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1. Voorwoord 
 

Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor een prettig leven. Die constatering uit 

onze eerste provinciale strategie Gezondheid en Milieu van december 2010 geldt voor ons nog 

steeds. Mensen kunnen er zelf invloed op uitoefenen, bijvoorbeeld door gezonde voeding en 

voldoende beweging. Maar er ligt ook een taak voor de overheid om negatieve gevolgen voor de 

gezondheid door milieubelastingen te verminderen of te voorkomen. Voor de provincie ligt een 

taak in beleidsvorming, alsmede in vergunningverlening, handhaving en toezicht.  

 

In de eerste strategie hebben wij negen uitvoeringsprojecten opgenomen, die tot doel hadden om 

de nadelige gevolgen voor de gezondheid door geluid,  geur en luchtverontreiniging terug te 

dringen, dan wel te voorkomen via ons bestaande beleid. Het betrof bronnen waarvoor wij zelf het 

bevoegde gezag waren. 

 

Wij staan nog steeds onverkort achter ons streven naar een gezonde leefomgeving en willen ons 

beleid ter zake dan ook graag voortzetten via een geactualiseerde strategie Gezondheid en 

Milieu. In 2013 hebben wij de  eerste strategie geëvalueerd en naar aanleiding daarvan begin 

2014 nieuwe prioriteiten bepaald
1
. Ons doel zoals opgenomen in de eerste strategie blijft 

hetzelfde. Vergeleken bij de eerste is de volgorde in prioriteiten gewijzigd, nl. van a. geluid van 

weg en railverkeer, b. geur van  bedrijven en c. luchtverontreiniging naar: 1. geur van bedrijven, 2. 

geluid van wegverkeer en 3. luchtverontreiniging. 

 

In onze nieuwe strategie hechten wij grote waarde aan het publiekelijk beschikbaar stellen van 

onze milieugegevens, bijvoorbeeld via ons project Open Data.  

 

Wij voelen ons gesteund door de nieuwe milieunota van staatssecretaris Mansveld
2
, waarin zij 

gezondheid centraal stelt.  

 

Wij stellen ons voor dat deze strategie een looptijd heeft, die gelijke tred houdt met het nieuwe 

integrale milieubeleidsplan (IMB 2013-2016), dat als zodanig zal worden geïncorporeerd in onze 

nieuwe Omgevingsvisie 2015.  

 

 

Leeswijzer 

In deze strategie kijken wij terug op de evaluatie van de  eerste strategie. Wij gaan vervolgens in 

op de actualisatie van de milieugegevens van lucht,  geluid en geur, inclusief bijbehorende nieuwe 

gezondheidskaarten, en op de nieuwe prioriteiten. Tenslotte formuleren wij onze 

uitvoeringsprojecten. Die zijn bedoeld om het aspect gezondheid, waar mogelijk vanaf het begin, 

een plek te geven in projecten en plannen. Als zodanig past dat in onze hoofddoelstelling 

‘duurzame ontwikkeling’ en ons centrale beleidsuitgangspunt ‘werken aan een duurzame 

leefomgeving’ 
3
.  

 

  

                                                                 
1
 Zie bijlage 1 voor de methodiek om te komen tot een nieuwe prioriteiten volgorde.  

2
 Modernisering Milieubeleid, 10 maart 2014 

3
 POP 2009-20013/15 
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2. Terugblik Provinciale Strategie Gezondheid en Milieu  
 

Van 2005 tot 2009 is het PRISMA project Gezondheid en Milieu uitgevoerd. PRISMA staat voor 

Programma IPO Strategische Milieu Agenda. Doel ervan was dat alle provincies gezamenlijk en actief 

zouden streven naar het terugdringen van gezondheidseffecten door milieubelastingen om daarmee 

de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te bevorderen. 

 

In dit project heeft elke provincie onderzocht hoeveel mensen bloot staan aan verschillende vormen 

van milieubelasting en welke gezondheidseffecten dit heeft en vervolgens prioriteiten gesteld en een 

strategie ontwikkeld om die gezondheidseffecten aan te pakken. De provincies hebben hierbij gebruik 

gemaakt van de Gezondheidseffectscreeningmethode (GES-methode).  

 

De GES-methode vertaalt de milieubelasting naar een milieugezondheidskwaliteit uitgedrukt in GES-

score en kleur. De GES-scores variëren van 'zeer goed'(0) tot 'onvoldoende'(6) en 'zeer 

onvoldoende'(8). De bijbehorende kleuren lopen van groen naar rood en paars. De resultaten staan 

op zogenaamde gezondheidskaarten. Daarop zijn gekleurde contouren te zien of gekleurde bolletjes 

met woningen. Elk bolletje staat voor een woning. In bijlage 1 hebben wij het PRISMA project, de 

GES-methodiek en de verantwoording voor de methodiek en gekozen prioriteiten nader beschreven 

en toegelicht. 

 

Tabel 1: GES-scores 

 

 

 
 

Naar aanleiding van het PRISMA project hebben wij de volgende prioriteiten gesteld: 

 Geluid van weg- en railverkeer 

 Geur van bedrijven 

 Luchtverontreiniging 

 

Deze prioriteiten hebben wij opgenomen in ons Provinciaal Omgevingsplan 2009 - 2013, dat inmiddels 

is verlengd tot juli 2015. In ons POP hebben wij aangegeven te komen met een strategie om deze 

problemen aan te pakken.  

 

In december 2010 is de provinciale strategie Gezondheid en Milieu vastgesteld. Deze heeft tot doel 

om de negatieve gezondheidseffecten van geluid, geur en luchtverontreiniging te verminderen en 

nieuwe gezondheidseffecten te voorkomen. Hiermee wordt de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in 

de provincie Groningen bevorderd.   
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De strategie richt zich enerzijds op het inbrengen van gezondheid in bestaand provinciaal beleid, via 

bijvoorbeeld plandrempels en anderzijds op het vroegtijdig inbrengen van gezondheid bij ruimtelijk, 

herstructurerings- en infrastructurele plannen waardoor knelpunten in beeld gebracht worden en 

kunnen worden voorkomen.  

 

De provinciale strategie Gezondheid en Milieu bevat een provinciaal uitvoeringsprogramma.  

 

Het uitvoeringsprogramma richt zich op:  

1. de prioriteiten geluid, geur en lucht,  

2. het verzamelen en actualiseren van milieugegevens en maken van nieuwe  

 gezondheidskaarten, 

3. het voorkomen van nieuwe gezondheidseffecten en gebruik maken van  

 kansen bij nieuwe ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen. 
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3. Evaluatie Provinciale Strategie Gezondheid en Milieu  
 

3.1. Projecten en resultaten 
In de strategie Gezondheid en Milieu waren 9 uitvoeringsprojecten opgenomen. Wij hebben de 

uitvoering van die projecten in 2013 geëvalueerd. Deze hadden de volgende resultaten. 

 

3.1.1. Gezondheid inbrengen bij het geluidbeleid 
a. Wegverkeerslawaai 

Op grond van de Wet Geluidhinder heeft de provincie in 2007 de geluidbelastingkaart 1e tranche 

opgesteld. Op basis daarvan heeft GS in 2008 het Actieplan Wegverkeerslawaai  1e tranche  

vastgesteld. De geluidsbelastingkaart en het actieplan hadden alleen betrekking op provinciale wegen 

met meer dan 6 miljoen motorvoertuigen in 2006.. Dit betrof in totaal 24 kilometer weglengte. De 

uitvoeringsperiode van het actieplan 1e tranche was 2008-2013. 

Er is in het actieplan 1e tranche breed ingezet op een structurele verlaging van de geluidbelasting aan 

de gevel van woningen. Indien de geluidbelasting meer dan 50 dB bedroeg, werd vanwege het 

actieplan 1e tranche, als het wegdek toe is aan vervanging, geluidreducerend asfalt gepland. Dit gold 

in de 1e tranche voor 20 kilometer weglengte. Eind 2013 is daarvan ca.  11 kilometer  aangelegd. 

 

Voor woningen die na aanleg van geluidreducerend asfalt, dan nog een geluidbelasting hoger dan 62 

dB hadden, is de plaatsing van geluidschermen overwogen. Deze plandrempel is gebaseerd op GES-

score 6. Vanaf GES-score 6 ,  is in het algemeen sprake van een onvoldoende 

milieugezondheidskwaliteit  Bij 51 woningen was de geluidbelasting meer dan 62 dB. Bij 28 woningen 

kon een scherm niet geplaatst worden in verband met in- en uitritten. Bij 14 woningen is van plaatsing 

van een scherm afgezien omdat na bewonersraadpleging bleek dat het merendeel van de bewoners 

dat niet wilde. Bij 9 woningen worden nog schermen gerealiseerd bij nog uit te voeren herinrichting of 

reconstructie.  

 

Het effect van de ingevolge het actieplan 1e tranche aangelegde  geluidreducerend asfalt op de 

woningen langs de wegdelen waar het actieplan 1e tranche betrekking op had, is weergegeven in 

tabel 2. Voor een nadere onderbouwing van deze tabel inclusief toelichting verwijzen wij naar het 

Actieplan Wegverkeerslawaai 2e tranche (te vinden op de provinciale website (volg: uitvoering > 

water, milieu- en veiligheid) : 

 

 

Tabel 2 Effect aangelegd geluidreducerend wegdek ingevolge het Actieplan 

wegverkeerslawaai 1
e
 tranche:   

Geluidbelasting 
Lden (dB) 

GES-
score 

Aantal woningen en overige geluidgevoelige objecten 

2006 2011 

55 - 59 4 1.351 906 

60 - 64 5 1.204 809 

65 - 69 6 221 22 

70 - 74 7 1 1 

≥ 75 8 0 0 

 

 

Door de verschuiving van woningaantallen naar lagere geluidsbelastingklassen / GES-scores is te 

zien dat de aanleg van geluidreducerend wegdek effect sorteert. 
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In 2012 hebben wij de geluidbelastingkaart 2e tranche vastgesteld. Deze had betrekking op  delen van 

provinciale wegen met meer dan 3 miljoen motorvoertuigen in het jaar 2011. Dit betrof in totaal 115 

kilometer weglengte.  In 2013 hebben wij het Actieplan Wegverkeerslawaai 2e tranche (2013 - 2018) 

vastgesteld. Ook voor dit actieplan wordt vanuit gezondheidsoverwegingen een plandrempel van 62 

dB gehanteerd. Uitgangspunt van het Actieplan 2e tranche is dat als de geluidbelasting ter plaatse 

van woningen hoger is dan deze plandrempel geluidreducerend asfalt wordt aangelegd, indien het 

wegdek in de planperiode van 2013 – 2018 aan vervanging toe is. Deze uitgangspunten hebben ertoe 

geleid dat met het Actieplan 2e tranche de aanleg van ca.  16 kilometer geluidreducerend asfalt is 

gepland. 

 

b. Stimuleren gebruik stille banden 

Wij hebben  onderzocht of, en zo ja, hoe het gebruik van stille banden gestimuleerd kon worden. Dit in 

aanvulling op het rijksproject De Nieuwe Band, en gericht op de geluidknelpunten in onze provincie. 

Gebleken is dat de provincie dit niet op een effectieve en efficiënte manier kan uitvoeren. Een 

subsidie- en/of stimuleringsproject kan namelijk niet garanderen dat de eventueel aangeschafte stille 

banden daar worden ingezet, waar de geluidoverlast door wegverkeer het grootst is. Wij hebben het 

stimuleren van het gebruik van stille banden in 2013 ingebracht bij de IPO werkgroep Geluid, om na te 

gaan of de gezamenlijke provincies zouden kunnen aansluiten bij door het rijk geïnitieerde projecten, 

zoals de stille band. Tot op heden heeft het IPO daar geen gevolg aan gegeven. 

 

c. Verminderen geluid van railverkeer 

De grootste knelpunten op het gebied van railverkeerslawaai liggen in de gemeente Haren en 

Groningen. Wij merken op dat wij hier geen formele bevoegdheid hebben. Geluid door railverkeer 

kunnen we wel beïnvloeden door dat aspect mee te nemen in ons aanbestedingsbeleid voor het OV 

en bij ons beleid ter stimulering van groen rijden. In dat kader hebben wij contacten met Pro Rail en 

Arriva gelegd.  Voorbeeld: wij hebben het verminderen van geluid door railverkeer meegewogen bij de 

langetermijnvisie voor de concessie van de regionale dieseltreinen (aanbesteding 2020) en bij de 

voorbereidingen voor de aanbesteding van het Stationsgebied in de gemeente Groningen (Knoop 

Groningen). Dit laatste project is nog gaande. 

 

3.1.2. Ontwikkelen provinciaal geurbeleid 
In 2013 hebben wij via onze Beleidsregel Geur voor de industriële geurbronnen van de door ons 

vergunde bedrijven ons geurhinderbeleid vastgesteld. Deze Beleidsregel dient als toetsingskader voor 

vergunningverlening, toezicht en handhaving. In de Beleidsregel hebben wij opgenomen dat wij, bij 

nieuwe bedrijfsvestigingen of -uitbreidingen, streven naar een goede GES-score, voor zover onze 

bevoegdheid dat mogelijk maakt. De goede GES-score betekent groter of gelijk aan GES  1 in het 

bebouwde gebied en groter of gelijk aan GES 3 voor het buitengebied. Hiermee willen wij het aantal 

geurklachten en de geurhinder verminderen.   

 

3.1.3. Verminderen van luchtverontreiniging 
Het wegverkeer in de provincie Groningen draagt slechts in zeer geringe mate bij aan de 

luchtverontreiniging. De concentraties luchtvervuiling zijn  relatief laag. Wij hebben als provincie weinig 

mogelijkheden om deze concentraties te reduceren. In het kader van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) hebben wij, samen met de provincie Fryslân, de weg- 

en verkeersgegevens van de drukkere wegen aangeleverd voor de NSL-monitoringstool. Hiermee 

vindt de jaarlijkse monitoring plaats, waarmee de luchtkwaliteit wordt berekend en de uitvoering van 

de maatregelen en projecten, die zijn opgenomen in het NSL worden bijgehouden. 

 

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een samenwerkingsprogramma van 

de Rijksoverheid en provinciale en lokale overheden om de luchtkwaliteit te verbeteren ten behoeve 

van de volksgezondheid.  
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3.1.4. Actualiseren GES kaarten 
Gedurende het eerdergenoemde IPO PRISMA project Gezondheid en Milieu zijn de provinciale 

gegevens van lucht, geur, geluid en externe veiligheid verzameld. Sommige ervan zijn onvolledig of 

niet actueel, bijv. de stikstofdioxide (N02) gegevens uit 2004. Ook waren destijds niet alle gegevens 

van de geurcontouren van de provinciale bedrijven en  provinciale wegen bekend. Deze gegevens zijn  

geactualiseerd en er zijn op basis daarvan nieuwe gezondheidskaarten gemaakt (zie bijlage 1).  

 

3.1.5. Realiseren van pilot(s) bij gemeenten t.b.v. het uitvoeren van een GES 
Wij hebben overleg gevoerd met de gemeente Groningen om gezondheidskaarten te maken van de 

lucht, geur en geluidgegevens, waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. Deze gegevens waren 

echter nog niet beschikbaar. De gemeente gaf  aan vooralsnog meer belang te hechten aan het 

concreet uitvoeren van een pilot met de GES-methodiek. Zie hierna, in deelproject 3.1.6. 

 

3.1.6. Gezondheid inbrengen in ruimtelijke en infrastructurele plannen 
Wij hebben, samen met de gemeente Groningen en de GGD, als pilot project een GES gemaakt van 

het –huidige- bedrijventerrein Reitdiepzone. Hier wil de gemeente jongeren- en studentenhuisvesting 

realiseren. De provinciale, westelijke rondweg (Friesestraatweg)  grenst aan de ene kant aan dit 

terrein, het Reitdiep stroomt er aan de andere kant langs en er tussenin ligt dat bedrijventerrein, over 

een breedte, die varieert tussen enkele tientallen tot ca 100 m. Resultaat was zowel een 

gezondheidskaart (‘bolletjeskaart’ met woningen), als een GES-contouren zonekaart. 

 

3.1.7. Gezondheid inbrengen in milieueffectrapportages 
Wij hebben onderzocht of er een pilot uitgevoerd kon worden met het inbrengen van gezondheid in 

een nieuwe m.e.r.-procedure voor een windmolenpark, om na te gaan op welke wijze 

gezondheidseffecten bij de besluitvorming een rol zou kunnen spelen. Om diverse redenen is dat niet 

gelukt. Wij gaan nu na of dat kan bij een m.e.r. voor een nieuw weg tracé. 
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4. Naar een actuele Provinciale Strategie Gezondheid en Milieu 
 

Om te komen tot een actuele Strategie Gezondheid en Milieu hebben wij opnieuw bekeken aan welke 

milieubelastingen en mogelijke gezondheidseffecten wij  prioriteit willen geven. Wij hebben daartoe 

milieugegevens van lucht, geur en geluid geactualiseerd en  gezondheidskundig herschikt. Tijdens 

een bijeenkomst op 13 februari 2014 met de gedeputeerde voor Milieu, de heer M. Boumans, interne 

experts en vertegenwoordigers van de GGD, hebben wij nieuwe prioriteiten gesteld.  

 

Inve ntariseren 
 

4.1 Actualiseren milieugegevens en gezondheidskundig rangschikken 

 

De belasting van geluid van provinciale wegen is met de geluidbelastingkaart 2
e
 tranche voor de 

wegdelen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages in 2011 geactualiseerd. Ook de geurbelasting is 

geactualiseerd: wij hebben nu inzicht in de geurbelasting van alle provinciale bronnen.  Beide 

milieubronnen zijn aan de hand van de GES-methodiek op een gezondheidskaart weergegeven. Ook 

hebben wij het aantal woningen en andere gevoelige bestemmingen, zoals scholen, zieken- en 

verzorgingshuizen, bij de verschillende GES-scores vastgesteld.  

 

De geluidgegevens van rijkswegen in de provincie Groningen zijn niet geactualiseerd.  

Bij het maken van de GES voor de Zuidelijke Ringweg in 2012 zijn wel de geluidbelastingen in het 

desbetreffende plangebied vastgesteld en in GES-scores weergegeven. Dat is echter een klein deel  

van de rijkswegen in onze provincie, maar wel het deel met de grootste woningdichtheid. 

 

Het geluid van railverkeer is niet door de provincie geactualiseerd. Wel heeft ProRail in 2011 een 

nieuwe geluidbelastingkaart van het spoor gemaakt. In tabel 3 is te zien hoeveel woningen in de 

gemeente Haren belast zijn door geluid. 

 

Ook de concentraties aan luchtverontreiniging langs de rijks- en provinciale wegen zijn door ons nog 

niet geactualiseerd. Uit de kaarten van de grootschalige achtergrondconcentraties van het RIVM 

weten wij dat, in vergelijking met 2004,  de achtergrondconcentratie van fijn stof (PM10) is gedaald van 

25 µg/m
3
 (microgram) tot circa 18 µg/m

3
 in 2012.  

De concentratie stikstofdioxide (NO2) is minder gedaald: van 15 µg/m
3
 (2004) tot circa 12 µg/m

3
 

(2012). Dit is ruimschoots onder de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 

stikstofdioxide (40 µg NO2/m³). 

Inventariseren 

•Inventarisatie van beschikbare gegevens 

Vaststellen 

•Vaststellen omvang en ernst gezondheidseffecten  

•ruimtelijk weergeven 

•gezondheidskundig rangschikken van de locatie met milieuproblemen 

Prioriteren & 
ontwikkelen 

•Prioriteiten stellen met behulp van het Beoordelingskader Gezondheid 
en Milieu 

•Ontwikkelen van een gezamenlijke strategie 



9 
 
 

 

Voor het plangebied van de Zuidelijke Ringweg zijn in 2012, via de GES, voorts de luchtconcentraties 

vastgesteld. De PM10- en NO2-concentratie ter plaatse van woningen langs deze rijksweg waren 

respectievelijk maximaal 21 µg/m
3
  (exclusief zeezoutaftrek) en 27 µg/m

3
.  

 

Voor de bepaling van het aantal woningen, alsmede ten behoeve van de GES voor de Zuidelijke 

Ringweg, hebben wij gebruik gemaakt van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG, 2013). 

Het is niet bekend met welk bestand ProRail het aantal woningen heeft bepaald. 

 

Tabel 3 Gezondheidskundige rangschikking van milieubelastingen volgens de GES-methode in 

de provincie Groningen (2011/2012) 

 Aantal woningen
1
 

 GES 3 GES 4 GES 5 GES 6 

Geur
2 

- 23.155 - 4.320 

Geluid Zuidelijke Ringweg onb 3.353 1.868 246 

Geluid Provinciale wegen onb 1.943 614 93 

Geluid Railverkeer Haren 900 - - 200 

NO2 Zuidelijke Ringweg 17.750 12.071 0 0 

PM10 Zuidelijke Ringweg 29.821 0 0 0 
1
: onb: onbekend  

2
: alle provinciale bronnen 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt het volgende: 

1. Geur vormt volgens de GES-methode het grootste gezondheidskundige  

    probleem.  

2. Hierna volgt het geluid van het wegverkeer. 

3. Vervolgens geluid van railverkeer.  

 

Hierbij geldt, dat het geluid langs rijkswegen een groter probleem is dan dat langs provinciale wegen.  

 

Luchtverontreiniging vormt een geringer probleem. De concentratie PM10 ter plaatse van woningen 

komt nauwelijks boven de achtergrondconcentratie uit. De concentratie van NO2, dat sterker 

verkeersgerelateerd is, is voor veel woningen  hoger dan de achtergrondconcentratie, maar valt 

binnen de wettelijke norm. 

 

Op basis van die gezondheidkundige rangschikking hebben wij onze prioriteiten herschikt tijdens 

voornoemde bijeenkomst op 13 februari 2014. Hierbij hebben wij betrokken de aspecten omvang, 

aard, ernst en waardering van de gezondheidseffecten uit het Beoordelingskader Gezondheid en 

Milieu. 

 

4.2.  Nieuwe prioriteiten  
 

De nieuwe rangschikking van onze prioriteiten is als volgt: 

1. Geur provinciale bronnen 

2. Geluid van wegverkeer 

3. Luchtverontreiniging 

 

ad 1 Geur provinciale bronnen 

Geur zien wij als belangrijkste probleem, vooral door de vele klachten en de  omvang van de 

hinder.  Wij kunnen zelf maatregelen nemen, als het gaat om onze provinciale bedrijven, o.a. via 

de Beleidsregel geur, vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

  



10 
 
 

 

ad 2 Het geluid van het wegverkeer 

Het geluidhinder door wegverkeer vinden wij ook belangrijk. Wij hebben al vele maatregelen 

genomen. Wij kunnen in  het kader van de Actieplannen Wegverkeerslawaai, op grond van titel 

11.2 Wet milieubeheer, geluid reducerende maatregelen blijven plannen. 

 

ad 3 Luchtverontreiniging  

Luchtverontreiniging is nog steeds belangrijk, vooral door de aard van de gezondheidseffecten. 

De concentraties zijn weliswaar laag, en ver onder grenswaarden maar een toename van 

concentraties en daarmee van gezondheidseffecten zouden wij willen voorkomen, met name ook 

om  gevoelige groepen, zoals kinderen en ouderen, te beschermen. 

 

 

Spoorweglawaai: geen prioriteit meer.  

Het geluid van het spoor geven wij geen prioriteit meer vanwege het geringer aantal aan 
spoorweglawaai blootgestelden (zie tabel 3) en het gegeven dat spoorweglawaai door, onder meer, 
de aard en frequentie van  het geluid, doorgaans lager scoort in de hinderbelevingen dan 
verkeerslawaai.  
 

4.3 Strategie 
 
Het doel is en blijft het verminderen en voorkomen van de mogelijke gezondheidseffecten voor de 

burger als gevolg van de herschikte prioritaire milieubronnen.   

 

Onze strategie is dat wij ons meer richten op het publiekelijk beschikbaar stellen van al onze milieu- 

en gezondheidsgegevens, zodat ook andere provinciale afdelingen, gemeenten en adviesbureaus 

deze informatie meenemen in hun keuzes in beleid en uitvoering (open data). Verder zetten wij in op 

het verminderen van de huidige gezondheidseffecten van de prioritaire milieubronnen (eventueel ook 

onder de norm en voor gevoelige bestemmingen zoals kinderen en bejaarden) Ook is de link gelegd 

met de hoofddoelstelling van het POP: duurzame ontwikkeling en voorts met (de gebiedsgerichte 

uitwerking van) het nieuwe integrale milieubeleidsplan 2013 - 2016. 

 

Om dit verder vorm te geven bestaat de nieuwe strategie Gezondheid en Milieu uit een zeven-tal 

uitvoeringsprojecten die allen bijdragen aan het grotere geheel zoals hierboven beschreven. 
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5. Uitvoeringsprojecten  
 

De projecten in de nieuwe strategie zijn te onderscheiden in: 

a. het verminderen van mogelijke gezondheidseffecten   

b. het voorkomen van nieuwe mogelijke gezondheidseffecten 

 

Ad a. Verminderen 

Bij het verminderen van gezondheidseffecten richten wij ons op het aanpakken van de huidige 

knelpunten van geur provinciale bedrijven, het geluid van wegverkeer en luchtverontreiniging. 

 

Ad b. Voorkomen 

Bij het voorkomen van nieuwe gezondheidseffecten richten wij ons op: 

 het actualiseren en beschikbaar stellen van gezondheidskaarten 

 het inbrengen van gezondheid in de gebiedsgerichte uitwerkingen van het IMB 

 het inbrengen van gezondheid in infrastructurele en ruimtelijke plannen. 
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5.1 Geur van provinciale bedrijven 

Context Zoals aangegeven hebben wij in 2013 een nieuwe Beleidsregel 
geur vastgesteld. Deze Beleidsregel richt zich op het voorkomen 
van nieuwe geurhinder. Maar op dit moment  zijn er bestaande 
bedrijven, waarbij een groot aantal woningen vallen binnen de 
geurbelastingcontouren van GES 4 en GES 6.  Er zijn circa 200 - 
500 geurklachten per jaar, soms  veroorzaakt door incidenten. 
Binnen dit deelproject willen wij ons richten op deze bestaande 
knelpunten. 
 
Om de monitoring van geurbelasting, alsmede de koppeling van 
geurklachten aan een bron, beter te kunnen uitvoeren maken wij 
sinds enkele jaren gebruik van elektronische neuzen (pilotproject). 
Negen elektronische neuzen staan rondom het industrieterrein 
Oosterhorn te Farmsum en er is één mobiele neus die overal 
inzetbaar is.  
Een elektronische neus, of e-nose, is een compact instrument, dat 
door middel van sensoren een afwijkende luchtsamenstelling 
signaleert. Het instrument meet geen specifieke stoffen. In sommige 
gevallen kan op basis van het profiel (‘fingerprint’) een verwachting 
worden uitgesproken over de bron (indien het profiel van de bron 
vooraf is vastgesteld). Pas nadat er onderzoek is gedaan naar het 
verband tussen signaalsterkte en de geurconcentratie, kan er  een 
uitspraak worden gedaan over de sterkte van de beleefde geur. Uit 
een evaluatie van deze pilot blijkt dat de elektronische neus een 
bruikbaar instrument is om de afhandeling  van geurklachten te 
verbeteren en het toezicht op belangrijke emittenten te verscherpen. 
Wij continueren de inzet van de e-neus en dragen die taak  over 
aan de RUD 

Doelstelling Door gerichte monitoring van geurbelasting en stankklachten, 
alsmede een verbeterde communicatie tussen bedrijf, 
omwonenden, gemeente en provincie, willen wij de geurhinder 
verminderen en sneller ingrijpen bij incidenten. 

Werkzaamheden a. Elektronische neuzen gericht inzetten voor monitoring van 
geurbelasting, verifiëren van klachten, signaleren van incidenten 
en daarbij snel kunnen ingrijpen en verbetering van 
communicatie.  
De geactualiseerde geurkaart wordt gebruikt om te bepalen bij 
welke geurbronnen en op welke locaties de elektronische 
neuzen ingezet worden. 
Er wordt nagegaan of de geur tot een herkenbare ‘fingerprint’ 
leidt. Vervolgens worden geurwaarneming en –klachten van 
omwonenden gekoppeld aan de metingen van de elektrische 
neuzen. Bij nieuwe bronnen gaan wij na of de -eventueel 
tijdelijke- inzet van e-neuzen kan leiden tot verbeterd inzicht in 
de geurbelasting ter plaatse. 

b. Onderzoeken of bedrijven bereid zijn, of in de 
vergunningprocedure verplicht kunnen worden, om  met behulp 
van elektronische neuzen de geurbelasting in de omgeving te 
monitoren om de stankhinder te verminderen, zo sneller te 
kunnen ingrijpen bij incidenten en hierover te communiceren met 
omwonenden. Indien een bedrijf via de e-neus een storing ziet 
ontstaan, dan kan het ook pro–actief communiceren met de 
omgeving. 
 

c. Onderzoeken of een App ontwikkeld kan worden of aangesloten 
kan worden bij bijvoorbeeld de buitenbeter-app, waarmee 
stankklachten en andere milieuklachten gemeld kunnen worden. 
Hiermee kunnen bewoners ingeschakeld en hun klachten 
gekoppeld worden aan de elektronische neuzen.  
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Hiervoor is aansluiting op het datasysteem en een interne 
structuur van de provincie nodig.  

 
d. Gemeenten stimuleren om eenzelfde geurbeleid uit te voeren 

en deel te nemen aan de monitoring middels elektronische 
neuzen en het gebruik van een app. 

 

Resultaat a. Monitoring via e-neuzen 
b. Mogelijkheden e-neuzen in de vergunning 
c. Mogelijkheden toepassen App 
d. Kennisoverdracht richting gemeenten 

Kosten Uit bestaande provinciale middelen 

Afdelingen GIS, O&M  

Projectpartners OD-Groningen, gemeenten, externe partijen, GGD 
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5.2 Geluid door wegverkeer 
 

Context Gezondheid is meegenomen in de Actieplannen 
Wegverkeerslawaai. Dit door in het actieplan 1

e
 en 2

e
 tranche de  

plandrempels te baseren op een GES-score 6 (deze is daarbij op 
geluidsbelastingen boven 62 dB gesteld).   
 
In het actieplan wegeverkeerslawaai 1

e
 tranche zouden op grond 

van de plandrempel 51 woningen voor geluidschermen in 
aanmerking komen. Bij 42 woningen is dat niet gelukt, wegens geen 
draagvlak bij bewoners of door in- en uitritten. Hier kunnen 
geluidgoten wellicht een alternatief vormen. Die kunnen in 
wegbermen worden aangelegd en buigen het geluid naar boven af. 
Er worden momenteel proeven uitgevoerd in de provincies 
Gelderland, Twente en Utrecht. Reducties van 2 tot 3 dB  zijn 
behaald.  
 
Ook onder de plandrempel van 62 dB zijn er gezondheidseffecten 
mogelijk, in de vorm van (ernstige) hinder en slaapverstoring. Bij 
infrastructurele werken, waarbij het wegdek nog niet aan vervanging 
toe is en waar er nog geen stil asfalt aangelegd wordt, kan 
overwogen worden om extra bovenwettelijke maatregelen te 
nemen, bijvoorbeeld in de vorm van geluidgoten. 
 
Bij het bepalen van de plandrempels voor de volgende actieplannen 
ingevolge titel 11.2 van de Wet milieubeheer  zal worden 
onderzocht of de GES-score 6 opnieuw als plandrempel wordt 
ingebracht. 

Doelstelling Gezondheidseffecten door geluid verminderen, door na te gaan of 
andere maatregelen dan schermen mogelijk zijn bij de 42 woningen 
en bovenwettelijke maatregelen kunnen worden uitgevoerd bij 
infrastructurele werken.  
 

Werkzaamheden 
 

a. Breed communiceren over de bereikte resultaten met het leggen 
van stil asfalt, waardoor geluidshinder van wegverkeer is 
gedaald. 

b. Onderzoek van de mogelijkheid voor het aanbrengen van 
geluidgoten gelet op de effectiviteit, onderhoud en kosten bij de 
42 woningen,  waar een scherm niet geplaatst kon worden. 

c. Nagaan in het MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en 
Transport) op welke wegtrajecten een herstructurering of 
reconstructie plaats vindt. Daarbij de mogelijkheid onderzoeken 
of er extra (bovenwettelijke) maatregelen voor geluid en 
luchtverontreiniging mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de vorm van 
geluidgoten, en mede gelet op  effectiviteit, onderhoud en kosten 
ervan. Een mogelijkheid vormt wellicht de N361. Hier worden 
maatregelen voor verhoging van de verkeersveiligheid 
voorbereid.  

Resultaat a. Het is algemeen bekend dat de provincie stil asfalt heeft 
aangelegd en er daardoor minder geluidhinder is. 

b. Er is onderzocht of geluidgoten mogelijk zijn in de 
wegbermen bij de 42 woningen, waarbij een scherm niet 
geplaatst kon worden. Er is een besluit genomen over deze 
maatregelen. 

c. 2 pilots van infrastructurele werken (herstructurering of 
reconstructie)  waarin wij hebben onderzocht is of er , extra 
maatregelen kunnen worden genomen, en zo ja, welke. 

Kosten Geluidgoten kosten circa € 150,- per strekkende meter. 
Uit bestaande provinciale middelen 

Afdelingen GIS, VV,  WE, O&M 

Projectpartners GGD 
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5.3. Luchtverontreiniging  
 

Context Luchtverontreiniging kan altijd effect op de gezondheid hebben. Er 
zijn geen niveaus van luchtverontreiniging aan te wijzen, waarbij 
gezondheidseffecten uitgesloten kunnen worden. Grenswaarden 
geven de niveaus aan waarbij, op Europees niveau, is bepaald dat 
de gezondheidsrisico's aanvaardbaar worden geacht.  
 
Echter, sommige mensen zijn gevoeliger voor luchtverontreiniging 
dan anderen. Hierdoor krijgen zij eerder gezondheidsklachten. 
Vooral oudere mensen, zwangere vrouwen, kinderen en mensen 
met hart- en/of vaatziekten of een luchtwegaandoening zijn extra 
gevoelig voor vervuilende stoffen in de lucht. Voor deze zgn. 
gevoelige groepen zijn de gezondheidsrisico's hoger.  
 
 
 

Doelstelling Verminderen en voorkomen van luchtverontreiniging onder de GES 
6 voor gevoelige groepen.  

Werkzaamheden a. Inzetten van de kaartviewer van de NSL-Monitoringstool. Die 
geeft  inzicht in de luchtverontreiniging nabij wegen. Deze 
rekentool gebruiken wij om de luchtkwaliteit van nieuwe 
projecten inzichtelijk te maken. Hierdoor kan deze NSL-tool een 
rol spelen bij de keuze van locaties voor bepaalde projecten 
(bijvoorbeeld scholen langs relatief drukke wegen).  
 

b. In navolging van bijv. de gemeente Amsterdam kunnen wij 
ambities stellen voor nieuw vestiging van, c.q. locatiekeuzes 
voor woongebouwen voor gevoelige groepen.  Locaties waar 
gevoelige doelgroepen zich bevinden zijn kinderdagverblijven,  
scholen, verzorgings-, verpleeg- en ouderentehuizen. 

Resultaat a. Overzichtskaart luchtkwaliteit locaties gevoelige groepen en 
deze toepassen bij nieuwe projecten. 

b. geformuleerde ambities 

Kosten Uit bestaande provinciale middelen 

Afdelingen RS, O&M 

Projectpartners GGD 
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5.4  Gezondheidskaarten actualiseren en breed beschikbaar stellen 
 

Context Om nieuwe hinder te voorkomen willen wij de beschikbare 
gezondheidskaarten (bolletjeskaarten en contourkaarten) breed 
beschikbaar stellen, via bijvoorbeeld intranet en internet.    
 
De contourkaarten geven inzicht in de kwaliteit van de leefomgeving 
in een bepaalde zone. De contourkaarten kunnen gebruikt worden 
bij bijvoorbeeld het ruimtelijk ordeningsbeleid, zoals de ontwikkeling 
van woningbouwlocaties, het mobiliteitsbeleid of het gebiedsgericht 
beleid om een toename van gezondheidseffecten te voorkomen.  
 
De bolletjeskaarten geven inzicht in de locatie op woningenniveau, 
waar zich gezondheidsproblemen door milieubelasting kunnen 
voordoen en waar er clusters van woningen zijn met een (zeer) 
matige of onvoldoende milieugezondheidskwaliteit in de 
leefomgeving. Daarbij dient te worden opgemerkt dat 
bolletjeskaarten minder nauwkeurig zijn dan contourkaarten en dat 
het gaat om de omgeving van de woning en niet in de woning. Ook 
deze kaarten zijn te gebruiken om gezondheidseffecten te 
verminderen,  bijvoorbeeld bij het mobiliteitsbeleid, ingrepen in de 
infrastructuur, ruimtelijk en economisch beleid. 
 
Wij willen kaarten van allerlei bronnen beschikbaar maken voor het 
publiek, en eventueel actualiseren. Ook van bronnen waarvoor de 
provincie niet bevoegd is, zoals het geluid van rijkswegen. Om 
gevoelige groepen te kunnen beschermen brengen wij, behalve 
woningen, ook gevoelige bestemmingen (scholen, zorginstellingen, 
kindercentra) in beeld. Wij hebben dat al gedaan voor de geur- en 
de geluidkaart van provinciale wegen.  
 
De kaarten kunnen gebruikt worden door verschillende afdelingen 
binnen de provincie, maar ook door gemeenten en adviesbureaus. 
Hiertoe moeten de kaarten breed beschikbaar gesteld worden en 
gemakkelijk toegankelijk zijn, bijvoorbeeld via het provinciale  
project Open Data of/en de Atlas Leefomgeving, een portal van het 
ministerie van IenM, waarop provincies en gemeenten hun milieu en 
andere gegevens, als open data, dus voor iedereen te raadplegen,  
kunnen zetten.   
 

Doelstelling Stimuleren dat de gezondheidskaarten gebruikt worden en kansen 
gegrepen worden om gezondheidseffecten door milieubelasting te 
verminderen, dan wel om een toename te voorkomen. Dit door alle 
bronnen in beeld te brengen, naast woningen ook andere gevoelige 
bestemmingen weer te geven, de kaarten te actualiseren en ze 
breed beschikbaar te stellen. 

Werkzaamheden a. Contourkaarten actualiseren voor het geluid van rijkswegen, het 
spoor en bedrijven, externe veiligheid van transport en bedrijven, 
lucht van wegen. Totaalkaart maken met de contouren van alle 
bronnen en milieubelastingen. De data van het geluid van 
rijkswegen worden beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat, die 
van het spoor door ProRail. De provincie zet deze contouren om 
in GES-kaarten. De gegevens over externe veiligheid zijn 
afkomstig van de provinciale risicokaart. 

b. Bolletjeskaarten (woningen) actualiseren voor het geluid van 
rijkswegen, het spoor en bedrijven, externe veiligheid van 
transport en bedrijven, lucht van wegen. Aangeven van het 
aantal woningen en de verschillende GES-scores, per thema en 
per cluster van woningen. 

c. Bolletjeskaarten (andere gevoelige bestemmingen dan 
woningen) maken voor het geluid van rijkswegen, het spoor en 
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bedrijven, externe veiligheid van transport en bedrijven. 
Aangeven van het aantal gevoelige bestemmingen anders dan 
woningen en de verschillende GES-scores, per thema en per 
cluster van gevoelige bestemmingen anders dan woningen.  

d. Nagaan hoe de kaarten breed beschikbaar gesteld kunnen 
worden en hierbij aansluiting zoeken bij het open data 
programma van de provincie. 
 

Resultaat a. 6 contourkaarten  
b. 6 bolletjeskaarten 
c. 6 bolletjeskaarten met andere gevoelige bestemmingen dan 

woningen 
d. Contour- en bolletjeskaarten voorzien van teksten en metadata 

staan op internet en intranet, zodat ze door de provincie, 
gemeenten en andere instanties gebruikt kunnen worden bij 
ruimtelijke ordening- en gebiedsgericht beleid. 

Kosten Uit bestaande provinciale middelen 

Afdelingen O&M, PPM, RS, GIS 

Projectpartners GGD 
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5.5. Gezondheid inbrengen in gebiedsgerichte uitwerking van het Integrale 

Milieubeleidsplan  

 

Context Onze provinciale strategie is opgenomen in ons nieuwe Integraal 
Milieubeleidsplan 2013 - 2016. Met dit milieubeleidsplan willen wij 
een betere bescherming bieden voor mens en milieu,  bestaande 
hinder terugdringen en  nieuwe hinder voorkomen. Het 
milieubeleidsplan hebben wij in april 2014 vastgesteld. Bij de start 
van de Omgevingsdienst Groningen in november 2013 is het 
concept IMB reeds vertaald in een beleidsregel voor Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving. Ook het nieuwe geurbeleid van de 
provincie is hierin opgenomen. 
Het Integrale Milieubeleidsplan werken wij momenteel nader 
gebiedsgericht uit, om te beginnen met het Westerkwartier en de 
Eemsdelta. Daarbij krijgen specifieke thema's of stoffen extra 
aandacht, afhankelijk van gebiedskenmerken en de aard en 
omvang van de huidige knelpunten.  
 
Met het inbrengen van de gezondheidskaarten is de 
milieugezondheidskwaliteit van een gebied bekend. 
Met het inbrengen van deze gezondheidsaspecten kan, naast de 
milieu en andere gebiedskenmerken, ons milieubeleid effectiever 
worden gemaakt en zodoende ook worden gebruikt door 
gemeenten. Bovendien is de aandacht voor gezondheid geheel in 
lijn met de vernieuwing van het nationale milieubeleid, dat 
staatssecretaris Mansveld van I&M  op 10 maart 2014 heeft 
gepresenteerd in haar nota “Modernisering Milieubeleid”. 
 

Doelstelling gezondheid inbrengen in de gebiedsgerichte uitwerking van het 
IMB.  
 

Werkzaamheden gezondheidskaarten gebruiken bij het ontwikkelen van het 
gebiedsgericht milieubeleid. Nagaan welke informatie  nog meer 
nodig is om gezondheid hierin mee te kunnen wegen. 

 

Resultaat huidige gezondheidskaarten vormen een basis in de 
gebiedsuitwerking.  

Kosten Uit bestaande provinciale middelen 

Afdelingen O&M, RS, GIS 

Projectpartners Groningse gemeenten, externe partijen  
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5.6. Gezondheid inbrengen in infrastructurele en ruimtelijke plannen, eventueel 

gekoppeld aan m.e.r.  
 

Context Door het uitvoeren van een gezondheidseffectscreening (GES) 
kunnen wij de gezondheidseffecten van planvorming, wijziging van 
infrastructuur of van een ander ruimtelijk plan (vooraf) in beeld 
brengen, alsmede verschillende varianten gezondheidskundig 
vergelijken. Zo is het mogelijk om door aanpassingen in het plan, of 
extra maatregelen, een eventuele negatieve gevolgen voor de 
gezondheid te voorkomen of die te verminderen.  
 
Ook kan een GES in een m.e.r.-procedure gebruikt worden om 
gezondheid mee te wegen. Een GES is echter een middel, geen 
doel op zich. Bij een m.e.r. zullen wij dus eerst nagaan of een GES 
in het desbetreffende geval daarbij de meest geschikte methodiek 
is. 
 

Doelstelling Gezondheid inbrengen in een tweetal infrastructurele of ruimtelijke 
plannen of projecten , eventueel gekoppeld aan een m.e.r., via het 
uitvoeren van een GES,  om inzicht te krijgen in de 
gezondheidseffecten van die plannen of projecten en daarmee 
eventuele nadelige gevolgen voor de gezondheid te verminderen of 
te voorkomen. 

Werkzaamheden Nagaan van de mogelijkheid van het uitvoeren van een GES, 
bijvoorbeeld bij de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en 
Appingedam. Vervolgens deze GES (laten) uitvoeren. 
 

Resultaat Twee uitgevoerde GES-projecten bij infrastructureel of een ruimtelijk 
plan om inzicht te geven in de gezondheidseffecten en deze zo 
nodig te verminderen of niet te laten toenemen. 

Kosten Uit plankosten  

Afdelingen VV, WE, RS, O&M, GIS  

Projectpartners GGD, Gemeenten, Rijk 
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5.7. Nieuwe thema’s  
 

Context Er zijn verschillende thema’s, waarbij gezondheid een rol speelt, 
maar die niet opgenomen waren in het IPO PRISMA project 
Gezondheid en Milieu. Het is echter nog niet bij alle nieuwe thema’s 
duidelijk: 

 hoe groot het gezondheidsaspect is,  

 of en hoe er aan het gezondheidsaspect meer aandacht 
gegeven kan worden, 

 wat het doel en het effect hiervan is, 

 wat de rol van de provincie hierin is en  

 wat de kosten zullen zijn.  
 
Dit zal eerst uitgezocht moeten worden voordat bepaald kan worden 
of een nieuw thema binnen de nieuwe Strategie Gezondheid en 
Milieu uitgevoerd kan worden. 

Doelstelling Nagaan of, en zo ja, hoe wij nieuwe thema’s kunnen opnemen.  
 

Werkzaamheden a. Nagaan welke nieuwe thema's er zijn waarbij  gezondheid 
een rol speelt. 

b. Bij deze nieuwe thema’s zullen wij nagaan: 

 hoe groot het gezondheidsaspect is  

 wat er aan gedaan kan worden  

 wat het doel, de effectiviteit en de kosten ervan zijn en  

 wat de rol van de provincie hierbij is. 
 
Vervolgens zullen wij nagaan hoe we deze nieuwe thema's mogelijk 
kunnen uitvoeren binnen de nieuwe Strategie Gezondheid en 
Milieu.  
  

Resultaat inzicht in of en hoe wij nieuwe thema's kunnen meenemen. 

Kosten Uit bestaande provinciale middelen 

Afdelingen RS, ECP, O&M 

Projectpartners GGD 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Het IPO PRISMA-project Gezondheid en Milieu 2005-2009 
 

Van 2005 tot 2009 is het IPO PRISMA project Gezondheid en Milieu uitgevoerd. PRISMA staat voor 
Programma IPO Strategische Milieu Agenda. Doel ervan was dat de provincies gezamenlijk en actief 
zouden streven naar het terugdringen van gezondheidseffecten door milieufactoren en daarmee de 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving voor de mens bevorderen. 
  
In dit project heeft elke provincie onderzocht hoeveel mensen bloot staan aan bepaalde vormen van 
milieubelasting, dit om gezamenlijk prioriteiten te stellen en een strategie te ontwikkelen om die 
gezondheidsproblemen aan te pakken. Hiervoor hebben de provincies de 
Gezondheidseffectscreening, of de GES-methode

4
, gebruikt.  

 
De GES-methode vertaalt de hoogte van de milieubelasting naar een milieugezondheidskwaliteit en 
bijbehorende GES-score en kleur. Het gaat om de milieufactoren luchtverontreiniging, geluid, geur en 
externe veiligheidsrisico’s.  
 
De milieugezondheidskwaliteit en GES-score variëren van ‘zeer goed’ (0) tot ‘onvoldoende (6) en 
‘zeer onvoldoende’ (8). De bijbehorende kleuren lopen van groen naar rood en paars. GES-score 6 
wordt toegekend aan het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR). Dit is bepaald op basis van de laatste 
stand van de beleidsmatige normering en meest recente wetenschappelijke dosis-responsrelaties.  
 

 
 
Voor de meeste milieuaspecten geldt dat er ook gezondheidseffecten kunnen optreden onder de 
wettelijke grenswaarden. Ook dan is er dus gezondheidswinst te behalen. Vanuit het Maximaal 
Toelaatbaar Risico zijn daarom de andere niveaus van blootstelling, GES-scores en 
milieugezondheidskwaliteiten in een logische reeks afgeleid. Zo kan de blootstelling aan verschillende 
milieuaspecten met verschillende gezondheidseffecten, ook onder het MTR-niveau, 
gezondheidskundig beoordeeld en onderling vergeleken worden. 
 
De milieubelasting van verschillende bronnen zijn in de GES-kleuren op een gezondheidskaart van de 
provincie Groningen weergegeven. Bronnen zijn: wegen, spoor, vliegverkeer  en bedrijven. De kaart 
geeft direct inzicht in de kwaliteit van de leefomgeving op een bepaalde locatie. 

  

                                                                 
4
 De GES is ontwikkeld in opdracht van de ministeries van IenM en VWS. De meeste recente versie is van het Handboek GES 

is van 2012; zie http://www.ggdkennisnet.nl/thema/ges/publicaties/publicatie/5888www.ggdkennisnet.nl/thema/ges 
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Op andere kaarten zijn woningen in de betreffende GES-kleur weergegeven. Hiermee wordt 
inzichtelijk waar de milieubelasting veel, minder of geen gezondheidsproblemen kan veroorzaken. 
Tegelijkertijd wordt duidelijk waar clusters van woningen zijn met een zeer matige of onvoldoende 
milieugezondheidskwaliteit.  
 
Door het aantal woningen of personen in elke GES-score te tellen is een gezondheidskundige 
rangschikking van bronnen en milieufactoren gemaakt.  
 
 

Bijlage 2: Verantwoording methodiek en Gekozen Prioriteiten 
 

De provincie Groningen heeft het aantal personen binnen een bepaalde GES-score bepaald met 

behulp van het ACN (Adres Coördinaten Nederland) van april 2006 van de Topografische Dienst 

Kadaster. De adressen van bedrijven, scholen, zwembaden, stationsgebouwen e.d. zijn hier zoveel 

mogelijk uitgehaald met behulp van het bedrijvenbestand IBIS, luchtfoto’s en lokale kennis. Met het 

wijk/buurt-bestand van het CBS is per wijk of buurt een gemiddelde huishoudengrootte gekoppeld aan 

elke woning in die wijk of buurt. Het aantal personen is afgerond op tientallen.  

 

De op deze manier opgestelde gezondheidskundige rangschikking in de provincie Groningen was als 

volgt. 

 

Tabel 1 Gezondheidskundige rangschikking van milieuproblemen volgens de GES methode in 

de provincie Groningen (2007) 

 

Bron Milieu 

factor 

Aantal personen
1 

 

GES 4 GES 5 GES 6 GES 7 GES 8 

Bedrijven Geur
3
 nb - 6.500 - -  

Wegverkeer (snelwegen) Geluid 24.660 5.020 1.110 290 30  

Wegverkeer (prov.wegen) Geluid
4
 3.500 2.960 1.390 10 0  

Railverkeer Geluid - - 1.020 110 0  

Bedrijven Geluid  2.460 200 0   

Bedrijven EV
5
 nb - 160 0   

Vliegverkeer Geluid nb nb 5    

Wegverkeer (Delfzijl) Geluid nb 300 0    

Railverkeer EV 560 - 0    

Wegverkeer EV 80 - 0    

Wegverkeer NO2/PM10 nb 0 0    

Bedrijven Lucht nb 0 0    

Vliegverkeer EV nb - 0    

Waterverkeer EV 0 - 0    
1
 nb: niet bekend 

2
: naar verwachting wordt het gezondheidskundig probleem groter als ook de geurcontouren van de 

suikerfabrieken betrokken worden in dit onderzoek 
3
:   Alleen de meeste verkeer intensieve provinciale wegen (24 km) 

4
:   Als ook het groepsrisico betrokken wordt, kan het probleem in omvang toenemen 

 

 

In de provincie Groningen zorgden (1) geur van bedrijven en (2)  geluid van wegverkeer op rijks- en 

provinciale wegen voor de grootste gezondheidskundige problemen. In mindere mate vormden ook 

het geluid van railverkeer (3) en geluid van bedrijven (4) een gezondheidskundig probleem. Het 

grootste knelpunt voor geur was te vinden in Delfzijl. De grootste knelpunten voor het geluid van weg- 

en railverkeer waren gelegen in de gemeente Groningen en Haren. 
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Anders dan in andere provincies vormde luchtverontreiniging nauwelijks een probleem.  

 

Elke provincie kon voorts zijn eigen provincie specifieke prioriteiten bepalen en activiteiten 

ontwikkelen.  

 

Prioriteiten. 

Tijdens een bijeenkomst op 27 maart 2008, in aanwezigheid van de gedeputeerde, 

beleidsmedewerkers van de provincie en de gemeente Groningen en Delfzijl en een medewerkster 

van de GGD, zijn nadere prioriteiten gesteld aan de hand van het Beoordelingskader Gezondheid en 

Milieu. De prioriteitstelling voor het beleid wordt namelijk niet alleen bepaald door de omvang (aantal 

personen) en ernst (hoogte van de blootstelling) van de gezondheidseffecten.  

 

Ook de perceptie of maatschappelijke onrust, de mogelijkheden, de effectiviteit en de kosten en baten 

van de maatregelen spelen hierbij een belangrijke rol.  

Het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu geeft een checklist waarin alle aspecten, die de 

prioriteitstelling kunnen beïnvloeden, zijn opgenomen. 

  

Het beoordelingskader is voor vijf Groninger problemen ingevuld en besproken: -  - geur van bedrijven 

- geluid van wegverkeer (snelwegen en provinciale wegen) 

- geluid van het railverkeer 

- externe veiligheid rond bedrijven en  

- luchtverontreiniging van het wegverkeer. 

 

De toepassing van het Beoordelingskader Gezondheid en milieu en de uitwisseling van argumenten 

op de bijeenkomst leidde tot de volgende rangschikking.  

 

1. Geluid van wegverkeer 

Er is veel hinder, ook onder de grenswaarden en op grotere afstand dan berekend wordt. Er zijn 

effectieve maatregelen voorhanden, maar die zijn lastig af te dwingen. In de actieplannen 

Wegverkeerslawaai 1
e
 en 2

e
 tranche worden al veel beleid en maatregelen geformuleerd. 

2. Luchtverontreiniging van wegverkeer 

De bijdrage aan de achtergrondconcentratie in onze provincie is gering, maar het is zaak om 

gezamenlijk, landelijk, deze achtergrondconcentraties omlaag te brengen. Er zal bekeken moeten 

worden welke rol de provincie hierbij kan spelen. 

3. Geur van bedrijven 

Er zijn veel stankklachten. Er is een maatschappelijk belang om de geurproblemen aan te pakken. 

De provincie heeft hiervoor bevoegdheden. Er ontbreekt nog veel informatie over de kleinere 

geurbronnen. Ook de gezondheidseffecten zijn ook niet echt goed bekend. 

4. Geluid railverkeer 

Voor het geluid van railverkeer heeft de provincie geen bevoegdheden, maar dit probleem moet 

wel op de agenda blijven staan. Het is vooral belangrijk om nieuwe blootstellingsituaties te 

vermijden bij beleid- en planontwikkeling. 

 

Voor externe veiligheid was redelijk onder controle en het was vooral belangrijk dit zo te houden. Er 

werd besloten externe veiligheid min of meer uit de gezondheidskaart los te maken, omdat de 

vergelijking met de andere milieu- en gezondheidsproblemen moeilijk was.  

 

De door ons gekozen prioriteiten hebben wij opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan 2009 - 

2013. Hierin werd ook vastgelegd dat er in 2010 een strategie beschikbaar zou zijn om de negatieve 

gezondheidseffecten van deze problemen aan te pakken.  

 

Op de bijeenkomst werd tenslotte de aanbeveling gedaan om gezondheid mee te nemen in 

milieueffectrapportages en bij de afweging in een vroeg stadium van beleidsplannen.  


