingsdiensten, GGD’en, veiligheidsregio’s en kennis- en 
onderzoeksinstellingen. 

Regionaal 
Op regionaal niveau komen de transities samen. Een goede 
samenwerking tussen rijk en regio is daarom noodzakelijk 
om deze transitie te versnellen. Het RIVM stimuleert de 
uitwisseling van kennis en het leervermogen bij rijk en regio. 
Zo komt ontwikkelde kennis en informatie beter terecht bij 
regionale en lokale overheden. Andersom bereikt de kennis 
en ervaring in de regio, de nationale overheid. Een voorbeeld 
van deze uitwisseling is het Veluweberaad. Beleid, praktijk 
en kennis worden aan elkaar verbonden op landelijk, regionaal 
en lokaal niveau. Kennis wordt daadwerkelijk ingezet. 

Een ander voorbeeld is het RIVM-programma Regionaal 
werken. Dit programma geeft een impuls aan de verande-
rende samenwerking tussen rijk provincies en gemeente. 
Mede door de invoering van de Omgevingswet neemt de 
vraag naar bruikbare kennis bij decentrale overheden toe. 
Dit betekent dat provincies, gemeenten, maar ook GGD’en, 
omgevingsdiensten, waterschappen, NGO’s en burgers 
gebruik kunnen maken van onze kennis en kunde. Zo dragen 
we bij aan het oplossen van grote maatschappelijke vraag-
stukken op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid in 
de regio. 

RIVM-M&V werkt aan maatschappelijke vraagstukken door kennis 
te laten stromen tussen de bestuurlijke niveaus.

Samenwerking binnen het RIVM 
De drie kennisdomeinen van het RIVM werken steeds meer 
en multidisciplinair samen. Samen, en in samenhang bouwen 
we de kennis op die nodig is. Ook binnen M&V is deze samen- 
werking cruciaal. Bijvoorbeeld voor het opbouwen en benutten 
van kennis over de effecten van stressoren op de gezond-
heid van mensen en de staat van de ecosystemen. Het is 
essentieel dat de centra hun kennis en kunde uitwisselen en 
kunnen toepassen.  

Maatschappelijke
vraagstukken

Regionaal
lokaal

Nationaal

Internationaal

 ➡
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3.  Werken aan maatschappelijke  
   opgaven in 2021
3.1 Gezonde fysieke leefomgeving

Maatschappelijke opgave 
We staan in Nederland voor de opgave om een omgeving te 
behouden of te creëren waarin het prettig, gezond en veilig 
is om te wonen, werken en verblijven. Binnen de kaders van 
de regelgeving en het beleid geven de overheden ruimte 
aan deze verschillende functies. Daarbij is het streven de 
gezondheidslast van de fysieke leefomgeving (binnen- en 
buitenshuis) te verminderen en burgers te beschermen 
tegen gezondheidsrisico’s. De Omgevingswet, de vastge-
stelde verstedelijkingsopgave en het Schone Lucht Akkoord 
zijn voorbeelden van nationale kaders, de Green deal van 
een Europees kader.

Wat doet M&V
M&V rapporteert over de kwaliteit van de leefomgeving en 
de staat van de gezondheidslast door blootstelling aan 
milieufactoren. We toetsen de effectiviteit van interventies, 
duiden de consequenties, voeren maatschappelijke 
kosten-batenanalyses (MKBA) uit en bieden handelings-
perspectieven. We ontwikkelen en gebruiken daarvoor de 
environmental Health Impact Assessments (eHIA). Enkele 
voorbeelden zijn de eHIA-analyse Blik op de leefomgeving 
en gezondheid voor de verstedelijkingsopgave van de 
MRA-regio. Door te meten en te rekenen monitoren we 
deze milieulast en optimaliseren we de modellen. Daarbij 
wordt meer en meer gebruik gemaakt van citizen science: 
metingen en ervaringen van burgers worden in onderzoek 
toegepast. Ook wordt via vragenlijsten de werkelijk ervaren 
last geïnventariseerd. 

Onderzoek gezondheidsrisico’s IJmond

De IJmond heeft te maken met veel milieubelastende activiteiten zoals zware industrie, verkeer en scheepvaart. 
Deze activiteiten kunnen ook een negatieve invloed hebben op de gezondheid. Vooral luchtkwaliteit in de IJmond leeft 
sterk onder bewoners. Ook hebben zij last van grofstof, geur en geluid. Bijna een op de vijf volwassenen in de regio is 
bezorgd over mogelijke gezondheidsrisico’s door de bedrijven in hun omgeving. Dichtbij Tata Steel geldt dit voor ruim 
een op de drie bewoners. Het is dan ook begrijpelijk dat bewoners van de IJmond vragen hebben. Wat is de situatie, 
hoe groot is de blootstelling aan fijnstof in de IJmond? 
Hoe schadelijk is dat? Hoe kunnen we het risico zoveel mogelijk beperken? Het RIVM onderzocht in 2019 de grafietregens 
en beantwoordde vragen over lucht-kwaliteit en gezondheid. Het RIVM heeft daarna de opdracht gekregen van de 
provincie Noord-Holland en de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk om vervolgonderzoek te doen en meer 
vragen van bewoners te beantwoorden. We werken hierbij samen met GGD Kennemerland, GGD Amsterdam en het 
NIVEL. 

Lees verder: https://www.rivm.nl/tata-steel-corus/gezond-in-de-ijmond-2020

https://www.rivm.nl/tata-steel-corus/gezond-in-de-ijmond-2020
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Activiteiten 2021

Onderwerp Omschrijving activiteiten Informatie 

Luchtkwali-
teit

• Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
•  Uitvoering Schone Lucht Akkoord; ontwikkeling 

gezondheidsindicator; beheer rekentool doorrekenen 
effecten SLA-maatregelen door lokale overheden, 
omgevingsdiensten en GGD-en

• Onderzoek Gezond in regio IJmond/TATA
•  Invloed van luchtkwaliteit op het voorkomen en ernst 

van COVID-19
•  Impact piekconcentraties op gevoelige groepen en 

kwetsbare bestemmingen 
•  Onderzoek naar de effecten van langdurige blootstelling 

aan ultrafijnstof van vliegverkeer

•  luchtmeetnet.nl
•  rivm.nl/lucht/sla 
• Kennisagenda SLA 2012-2030 
•  Publicatie gezondheidsimpact 

houtstook
•  rivm.nl/stookalert 
•  rivm.nl/luchtkwaliteit-en-gezondheid
•  Publicatie gezondheidseffecten 

ultrafijn stof Schiphol

Geluid en 
trillingen

•  Expertise Centrum Geluid: Kennis en expertise van 
meten, rekenen en beleven, en de gezondheids-effecten 
van omgevingslawaai en trillingen

• Ontwikkeling model trillingen trein/spoor
• Onderzoeksprogramma laagfrequent geluid
•  Reken en meetvoorschriften weg-, rail- en industriegeluid
•  Centrale voorziening voor geluidgegevens (CVGG)
• Expertisepunt Windenergie en geluid
•  Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid

•  rivm.nl/geluid 
•  rivm.nl/cvgg
•  vliegtuiggeluid.nl 

Gezonde 
Leefomgeving

•  Data- en kennishub gezond stedelijk leven (DKH-GSL): 
kennis- en informatiepunt voor vragen op gebied van 
Milieu en Gezondheid voor gemeenten en GGD’en

•  Verbetering van samenhang en ontsluiting van informatie 
over de leefomgeving en gezondheid (DIGIBETER)

•  Vormgeving inwonersparticipatie bij kennisontwikkeling 
over leefomgeving en gezondheid (IDEE). 

• Citizen Science-projecten
•  Atlas Leefomgeving: Geografische informatie over de 

kwaliteit van de Nederlandse leefomgeving
•  Compendium voor de Leefomgeving: Indicatoren 

(tijdreeksen) voor milieu, natuur en ruimte
•  EU-project (Equal Life) over invloed kwaliteit van de 

leefomgeving op de ontwikkeling van kinderen
•  Signalering van nieuwe, sector overstijgende milieuri-

sico’s voor de gezondheid. Inclusief onrust, bezorgdheid 
en betwiste wetenschap

•  Inventarisatie kennisbehoefte lokale/regionale overheden 
over de gezondheidseffecten van klimaatverandering

•  gezondstedelijklevenhub.nl
•  gezondeleefomgeving.nl 
•   samenmeten.nl
•  atlasleefomgeving.nl
•  clo.nl

Ruimtelijke 
planning

•  De Groene Baten Planner berekent de maatschappelijke 
baten van groen in de stad

•  Ontwikkeling stadtool voor berekenen maatschappelijke 
waarde van groen en water (TEEB)

•  EU-project voor de ontwikkeling van een Europese 
onderzoekagenda voor publieke ruimte en cultuur (HERA)

•  Ontwikkelen rekentool gezonde leefomgeving voor 
gemeenten t.b.v. omgevingsvisies, en -plannen (GRIP)

•  Ontwikkeling kwaliteitscheck risico’s stedelijk water en 
aangrenzend groen voor lokale partijen (WATCHURG)

http://luchtmeetnet.nl
http://rivm.nl/lucht/sla
http://rivm.nl/stookalert
http://rivm.nl/luchtkwaliteit-en-gezondheid
http://rivm.nl/geluid
http://rivm.nl/cvgg
http://vliegtuiggeluid.nl
http://gezondstedelijklevenhub.nl
http://gezondeleefomgeving.nl
http://samenmeten.nl
http://atlasleefomgeving.nl
http://clo.nl
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3.2 Veilige fysieke leefomgeving

Maatschappelijke opgave 
In Nederland willen mensen veilig leven. Maar er is ook 
ruimte nodig voor economische activiteiten. Een ongeval 
met gevaarlijke stoffen kan grote gevolgen hebben voor 
het milieu en de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan een 
brand of ongeval in een chemische fabriek, bij het transport 
van gevaarlijke stoffen of in kerncentrales. Ook nieuwe 
technologieën in de samenleving kunnen leiden tot (nieuwe) 
veiligheidsrisico’s. Bijvoorbeeld waterstof bij de toepassing 
als brandstof. De overheid en het bedrijfsleven werken 
samen om de kans op dergelijke ongevallen zo klein mogelijk 
te houden en de leefomgeving zo veilig mogelijk. 

Wat doet M&V 
M&V draagt met kennis en onderzoek bij aan een veilige 
leefomgeving. Het gaat er daarbij ook om dat de leefomgeving 
als veilig ervaren wordt. M&V onderzoekt, adviseert en 
staat 24/7 paraat om mensen te beschermen tegen chemische, 
biologische of radiologische/nucleaire (CBRN) dreiging en 
de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. M&V 
ondersteunt regionale hulpverleningsdiensten en nationale 
overheden voor, tijdens en na een crisis. Een veilige leef-
omgeving heeft raakvlakken met andere maatschappelijk 
opgaven. M&V zorgt voor verbinding tussen de opgaven, 
bijvoorbeeld als het gaat over de energietransitie of 
klimaatverandering. 
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Activiteiten 2021

Onderwerp Omschrijving activiteiten Informatie 

CBRN •  CBRN-responsorganisatie: instandhouding en doorontwikkeling
•  Innovatie en methode-ontwikkeling als Incident-app, pluimradar, 

manheld apparatuur
• Instandhouding LLN-ta en MCBL

Biosecurity •  Bureau voor kennisdeling en vergroting bewustwording biosecurity, ondersteu-
ning overheden en hoog risico instellingen over risicovolle biologische agentia, 
technologieën en kennis

•  bureaubiosecurity.nl

Veiligheid 
bedrijven

• Advisering veiligheid nieuwe energiesystemen
•  Implementatie omgevingswet, bijdragen DSO Modelbeheer en onderzoek 

toekomstig gebruik modellen
•  Instrumentatie voor concepten ‘veilig aan de voorkant’, ‘duurzame 

veiligheid’ en ‘positieve veiligheid’ (VEIVER)

Vervoer 
gevaarlijke 
stoffen

•  Kennisonderhoud en -ontwikkeling risico’s van het gebruik en transport 
van gevaarlijke stoffen

•  Modelbeheer RBM voor berekening van risico’s van transport gevaarlijke 
stoffen over weg, spoor, water

•  Uitvoering taken (vertegenwoordiging, eerste aanspreekpunt) namens 
IenW internationaal voor ECOSOC COTIF, UNECE

• Wetenschappelijk advies internationaal

UV-straling •  Meten UV-straling en analyseren van gezondheidseffecten UV-straling
•  Analyse van en communicatie over gezondheids-effecten van UV-straling
•  Onderhoud kennisbasis gezondheidseffecten van UV straling

•  rivm.nl/zonkracht
•  Bijdrage aan  

Nationale Klimaat- 
adaptatie Strategie

Radioactief 
afval en 
ontmanteling

• Radionuclidenlaboratorium (RNL)
•  Kennisbasis en advies afvalminimalisatie, vrijstelling en vrijgave, afvalstromen, 

-management, hergebruik en accumulatie, ontmanteling en eindberging

Straling in de 
leefomgeving

•  Nationaal meetnet radioactiviteit (MNR) en MONET- meetnet
•  Monitoring op grond van Euratom richtlijn en OSPAR-regime
•  Specifieke metingen bij transporten en nucleaire installaties
• Ondersteuning inspectietaken ANVS
• Deelname internationale gremia (UNSCEAR, ICRP etc.)

Incidenten en 
ongevallen

• Milieu Ongevallen Dienst (MOD), 24/7 paraat
• Crises Expert Team milieu en drinkwater (CET-md)
• Beheer stralingsmeetwagens en inspectiemeetwagen
•  Onderzoek naar hoe wordt gereageerd op incidenten in de leefomgeving (Basics)
•  Vernieuwing signaleringsstructuur omgeving, veiligheid en gezondheid (Envisage)

Elektro- 
magnetische 
velden hoog- 
spannings-
lijnen 
(EMV-ELF)

•  Onderzoek naar blootstelling aan magnetische velden afkomstig van 
bovengrondse hoogspanningslijnen

•  Ondersteuning bij ontwikkeling en uitwerking van het nieuwe beleid voor 
het elektriciteitsnetwerk en nazorg voormalig hoogspannings-lijnenbeleid.

• Kennisplatform EMV: secretariaat en organisatie

•  kennisplatform.nl

Radio-
frequente 
elektro- 
magnetische 
velden 
(EMV-RF)

•  Ondersteuning van Nationaal Antennebeleid en het toezicht op de 
veiligheidsaspecten van eindapparatuur van mobiele communicatie op de 
Nederlandse markt

http://www.bureaubiosecurity.nl
http://rivm.nl/zonkracht
http://kennisplatform.nl
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3.3   Gezonde en veilige 
arbeidsomstandigheden

Maatschappelijke opgave 
Werken draagt positief bij aan ons welbevinden en daarmee 
ook aan onze gezondheid. Maar een onveilige werkomge-
ving, het gebruik van gevaarlijke stoffen of overbelasting 
kunnen een risico vormen voor onze gezondheid. 
Werknemers in verschillende sectoren lopen risico’s door 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen, of door het werken op 
hoogte of met machines. Daarnaast werken steeds meer 
mensen op onregelmatige tijden, in de avond of de nacht. 
Ook ervaren werknemers meer psychosociale gezondheids-
effecten van werk. 

Wat doet M&V
M&V brengt kennis samen op het gebied van risicobeoor-
deling van stoffen, blootstelling aan stoffen, ernstige 
ongevallen & risico’s en arbeidgerelateerde zorg. Het 
landelijke expertisecentrum stoffengerelateerde beroeps-
ziekten (LEC-SB), dat in oprichting is, ontwikkelt en ontsluit 

kennis en ondersteunt bij de preventie van beroepsziekten 
als gevolg van blootstelling aan stoffen op de werkplek. 
Het bundelt de kennis van het RIVM, het Institute for Risk 
Assessment Sciences (IRAS/UU), het Nederlands Kenniscentrum 
Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), de polikliniek Mens 
en Arbeid (PMA/ AMC) en het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten (NCvB). 

Daarnaast monitort M&V de gezondheid van de werkende 
mens en levert een bijdrage aan het arbeidgerelateerde 
deel van de volksgezondheid toekomstverkenningen (VTV). 
M&V doet onderzoek naar risicofactoren van arbeid voor 
gezondheid. Ook onderzoekt M&V de effectiviteit van 
(gedrags- en cultuur)interventies op het terrein van arbeids- 
veiligheid. Het bij elkaar brengen van de belanghebbenden 
is onderdeel van de aanpak en draagt daarmee bij aan het 
resultaat.



Milieu en Veiligheid, augustus 2021   |  15

Activiteiten 2021

Onderwerp Omschrijving activiteiten Informatie 

Blootstelling 
werknemers aan 
chemische stoffen

•  Advisering grenswaarden carcinogene of mutagene 
stoffen (CMD), biociden, gewasbeschermingsmiddelen 
en nanomaterialen

• Ondersteuning handhaving (iSZW)
•  Start landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde 

beroepsziekten (LEC-SB)

Advisering asbest •  Kenniscentrum Asbest: ondersteuning en advisering 
beleid, onderhoud kennisbasis

• Bureau Validatie- en Innovatiepunt Asbest

•  vipasbest.nl

Chroom 6 en CARC • Beleidsadvisering en onderzoek •  Publicatie blootstelling 
chroom-6 Defensie en NS 
locaties

Veiligheid, cultuur 
en gedrag

•  Ontwikkeling en delen kennis voor verbeteren 
arbeidsveiligheid in Nederland

• Beheer Monitor Leren van Ongevallen
• Ondersteuning uitvoering EMV-regeling
•  Ondersteuning implementatie van Seveso-III 

Deelname aan (inter)nationale bijeenkomsten

•  veiligheidsinterventies.nl 
•  lerenvoorveiligheid.nl
•  Rapport incidentenanalyse
•  Paper veiligheidsrisico’s 

veroudering industrie

Post-corona 
werkomgeving

•  Ontwikkeling kennis over post-corona  
werkomgeving

•  Whitepaper impact inrichting 
werkplaatsen

Medische toepassingen 
stralingsbescherming

•  Kennisbasis en beleidsadvisering bescherming 
bevolking t.g.v. nucleaire geneeskunde, medische 
toepassingen

•  Advies stralingsbescherming 
werknemers

3.4  Duurzame en gezonde landbouw en natuur

Maatschappelijke opgave 
De productie van ons voedsel raakt steeds verder uit 
balans. Het vraagt meer dan de aarde kan geven. Hierdoor 
staan de ecosysteemdiensten en de biodiversiteit onder 
druk. De nadruk op kostenverlaging en productieverhoging 
heeft geleid tot een efficiënte en goedkope voedselproductie-
keten. De lage marges maken de sector echter economisch 
kwetsbaar. En door de nadruk op productie is de druk op de 
leefomgeving hoog. We maken nog steeds te intensief 
gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. 
Bodem, water en lucht raken vervuild, de natuur is aangetast, 
de biodiversiteit neemt af en grondstoffen raken uitgeput.  

Wat doet M&V
M&V benadert landbouw en natuur in samenhang met 
omgevingskwaliteit, biodiversiteit, ecosysteemdiensten en 
gezondheid. Onze expertise zetten we in voor een integrale 
analyse. We geven inzicht en handelingsperspectieven voor 

burgers, bedrijven en bestuurders. We brengen bijvoorbeeld 
de bijdrage van de landbouw aan luchtverontreiniging in 
kaart, evenals de uitspoeling van nitraat, de uitstoot 
van broeikasgassen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Verder adviseren we hoe duurzame landbouw kan bijdragen 
aan het herstel van de biodiversiteit en het behoud van de 
landschappelijke waarden. Ook brengen we de gevolgen 
van voedselproductie op het milieu in beeld. M&V werkt 
hierbij samen met verschillende kennispartners, universitei-
ten en onderzoekscentra. Ook zijn we internationaal actief, 
bijvoorbeeld voor het Europese klimaat- en luchtbeleid, de 
voedsel en landbouworganisatie van de VN (FAO) en het 
Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA). 

http://vipasbest.nl
http://veiligheidsinterventies.nl
http://lerenvoorveiligheid.nl 
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Uitbreiding stikstofmetingen in 2021

M&V meet in heel Nederland de hoeveelheid ammoniak en stikstofoxiden. In 2021 breiden we de stikstofmetingen uit. 
Er komen extra meetpunten. Ook meten we nieuwe stikstofcomponenten en ontwikkelen we onze meettechnieken. 
We onderzoeken ook of we metingen van anderen kunnen gebruiken. 

Bij stikstofmetingen gaat het om de concentraties in de lucht en hoeveel daarvan neerkomt op vegetatie en bodem. 
Door onderzoek te doen naar de trends en onze modelberekeningen te ijken, ontstaat een zo goed mogelijk beeld van 
de stikstofdepositie in Nederland (waaronder de Natura 2000-gebieden). We werken hierbij samen met verschillende 
kennisinstellingen en provincies. Deze samenwerking is belangrijk omdat we hiermee de beschikbare kennis over de 
stikstofdepositie in Nederland kunnen vergroten. 

Lees verder: https://www.rivm.nl/nieuws/uitbreiding-stikstofmetingen-in-2021

https://www.rivm.nl/nieuws/uitbreiding-stikstofmetingen-in-2021
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Activiteiten 2021

Onderwerp Omschrijving activiteiten Informatie 

Stikstofaanpak •  Beleidsondersteuning en onderbouwing nieuwe 
stikstofaanpak

• Ontwikkeling en toepassing AERIUS-model

•  rivm.nl/stikstof 
•  rivm.nl/aerius

Metingen ammoniak • Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN)
• Metingen droge depositie ammoniak

•  man.rivm.nl
• drogedepositieNH3

Mestbeleid • Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM)
•  Verkenning Water Sensoren Nutriënten Innovatie 

Programma (Watersnip)
• Bijdragen aan ex-postevaluatie Meststoffenwet 2020
•  Metingen in kader van Pilot Slim Bemesten in de 

Lössregio

•  rivm.nl/lmm
•   rivm.nl/watersnip

Meetnet Luchtkwaliteit • Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) •   luchtmeetnet.nl

Emissieregistratie •  Uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, 
water en bodem

•  emissieregistratie.nl

Nitraatrichtlijn • Monitoring ten behoeve van de nitraatrapportage. •  rivm.nl/lmg

Atlas Natuurlijk 
Kapitaal

•  Informatie over natuurlijk kapitaal en ecosysteem-
diensten

•  atlasnatuurlijkkapitaal.nl

Kennisplatforms • Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid
• Kennisplatform Eikenprocessierups

•  kennisplatformveehouderij.nl 
•  processierups.nu

Gewasbeschermings-
middelen

•  Toekomstvisie gewasbeschermingsmiddelen 2030: 
Advisering laag-risicomiddelen (chemisch en 
niet-chemisch)

Boeren en Buren •  Samen meten luchtkwaliteit door boeren, 
omwonenden en gemeente Venray

•  rivm.nl/boeren-en-buren

Fairplay4Food •  Afwegingskader voor gezonde, duurzame en veilige 
voedselkeuze

•  rivm.nl/integraal-voedselbeleid

3.5 Klimaatverandering en energietransitie

Maatschappelijke opgave 
De afgelopen jaren is de aarde opgewarmd. We staan voor 
de opgave om de wereldwijde stijging van de temperatuur 
in 2100 te beperken tot 2 graden Celsius ten opzichte van de 
pre-industriële periode. Zo mogelijk zelfs 1,5 graden Celsius. 
Deze doelstelling is opgenomen in het Klimaatakkoord van 
Parijs (2015). Ook Nederland heeft zich hieraan gecommitteerd. 
De Nederlandse overheid wil daarom de uitstoot van broei- 
kasgassen in 2030 met 49% terugbrengen en in 2050 met 
95%. De gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid, 
het milieu en de leefomgeving moeten op deze manier 
beperkt blijven. Om de effecten van klimaatverandering op 
de gezondheid, de leefomgeving, het milieu en ecosystemen 
te beperken, is een integrale aanpak vereist. 

Wat doet M&V
M&V draagt hieraan bij door effecten van klimaatverandering, 
-adaptatie en -mitigatie op de gezondheid van mens en 
milieu te onderzoeken. Op basis daarvan adviseren we over 
handelingsperspectieven. We verstrekken informatie over 
de gezondheidseffecten van klimaatverandering, maar ook 
over de maatregelen om (de effecten van) die verandering 
tegen te gaan. We doen onderzoek naar de gezondheidsef-
fecten van een veranderend klimaat, bijvoorbeeld de 
toename van het sterfgevallen door hitte. Daarnaast 
onderzoekt en adviseert het RIVM de effecten van duur-
zame energietechnieken op gezondheid, veilig- 
heid en duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is het 
Expertisepunt Windenergie.

http://rivm.nl/stikstof
http://rivm.nl/aerius
http://man.rivm.nl
http://rivm.nl/lmm
http://rivm.nl/watersnip
http://luchtmeetnet.nl
http://emissieregistratie.nl
http://rivm.nl/lmg
http://atlasnatuurlijkkapitaal.nl
http://kennisplatformveehouderij.nl
http://processierups.nu
http://rivm.nl/boeren-en-buren
http://rivm.nl/integraal-voedselbeleid
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Bron: Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

Activiteiten 2021

Onderwerp Omschrijving activiteiten Informatie 

Emissieregistratie •  Met andere kennisinstituten verzamelen en 
vaststellen van de uitstoot van verontreinigende 
stoffen naar lucht, water en bodem 

• Bijdragen aan Klimaat en energie-verkenning (KEV.
•  Bijdrage aan VERIFY: EU project voor de verificatie 

van broeikasgasemissies en koolstofvoorraden met 
onafhankelijke waarnemingen

•  emissieregistratie.nl 
•  Internationale rapportages 

broeikasemissies
• Milieujaarverslag

Montreal Protocol •  Vertegenwoordiging in internationale wetenschap-
pelijke panels met analyses en advisering.

Veiligheid en 
gezondheid energie-
transitie

•  Inzicht in veiligheids- en gezondheidseffecten van 
de energietransitie

• Overzicht risico’s buurtbatterijen

•  Rapport veiligheids- en 
gezondheidseffecten energie-
transitie

•   https://www.rivm.nl/onderwer-
pen/energietransitie

Klimaatrisico’s en 
gezondheid

•  Opstellen onderzoeksagenda voor de integrale 
analyse van huidige en toekomstige gezondheids-
risico’s van klimaatverandering

•  In kaart brengen van de behoeftes aan kennis en 
mogelijke maatregelen en handelingsperspectieven 
bij lokale en regionale overheden

•  Deelname aan het EU LIFE project NASCCELERATE 
om deskundigheid op het gebied van klimaatadaptatie 
te bevorderen en te versterken

•  rivm.nl/klimaat-en-gezondheid

Duurzame Mobiliteit 
en transport

•  Onderzoek naar invloed nieuwe energiedragers en 
technieken op de gezondheid

•  Bijdragen aan Transport, Health and Environment 
UN-Pan-European Programme

http://emissieregistratie.nl
http://rivm.nl/energietransitie
https://www.rivm.nl/onderwerpen/energietransitie
https://www.rivm.nl/onderwerpen/energietransitie
http://rivm.nl/klimaat-en-gezondheid
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3.6 Duurzame en veilige circulaire economie

Maatschappelijke opgave 
De Rijksoverheid streeft naar een circulaire economie in 
2050. In 2030 moet het gebruik van grondstoffen met 50 
procent zijn afgenomen. Dit betekent onder andere dat er 
geen afval meer is en dat producten en materialen zo veel 
mogelijk opnieuw worden gebruikt. Daarvoor moeten nog 
wel wat vragen beantwoord worden. Zoals de vraag of 
biomassa opnieuw gebruikt kan worden als grondstof, en 
de vraag hoe Nederland omgaat met risicovolle stoffen in 
de kringloop. Ook moeten we erop letten of er op weg naar 
2050 wel genoeg gebeurt. En welke rol de overheid kan 
spelen bij duurzaam maatschappelijk inkopen. 

Wat doet M&V
M&V draagt bij aan de transitie van een lineaire naar een 
circulaire economie (CE) die duurzaam, gezond en veilig is. 
We ontwikkelen daarom expertise, indicatoren en model-
leringstools. Daarmee kunnen we wetenschappelijke onder- 
bouwd adviseren over slimme keuzes voor deze transitie. 
Bijvoorbeeld bij het maken van integrale afwegingen. 
Zo willen we voorkomen dat stoffen die bijvoorbeeld slecht 
zijn voor het klimaat worden vervangen worden door stoffen 
die slecht zijn voor de gezondheid of veiligheid. We kijken 
daarbij naar de gehele keten. Dit doen we samen met andere 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties en 
overheden. We geven adviezen aan de beleidsmakers en 
andere belanghebbenden over hoe we afval kunnen voor- 
komen en hoogwaardige grondstoffen behouden. Dat is 
wat wij verstaan onder veilig, gezond en duurzaam.
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Activiteiten 2021 

Onderwerp Omschrijving activiteiten Informatie 

Circulaire Economie (CE) •  Ontwikkeling van het Grondstoffen Registratie en 
Informatie Systeem (GRIS)

•  Monitoring Zeer Zorgwekkende Stoffen in een circulaire 
economie 

• Consumentenproducten en CE 
•  Inzicht in mogelijke en gewenste rollen om circulaire 

consumptie te stimuleren (ECCO) 
•  Ondersteunen besluitvorming in overgang naar een 

circulaire economie door berekenen effect van 
oplossingsscenario’s (QONNECT)

•  Acceptatieversie online 
database GRIS

•  rivm.nl/circulaire-economie

Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen 
(MVI)

•  Inzicht in hoeverre het instrument MVI leidt tot minder 
CO2, grondstoffen (CE), verbeterde toepassing van ISV en 
toename fte’s voor mensen met afstand tot de arbeids-
markt voor zestien productgroepen

•  Rapport monitoring 
Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen

Safe and sustainable 
material loops (SSML)

•  Risico- en duurzaamheidsanalyse van (innovatieve) 
verwerkingstechnologieën voor reststoffen

• Matrassen circulair/safe by design

•  Adviesrapport over de 
doorontwikkeling van 
SSML

Biotische reststromen •  Beoordeling milieurisico’s en gezondheidsimpact de 
verwerking van cellulose-reststoffen uit afvalwater

• Rapport cellulose

Water en bodem •  Inzicht in emissies, verspreiding en effect van 
microplastics in de bodem 

•  Bijdrage aan het EU PROMISCES-project: ontwikkeling van 
technieken om persistente mobiele stoffen te verwijderen 
uit bodem, water, sediment en slib en ontwikkeling van 
oplossingen om nieuwe emissies deze stoffen te voor- 
komen vanuit systeemperspectief en CE-gedachtengoed

•  Briefrapport microplastics 
in bodem

Duurzame Zorg • Green Deal Duurzame Zorg 
•  Veiligheid, duurzaamheid en leveringszekerheid van 

medische hulpmiddelen i.r.t. COVID-onderzoek

Safe end Sustainable design •  Duurzaam en veilig circulair ontwerp in innovatieprocessen

3.7  Gezond, veilig en duurzaam omgaan met  
 stoffen 
Maatschappelijke opgave 
Een gifvrij milieu, dat is de maatschappelijke opgave waar 
we voor staan. Want ook al bevorderen chemische stoffen, 
medicijnen en gewasbeschermingsmiddelen onze kwaliteit 
van leven, ze kunnen ook schadelijk zijn voor de mens en zijn 
leefomgeving. Daarom werken we aan chemicaliën die op een 
duurzame manier worden geproduceerd, zodat ze niet tot 
vervuiling van het milieu leiden en de gezondheid niet schaden. 

Wat doet M&V
M&V richt zich enerzijds op de risico’s van stoffen en producten 
en anderzijds op de impact in verschillende compartimenten 

(bodem, water, lucht). Voor chemische stoffen die al op de
markt zijn, bepalen we de risico’s voor mens en milieu. We 
ondersteunen nationaal en internationaal beleid met kennis en 
oplossingsrichtingen. We signaleren nieuwe bedreigingen. 
Nieuwe typen stoffen en materialen (nanomaterialen, biobased 
materialen) staan in het hart van innovaties die nodig zijn om 
allerlei ontwikkelingen op het gebied van energie, gezondheid 
digitalisering vorm te kunnen geven. M&V zet daarbij in op ‘safe 
and sustainable by design’ (veilig en duurzaam ontwerpen). 
Hierbij wordt ook gekeken naar de inzet van nieuwe technolo-
gieën, zoals gentechnologie en nanotechnologie. 

http://rivm.nl/circulaire-economie
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Teveel blootstelling aan PFAS in Nederland

PFAS kunnen nadelige effecten hebben op de gezondheid. Dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. Het RIVM 
onderzocht wat dat betekent voor de Nederlandse situatie. PFAS breken heel langzaam af en blijven nog jaren in onze 
leefomgeving aanwezig. Het RIVM doet daarom nog meer onderzoek, onder andere naar PFAS in bodem en opper-
vlaktewater. Het is in ieder geval belangrijk dat er minder PFAS in de leefomgeving terechtkomen. Daarom werkt het 
RIVM, namens Nederland aan een Europees traject om het gebruik en de productie van PFAS aan banden te leggen. 

Lees verder: https://www.rivm.nl/pfas/te-veel-blootstelling-aan-pfas-in-nederland

 

Activiteiten 2021

Onderwerp Omschrijving activiteiten Informatie 

Stoffenbeleid •  Ondersteuning ministeries voor nationaal, EU en mondiaal 
stoffenbeleid door vertegenwoordiging/deelname in 
internationale gremia

• Beheer bureau REACH 
•  Innovatie Europees stoffenbeleid d.m.v. ontwikkeling 

nieuwe beoordelingsmethoden en strategieën
•  Voorbereiding deelname aan Partnership for the 

Assessment of Risk from Chemicals (PARC)

Zeer zorgwekkende 
stoffen (ZZS)

• ZZS-kennisnetwerk 
•  Beschikbaar maken van informatie rond ZZS voor  

vergunningverlening
•  Ondersteunen substitutieproces (safe by design) 
•  Wetenschappelijke klankbordgroep, stuurgroep en 

werkgroep Normstelling water en lucht 

•  rvs.rivm.nl
• Rapport emissie ZZS (eMJV)
•  Safe-by-Design-onderwijs-

materiaal

PFAS • Bijdragen aan restrictiedossier (EU)
• Ondersteuning beleid PFAS in bodem en drinkwater
•  Specifieke projecten (Dordrecht, Helmond)

Genetisch 
Gemodificeerde 
Organismen (GGO)

•  Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO)
•  Veilige toepassing van biotechnologie door vergunning-

verlening voor het ingeperkt gebruik (IG), Introductie in 
het Milieu (IM) en EU-markttoelating (MA) van GGO

•  Ondersteuning van de beleidsontwikkeling

Biociden en 
gewasbeschermings- 
middelen

•  Kennis (netwerk) over biocidenvraagstukken
•  Ontwikkelen toekomstvisie voor de beoordelingsmethodiek 
•  Evaluatie van gerelateerde beleidsnota’s. Regie op de 

EU-rapportageverplichtingen van de Biocidenverordening
•  Berekening blootstelling organismen aan gewasbescher-

mingsmiddelen (FATE-model)
•  Bijdragen aan het EU-project HBM4E naar blootstelling 

van bestrijdingsmiddelen van omwonenden van 
fruitboomgaarden

Geneesmiddelen •  Ondersteuning Ketenaanpak Medicijnresten, advisering 
beleid

https://www.rivm.nl/pfas/te-veel-blootstelling-aan-pfas-in-nederland
http://rvs.rivm.nl/
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Onderwerp Omschrijving activiteiten Informatie 

Nanotechnologie •  Kenniscentrum Risico’s van Nanotechnologie (KIR-nano)
•  Signalering van ontwikkelingen m.b.t. nanotechnologie 

en nanomaterialen voor de potentiële impact op 
gezondheid van mens en milieu 

•  Concept ontwikkeling Safe-and-Sustainable-by-Design, 
Regulatory Preparedness, Safe Innovation Approach 

•  Advisering, beleidsondersteuning en kennisontwikkeling 
via deelname aan nationale, EU- en OECD-werkgroepen, 
projecten en commissies

•  Bijdrage aan het EU-project Gov4Nano ontwikkeling van 
een risk governance model voor nanomaterialen 

•  Bijdrage aan het EU GRACIOUS project: ontwikkeling 
•  van een kader voor groepering en classificatie van 

nanomaterialen en nanovormen

•  Signaleringsbrief (3x per jaar)  
en nieuwsberichten 

•  Wetenschappelijke 
publicaties

Asbest •  Kenniscentrum Asbest (KCA): Ondersteuning beleid en 
onafhankelijk wetenschappelijk advies over asbest 

•  Advies over asbestnormen in producten

 
3.8 Gezond en duurzaam water- en   
 bodemsysteem

Maatschappelijke opgave 
Water en bodem vormen de grond van ons bestaan. Ze 
vormen ook een nauw met elkaar verbonden systeem. Ze 
zijn belangrijk voor klimaatregulatie, de kwaliteit van de 
leefomgeving, het voedselsysteem, de natuur en biodiversiteit. 
Maar de bodem wordt ook steeds intensiever gebruikt. 
Zowel het oppervlak als de ondergrond. Daarom is het een 
belangrijke opgave om bij het gebruik van bodem en water 
rekening te houden met de natuurlijke capaciteit van dit 
systeem. Dat geldt voor gebruik als landbouwgrond, maar 
ook voor de ruimtelijke inrichting. Gezonde ecosystemen 
en een goede ecologische kwaliteit maken het mogelijk 
duurzaam gebruik te maken van bodem en water. En dat is 
nodig voor een gezonde, veilige leefomgeving en voor een 
verantwoord economisch gebruik. 

Wat doet M&V
M&V heeft meegewerkt aan de onderbouwing van het 
Nederlands bodem- en waterbeleid en de bijbehorende 
normen. We adviseren over normen voor nieuwe stoffen en 
functie- of locatiespecifieke maatregelen. In de Kennisimpuls 
Waterkwaliteit brengen we samen met andere kennisinstel-
lingen in beeld wat de effecten zijn van mengsels van stoffen 
op de kwaliteit van het oppervlaktewater. En wij adviseren 
over het veiligstellen van de voorraden, bronnen en kwaliteit 
van ons drinkwater. We monitoren zowel de chemische als 
de biologische kwaliteit van bodem en (grond)water met 
behulp van meetnetten. De meetresultaten gebruiken we om 
vast te stellen of beleidsmaatregelen hebben geleid tot de 
gewenste veranderingen. Een gezond bodem- en water-
systeem hangt samen met de een duurzame en gezonde 
landbouw en natuur. M&V zorgt in diverse deelprojecten voor 
verbinding en interactie tussen de opgaven. 
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Activiteiten 2021

Onderwerp Omschrijving activiteiten Informatie 

Bodem- en water-
kwaliteit 

• Ondersteuning beleidsontwikkeling bodemkwaliteit
•  Onderbouwing normstelling en risicoschatting van 

de kwaliteit van bodem, grondwater, water en 
drinkwater

•  Bijdragen aan Kennisimpuls Waterkwaliteit met de 
kennisinstituten Deltares, WUR en KWR

•  Risicotoolboxbodem.nl
•  kennisimpulswaterkwaliteit.nl

Meetnet grondwater-
kwaliteit

• Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit •  www.rivm.nl/grondwaterkwaliteit

Drinkwater •  Ondersteuning Inspectie Leefomgeving en 
Transport met kennis voor Drinkwater en Milieu & 
Veiligheid 

• Advisering legionella-toezicht 
• Expertbijdrage vergunningverlening en handhaving
• Ondersteuning Europees drinkwaterbeleid (DWD)

 -  Chemische en microbiologische veiligheid 
drinkwater

 -  Bescherming drinkwaterbronnen Veiligheidsbe-
oordeling materialen in contact met drinkwater

• Publicatie Drinkwaterkwaliteit

http://Risicotoolboxbodem.nl
http://kennisimpulswaterkwaliteit.nl
http://www.rivm.nl/grondwaterkwaliteit
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4. Samenwerken aan      
   kennisontwikkeling
In hoofdstuk 3 gaven we een overzicht van de maatschap-
pelijke opgaven waaraan M&V werkt in 2021. Op vele vlakken 
werken we al nauw samen met verschillende gewaardeerde 
partners en opdrachtevers. We hopen dat dit document 
inspireert om op nog meer vlakken onze kennis en kunde 
met elkaar te delen of andere vraagstukken te formuleren. 
We nodigen overheden, kennisinstellingen en maatschap-
pelijke organisaties daarom van harte uit contact op te 
nemen. Zo kunnen we met elkaar werken aan de opgaven 
van vandaag en de vraagstukken van morgen.  

Het RIVM heeft 44 expertisevelden waarin we onze kennis 
opbouwen. Ook M&V versterkt deze expertisevelden en 
stimuleert innovatie door strategische samenwerking aan te 
gaan met universiteiten en hogescholen. Daarmee houden 
we onze wetenschappelijke kennis op peil. Naast onderzoek 
en innovatie is een goede aansluiting bij zowel het wo- als 
hbo-onderwijs interessant. Daardoor kan onze kennis in het 
onderwijs gebruikt worden en zien wij hoe onze kennis en 
methoden in de praktijk toegepast worden. Het genereert 
ook nieuwe ideeën en brengt studenten en stagiaires naar 
het RIVM. 

Hoogleraren, universitair docenten en lectoren spelen een 
cruciale rol in het vormgeven en bestendigen van deze 
samenwerking. De allianties van M&V met de universiteiten 
en hogescholen komt onder meer tot uitdrukking door de 
personele uitwisseling. De volgende (bijzonder) hooglera-
ren en lectoren zijn werkzaam bij of verbonden met M&V:

•  Dr. J.F.B. (John) Bolte, lector Smart Sensor Systems en 
directeur van het Kenniscentrum Digital Operations 
and Finance, De Haagse Hogeschool

•  Dr. H. (Harmen) Bijwaard, lector Medische Technologie, 
Hogeschool Inholland

•  Prof. dr. F.R. (Flemming) Cassee, hoogleraar Inhalatie 
toxicologie, Universiteit Utrecht

•  Prof. Z.C. (ZhiChao) Dang, (bijzonder) hoogleraar 
Ecotoxicologie, Nanjing Institute of Environmental 
Scienses (NIES) 

•  Prof. Dr. M. (Michel) Dückers, (bijzonder) hoogleraar 
Crises, Veiligheid en Gezondheid, Rijksuniversiteit 
Groningen 

•  Prof. dr. F. (Frenk) van Harreveld, hoogleraar Sociale 
cognitie en gedragsbeïnvloeding, UvA

•  Dr. I.H. (Hanneke) Kruize, lector Gezonde Stedelijke 
Ontwikkeling, Hogeschool Utrecht (per 1 oktober 2021)

•  Prof. dr. ir. W.J.G.M. (Willie) Peijnenburg, hoogleraar 
Milieutoxicologie en biodiversiteit, Universiteit Leiden

•  Prof. dr. L. (Leo) Posthuma, (bijzonder) hoogleraar 
Duurzaamheid en Milieurisico’s, Radboud Universiteit 
Nijmegen 

•  Prof. dr. ir. G.L.L. (Genserik) Reniers, hoogleraar Safety 
of Hazardous Materials, Technische Universiteit Delft 

•  Prof. dr. ir. G. (Guus) Velders, hoogleraar Luchtkwaliteit 
en klimaat-interacties, Universiteit Utrecht

•  Dr. M. (Margreet) van Zanten, universitair hoofddocent 
Luchtkwaliteit, Wageningen University & Research



Dit is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
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De zorg voor morgen begint vandaag

01
31

88

http://www.rivm.nl

	Kennis voor maatschappelijke opgaven
	Inhoud
	1.  Voorwoord 
	2.  Het RIVM-domein     Milieu en Veiligheid
	2.1 Opdracht RIVM 
	Deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk 
	Strategie RIVM2025 
	Kerntaken RIVM 
	Investeren in de kennisbasis 
	Medewerkers zijn ons kapitaal 
	RIVM-organisatie 

	2.2  De 0pgave van M&V  
	Inspelen op nieuwe ontwikkelingen 

	2.3   Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken 
	Internationaal
	Regionaal
	Nationaal
	Samenwerking binnen het RIVM  


	3.  Werken aan maatschappelijke     opgaven in 2021
	3.1 Gezonde fysieke leefomgeving 
	Maatschappelijke opgave  
	Wat doet M&V
	Activiteiten 2021

	3.2 Veilige fysieke leefomgeving 
	Maatschappelijke opgave  
	Wat doet M&V  
	Activiteiten 2021 

	3.3   Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden
	Maatschappelijke opgave  
	Wat doet M&V 
	Activiteiten 2021 

	3.4  Duurzame en gezonde landbouw en natuur 
	Maatschappelijke opgave  
	Wat doet M&V 
	Activiteiten 2021 

	3.5 Klimaatverandering en energietransitie 
	Maatschappelijke opgave  
	Wat doet M&V 
	Activiteiten 2021

	3.6 Duurzame en veilige circulaire economie
	Maatschappelijke opgave  
	Wat doet M&V 
	Activiteiten 2021 

	3.7  Gezond, veilig en duurzaam omgaan met   stoffen 
	Maatschappelijke opgave  
	Activiteiten 2021 

	3.8 Gezond en duurzaam water- en    bodemsysteem
	Maatschappelijke opgave  
	Wat doet M&V 
	Activiteiten 2021 


	4. Samenwerken aan kennisontwikkeling




