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Thema Aspect Criterium 

Gezondheid 

milieukwaliteit en 

gezondheid 

gezondheidsbescherming de omvang van het milieugezondheidsrisico (MGR) door lucht en 

geluid  

(ervaren) hinder door geur en licht 

veiligheidsrisico’s overstromingen kans op en het gevolg van overstromingen vanuit de rivieren en 

het IJsselmeer (en daarmee het overstromingsrisico) 

 milieurampen kans op en het gevolg van milieurampen als gevolg van risico's 

van economische activiteiten 

 verkeersveiligheid kans op en gevolg van verkeersongevallen 

klimaatadaptatie droogte de intensiteit en periode van droogte  

 hitte de intensiteit en periode van hitte 

 wateroverlast kans op het voorkomen van en de gevolgen van wateroverlast 

Duurzaamheid 

energietransitie emissie en vastlegging 

broeikasgassen 

de emissie van broeikasgassen  

 aandeel en de hoeveelheid hernieuwbare energie 

natuurlijke 

hulpbronnen 

minerale en fossiele 

hulpbronnen 

volume en kwaliteit van voorraad minerale en fossiele 

hulpbronnen 

 grondstoffenkringloop 

(circulariteit) 

kans op het sluiten van grondstofkringlopen 

Ruimtelijke kwaliteit 

natuurlijke systemen bodem en ondergrond de kwaliteit en het natuurlijke systeem van de bodem en 

ondergrond: bodemverontreiniging, bodemverdichting 

bodemkoolstof en bodemvruchtbaarheid 

bodemdaling 

 waterkwaliteit grond- en oppervlaktewaterkwaliteit 

 waterkwantiteit grond- en oppervlaktewaterkwantiteit 

natuur biodiversiteit staat van de biodiversiteit 

 areaal natuurgebieden areaal en kwaliteit natuurgebieden 

  areaal en kwaliteit natuur buiten beschermde gebieden 

landschap en 

openbare ruimte 

waardevolle landschappen het areaal en de kwaliteit van waardevolle landschappen 

 erfgoed en archeologie behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed 

(monumenten / stads- en dorpsgezichten) en cultuurlandschap 

Economische kwaliteit 

economische vitaliteit werkgelegenheid en 

werkloosheid 

ontwikkeling werkgelegenheid en werkloosheid 

 kennis en innovatie mate van kennisontwikkeling en innovatie 

ruimtelijke-

economische 

structuur 

bereikbaarheid het aantal banen dat binnen een uur reistijd bereikt kan worden 

vestigingslocaties areaal en kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren 

Sociale kwaliteit 

wonen en 

woonomgeving 

woningbouwlocaties voldoende en betaalbare woningbouwlocaties 

 voorzieningen aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen 
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Thema Aspect Criterium 

welzijn sociale samenhang de mate van (ervaren) sociale samenhang (onder andere 

eenzaamheid, contact buren) 

 inclusiviteit de mate waarin de plek waar je woont of opgroeit bepaalt wat je 

kansen zijn om deel te nemen aan de samenleving 

 (sociale) veiligheid (ervaren) (sociale) veiligheid 

 gezondheidsbevordering het aandeel inwoners met een gezonde leefstijl 

  afstand en toegankelijkheid tot groenvoorzieningen 

 


