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1. Ontwikkeling van het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu 
 

Wat is het beoordelingskader 

Het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu is in 2003 ontwikkeld (van Bruggen en Fast, 2003). Het 

beoordelingskader bestaat uit een checklist met 26 vragen verdeeld over vijf hoofdaspecten te weten de 

omvang (I), ernst (II) en waardering (III) van de gezondheidseffecten, de mogelijkheden of noodzaak van 

interventie (IV) en de kosten en baten (V) (zie Bijlage 1). 

Het beoordelingskader wordt nog steeds toegepast. Het bestaat nu uit 25 vragen, omdat vraag IV4 ‘hoe 

effectief zijn de maatregelen in theorie’ en IV5 ‘hoe effectief zijn de maatregelen in praktijk’ zijn 

samengevoegd. Vraag II1 ‘ om welke gezondheidseffecten gaat het’ is verplaatst naar I1, omdat het logischer 

leek te beginnen met te vertellen over welke gezondheidseffecten het gaat, voordat de vragen over hoeveel 

mensen deze effecten hebben en hoe zeker het verband is tussen blootstelling en effect worden beantwoord. 

Het beoordelingskader wordt dus in wezen nog in een ongewijzigde versie toegepast.  

 

Waarom een beoordelingskader 

Het beoordelingskader heeft de volgende karakteristieken (van Bruggen en Fast, 2003): 

- Het bevat ‘harde’ en ‘zachte’ criteria, omdat deze zachte criteria net zo goed een rol spelen in de 

besluitvorming. 

-  Het is een descriptief instrument, dat alle argumenten helder op een rij zet en daardoor de het bevoegd 

gezag in staat stelt met extra argumenten rekening te houden bij het nemen van een beslissing. Het is geen 

beslisschema met één bepaalde logische uitkomst, in de vorm van een universele risicomaat of score. 

- De gebruikswaarde van het beoordelingskader stijgt als het in gezamenlijk overleg ingevuld wordt door de 

stakeholders. Het bereiken van consensus over de beslissing wel of geen maatregelen te nemen is hierbij 

géén doel. Het expliciteren van argumenten zorgt wel voor begrip tussen partijen, maar overbrugt lang niet 

altijd de verschillen. 

- Het is een aanvulling op het besluitvormingsproces. Het bevoegd gezag houdt immers ook rekening met 

andere zaken. Niet álle argumenten kunnen dus worden opgenomen in het beoordelingskader. 

 

Werkwijze 

De volgende werkwijze wordt over het algemeen gevolgd. 

Eerst wordt een startnotitie gemaakt door enkele deskundigen, met één van de auteurs als eindredacteur. In 

de startnotitie wordt eerst de voorgeschiedenis aangegeven, het kader of de context waarin het 

beoordelingskader wordt ingevuld en de schaal waarop het probleem wordt ervaren of waarop de informatie 

betrekking heeft. Hierna volgen de antwoorden op de gestandaardiseerde vragen van het beoordelingskader. 

Het doel is het maken van een complete, transparante en feitelijke beschrijving van het onderwerp.  

Deze startnotitie wordt voorgelegd aan en in een workshop besproken met deskundigen met kennis van de 

belangrijkste elementen van het beoordelingskader. Zij zijn niet alleen afkomstig van wetenschap, beleid of 

milieubeweging, maar ook van GGD’en, producenten, gebruikers, bewoners of brancheverenigingen. 

Op basis van de uitkomsten van de discussie op de workshop wordt het beoordelingskader nader ingevuld. Er 

wordt nagegaan of er voor de betreffende casus, nog andere, meer specifieke criteria een rol spelen. Ook 

wordt nagegaan of vragen kunnen afvallen, omdat deze bij de casus geen rol spelen. 

Wordt het beoordelingskader toegepast voor prioritering van verschillende milieuproblemen of voor de 

beslissing maatregelen te nemen of niet, dan worden in een bij het ingevulde beoordelingskader horend 

verslag de belangrijkste argumenten voor en tegen maatregelen of voor en tegen een hoge prioriteit genoemd. 

Ook wordt opgenomen de punten waarover consensus en waarover nog discussie is en de zaken die nog verder 

uitgezocht moeten worden. 
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Wat levert het op 

Het resultaat is een gestandaardiseerd overzicht, waarin belangrijke argumenten voor de beleidskeuze een 

plaats hebben gekregen. Het beoordelingskader genereert geen score of universele risicomaat. Het stelt het 

bevoegd gezag wel in staat om zich, beter onderbouwd dan voorheen, een oordeel te vormen over de 

wenselijkheid, de aard en de strekking van interventiemaatregelen, of over een nadere prioriteitstelling in het 

beleid. 

 

Proefdraaien 

Voor de ontwikkeling van het beoordelingskader zijn de afwegingen die een rol hebben gespeeld bij de 

Legionella-problematiek (noodzaak tot interventie?) en bij de sojafabriek Cereol in Utrecht (uitkopen of niet?) 

geanalyseerd en is bepaald welke een grotere en kleinere invloed hadden op de uiteindelijke besluitvorming. 

Met het aldus ontwikkelde beoordelingskader is proefgedraaid in een workshop over hoogspanningslijnen en 

een workshop voor de prioritering van Gelderse milieuproblemen. 

 

Evaluatie 

Het was zinvol om alle criteria, ook de waardegeladen, te bespreken. Het weglaten van de zachte argumenten 

vertroebelt de discussie over de harde feiten. Juist het expliciet benoemen van deze zachte criteria, maakte de 

discussie over de harde gegevens zuiver. Er kon snel worden gefocust op de belangrijkste criteria in het 

beoordelingskader. Het werd duidelijk of de kwaliteit en de detaillering van de gegevens afdoende waren of 

dat het nodig was om nog meer of preciezere informatie te verzamelen.  

Het beoordelingskader was eerder een praktisch hulpmiddel om inzicht te verschaffen, dan een puur 

wetenschappelijk instrument. Geconstateerd werd, dat er data nodig zijn van goede kwaliteit, maar dat een 

bepaalde mate van onzekerheid altijd zal blijven bestaan. 

Met het beoordelingskader konden de belangrijkste aspecten van de milieuproblemen met 

gezondheidsaspecten op een overzichtelijke wijze beschreven en beoordeeld worden. Het beoordelingskader 

structureerde de discussie en bracht aan het licht waar de belangrijkste verschillen van mening zaten.  

De afwezigheid van een wiskundige wegingsmethode (zoals bij MCA) voor de verschillende argumenten, werd 

tijden de workshops niet gemist. Prioriteiten liepen door alle geledingen heen: de keuze die gemaakt werd leek 

eerder persoonlijk (‘waar zou ik willen wonen’) dan vanuit de deskundigheid gedacht. 

Het ministerie van VROM heeft het voor hoogspanningslijnen ingevulde beoordelingskader gebruikt om het 

beleid te concretiseren. In de Gelderse workshop kwam vooral een stankprobleem van een grote 

varkenshouderij naar voren. De kleurrijke verhalen van een GGD-medewerkster over hoe erg die stank was, 

zorgde voor een hoge prioriteit voor dit probleem en was voor de aanwezige gedeputeerde de aanzet tot het 

nemen van maatregelen. Het was een enthousiaste workshop, omdat zoveel verschillende partijen bij elkaar 

gebracht waren en de milieuproblemen bespraken.  

 

 

 

2. Advies van de Gezondheidsraad over het beoordelingskader 
 

De staatssecretaris van VROM heeft de Gezondheidsraad in 2003 om advies gevraagd over het 

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu. 

De Gezondheidsraad constateerde dat het beoordelingskader qua inhoud goed aansloot bij eerdere 

Gezondheidsraadadviezen waarin risicobepaling is behandeld. Kwaliteitsbewaking verdient de nodige 

aandacht, vooral bij de voor invulling van de vragenlijst verzamelde gegevens. Gegevens afkomstig uit 

wetenschappelijk onderzoek dienen te voldoen aan de gebruikelijke wetenschappelijke kwaliteitseisen. Naast 

informatie uit wetenschappelijk onderzoek zijn er echter ook vaak anekdotische gegevens, bijvoorbeeld van het 

Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu. Hiervoor ontbreken algemeen geldige kwaliteitsmaatstaven. De 

commissie gaf aan, dat dergelijke kennis het desondanks verdiende van geval tot geval op haar merites te 
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worden bezien. Naast een ingevuld beoordelingskader van goede kwaliteit is volgens de commissie ook een 

zorgvuldig besluitvormingsproces nodig om de gewenste structurering en transparantie te bewerkstelligen 

(Gezondheidsraad, 2004).  

De Gezondheidsraad stelde, dat het besluitvormingsproces mogelijk versterkt kon worden door verdere 

structurering. Er werd aanbevolen het beoordelingskader te gebruiken samen met multicriteria-analyse en 

andere beslissingsondersteunende methodieken (Gezondheidsraad, 2004). 

 

 

 

3. Gezondheidsraad advies over extra subvragen over hoogrisicogroepen 
De minister van VWS verzocht de Gezondheidsraad, mede namens de staatssecretaris van Milieu, om een 

beoordelingskader op te stellen om hoogrisicogroepen te identificeren en een afwegingskader om te kunnen 

beoordelen wanneer en met welke risicogroepen rekening gehouden moet worden bij het formuleren van 

beleid of het nemen van maatregelen. De Gezondheidsraad werd verzocht hierbij het Beoordelingskader 

Gezondheid en Milieu te betrekken. De Gezondheidsraad stelde in het advies, dat de enkele losse vraag in het 

beoordelingskader over hoogrisicogroepen onvoldoende garantie biedt dat hoogrisicogroepen goed in beeld 

worden gebracht ten behoeve van de besluitvorming. De commissie pleitte ervoor dat de vraag naar 

hoogrisicogroepen veel meer wordt verweven met de andere vragen in het kader. De commissie stelde voor bij 

verschillende vragen over de omvang en ernst van gezondheidseffecten telkens te vragen naar de algemene 

bevolking en specifiek ook naar hoogrisicogroepen. Dit betreft de vragen over hoeveel mensen zijn 

blootgesteld, hoeveel mensen ziek worden of klachten krijgen, of deze aantallen in de toekomst veranderen, of 

het risico boven het MTR ligt, hoe groot de bijdrage aan het totale aantallen ziektegevallen is, om welke 

effecten het gaat, wanneer deze optreden en of deze behandeld kunnen worden (Gezondheidsraad, 2011).  

 

 

 

4. Toepassing op landelijk niveau 
 

Toepassing 

In opdracht van het ministerie van VROM is het beoordelingskader toegepast voor de onderwerpen: legionella, 

straling in het binnenmilieu, GSM-basisstations, fijn stof en geluid door wegverkeer (Fast en van Bruggen, 

2004).  

Ter ondersteuning van een kabinetsbesluit over nachtvluchten op Schiphol is het Beoordelingskader 

Gezondheid en Milieu ingevuld (Fast, 2004).  

 

Evaluatie 

Het ministerie van VROM heeft de resultaten van de rapporten gebruikt om het beleid voor de GSM-

basisstations en radon te concretiseren. Er werd geconstateerd, dat ondanks het nagenoeg ontbreken van 

gegevens over kosteneffectiviteit, het beoordelingskader de discussie op het ministerie, hoe om te gaan met 

risico’s, heeft gefaciliteerd. 

Er was veel discussie over de precieze verwoording van de ernst van gezondheidseffecten (er is geen risico, 

weinig, gering, niet aangetoond enz). 

Feiten kwamen na discussie helder op tafel: het aantal legionelladoden (hoeveel zijn nu echt het gevolg van 

legionella) of bijvoorbeeld de kosten van het uitwijken van nachtvluchten naar andere vliegvelden (die vielen 

relatief gezien mee). 

Emoties liepen soms behoorlijk op. Hierdoor was het soms moeilijk om emoties en belangen te scheiden van 

feiten. Het beoordelingskader probeert die juist uit een te rafelen. 

Soms stapten partijen er uit, omdat ze zich niet konden verenigen met de gehele tekst in het 

beoordelingskader (bij radon, GSM, Schiphol). 
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5. Toepassing op provinciaal niveau 
 

Provincie Utrecht 
Toepassing 

De provincie Utrecht heeft in 2004 een gezondheidskundige rangschikking gemaakt van milieu- en 

gezondheidsproblemen met behulp van de GES-methode. Daarna wilde de provincie meer duidelijkheid krijgen 

over de criteria die van belang worden geacht voor een nadere prioriteitstelling van locaties met 

milieuproblemen. In een workshop met verschillende Utrechtse partijen werd hierover gepraat aan de hand van 

het voor drie locaties ingevulde Beoordelingskader Gezondheid en Milieu.  

 

Evaluatie 

Er is meer duidelijkheid gekomen over de verschillende argumenten die een rol spelen bij de prioriteitstelling 

van milieu- en gezondheidsproblemen. Het is ook duidelijk geworden dat hierbij niet alleen 

gezondheidsaspecten van belang zijn, maar zeker ook de haalbaarheid en een gunstige kosten/baten-

verhouding van maatregelen. Er moet een afweging gemaakt worden tussen de kwantiteit en kwaliteit van 

leven. Er wordt door de aanwezigen meer prioriteit gegeven aan verbetering van de kwaliteit van leven, omdat 

de daadwerkelijke afname van de kwantiteit van leven in dit geval eigenlijk vrij gering is en de mindere 

kwaliteit van leven dagelijks merkbaar is (Fast, 2004). 

 

Toepassing 

In 2006 en 2007 is het beoordelingskader toegepast op verschillende ‘knelpunt’-locaties om af te wegen of 

maatregelen genomen moeten worden. Deze locaties waren Amersfoort-Oost, Bilthoven, de Bilt, Driebergen, 

Houten, Leersum, Nieuwegein, Soesterberg, Utrecht-Noord, Utrecht-Schepenbuurt, Utrecht-West en Vianen. 

 

IPO 
Toepassing 

In 2005 is het IPO het project Gezondheid en Milieu gestart. Dit project viel onder het Programma IPO 

Strategische Milieu Agenda (PRISMA). Het PRISMA-project Gezondheid en Milieu beoogde om voor de 

gezamenlijke provincies prioriteiten te stellen voor milieuproblemen met veronderstelde gezondheidseffecten 

en een gezamenlijke strategie te ontwikkelen om deze aan te pakken. De provincies maakten eerst een 

gezondheidskundige rangschikking van de milieuproblemen met behulp van de GES-methode. Vervolgens werd 

het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu toegepast om prioriteiten te stellen. Het beoordelingskader werd 

toegepast op IPO-niveau en in zes provincies (Groningen, Overijssel, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant 

en Limburg). In de provincie Utrecht was het Beoordelingskader al in een eerder stadium toegepast op 

provincie-niveau en op een groot aantal locaties. Ook in Gelderland was het beoordelingskader al in het 

verleden toegepast (Fast, 2008). 

 

Evaluatie 

In de provincie Groningen, Overijssel en Noord-Brabant leidde de toepassing van het beoordelingskader tot 

een andere rangschikking dan die alleen op basis van de omvang en ernst van de gezondheidseffecten was 

gemaakt.  

Het gezamenlijk bespreken van het belang van de milieu- en gezondheidsproblemen door verschillende 

afdelingen van de provincie, de GGD en gemeenten werd als zeer positief ervaren. De milieu- en 

gezondheidsproblematiek wordt over het algemeen als vrij complex gezien en is inzichtelijker geworden door 

vooral de bespreking van alle gezondheidsaspecten. Op deze manier werd ook voor andere beleidsafdelingen 

van de provincie milieu en gezondheid concreet gemaakt en in beeld gebracht. 

Ook de bespreking van de mogelijke maatregelen en vooral de effectiviteit van deze maatregelen is als zeer 

nuttig ervaren.  
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In Noord-Holland heeft de bijeenkomst geleid tot nadere afspraken tot samenwerking met de GGD en in 

Overijssel, Noord-Brabant en Groningen met gemeenten 

Groningen legde de prioriteiten vast in het voorontwerp Provinciaal Omgevingsplan 2009 – 2013 en op basis 

van deze prioriteiten werd in 2010 een Strategie Gezondheid en Milieu opgesteld om de negatieve 

gezondheidseffecten van deze prioritaire problemen aan te pakken. 

In de Overijsselse omgevingsvisie werd een beleidsvariant Veilig en Gezond Overijssel uitgewerkt met behulp 

van de gestelde prioriteiten.  

De provincie Noord-Brabant wilde met de resultaten de besluitvorming over het aanpakken van urgente 

situaties ondersteunen en de resultaten inbrengen in de Bestuurlijke klankgroep, het Brabantpanel en het 

prioriteringsinstrument dashboard. 

 

Provincie Groningen 
Voor de actualisatie van de Strategie Gezondheid en Milieu zijn in 2014 opnieuw met behulp van een verkort 

beoordelingskader in een bijeenkomst prioriteiten gesteld. Dit leidde tot een andere rangschikking van milieu- 

en gezondheidsproblemen dan op basis van de omvang en ernst van de gezondheidseffecten en dan de 

rangschikking die in het IPO-project was gemaakt. 

 

 

 

6. Toepassing op gemeentelijk niveau 

 

Gemeente Bergschenhoek 
Op verzoek van de gemeente Bergschenhoek paste de GGD Rotterdam e.o. de vijf aspecten van het 

beoordelingskader toe op veertien milieuthema’s uit het concept Milieubeleidsplan (Schalekamp, Jochems en 

Woudenberg, 2004). 

Per thema werd voor de vijf aspecten aangegeven of dit aspect van "grote invloed", "invloed", "geringe 

invloed" of "geen invloed" was. Voor de meeste thema’s was het moeilijk om een gedegen kosten-

/batenafweging te maken en kon dit alleen kwalitatief gewaardeerd worden. De baten (gezondheidswinst) zijn 

op kleine schaal vaak moeilijk vast te stellen. Risicoberekeningen zijn meestal gebaseerd op gemiddelde risico’s 

voor de gehele bevolking in Nederland. 

Per thema werd het interventieniveau bepaald: basaal (wettelijk noodzakelijke minimale inspanning), 

bijblijvend (huidige beleidsinzet) en vooruitlopend (meer beleidsinzet).  

In een overzicht werden de belangrijkste argumenten gegeven voor de keuze van de interventieniveaus en 

voor de keuze voor de adviezen over kosteneffectieve maatregelen. 

 

 

Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD´en Brabant-Zeeland 
Bij gemeenten in Noord-Brabant, in regio’s waar de intensieve veehouderij zich actief ontwikkelt en uitbreidt, 

was behoefte aan handvaten hoe ze gezondheidsaspecten konden meewegen bij besluitvorming, bij de 

invulling van het begrip duurzame veehouderij en bij planvorming voor inrichting van het buitengebied. Het 

Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD´en Brabant-Zeeland biedt gemeenten hierbij 

ondersteuning. In 2011 werd besloten om het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu hiervoor in te zetten. 

Met medefinanciering door de provincie Noord-Brabant werd het beoordelingskader in grote lijnen voor 

intensieve veehouderijen ingevuld. Eind 2011 stopte de financiering echter. In 2012 besloten GGD Nederland 

en de Dienst Landelijke Gebied (DLG) een landelijke visie op gezondheid in relatie tot de intensieve veehouderij 

te ontwikkelen en hiervoor het beoordelingskader in te zetten. Eind 2012 verscheen een advies van de 

Gezondheidsraad waarin werd geadviseerd het beoordelingskader te gebruiken om op lokaal niveau de 

verschillende aspecten met belanghebbende partijen te kunnen afwegen en zo beleidsmatig een kwantitatief 
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toetsingskader te kunnen opstellen (Gezondheidsraad, 2012). Het in 2011 in grote lijnen ingevulde 

beoordelingskader werd aangevuld, geactualiseerd en voorgelegd aan deskundigen. Het aldus ingevulde 

beoordelingskader werd op twee workshops besproken. Dit leidde tot enkele aanvullingen van het 

beoordelingskader (Fast en Nijdam, 2013). 

 

 

Gemeente Oss 
 

Toepassing 

Op verzoek van de gemeente Oss heeft Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD’en 

Brabant/Zeeland het beoordelingskader in 2013 toegepast. Met de verschillende partijen in het buitengebied 

wordt een visie ontwikkeld over wat de gezondheidsrisico’s rond veehouderijen in Oss zijn en hoe deze zijn te 

verminderen waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van de verschillende partijen. Hoe groot de 

gezondheidsrisico’s rond intensieve veehouderijen zijn is nog niet helemaal bekend. De wetenschappelijke 

basis om landelijke normen voor te stellen is nog te smal. De Gezondheidsraad adviseerde gemeenten om via 

lokaal maatwerk een beleidsmatige afweging te maken. Daarbij werd de dialoog tussen de gebruikers van het 

buitengebied belangrijk geacht. De Gezondheidsraad adviseerde om hiervoor het beoordelingskader 

Gezondheid en Milieu te gebruiken (Gezondheidsraad, 2012). Het kabinet onderschreef dit. 

De gemeenteraad en het college van de gemeente Oss ondersteunden dit advies. Zij ontwikkelen een visie op 

gezondheidsrisico's rond veehouderijen door te starten met deze dialoog.  

Er is een startnotitie geschreven. Hieraan werd een verkorte populaire versie toegevoegd. In een workshop is 

deze besproken. Op basis van de discussie werd de startnotitie nader ingevuld. Ook werd een verslag van de 

discussie tijdens de workshop geschreven (van den Broek en Broeders, 2013). 

 

Evaluatie 

Het bleek heel belangrijk te zijn wie er aan tafel zit. Er zijn lokale én landelijke mensen nodig. Lokale mensen 

kennen de situatie, landelijke mensen kunnen ideeën inbrengen. Voor allen geldt, dat hun deelname alleen zin 

heeft als ze meedenken en ze niet de hakken in het zand zetten. De Q-koorts heeft in de gemeente Oss diepe 

sporen nagelaten. De emoties liepen dan soms ook hoog op, maar het beoordelingskader werkte goed om de 

problematiek van gezondheid en veehouderijen bespreekbaar te maken. Vanuit de ervaringen met Q-koorts 

(‘dat nooit weer’) werd besproken hoe de organisatiestructuur, signalering en communicatie op bedrijfs-, 

gemeentelijk- en regionaal niveau voor zoönosen, maar ook voor andere aspecten zoals geur en fijn stof 

verbeterd kon worden en wat daar voor nodig was. Het beoordelingskader maakte de vaststelling van 

bijvoorbeeld (afstands)normen niet persé gemakkelijker, maar haalde de argumenten voor of tegen (bepaalde) 

normen wel boven tafel. Het beoordelingskader ondersteunde daarmee de ontwikkeling van een visie hoe met 

gezondheid en veehouderijen om te gaan. 

Door de vele gezondheidskundige aspecten bij intensieve veehouderijen, zoals die van zoönosen, fijn stof, 

endotoxinen, geur en antibiotica resistente bacteriën kostte het invullen en het bespreken van het 

beoordelingskader wel erg veel tijd. 

Het kostte ook veel tijd om de juiste lokale gegevens, zoals het aantal blootgestelden aan verschillende 

geurbelastingklassen, beschikbaar te krijgen voor het beoordelingskader. 

 

 

Gemeente Zevenaar 
Toepassing 

De Dienst Landelijk Gebied (DLG), de GGD Gelderland-Midden, de provincie Gelderland en de ministeries van 

EZ en VWS wilden graag in de praktijk nagaan of het beoordelingskader bruikbaar is om de dialoog met alle 

belanghebbenden te voeren en besluitvorming over intensieve veehouderijen te ondersteunen. In de 

gemeente Zevenaar werd hiervoor een geschikte situatie gevonden. In Zevenaar wordt de verplaatsing van een 
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bedrijf overwogen. Met het beoordelingskader werd de huidige en de beoogde locatie vergeleken aan de hand 

van de aspecten in het beoordelingskader. Dit werd besproken met verschillende partijen uit Zevenaar. 

In 2013 werd een startnotitie en een populaire verkorte versie geschreven en een workshop gehouden (Gld, 

DLG en GGD, 2013a en 2013b) . 

 

Evaluatie 

Deze case was erg emotioneel, vanwege direct betrokkenen (burgers) en een lange geschiedenis met o.a. een 

mediation traject. Hierdoor was er veel wantrouwen bij bewoners, werden de gemeente en de ondernemer in 

het defensief gedwongen, stonden partijen tegenover elkaar en probeerden ze elkaar te overtuigen. Op zo’n 

moment komen landelijk deskundigen nauwelijks aan bod. Soms zette een deelnemer aan de bijeenkomst zijn 

hakken te veel in het zand. Dit frustreerde de dialoog en leverde oneigenlijke argumenten. Het was soms lastig 

om meningen, expert judgements en onderbouwde feiten te onderscheiden.  

Maar uiteindelijk werkte het beoordelingskader toch goed: alle informatie kwam op tafel, werd gedeeld en 

besproken, de bewoners voelden zich gehoord, alle ‘ruis’ over gezondheidseffecten was er uitgehaald (de 

onderbuikgevoelens gescheiden), de belangrijkste argumenten werden op een rijtje gezet en, ook belangrijk, er 

was gekeken of er extra maatregelen mogelijk zijn als er voor verplaatsing gekozen wordt. 

De gemeente kon op basis hiervan een besluit nemen over de verplaatsing. Toch wilde de gemeente weten of 

de GGD akkoord zou gaan met de verplaatsing van het bedrijf omdat er enkele woningen liggen binnen de door 

de GGD geadviseerde minimum aan te houden afstand. De GGD gaf aan, dat als de gemeente officieel om 

advies vraagt dit gegeven kan worden op basis van de informatie die verzameld en in de werksessie besproken 

is.  

Ook hier vergde het vergaren van de juiste informatie en het invullen en bespreken van het beoordelingskader 

veel tijd, omdat er veel gezondheidsaspecten een rol spelen. 

Geconstateerd werd, dat het om een complexe materie gaat, waar nog veel onzekerheden over risico’s zijn. 

Het beoordelingskader kan alleen die onzekerheden beschrijven, maar er geen oordeel over geven. Maar een 

besluit van het bevoegd gezag op basis van een ingevuld beoordelingskader zal altijd discussie kunnen 

opleveren. 

 

 

 

7. Evaluatie 

 
Inhoud 

 

Positief 

 Er komt duidelijkheid over de feiten: hoeveel zieken zijn er, hoe groot is het risico, hoe effectief zijn 

maatregelen, hoe groot zijn de kosten; 

 Er wordt duidelijk welke informatie ontbreekt, maar een bepaalde mate van onzekerheid, bijvoorbeeld over 

hoe groot de risico’s, blijft bestaan; 

 Met het beoordelingskader kan het probleem gestandaardiseerd en overzichtelijk integraal beschreven 

worden. 

 

Maar: 

 Het kost over het algemeen vrij veel tijd en moeite om de juiste informatie beschikbaar te krijgen. Vooral 

gegevens over de hoogte en omvang van de blootstelling en het aantal zieken of mensen met klachten 

moeten nog gegenereerd worden, maar zijn noodzakelijk voor een goede afweging; 

 Er is soms veel discussie over de precieze beantwoording van de vragen over de mate en ernst van de 

gezondheidseffecten en de risico’s; 
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 Een aantal vragen wordt nauwelijks beantwoord, omdat het ontbreekt aan informatie. Dit zijn vooral de 

vragen over wat de kosten (van ziekte) zijn bij ongewijzigd beleid, hoeveel men er voor over heeft en hoe 

dit zich verhoudt tot andere vormen van gezondheidswinst (V1, V2 en V4); 

 Als er veel gezondheidsaspecten zijn, zoals bij intensieve veehouderijen, is het beoordelingskader erg 

uitgebreid en kost de bespreking er van erg veel tijd. 

 

Aanbevelingen 

 Er zijn geen vragen bijgekomen, in de discussie vallen soms wel vragen af, omdat ze bij de betreffende case 

geen rol spelen; 

 Subvragen over hoogrisicogroepen, zoals voorgesteld door de Gezondheidsraad, zijn in geen enkele casus 

gesteld. Er is meestal geen informatie over het aantal blootgestelden en zieken en of deze aantallen in de 

toekomst veranderen gespecificeerd naar risicogroep. Deze subvragen kunnen dus over het algemeen niet 

worden beantwoord. Er is één vraag waarin gevraagd wordt naar welke risicogroepen er zijn (II3). Het 

antwoord op deze vraag blijkt van invloed te zijn op de besluitvorming. Door deze ene vraag lijkt voldoende 

rekening gehouden te kunnen worden met hoogrisicogroepen. 

 

 

 

Dialoog 

 

Positief: 

 Juist het expliciet benoemen van zachte waardegeladen criteria maakt de discussie over de harde gegevens 

zuiver; 

 Het beoordelingskader structureert de discussie 

 Het wordt duidelijk waar de belangrijkste verschillen van mening zitten; 

 Het gezamenlijk bespreken van de milieu- en gezondheidsproblemen door verschillende afdelingen binnen 

een provincie of gemeente en stakeholders wordt als zeer positief ervaren. De milieu- en 

gezondheidsproblematiek wordt over het algemeen als vrij complex gezien en wordt inzichtelijker. Het 

stimuleert de samenwerking en het samen zoeken naar extra maatregelen. 

 

Maar: 

 Deelnemers aan de discussie moeten mee willen denken; 

 De emoties lopen soms behoorlijk op, waardoor het moeilijk is om emoties en meningen te scheiden van 

feiten en iedereen ‘ aan tafel te houden’; 

 Sommige deelnemers aan de discussie denken, dat ze het met de hele tekst van het beoordelingskader eens 

moeten zijn en haken af. Ze moeten er echter voor zorgen dat de aspecten, waarvoor zij deskundig zijn, 

goed in het beoordelingskader komen te staan; 

 Sommige deelnemers aan de discussie denken, dat ze het met elkaar eens moeten worden over het besluit, 

maar het gaat er om, dat alle argumenten voor en tegen duidelijk worden. Het besluit is voorbehouden aan 

het bevoegd gezag. 

 

Aanbevelingen 

 Besteed aandacht aan verwachtingsmanagement, zodat het doel van het bespreken van het 

beoordelingskader in een workshop duidelijk is en elke deelnemer weet wat er van hem of haar verwacht 

wordt; 

 Meestal is een ingevuld beoordelingskader erg uitgebreid. Voor een discussie in een workshop is een 

verkorte populaire versie nodig. 
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Ondersteuning besluitvorming 

 

Positief: 

 Het beoordelingskader faciliteert de discussie hoe om te gaan met risico’s; 

 Het bevoegd gezag kan met het ingevulde beoordelingskader en een verslag van de argumenten voor en 

tegen een besluit nemen en onderbouwen over: 

o het nemen van maatregelen 

o het stellen van prioriteiten 

 

Maar: 

 Het beoordelingskader maakt het nemen van het besluit niet persé gemakkelijker, maar haalt de 

argumenten voor of tegen een bepaald besluit wel boven tafel.  

 

Aanbevelingen: 

 De Gezondheidsraad beveelt in haar advies over het beoordelingskader aan dit uit te breiden met een 

multicriteria-analyse (MCA) of andere beslissingsondersteunende methodiek (Gezondheidsraad, 2004). De 

ervaringen met de toepassing van het beoordelingskader geven hierover het volgende aan: 

o Voor een MCA moeten vragen uit het beoordelingskader samengevoegd worden en er een 

weging aangegeven worden, maar veel vragen zijn lastig te kwantificeren; 

o Aan het samenvoegen van aspecten en daar een weging aan geven liggen normatieve keuzes 

ten grondslag (zie ook Bijlage 2). De meerwaarde van het beoordelingskader is juist dat de 

verschillende aspecten ‘uit elkaar worden getrokken’ en expliciet aan de orde worden 

gesteld; 

o Het met verschillende stakeholders voeren van de discussie over de uit elkaar getrokken 

aspecten en een, kwalitatieve, weging van aspecten wordt juist waardevol gevonden; 

o De uiteindelijke afweging is voorbehouden aan het bevoegd gezag; 

o Het bevoegd gezag blijkt in staat te zijn deze afweging te maken op basis van een ingevuld 

beoordelingskader en een verslag van de discussie over het beoordelingskader en een besluit 

te nemen en te onderbouwen. Er is geen behoefte gevoeld of geuit aan een uitbreiding met 

een MCA. 

 

 

 

8. Conclusies 
 Het beoordelingskader stelt het bevoegd gezag in staat onderbouwd en transparant een besluit te nemen 

over het treffen van maatregelen of het prioriteren van milieu en gezondheidsproblemen, omdat alle 

aspecten en argumenten voor en tegen helder op een rij worden gezet; 

 Het beoordelingskader maakt het nemen van het besluit niet per definitie eenvoudiger; 

 Voor de besluitvorming is geen uitbreiding met een multicriteria analyse nodig; 

 Over een aantal vragen over kosten en baten is onvoldoende informatie beschikbaar; 

 Er hoeven geen extra (sub)vragen over hoogrisicogroepen gesteld te worden; de vraag over welke 

risicogroepen er zijn is voldoende; 

 De discussie in een workshop met verschillende stakeholders is erg waardevol, omdat zij met elkaar in 

gesprek komen, de complexe milieu en gezondheidsproblematiek bespreekbaar en inzichtelijk wordt 

gemaakt en samen gezocht kan worden naar extra maatregelen. 
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9. Aanbevelingen 
 Besteed aandacht aan verwachtingsmanagement, zodat duidelijk is dat: 

o  een workshop niet als doel heeft dat iedereen het met elkaar eens wordt, maar dat de verschillende 

argumenten in beeld worden gebracht; 

o het besluit voorbehouden is aan het bevoegd gezag; 

 Overweeg het schrijven van een korte populaire versie van het beoordelingskader voor de discussie op een 

workshop 

 Vooral naar de inzet van het beoordelingskader voor intensieve veehouderijen is een toenemende vraag. 

Het is o.a. onduidelijk hoe het beoordelingskader toegepast moet worden, welke voorbereiding vereist is, 

welke lokale gegevens nodig zijn, hoe de discussie op een workshop is te faciliteren, welke deelnemers 

zinvol zijn om er bij uit te nodigen of welke producten het op levert. Overweeg het opstellen van een 

handleiding of werkwijzer. 
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Bijlage 1 Het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu 
 

 

Beoordelingskader Gezondheid en Milieu 
 

I 
Omvang 

gezondheidsschade 

II 
Ernst 

gezondheidseffecten 

III 
Waardering 

Van 
Effecten of 
risico’s 

IV 
Interventie: 

Mogelijkheden of 
noodzaak 

V 
Kosten en Baten 

I1. Hoeveel mensen 
worden er 
blootgesteld? 
 

II1. Om welke ziekten of 
klachten gaat het, wat is 
bekend over de effecten 
van deze vorm van 
blootstelling? 

III1. Bedreigt het 
risico het gevoel 
van veiligheid. 
 

IV1. Noodzaken 
(Europese) normen of 
voorschriften tot 
interventie? 
 

V1. Wat zijn de 
kosten bij ongewijzigd 
beleid? 
 

I2. Hoeveel mensen 
worden ziek of krijgen 
klachten? 
 

II2. Welke 
gezondheidseffecten 
brengen omwonenden of 
gedupeerden zélf in 
verband met de 
blootstelling? 
 

III2. Is het risico 
vrijwillig en/of 
beheersbaar? 
 

IV2. Is interventie 
mogelijk? 
- bij bron of 
ontvanger 
- op Europees, 
nationaal, regionaal, 
lokaal niveau 
- economisch, 
technisch, ruimtelijk, 
subsidies, juridisch, 
voorlichting 

V2. Is bekend hoeveel 
men over heeft voor 
maatregelen? 
 

I3. Kan dit aantal in de 
toekomst veranderen? 
 

II3. Bij wie 
(risicogroepen?) treden 
de gezondheidseffecten 
op? 
 

III3. Zijn er andere 
redenen waarom 
het risico door 
sommigen als 
onacceptabel 
wordt beschouwd? 

IV3. Welke instanties 
zijn verantwoordelijk 
voor interventie 
maatregelen? 
Welke worden 
bepleit? 

V3. Wat kosten 
maatregelen om 
het risico te 
vermijden of te 
beperken? 
 

I4. Ligt het risico boven 
het maximaal 
toelaatbare geachte 
niveau? 
 

II4. Wanneer treden 
gezondheidseffecten 
op? (periodiek, 
incidenteel, permanent) 

 
 

IV4. Hoe effectief zijn 
deze in theorie m.b.t. 
verlaging van 
blootstelling of 
voorkomen van 
ziekte? 

V4 Hoe verhoudt zich 
dat tot andere 
vormen van 
gezondheidswinst? 
 

I5. Hoe zeker is het 
verband tussen 
blootstelling en 
gezondheidseffecten? 
 

II5. Is behandeling 
mogelijk? 

 IV5. Hoe effectief zijn 
ze in de praktijk, op 
wat voor termijn zijn 
er resultaten, hoe 
groot is de 
fraudedruk, is 
handhaving mogelijk? 

V5. Hebben de 
maatregelen 
gewenste gevolgen 
op andere 
beleidsterreinen? 
 

I6. Hoe groot is de 
bijdrage van de 
blootstelling aan het 
totale aantal 
ziektegevallen? 

  IV6. Is er 
maatschappelijke of 
politieke druk of is die 
te verwachten? 

V6. Hebben de 
maatregelen 
ongewenste gevolgen 
op andere 
beleidsterreinen? 
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Bijlage 2 Een beschouwing over het gebruik van DALYs in het 

beoordelingskader 
 

Uit het Beoordelingskader over het nachtelijk geluid van vliegverkeer rond Schiphol en slaapverstoring (Fast, 

2004): 

Het aantal DALYs van het nachtelijk geluid in de omgeving van Schiphol wordt vrijwel volledig door de ervaren 

slaapverstoring bepaald. Hierdoor is de meerwaarde van het gebruik van DALYs voor dit beoordelingskader 

beperkt, omdat juist de winst van deze methode is, dat verschillende soorten gezondheidseffecten opgeteld 

kunnen worden. 

Door het gebruik van DALYs wordt een grote onzekerheid geïntroduceerd, omdat door de variatie in de 

wegingsfactor (hoe ernstig is ervaren slaapverstoring?) de bandbreedte in aantallen DALYs groot is (0 – 3.000). 

Het aantal DALYs is daarmee slechts een indicatie.  

De Gezondheidsraad geeft aan dat gezien de onzekerheden in de schattingen van het aantal DALYs de effecten 

van nachtelijk geluid op gezondheid en welbevinden slechts met grote omzichtigheid met andere 

gezondheidseffecten vergeleken kan worden. Er is grote behoefte aan een zelfde meetlat waarlangs geheel 

verschillende gezondheidseffecten gelegd kunnen worden. De DALYs methode lijkt hiervoor veelbelovend te 

zijn. Er is echter nog discussie over of en onder welke voorwaarden deze methode voor milieugerelateerde 

effecten zoals hinder toegepast kan worden en over de waarde van de verschillende parameters, waaronder de 

wegingsfactoren. De Hollander geeft aan dat aan de DALYs-methode impliciet normatieve keuzes ten grondslag 

liggen en men zich daar goed rekenschap van moet geven. Zo levert in principe bijvoorbeeld het sterven van 

één kind (van 5 jaar) ongeveer evenveel DALYs als het vroegtijdig (één jaar eerder) overlijden van 70 ouderen. 

Hierin zitten enkele factoren besloten, zoals de aard en leeftijd van een risicogroep en het aantal mensen dat 

getroffen wordt. Het zijn juist deze factoren, die het beoordelingskader poogt ‘uit elkaar te trekken’ en expliciet 

aan de orde te stellen. 

 


	1. Ontwikkeling van het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu
	2. Advies van de Gezondheidsraad over het beoordelingskader
	3. Gezondheidsraad advies over extra subvragen over hoogrisicogroepen
	4. Toepassing op landelijk niveau
	5. Toepassing op provinciaal niveau
	6. Toepassing op gemeentelijk niveau
	7. Evaluatie
	8. Conclusies
	9. Aanbevelingen
	10. Referenties
	Bijlage 1 Het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu
	Bijlage 2 Een beschouwing over het gebruik van DALYs in het beoordelingskader

