
 

 

Gezondheid in m.e.r. 
 
Inleiding 
 
In m.e.r. wordt, veelal indirect, al aandacht besteed aan gezondheidsaspecten, bijvoorbeeld via een 
toetsing aan grenswaarden opgenomen in de Wet luchtkwaliteit en de Wet geluidhinder. Deze 
grenswaarden zijn echter niet alléén gebaseerd op het voorkomen van gezondheidsschade, maar 
ook op economische belangen en haalbaarheid. Ook onder de huidige grenswaarden treden volgens 
de WHO, PBL e.a. nog aanzienlijke gezondheidseffecten op. Deze effecten komen in m.e.r. 
meestal niet aan de orde. Veelal wordt volstaan met het aantonen dat initiatieven gerealiseerd 
kunnen worden binnen de vastgestelde grenswaarden. Toetsing aan streefwaarden vanuit 
gezondheidsoogpunt vindt niet plaats. 
 
Tegelijkertijd kan geconstateerd worden dat: 

• in de EU-richtlijn 2001/42/EG voor m.e.r. op strategisch niveau gezondheid expliciet 
benoemd is als milieueffect voor plan-MER; 

• in de Wet -publieke gezondheid 1  is aangegeven dat gezondheidsaspecten mee moeten 
worden gewogen in beslissingen over ruimtelijk beleid, ten einde een gezonde 
levensverwachting te bevorderen en vermijdbare sterfte te voorkomen; 

• in het Actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 van de Ministeries van VWS en 
VROM het versterken van de integratie van gezondheid in milieu in lokaal beleid als één 
van de hoofddoelstelling is opgenomen. Het Actieprogramma noemt m.e.r. en plan-m.e.r. 
als belangrijke instrumenten om deze integratie te helpen verwezenlijken; 

• in de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid 2008-2012, welke voortbouwt op 
bovengenoemd Actieprogramma, het gezond ontwerpen en inrichten van de fysieke 
leefomgeving en het verbeteren van de informatievoorziening over gezondheid en milieu 
belangrijke speerpunten zijn.   

 
Bovenstaande is voor de Commissie aanleiding geweest een ad-hoc werkgroep ‘gezondheid in 
m.e.r.’ 2 in te stellen. Als doelstelling voor de werkgroep is meegegeven na te gaan hoe het aspect 
gezondheid het beste in m.e.r. behandeld kan worden. Deze notitie presenteert de belangrijkste 
resultaten en conclusies van de werkgroep. 
 
  
Relatie milieu en gezondheid 
 
De ad-hoc werkgroep acht onderstaand schema van Commers (2006) een goed beeld geven van de 
verschillende routes waarlangs milieuaspecten de gezondheid beïnvloeden.  

                                                 
1  Per 1 december 2008 is de wet collectieve preventie volksgezondheid (tezamen met de Infectieziektenwet en de Quarantainewet) 

opgegaan in de Wet publieke gezondheid (wet PG). 

2  De werkgroep bestond uit Reind van Doorn (GGD-R’dam), Fred Woudenberg (GGD-A’dam), Erik Lebret (MNP) en Kees 
Leidelmeijer (Rigo), Dick Tommel (voorzitter) en Richard Zwiers (secretaris). 



 

 

 
 
De pijlen in bovenstaand schema staan voor verschillende werkingsmechanismen: 

• Pijl 1: Directe effecten van milieuaspecten op gezondheid. Dit is het domein van de ‘harde’ 
relaties tussen de blootstelling aan een milieufactor en een lichamelijk gezondheidseffect. 
Dit zijn effecten van ingrepen die ongezond zijn, zonder dat het ertoe doet wat mensen 
ervan vinden of hoe zij erop met gedrag reageren. Denk aan de feitelijke 
gezondheidseffecten als gevolg van de aanleg van een weg langs een woonwijk, waardoor 
omwonenden worden blootgesteld aan verhoogde concentraties van fijn stof en NOx.  

• Pijl 2: Indirecte effecten van milieuaspecten via gedrag op gezondheid zonder tussenkomst 
van bewuste waarneming. Hierbij gaat het om situaties waarbij een ingreep leidt tot een 
milieueffect / gebruikskwaliteit dat leidt tot gedragsverandering die weer leidt tot 
gezondheidseffecten. Mensen gaan bijvoorbeeld minder bewegen of ontwikkelen  
anderszins ongezond gedrag zonder dat zij dit zelf noodzakelijkerwijs als iets negatiefs 
ervaren.   

• Pijl 3: Indirecte effecten van milieuaspecten via bewuste waarneming op gezondheid. 
Hierbij gaat het om situaties waarbij een ingreep leidt tot een waarneembaar milieueffect 
dat via mechanismen als (chronische) ‘stress’ leidt tot een lichamelijk gezondheidseffect 
(zoals hoge bloeddruk door geluidhinder) of anderszins tot een verminderde kwaliteit van 
leven (bijvoorbeeld doordat men vindt dat het stinkt of men geluidhinder ervaart zonder dat 
men daar verder invloed op kan uitoefenen).  

• Pijl 4: Indirecte effecten van milieuaspecten via bewuste waarneming én gedrag op 
gezondheid. Dit zijn situaties waarbij de waarneming van een (gewijzigd) milieuaspect 
leidt tot gedragsverandering met een gezondheidseffect. Een voorbeeld is een situatie 
waarbij men vindt dat het buiten prettiger ruikt, vervolgens binnenshuis beter gaat 
ventileren wat leidt tot een gezonder binnenklimaat.  

 
Schattingen geven aan dat een niet onaanzienlijk deel van de totale ziektelast in Nederland 
milieugerelateerd is. Luchtkwaliteit en geluidbelasting zijn daarbij de belangrijkste 
gezondheidsgerelateerde milieuaspecten. Blootstelling aan te hoge concentraties fijn stof en NO2 
leidt tot vervroegde sterfte, toename van het aantal mensen met astma, chronische bronchitis en/of 
verminderde longfunctie en tot een toename van het aantal (acute) ziekenhuisopnames. Te hoge 
geluidbelasting leidt tot ernstige hinder, slaapverstoring, verhoogde bloeddruk, toename van het 
aantal hartinfarcten en tot vermindering van de leerprestaties van schoolkinderen (Milieubalans 
2008 e.a.). Ter illustratie en ter vergelijking met andere gezondheidsrisicofactoren is in 
onderstaande figuur de kans op overlijden door de verschillende risicofactoren aangegeven.  
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Bron: GGD-Amsterdam 
 
 
Gezondheidsrelevante milieuaspecten 
 
In de RIVM-studie ‘Gezondheids in milieueffectrapportage en strategische milieubeoordeling’ uit 
2007 zijn de milieuaspecten geselecteerd die een relatie hebben met de volksgezondheid en door 
m.e.r.-(beoordelings)plichtige initiatieven beïnvloed kunnen worden. Het betreft: 

• luchtkwaliteit; 
• geluid en trillingen; 
• geur; 
• bodemverontreiniging; 
• oppervlaktewaterkwaliteit; 
• externe veiligheid; 
• ioniserende straling (kerncentrales; radon in binnenmilieu); 
• niet ioniserende straling (zendmasten, hoogspanningsleidingen); 
• verkeersveiligheid; 
• inrichting sociale en fysieke leefomgeving  
• rust, groen, recreatieve mogelijkheden3 

 
    
De Commissie adviseert bij m.e.r. in ieder geval aandacht te (laten) besteden aan de belangrijkste 
gezondheidsgerelateerde milieuaspecten waarvoor duidelijke kwantitatieve en niet ter discussie 
staande dosis-effectrelaties met gezondheidaspecten bestaan, te weten luchtkwaliteit en 
geluidbelasting. Ook bij milieuaspecten die in de beleving van mensen grote gezondheidseffecten 
veroorzaken - zoals bij elektromagnetische straling en bodemverontreiniging – wordt aandacht 
gevraagd voor de gezondheidsrisico’s.  

                                                 
3  Uit de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid blijkt dat de overheid veel belangstelling heeft voor het gezondheidsbelang 

van deze ‘zachte’ milieufactoren. Met name het belang van groen in de omgeving voor bewegen en herstel van stress. 



 

 

Welke projecten? 
 
Op basis van bovenstaande wordt geadviseerd in m.e.r. in ieder de gevolgen voor volksgezondheid 
in beeld te (laten) brengen bij projecten die gepaard gaan met relatief grote gevolgen voor de 
luchtkwaliteit (fijn stof en/of NOx) en geluidhinder (chronische en/of piekbelasting). Dit betreft in 
ieder geval de grotere infrastructurele projecten en luchtvaartterreinen, en soms ook industriële 
projecten, nabij bebouwingsconcentraties. Ook wordt bij locatie- en inrichtingskeuzes voor 
woningbouwprojecten aandacht gevraagd voor het aspect gezondheid. Afhankelijk van de beleving 
van gezondheidsrisico’s van omwonenden (af te leiden uit de zienswijzen) zal ook bij andere 
projecten aandacht gevraagd worden voor gezondheideffecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
gevolgen van elektromagnetische straling bij de aanleg van hoogspanningslijnen.      
 
 
Welke mate van detail?  
 
De effecten op / risico’s voor de volksgezondheid kunnen inventariserend en indicatief via een 
Gezondheid Effect Screening (GES) of meer explorerend en gedetailleerd via bijvoorbeeld een 
Health Impact Assessment (HIA) onderzocht worden. Wat nodig is zal afhangen van de (beleving 
van de) gezondheidsrisico’s samenhangend met het initiatief. Deze zal op haar beurt weer 
afhangen van de aard van het project en de locatie ervan. Als uit een eerste inventarisatie blijkt dat 
er forse gezondheidsgevolgen of veel onzekerheden over de gezondheidsgevolgen zijn, is het 
nodig gedetailleerder te kijken. Bij plan-m.e.r. kan naar verwachting eerder worden volstaan met 
een GES, bij besluit-MER zal eerder een HIA aan de orde zijn. 
 
 
Richtlijnadviezen 
 
De Commissie zal in haar richtlijnadviezen aandacht vragen voor het aspect gezondheid in relatie 
tot de alternatievenontwikkeling en de beschrijving van de milieugevolgen. Hieronder hoe 
dergelijke adviezen er ongeveer uit zullen gaan zien. 
 
Alternatieven 
Geef aan hoe bij de ontwikkeling en invulling van de alternatieven rekening is gehouden met de 
kwaliteit van de leefomgeving en de volksgezondheid. Beschouw bij de ontwikkeling van het 
meest milieuvriendelijke alternatief (mma) de mogelijkheden de gezondheidseffecten maximaal te 
mitigeren, dan wel de mogelijkheden om de volksgezondheid te verbeteren.  
 
Milieugevolgen 
Beschrijf de consequenties van het voornemen voor luchtkwaliteit, geluidbelasting, … (afhankelijk 
van wat er speelt), en de gevolgen hiervan voor de volksgezondheid. Beschrijf dit ten aanzien van 
luchtkwaliteit 4  en geluidbelasting 5  zoveel mogelijk kwantitatief, uitgedrukt in termen van 

                                                 
4  Het aantal astmagevallen, aantal kinderen met verminderde longfunctie, aantal vervroegde sterfgevallen en de aantallen COPD 

(staat voor chronic obstructive pulmonary disease, in het Nederlands chronisch obstructieve longziekte). 

5  Het aantallen mensen blootgesteld aan ernstige geluidhinder en slaapverstoring, aantal gevallen van vermindering van 
leerprestaties, aantal verhoogde bloeddruk en het aantal hartinfarcten. 



 

 

ziektelast en verloren levensjaren op basis van bestaande dosis-effect relaties en risicoschattingen.6 
Laat zien waar zich gevoelige objecten of personen in het studiegebied bevinden 7  en welke 
alternatieven en mitigerende maatregelen mogelijk zijn om gezondheidsschade zoveel mogelijk te 
voorkomen, dan wel de volksgezondheid te verbeteren. 
 
Uit de zienswijzen blijkt dat er bij omwonenden grote ongerustheid bestaat over de mogelijke 
gezondheidsrisico’s samenhangend met het voornemen. Beschrijf om deze reden de 
gezondheidsrisico’s als gevolg van elektromagnetische straling, bodemverontreiniging,  …… 
(afhankelijk van wat er speelt). 
 
 
 

                                                 
6  Zie voor dosis-effect relaties, rekenmethodieken en toelichting bijvoorbeeld:  

• RIVM-report 500029001/2005 Trends in the environmental burden of disease in the Netherlands 1980 – 2020. AB 
Knol, BAM Staatsen; 

• GGD-Richtlijn Gezondheidsaspecten Besluit Luchtkwaliteit. Landelijk centrum medische milieukunde. 8-12-2005; 
• "Geluid en gezondheid" uit de praktijkreeks Geluid en Omgeving van Sdu Uitgevers, 2006; 
• GGD-Richtlijn Gezondheidsrisico’s bij bodemverontreiniging; 
• GGD-Richtlijn Gezondheidsrisico’s van bovengrondse hoogspanningslijnen en het RIVM-rapport 2001, Magnetische 

velden van hoogspanningslijnen en leukemie bij kinderen. 
 

7  Denk bij gevoelige objecten aan kinderdagverblijven, scholen, verpleeg- en verzorgingshuizen en woningen. Gevoelige groepen 
zijn bijvoorbeeld kinderen, ouderen en mensen met long- of hartziekten.  


