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Een gezonde leefomgeving in de provincie 

 

Aanleiding 

De provincies hebben in IPO-verband ambities geformuleerd als onderdeel van de IPO-Meerjarenagenda (MJA) 

voor de huidige collegeperiode. Hiervoor zijn zes prioritaire thema’s benoemd. Het thema “Milieu en 

Gezondheid” maakt hier nog geen onderdeel van uit. Het milieubeleid is in principe wel gericht op het 

beschermen van de gezondheid, maar met de Omgevingswet komt gezondheid nadrukkelijker naar voren 

bijvoorbeeld als afwegingsgrond voor het bepalen van normen. Het IPO wil daarom in een korte verkenning in 

beeld gebracht hebben wat de provincies moeten en kunnen doen voor een gezonde leefomgeving. Op basis 

daarvan wil het IPO zich laten adviseren over of en hoe het thema “Gezonde Leefomgeving” aan de 

Meerjarenagenda kan worden toegevoegd. 

 

 

Wat is een gezonde leefomgeving 

Een van de belangrijkste doelen van de nieuwe Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een 

veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Door veel partijen, zoals het RIVM en GGD’en, wordt een gezonde 

leefomgeving als volgt breed gedefinieerd.  

Er is een gezonde leefomgeving als: 

1. de druk op gezondheid door omgevingsfactoren zoals geluid, lucht, geur en externe veiligheid zo laag 

mogelijk is; 

2. de kwaliteit van de fysieke omgeving als prettig wordt ervaren en bijdraagt aan de feitelijke en ervaren 

gezondheid; 

3. de fysieke omgeving uitnodigt tot gezond gedrag. 

Het gaat hiermee niet alleen om een omgeving die inwoners beschermt tegen negatieve effecten van de 

milieukwaliteit, maar ook om een omgeving die de gezondheid van inwoners bevordert. Deze definitie sluit ook 

aan bij de definitie van de WHO van gezondheid waarin gezondheid niet slechts de afwezigheid van ziekte is, 

maar een toestand van volledig lichamelijk, mentaal en sociaal welbevinden. 

In het milieubeleid zijn voor milieufactoren normen of grenswaarden opgesteld. Voor veel milieufactoren geldt 

echter, dat deze normen niet volledig beschermen tegen negatieve effecten op de gezondheid. Ook onder de 

normen of grenswaarden kunnen gezondheidseffecten optreden. Dit geldt bijvoorbeeld voor fijn stof, maar ook 

voor geluid en geur. Wordt in een omgeving aan alle milieunormen voldaan, dan hoeft er nog geen (meest) 

gezonde leefomgeving te zijn.  

Voor een gezonde leefomgeving is het dan ook niet voldoende om alleen te kijken naar wat de provincies 

moeten doen om te voldoen aan deze normen of grenswaarden. Van belang is vooral om de mogelijkheden te 

onderzoeken die er zijn om de milieubelasting zo laag mogelijk en onder de normen te krijgen en te houden en 

daarmee een zo gering mogelijke ziektelast en zo hoog mogelijk welbevinden en ervaren gezondheid.  

De Omgevingswet biedt hiervoor mogelijkheden, onder andere door het vaststellen van omgevingswaarden 

voor milieufactoren, die lager zijn dan de normen. Ook kan gezondheid betrokken worden bij een 

afwegingsgrond voor bijvoorbeeld het verlenen van omgevingsvergunningen of het toedelen van functies aan 

locaties. Maar ook de huidige wetgeving biedt kansen om de leefomgeving gezonder te maken, bijvoorbeeld 

door het stellen van gebiedsgerichte normen voor de geurbelasting of vast te leggen dat gezondheid in een 

vroeg stadium bij ruimtelijke ontwikkelingen meegenomen en meegewogen wordt. 
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Verkenning 

In een korte verkenning is nagegaan wat de provincie moet en kan doen aan een gezonde leefomgeving.  

Wat de provincie moet doen is in wet- en regelgeving vastgelegd. Voor deze verkenning is uitgegaan van de 

huidige wetgeving en van de Omgevingswet. Voor de huidige (veelal sectorale) wetgeving op het terrein van 

een gezonde leefomgeving is vooral geput uit het Handboek Gezondheidseffectscreening (conceptversie 2017). 

Het gaat vooral om normen en programmaplichten, die veelal in grote lijnen worden opgenomen in de 

Omgevingswet. Voor de Omgevingswet is vooral informatie gehaald uit de Handreiking omgevingsverordening 

van het IPO. Het voorstel Omgevingswet is op 22 maart 2016 in de Eerste Kamer aangenomen. Er zijn vier 

bijbehorende AMvB’s1, die nog niet definitief zijn vastgesteld. De Omgevingswet en de AMvB’s worden op 1 

januari 2021 van kracht. Het is goed mogelijk, dat er nog wijzigingen in de vier AMvB’s worden aangebracht.  

 

Om na te gaan wat de provincie kan doen aan een gezonde leefomgeving zijn gesprekken gevoerd met 

beleidsmedewerkers van zeven provincies die op dit terrein werkzaam zijn. Ook is een gesprek gevoerd met 

een medisch milieukundige van een GGD en een secretaris van de Commissie MER.2 Geïnventariseerd is of en 

op welke wijze strengere normen worden gehanteerd, welke programma’s of activiteiten ontwikkeld zijn en 

welke instrumenten ingezet worden voor een gezondere leefomgeving. 

De provincies zijn echter maar voor een deel van de bronnen van milieubelasting en voor de inrichting van de 

leefomgeving bevoegd om beleid, toezicht en handhaving uit te voeren. Alleen in samenwerking met andere 

overheden en andere partijen kan gewerkt worden aan een gezonde leefomgeving in de provincie. Reden 

waarom ook de (succesvolle) mogelijkheden en strategieën voor samenwerking geïnventariseerd zijn.  

 

De korte verkenning heeft geresulteerd in een groot overzicht van de verplichtingen en vooral ook van de 

mogelijkheden die de provincie heeft om de druk op gezondheid door omgevingsfactoren te verlagen en de 

gezondheid van inwoners te bevorderen. Het is zeker geen compleet overzicht, omdat door de tijdsdruk niet 

met alle provincies gesprekken gevoerd konden worden en de mogelijkheden in de provincies waar wel mee 

gesproken is niet uitputtend zijn geïnventariseerd. Het overzicht kan aangevuld worden en als inspiratie dienen 

voor provincies die een gezondere leefomgeving nastreven.  

 

                                                                 
1 De vier AMvB’s van de Omgevingswet: 

 Het omgevingsbesluit geeft alle details over het aanvragen van vergunningen, toezicht en handhaving en de 
regels voor instrumenten zoals de milieueffectrapportage.  

 Het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl) geeft normen voor het handelen van de bestuursorganen, bevat 
regels over omgevingswaarden en bijvoorbeeld instructieregels voor omgevingsplannen, beoordelingsregels 
voor omgevingsvergunningen etc. 

 Het Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) Bevat algemene regels voor burgers en bedrijven over 
milieubelastende activiteiten. Het Activiteitenbesluit is hierin opgenomen. 

 Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) geeft algemene regels voor burgers en bedrijven over 
bouwactiviteiten als opvolger van het huidige Bouwbesluit. 

Naast deze 4 besluiten zijn aanvullingswetten, onder andere voor geluid, in voorbereiding. Deze 
onderwerpen zijn nog in discussie en krijgen gedurende de invoering van de Omgevingswet hun beslag. 

2 Provincie Noord Holland, Karin van Hoof 
Provincie Brabant, Ton Brok, Richard Dumont, Edwin Weijtmans 
Provincie Gelderland, Dick Corpel 
Provincie Overijssel, Wijcher Wolbers 
Provincie Groningen, Wendy Veenstra, Hans Roelofs 
Provincie Zuid Holland, Jan Harm Brouwer 
Provincie Utrecht, Marieke Theeuwen 
GGD Gelderland Midden, Peter van den Hazel 
Commissie MER, Roel Meeuwsen 
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Wat moet de provincie doen aan een gezonde leefomgeving 

De provincie heeft op grond van de huidige wet- en regelgeving en de Omgevingswet een aantal verplichtingen 

voor een gezonde leefomgeving. Deze hebben vooral betrekking op het beschermen tegen nadelige effecten 

van de milieukwaliteit. De verplichtingen bestaan uit het hanteren van (wettelijke) normen, een plicht om 

programma’s of actieplannen op te stellen en om instrumenten in te zetten.  

 

Normen 

Zowel de huidige wetgeving als de Omgevingswet schrijft voor, dat provincies er voor moeten zorgen, dat 

voldaan wordt aan grenswaarden op locaties of voor activiteiten waar de provincie bevoegd gezag is, 

bijvoorbeeld langs provinciale wegen en rond bedrijven. Ook moeten emissie-eisen bij het verlenen van 

omgevingsvergunningen gehanteerd worden.  

 

Programma’s en activiteiten 

Verplichte programma’s en actieplannen, zoals het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL) en het 

Actieplan geluid, zijn vooral gericht op het nemen van maatregelen bij dreigende overschrijding van de 

grenswaarden. In stiltegebieden moet geluidhinder voorkomen of beperkt worden.  

 

Instrumenten 

Monitoring moet ingezet worden vooral om hoge belastingen en overschrijdingen van normen in beeld te 

brengen, zodat op basis hiervan beleid kan worden ontwikkeld. Voor bepaalde plannen en programma’s is er 

een plicht om met een milieueffectrapportage (m.e.r.) de milieugevolgen van een plan in beeld te brengen 

voordat er een besluit over wordt genomen.  

Met de Omgevingswet moet de provincie een omgevingsvisie opstellen, die gericht is op een gezonde en veilige 

leefomgeving en die ingaat op de samenhang tussen onder meer ruimte, milieu, infrastructuur en gezondheid. 

Voor de omgevingsvisie moet worden aangegeven hoe burgers en andere partijen bij de voorbereiding zijn 

betrokken (participatie). 

 

 

Wat kan de provincie doen aan een gezonde leefomgeving 

Uit de gesprekken met de provincies komt, dat de provincies veel mogelijkheden hebben en ook benutten om 

de gezondheid van de inwoners te beschermen, maar ook om die te bevorderen.  

 

Normen  

Om de druk op de gezondheid door milieufactoren te verlagen kunnen in de huidige wetgeving en in de 

Omgevingswet scherpere normen worden vastgesteld. Zo heeft bijvoorbeeld de provincie Noord-Brabant 

gebiedsgerichte normen voor de cumulatieve geurhinder en geurbelasting in de Verordening Ruimte 

opgenomen. Provincie Groningen heeft in samenwerking met gemeenten en bedrijven gebiedsgerichte 

(cumulatieve) normen vastgesteld waarbij rekening gehouden is met gezondheid. Ook zijn in een beleidsregel 

VTH strengere eisen gesteld aan de emissie door bij vergunningaanvragen in principe de meest strenge kant 

van de prestatierange van de Best Beschikbare Technieken (BBT) voor te schrijven.  

In de Omgevingswet is de gebiedsgerichte coördinatie expliciet aan de provincie opgedragen. Het is voor 

provincies mogelijk om omgevingswaarden vast te stellen voor een locatie of gebieden. 

Milieukwaliteitsnormen kunnen opgenomen worden voor functies of activiteiten. Ook kunnen functies 

toegedeeld worden aan locaties.  

 

Programma’s en activiteiten 

Er wordt een groot aantal programma’s en activiteiten ontwikkeld, veelal in samenwerking met andere 

partijen.  
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Strategische programma’s ‘gezonde leefomgeving’ worden opgesteld, bijvoorbeeld om de milieu en 

gezondheidssituatie in beeld te brengen en op basis daarvan ambities en prioriteiten voor het beleid en 

activiteiten vast te stellen.  

Programma’s en activiteiten worden opgezet om gezondheid te verankeren in provinciale beleidsterreinen, 

zoals mobiliteit, milieu, ruimte, natuur, recreatie en landschap, om zo de milieubelasting verder terug te 

kunnen dringen en de gezondheid van de inwoners te bevorderen.  

Verschillende provincies stimuleren onderzoeksprogramma’s naar (innovatieve) interventie en 

sturingsmogelijkheden voor luchtkwaliteit, geluid en geur (veehouderijen) en ondersteunen bijvoorbeeld 

gemeenten en ondernemers om de milieukwaliteit verder te verbeteren.  

Er zijn activiteiten om in de verplichte programma’s zoals het Actieplan Geluid en dat in het kader van het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) meer gezondheid te brengen.  

 

Instrumenten  

Er zijn veel (wettelijke) instrumenten die ingezet kunnen worden voor een gezonde leefomgeving. Provincies 

maken nu voor het vaststellen van scherpere normen gebruik van instrumenten die zij vanuit hun milieu- en 

ruimtelijke ordeningstaak tot hun beschikking hebben, zoals het Milieuplan of de Verordening Ruimte. Op basis 

van de Omgevingswet kunnen de normen worden vastgelegd in de Omgevingsverordening.  

In de Omgevingswet kan met het instrument de Omgevingsvisie expliciet aandacht gegeven worden aan 

gezondheid. Vanuit ambities voor een zo gezond mogelijke leefomgeving kunnen concrete doelstellingen 

worden uitgewerkt en gezondheid expliciet gekoppeld worden aan andere thema’s zoals mobiliteit, energie, 

klimaat en groen.  

Instrumenten, zoals m.e.r. procedures en monitoringsinstrumenten als Gezondheidseffectscreening (GES) of de 

Gelderse Gezondheidswijzer worden o.a. gebruikt om gezondheid expliciet mee te kunnen nemen en af te 

kunnen wegen bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Instrumenten worden ook ingezet om participatie te faciliteren. Participatie wordt ingezet om bijvoorbeeld 

ambities voor een gezonde leefomgeving samen te formuleren, oplossingen te bedenken, kennis op te doen en 

te delen en voor een dialoog. Voorbeelden hiervan zijn de omgevingsdialoog bij veehouderijen en 

omwonenden en een geur-app die wordt ontwikkeld, zodat inwoners geuren kunnen melden en direct kunnen 

communiceren met het bedrijf dat deze geur verspreidt. 

 

Samenwerking 

In samenwerking met een groot aantal partijen, zoals gemeenten, GGD’en, waterschappen, bedrijfsleven, 

kennisinstituten, natuurorganisaties of de zorgsector, wordt gewerkt aan een gezonde leefomgeving in de 

provincie. Kennis over een gezonde leefomgeving en de mogelijke sturingsmogelijkheden wordt opgedaan en 

gedeeld. Zo werkt de provincie Noord-Brabant met gemeenten, waterschappen, kennisinstituten en 

universiteiten samen in de Brabantse Health Deal om er voor te zorgen dat mensen in de toekomst gezond 

kunnen leven in een gezonde, economische vitale omgeving. Provincie Groningen werkt in de Eemsdelta samen 

met gemeenten en het havenbedrijf. In een samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over 

aangescherpte normen. Provincie Noord-Holland werkt samen met de zorgsector en natuurorganisaties om 

kennis op te doen over een gezond landschap en inwoners bewust te maken en te stimuleren om activiteiten in 

het groen te ondernemen om gezond te blijven of gezonder te worden.  

 

 

Uitkomsten verkenning  

Overzicht van mogelijkheden 

De korte verkenning heeft geresulteerd in een groot overzicht van wat de provincie moet en kan doen aan een 

gezonde leefomgeving. Wat de provincie moet doen heeft vooral betrekking op het beschermen tegen 

nadelige effecten van de milieukwaliteit door het hanteren van (wettelijke) normen, een plicht om 

programma’s of actieplannen op te stellen en om een aantal instrumenten in te zetten. Voor een gezonde 
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leefomgeving is het vooral van belang om de mogelijkheden te onderzoeken die er zijn om de milieukwaliteit te 

verbeteren en de gezondheid te bevorderen. Uit de korte verkenning blijkt, dat provincies heel veel 

mogelijkheden hebben en ook benutten voor een gezonde leefomgeving. Er worden scherpere normen 

gesteld, programma’s en activiteiten ontwikkeld, instrumenten ingezet en samengewerkt met een groot aantal 

partijen om de gezondheid te beschermen en te bevorderen. Met de Omgevingswet kan in grote lijnen van 

dezelfde mogelijkheden gebruikt gemaakt worden. Voor het stellen van normen en bijvoorbeeld het 

expliciteren van gezondheid in provinciaal beleid in een omgevingsvisie zijn de mogelijkheden verruimd.  

 

Overzicht completeren van wat de provincie kan doen aan een gezonde leefomgeving  

De provincies maken op verschillende manieren gebruik van de mogelijkheden die er zijn voor een gezonde 

leefomgeving en geven hier op verschillende manieren invulling aan. Ze geven wel aan, dat het vaak een flinke 

zoektocht is om na te gaan hoe normen zijn te stellen, welke instrumenten werken en welke programma’s op 

te zetten zijn en op welke wijze samenwerking kan worden aangegaan. Er is behoefte aan een overzicht van 

alle mogelijkheden. De korte verkenning wordt als eerste aanzet gezien. Provincies pleiten er voor om dit 

overzicht aan te vullen door de mogelijkheden verder te inventariseren bij de provincies waarmee al wel en 

waarmee nog niet gesproken is. Bij een overzicht van alle mogelijkheden kan een provincie inspiratie opdoen 

en zelf bepalen van welke mogelijkheden gebruik gemaakt gaat worden.   

 

Sturingsmogelijkheden Omgevingswet 

Er is enige ervaring met het vaststellen van scherpere normen op basis van de huidige wet- en regelgeving. De 

Omgevingswet geeft de provincie hiervoor meer sturingsmogelijkheden. Provincies hebben nog veel vragen 

over in welke situaties en op welke wijze deze sturingsmogelijkheden het beste toegepast kunnen worden. De 

provincies geven aan behoefte te hebben aan een overzicht van de voors en tegens, de haalbaarheid en de 

(juridische) houdbaarheid van het bepalen van (cumulatieve) omgevingswaarden, milieukwaliteitsnormen, 

functietoedeling aan locaties en strengere eisen bij vergunningverlening. Hiermee wordt duidelijk wanneer en 

op welke wijze deze sturingsmogelijkheden ingezet kunnen worden en kunnen de provincies zich beter 

voorbereiden op de Omgevingswet. 

 

Samen mogelijkheden onderzoeken om de luchtkwaliteit te verbeteren 

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt samengewerkt met het rijk en 

gemeenten, om overschrijdingen van de Europese eisen voor luchtkwaliteit aan te pakken. Door verschillende 

provincies wordt gepleit voor een dergelijke samenwerking, aangevuld met andere partijen zoals 

kennisinstituten en GGD, waarin de mogelijkheden om de luchtkwaliteit verder te verbeteren op lokaal, 

regionaal en landelijk niveau worden geïnventariseerd. Als de effectiviteit, maar ook de effecten op andere 

aspecten, zoals geluid, energie en verkeersveiligheid, en de kosten en baten bepaald worden, kunnen 

provincies maatregelen beter afwegen. Er wordt ook voor gepleit om de in de verschillende provincies 

opgedane kennis over de effectiviteit en kosten en baten van maatregelen voor geluid en geur uit te wisselen 

en te bundelen en hierin samen te werken.   

 

Platform voor uitwisseling kennis, ervaring en best-practices 

Door provincies wordt aangegeven, dat vaak onduidelijk is hoe bijvoorbeeld gezondheid het beste verankerd 

kan worden in het provinciaal beleid of hoe gezondheid in de omgevingsvisie handen en voeten gegeven kan 

worden. Er zijn ook vragen over op welke manieren in een gebied afspraken met andere partijen kunnen 

worden gemaakt over strengere normen, vergunningverlening of een pakket van maatregelen en  over wat de 

rol van de provincie is.  

De beleidsmedewerkers van verschillende provincies bevragen elkaar nu alleen ad-hoc. Contacten dateren nog 

deels uit het circa tien jaar geleden lopende IPO-project PRISMA Gezondheid en Milieu of ontstaan naar 

aanleiding van concrete ontwikkelingen zoals de samenwerking rondom het verbod voor het ontgassen te 

water van binnenvaartschepen. Ook bespreekt een aantal provinciemedewerkers via het Netwerk Maak 
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Ruimte voor Gezondheid op ad-hoc basis hoe gezondheid in vergunningverlening ingebracht kan worden (meer 

doen dan wettelijk voorgeschreven is).  

Er is daarom behoefte bij de beleidsmedewerkers van de verschillende provincies aan een platform, waar 

structureel kennis en ervaring uitgewisseld kan worden over de wijze waarop de provincie concreet een 

gezonde leefomgeving kan bevorderen. Door het delen van ‘best-practices’ kan zicht gekregen worden op 

bijvoorbeeld programma’s, instrumenten of maatregelen die werken en kan inspiratie worden opgedaan. Bij 

provincie-overschrijdende milieubelasting kan overlegd worden, zodat zogenaamde waterbedeffecten 

voorkomen kunnen worden. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij luchtkwaliteit (bijvoorbeeld het verbieden 

van ontgassen van binnenvaartschepen) of bij een stop op de uitbreiding van geitenbedrijven. Als aangehaakt 

wordt bij het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid kan informatie en aansprekende voorbeelden geplaatst 

worden op de website van het netwerk. Samengewerkt kan worden met andere professionals uit het netwerk 

van GGD’en, kennisinstituten, universiteiten, het rijk en gemeenten, die zich bezig houden met een gezonde 

leefomgeving. 

 

Overzicht van wat de provincie moet en kan doen voor een gezonde leefomgeving 

In de bijlage is het concrete resultaat gegeven van de korte verkenning naar wat de provincie moet en kan 

doen voor een gezonde leefomgeving. Dit overzicht is niet compleet. Het is gebaseerd op gesprekken met 

zeven provincies. Ook in die gesprekken is de inventarisatie van mogelijkheden die de provincie heeft niet 

uitputtend geweest.  

In het overzicht is beschreven wat de provincies moeten en kunnen doen voor de: 

 Gezonde leefomgeving algemeen 

 Bescherming van de gezondheid uitgesplitst naar: 

o Luchtkwaliteit 

o Geluid 

o Geur 

o Externe veiligheid 

o Klimaat (hittestress) 

 Bevordering van de gezondheid 

Telkens is aangegeven welke verplichtingen en welke mogelijkheden er zijn in de huidige wet- en regelgeving 

en de Omgevingswet voor het stellen van scherpere normen, het ontwikkelen van programma’s en activiteiten, 

het inzetten van instrumenten en samenwerkingen.  
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Wat moet en kan de provincie doen aan een gezonde leefomgeving 

 Wat moet de provincie doen 

 Wat kan de provincie doen 

 

Gezonde Leefomgeving 
 

Algemeen Leefomgeving 

Normen 
 Bron 

Omgevingswaarden 
Provincies kunnen in de omgevingsverordening voor een locatie of gebieden omgevingswaarden vaststellen, die lager zijn dan de grenswaarden. Dit kan 
de provincie doen voor aspecten waarover het Rijk in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl, hoofdstuk 2) nog geen omgevingswaarden heeft 
vastgesteld. Daarnaast kan de provincie soms afwijken van omgevingswaarden van het Rijk. Zo kan de provincie onder meer strengere 
omgevingswaarden vaststellen voor de kwaliteit van de buitenlucht voor de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, benzeen, 
koolmonoxide, ozon, PM10 en PM2,5. 
Als een omgevingswaarde wordt vastgesteld, wordt aangegeven of die waarde een resultaatsverplichting, een inspanningsverplichting of een andere 
verplichting inhoudt. Als er is gekozen om doorwerking te geven aan een omgevingswaarde naar een specifieke taak of bevoegdheid dan wordt de 
mogelijkheid voor afwegen of afwijken bepaald bij de instructieregels, instructies of beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning. 
De Omgevingswet bepaalt dat provincies alleen omgevingswaarden mogen opnemen als het belang van de provincie de gemeentelijke belangen 
overstijgt.  

Omgevingswet 
Bkl 
 

Omgevingswaarden maatregelenplicht 
Als een overheid een omgevingswaarde vaststelt, moet zij haar taken en bevoegdheden zo uitvoeren dat deze omgevingswaarde wordt behaald. Dus 
bijvoorbeeld door regels op te nemen in de omgevingsverordening, door feitelijk te handelen of door besluiten te nemen die niet onder de Ow vallen, 
zoals verkeersmaatregelen. Een omgevingswaarde moet daarom binnen het invloedgebied liggen van het orgaan dat ze vast stelt. Dit betekent dat ze 
door het treffen van brongerichte of effectgerichte maatregelen te beheersen zijn. Bij het niet halen van de omgevingswaarde moet er verplicht een 
programma worden opgesteld met daarin maatregelen gericht op het alsnog behalen van de omgevingswaarde. De programmaplicht ligt daarbij niet bij 
het orgaan dat de waarde vast stelt maar bij het college van B&W. In de omgevingsverordening kan een andere instantie dan een gemeente worden 
aangewezen om in geval van (dreigende) overschrijding van een vastgestelde omgevingswaarde een programma op te stellen, bijvoorbeeld 
gedeputeerde staten. 

Omgevingswet 
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Omgevingswaarden monitoringsplicht 
Voor een vastgestelde omgevingswaarde geldt een monitoringsplicht. De omgevingsverordening bepaalt de methode en frequentie van monitoring en 
wijst het bestuursorgaan of een andere instantie aan die met de uitvoering van de monitoring is belast (artikel 20.2, eerste lid Ow). Zo is voor water het 
waterschap vaak de uitvoerende organisatie. De uitkomsten van monitoring leiden mogelijk tot aanpassing van het beleid en/of het programma. Binnen 
de grenzen van artikel 2.3 Ow kan de verplichting tot gegevens bijhouden en verzamelen ook voor andere activiteiten of (milieu)kwaliteitsnormen 
worden opgelegd. 

Omgevingswet 

Milieukwaliteitsnorm en Functietoedelingsregels 
Het is mogelijk om een objectieve norm voor een bepaalde (milieu)kwaliteit op te nemen in een instructieregel gericht op functietoedeling: een (milieu) 
kwaliteitsnorm. Een (milieu) kwaliteitsnorm geeft meer mogelijkheden om binnen grenzen afwegingsruimte of beleidsruimte te bieden aan gemeente 
of waterschap. Het vastleggen van een omgevingswaarde of (milieu) 
kwaliteitsnorm in een instructieregel geeft de grens aan die geldt bij de ontwikkeling van functies of de uitoefening van een activiteit. De binding is 
afhankelijk van de gekozen formulering (‘betrekken bij’, ‘rekening houden met’, ‘in acht nemen’). 
Het primaat voor het toedelen van functies ligt bij de gemeente in het gemeentelijke omgevingsplan. Soms, bijvoorbeeld vanwege specifieke zorg die 
aan de provincie is toebedeeld of omdat het gewenst is dat de provincie bevoegd gezag is, kan de provincie een functie toewijzen, bijvoorbeeld 
stiltegebied. Hierbij geldt altijd een zware motivering waarom een instructieregel niet doelmatig of doeltreffend is. 

Omgevingswet 

Beoordelingsregels voor vergunningen 
Het is mogelijk om een (milieu) kwaliteitsnorm op te nemen in een beoordelingsregel voor een omgevingsvergunning. 
 

Omgevingswet 

Provincie Groningen heeft in de Beleidsregels VTH opgenomen, dat bij ernstige hinder of een omvangrijk aantal gehinderden door luchtkwaliteit, geur, 
grof stof, zeer zorgwekkende stoffen en geluid maatregelen worden verlangd die verder gaan dan de Best Beschikbare Technieken (BBT). Bij alle 
aanvragen om een omgevingsvergunning is het uitgangspunt, dat de meest strenge kant van de BBT wordt voorgeschreven. Voor een inrichting worden 
soms meerdere technieken aangemerkt als BBT. Er is zodoende regelmatig sprake van een bandbreedte in milieuprestatie.  

Provincie 
Groningen 
Beleidsregels VTH 
2016 

Algemene regels 
Vanuit provinciaal belang kan de provincie algemene regels stellen aan activiteiten, bijvoorbeeld binnen stiltegebieden.  

Omgevingswet 

Maatwerkregels 
Met een maatwerkregel in een omgevingsverordening of omgevingsplan kan de provincie vanwege bijzondere omstandigheden afwijken van de 
algemene regels die voor een gebied of activiteit gelden. Een maatwerkregel is alleen mogelijk als de algemene rijksregel daarvoor ruimte biedt.  

Omgevingswet 

Voorbeschermingsregels 
Soms is het nodig om regels te stellen die voorkomen dat er ontwikkelingen plaatsvinden die het voorgenomen beleid doorkruisen. Gedurende de 
periode dat de omgevingsverordening wordt voorbereid of gedurende de periode dat de omgevingsplannen nog niet zijn aangepast aan de nieuwe 
instructieregels, kan er een voorbereidingsbesluit worden genomen. Het voorbereidingsbesluit bevat voorbeschermingsregels die direct bindend zijn 

Omgevingswet 
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voor burgers en bedrijven.  
 

Algemeen Leefomgeving 

Programma’s en Activiteiten 
 Bron 

Programma’s 
Een programma bevat concrete maatregelen voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke 
leefomgeving gericht op de korte termijn. Programma’s spelen een belangrijke rol bij het voldoen aan omgevingswaarden. De programma’s binden 
alleen het vaststellend bestuursorgaan zelf bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Er is geen juridische koppeling tussen de omgevingsvisie en 
een programma. 

Omgevingswet 

Programmaplicht  
Er is een programmaplicht bij dreigende overschrijding van omgevingswaarden voor grote natuurgebieden (>1000 km2) en voor omgevingswaarden 
zwaveldioxide en stikstofoxide. 

Omgevingswet 

Programma gezonde leefomgeving 
De provincie kan een programma gezonde leefomgeving opstellen, waarin expliciet is aangegeven hoe gewerkt wordt aan een gezonde 
leefomgeving, wat de ambities zijn en welke activiteiten worden uitgevoerd. 
 

 

Provincie Groningen heeft een Provinciale Strategie Gezondheid en Milieu opgesteld. Hierin zijn op basis van de met behulp van de GES-methode in 
beeld gebrachte omvang en ernst van milieu-en gezondheidsproblemen prioriteiten gesteld voor milieufactoren en een aantal uitvoeringsprojecten 
vastgesteld. Er zijn uitvoeringsprojecten gericht op het verminderen van gezondheidseffecten door het inbrengen van gezondheid bij het geur-, 
geluid- en luchtkwaliteitsbeleid. Andere projecten zijn gericht op het voorkomen van nieuwe gezondheidseffecten door het actualiseren en 
publiekelijk beschikbaar stellen van gezondheidskaarten (gebaseerd op de GES-methode) en het inbrengen van gezondheid in de gebiedsgerichte 
uitwerkingen in het Integrale Milieubeleidsplan en infrastructurele en ruimtelijke plannen, eventueel gekoppeld aan m.e.r.  
 

Provincie Groningen 

Provincie Utrecht heeft het Aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving gestart. Het is een flexibel programma dat loopt van mei 2017 t/m 2019. Er 
zijn drie programmalijnen. De programmalijn DOEN gaat over werken aan een gezonde leefomgeving als overkoepelend principe. Gezondheid wordt 
meegenomen als leidend principe bij provinciale planprocessen, zoals bij de Omgevingsvisie en de landbouwvisie, en bij concrete projecten. De 
programmalijn VERBREDEN gaat over samen met regionale partners slimme innovatieve oplossingen aanjagen en samen zorgen voor een nog 
gezondere omgeving voor de inwoners van de provincie Utrecht. Dit gebeurt in concrete casussen en door wetenschappelijke kennis en 
beleidsvraagstukken op het gebied van gezonde leefomgeving met elkaar te verbinden vanuit het perspectief gezonde verstedelijking en 

Provincie Utrecht 
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‘verdorpelijking’. Opgedane kennis en ervaringen worden uitgewisseld en toegepast in de praktijk. 
De programmalijn VERTELLEN gaat over het vergroten van de bewustwording van het belang van een gezonde leefomgeving. Samen met regionale 
partners worden nieuwe kennis en inspirerende voorbeelden uitgewisseld en zichtbaar gemaakt. 
 

Algemeen Leefomgeving 

Instrumenten 
 Bron 

Omgevingsvisie 
De omgevingsvisie is een integrale visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Een 
omgevingsvisie gaat onder meer in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en 
gezondheid. De omgevingsvisie bevat in elk geval een beschrijving van hoe het er nu voor staat in een provincie, de hoofdlijnen welke 
ontwikkelingen gewenst zijn, wat juist behouden moet blijven en het te voeren integrale beleid. De omgevingsvisie houdt rekening met een aantal 
principes, zoals het voorzorgbeginsel. 

Omgevingswet 

Omgevingsvisie: gezondheid  
In de Omgevingsvisie kan een gezonde leefomgeving expliciet omschreven worden. Eerst kan de huidige milieu- en gezondheidssituatie in beeld 
worden gebracht. Vanuit ambities voor een zo gezond mogelijke leefomgeving (een zo hoog mogelijke milieukwaliteit en niet alleen het toetsten 
aan grenswaarden) kunnen concrete doelstellingen worden uitgewerkt. Gezondheid kan gekoppeld worden aan andere thema’s zoals mobiliteit, 
energie, klimaat, groen. Expliciet kan gemaakt worden waar deze thema’s tegenstrijdig zijn en waar deze elkaar versterken. 

Commissie MER 
Gemeente 
Amsterdam: MER 
Ontwikkelstrategie 
Haven Stad 
Amsterdam (2017) 
Gemeente Boekel: 
MER Omgevingsplan 
buitengebied Boekel 
(2017) 
 

In de Omgevingsvisie beschrijft de provincie Groningen dat het doel een gezonde en schone leefomgeving in Groningen is. In de 'Strategie 
gezondheid en milieu' worden de prioriteiten gegeven. In het Integraal Milieubeleidsplan wordt de wijze beschreven waarop de milieuhinder 
beperkt en stilte en duisternis bevorderd worden. Voor luchtkwaliteit wordt gestreefd naar concentraties onder de grenswaarden. Voor geur wordt 
gestreefd naar 30% minder geurklachten, het oplossen van ernstige geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder door bij nieuwe 
bedrijfsvestigingen en bij uitbreidingen van bedrijven (zeer) lage normen te stellen voor de geurbelasting. Daarnaast bepalen de strategische keuzes 
in de Omgevingsvisie de inhoud van de beleidsregel Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Er wordt gestreefd binnen de mogelijkheden van 

Provincie Groningen 
Omgevingsvisie 
(2016) 
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het wettelijk instrumentarium naar de hantering van de scherpe milieunorm voor grote, industriële bedrijven. Ook wordt bijzonder aandacht 
besteed aan ruimtelijke ordening. Bij het vestigingsbeleid worden duidelijke keuzes gemaakt: welk type bedrijf hoort wel en niet op de locatie. Waar 
mogelijk wordt verplaatsing en concentratie van bestaande bedrijven gestimuleerd of gefaciliteerd. Bij alle relevante provinciale plannen waaronder 
die voor infrastructuur wordt gekeken naar de effecten op milieu en gezondheid.  

Structuurvisie 
In de structuurvisie Eemsmond-Delfzijl is samen met gemeenten en het Havenbedrijf gebiedsgericht milieubeleid ingevuld. Op basis van 
gezondheidseffecten zijn normen vastgelegd voor de toegestane cumulatieve geluidbelasting en is de geurnorm voor industriële bronnen voor de 
Eemsdelta aangescherpt. Voor de cumulatie van externe veiligheidsrisico’s van windturbines en bedrijven wordt op concreet projectniveau 
maatwerk toegepast. Procesafspraken zijn vastgelegd tussen partijen over de uitstoot van stikstofoxiden, zware metalen en geur.  

Provincie Groningen 

Omgevingsverordening 
De omgevingsverordening bevat alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. In de omgevingsverordening worden drie typen regels 
onderscheiden. Dit zijn: 
• omgevingswaarden; 
• algemene regels: regels over activiteiten of functies die burgers en bedrijven binden; 
• instructieregels: regels die een instructie geven aan een ander bestuursorgaan (waaronder GS) over de uitoefening van een bevoegdheid. Voor de 
provincie gaat het om instructieregels voor het omgevingsplan of de waterschapsverordening. Een bijzondere vorm van instructieregels zijn de 
beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning. 

Omgevingswet 

Omgevingsvergunning 
De omgevingsvergunning is een instrument voor de toetsing vooraf van bepaalde activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving. De 
toetsing blijft beperkt tot aspecten die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor de vergunning is ingesteld. Er is dus in beginsel een sectorale 
en geen integrale toetsing. 

Omgevingswet 

Omgevingsvergunning en gezondheid 
De Provincie Groningen stelt in een beleidsregel bij alle aanvragen om een omgevingsvergunning voor nieuwe projecten en uitbreidingen 
van bestaande bedrijven strengere eisen aan de emissie doordat de meest strenge kant van de BBT wordt voorgeschreven. Indien een bedrijf van 
mening is dat de strengste norm niet haalbaar is, moet dit door het bedrijf technisch en economisch worden onderbouwd en zal het bevoegd 
gezag hierover het gesprek aangaan.  

Provincie Groningen 
Beleidsregel 
Vergunningverlening 
Toezicht en 
Handhaving (2016) 

M.e.r.-procedure 
Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit over wordt genomen. Voor plannen en 
programma’s kan er een m.e.r.-plicht zijn. In de Omgevingswet is gekozen voor een algemene omschrijving van de plan-m.e.r.-plichtige plannen en 
programma’s in plaats van de huidige limitatieve lijst met plannen. Wel zijn een omgevingsvisie, een programma, een omgevingsplan en een 
voorkeursbeslissing benoemd als in ieder geval plan-m.e.r.-plichtig. Een plan-m.e.r. is, net als nu, verplicht als het plan/programma kaderstellend is 

Omgevingswet 
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voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten of als een Passende beoordeling moet worden gemaakt op grond van de Wet natuurbescherming. 
Door de algemene omschrijving kan het zijn dat ook algemene regels plan-m.e.r.-plichtig zijn, als deze functie- en locatiespecifieke regels bevatten. 
De omgevingsverordening is niet opgenomen als m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit in het Omgevingsbesluit. Dit betekent echter niet dat er nooit 
een m.e.r.-plicht geldt. Dit is afhankelijk van de inhoud van de provinciale omgevingsverordening of daarin concrete keuzes worden gemaakt over 
een zogenaamd m.e.r.-plichtig project of dat de keuze reeds in de Omgevingsvisie of een programma is gemaakt. Als de keuze in de 
omgevingsverordening wordt gemaakt, dan is niet uit te sluiten dat ook een provinciale omgevingsverordening onder omstandigheden plan-m.e.r.-
plichtig is. Bijvoorbeeld wanneer de omgevingsverordening gelet op functietoedelingsregels mogelijk leidt tot significante effecten op Natura 2000-
gebieden. 

Gezondheid in m.e.r.-procedures 
Gezondheid in m.e.r.-procedures kan meegenomen worden door de huidige situatie en planvarianten of alternatieven gezondheidskundig in beeld 
te brengen bijvoorbeeld met Gezondheidseffectscreening (GES) en/of DALYs. 
 
 
 

Provincie Groningen, 
Strategie Gezondheid 
en Milieu 
Provincie Utrecht, 
Plan-MER 
Structuurvisie 
Provincie Noord-
Holland 

Milieuplan 
In het Milieuplan provincie Groningen 2017 – 2020 is de Strategie Gezondheid en Milieu geïntegreerd. De op basis van gezondheid opgestelde 
cumulatieve en aangescherpte milieunormen uit de Structuurvisie zijn opgenomen. Het provinciale VTH kader is opgenomen in de vorm van de 
Beleidsregel VTH. Hierin is onder meer opgenomen, dat bij alle aanvragen om een omgevingsvergunning de meest strenge kant van de BBT wordt 
voorgeschreven.  
 

Provincie Groningen 

Provincie Noord-Brabant heeft in het Provinciaal Milieu en Waterplan 2016 -2021 (MMWP) aangegeven hoe de provincie gaat werken aan een 
duurzaam gezonde en veilige leefomgeving. Er wordt aangegeven, dat ook als aan wettelijke normen voldaan wordt negatieve gezondheidseffecten 
kunnen optreden. Stapeling van verschillende belastingen (geluid, stof, geurhinder) kan leiden tot mindere leefomgevingskwaliteit, ook al wordt op 
elk deelterrein wel aan de wettelijke norm voldaan. Een prettige leefomgeving met mooie natuur, een gezonde bodem en schoon water kan 
bijdragen aan een goede gezondheid. In de Dynamische Uitvoeringsagenda PMWP (DUA) worden de aanpak en de daaruit volgende uit te voeren 
acties door de provincie gespecificeerd. Samenwerking wordt gezocht met iedereen met duurzame plannen en ideeën op het gebied van lucht, 
water, bodem en natuur. 
 

Provincie Noord-
Brabant 

Provincie Utrecht heeft in het Bodem, Water en Milieuplan (BWM) 2016-2021 en het Mobiliteitsprogramma 2015-2018 opgenomen, dat bij plannen 
en projecten waarin de provincie betrokken is, de gevolgen van de voorgenomen ontwikkelingen op de kwaliteit van de leefomgeving in beeld 

Provincie Utrecht 
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worden gebracht. Hiervoor worden alle gevoelige bestemmingen in de omgeving van de ruimtelijke ontwikkeling, de actuele en toekomstige 
belasting en effecten van het voornemen voor wat betreft bodem, water en milieukwaliteit in beeld gebracht. Ook wordt aangegeven op welke 
wijze de belasting gecompenseerd of verkleind kan worden. Tot slot wordt aangegeven welke mogelijkheden bestaan om extra ambities voor de 
kwaliteit van de leefomgeving toe te voegen. 
Ook is opgenomen, dat voor het grondgebied van de provincie duidelijke informatie wordt gegeven over de actuele situatie en over de effecten van 
voorgenomen ontwikkelingen op de kwaliteit van de leefomgeving. Dit doet de provincie bijvoorbeeld met de op de website van de provincie 
gepubliceerde informatie van de resultaten van de gezondheidseffectscreening (GES). Aan gemeenten wordt gevraagd in het ruimtelijk beleid om 
rekening te houden met de gezonde leefomgeving. Deze informatie kan daarbij ingezet worden. 
 

Instrumenten inzetten om gezondheid in beeld te brengen 
Instrumenten inzetten die gezondheid in beeld brengen van de huidige situatie, planvarianten en scenario’s, zodat gezondheid meegewogen kan 
worden, ambities geformuleerd kunnen worden, beleid ontwikkeld kan worden, prioriteiten op basis van gezondheid gesteld kunnen worden en de 
dialoog tussen verschillende partijen gefaciliteerd kan worden. Voorbeelden: Gezondheidseffectscreening (GES), Milieugezondheidsrisico (MGR), 
Gelderse Gezondheidswijzer en Omgevingswijzer. 
 

Instrumenten 
gezondheid en 
leefomgeving (Fast 
Advies, 2016) 

De huidige milieu en gezondheidssituatie kan in beeld worden gebracht met de methode Gezondheidseffectscreening (GES). Op kaarten wordt de 
milieubelasting weergegeven in bij verschillende GES-scores en milieugezondheidkwaliteiten horende kleuren. Ook worden woningen in de 
bijbehorende GES-score kleuren op kaarten weergegeven. Het aantal woningen en andere gevoelige bestemmingen in elke GES-score wordt 
aangegeven. Op basis hiervan wordt duidelijk waar zich gezondheidskundige knelpunten (groter aantal woningen met hoge GES-scores en stapeling 
door verschillende milieufactoren) voordoen en kunnen prioriteiten gesteld worden voor het beleid. De op deze wijze vervaardigde 
gezondheidskaarten worden beschikbaar gesteld voor professionals en burgers. 

Provincie Utrecht 
website 
Provincie Groningen 
website 
Provincie Noord-
Brabant: Atlas 
Leefomgeving 
  

In een samenwerking tussen provincie, Gelderse GGD’en en Royal HaskoningDHV is de Gelderse Gezondheidswijzer, een Quick Scan gezonde 
leefomgeving, ontwikkeld. De Gelderse Gezondheidswijzer geeft snel inzicht in de gezondheidskwaliteit van een buurt of wijk en faciliteert een 
dialoog met bijvoorbeeld provincie, gemeenten, GGD’en, burgers, professionals en andere stakeholders over de ambities, ideeën en 
sturingsmogelijkheden voor een gezonde leefomgeving in een wijk, gemeente, gebied of provincie. 
 

Provincie Gelderland 
en Gelderse GGD’en 

Vanuit de Brabantse Health Deal wordt door het RIVM een ‘toolbox’ ontwikkeld om gezondheidsaspecten te meten en te monitoren. Hiermee kan 
worden onderbouwd welke procesaanpak, procedures en handleidingen het beste kunnen worden gebruikt bij ruimtelijke planontwikkeling en 
uitvoering.  

Provincie Noord-
Brabant 

  



9 
 

Algemeen Leefomgeving 

Instrumenten 
 Bron 

Gezondheidskaarten geschikt maken voor gemeenten 
De met gezondheidseffectscreening (GES) gemaakte gezondheidskaarten zijn geschikt gemaakt voor gemeenten door er een instructie bij te maken. 

Provincie Utrecht 

Functie- of bestemmingswijziging en gezondheid 
De met gezondheidseffectscreening (GES) gemaakte gezondheidskaarten worden gebruikt om locaties waar functiewijziging van kantoren naar 
woningen of bestemmingswijzigingen van nog onbebouwde grond voor kantoren naar woningen wordt overwogen gezondheidskundig te kunnen 
beoordelen. 

Provincie Utrecht 
 

Locaties zoeken voor gezonde (woning)bouw 
De met gezondheidseffectscreening (GES) gemaakte gezondheidskaarten worden gebruikt om uitbreidingslocaties voor woningbouw en 
opvanglocaties voor asielzoekers in een gezonde omgeving te zoeken. 

Provincie Utrecht 
 

Milieukwaliteitsprofielen op gezondheid baseren 
De provincie Utrecht heeft een Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) ontwikkeld, die de gewenste gebiedskwaliteit beschrijft met 
Milieukwaliteitsprofielen (MKP) voor verschillende gebiedstypen. In de milieukwaliteitsprofielen wordt per milieuthema een bandbreedte in 
milieuambities gegeven. Deze varieert tussen de wettelijke ondergrens en de hoogst haalbare ambitie voor het betreffende gebiedstype. Bij een 
ontwikkeling in een gebied vormen deze milieukwaliteitsprofielen het kader voor het vaststellen van doelen en ambities voor de milieuthema’s voor 
het betreffende project. De MKP zijn geïntegreerd in een digitale ontwerptafel (Maptable). Door met verschillende partijen rondom de ontwerptafel 
te staan kan samen het gebied ingericht worden. De gevolgen van keuzes in de inrichting van het gebied worden direct duidelijk. De 
Milieukwaliteitsprofielen zijn nu voornamelijk gebaseerd op wettelijke grenswaarden. Veelal zijn onder deze grenswaarden gezondheidseffecten 
mogelijk. Voor het streven naar een gezonde leefomgeving onderzoekt de provincie hoe de MKP meer gericht kunnen worden op gezondheid. Er 
worden ruimtelijke parameters aan toegevoegd die bepalend zijn voor de gezonde leefomgeving. Er wordt een gebiedstypenkaart voor de provincie 
gemaakt om daarmee een provinciebrede omgevingsanalyse op gezonde leefomgeving te maken. 

Provincie Utrecht 

Milieukwaliteitsscan 
Milieukwaliteitsscan is een instrument om de situatie op een locatie of in een bepaald gebied te bepalen, direct gekoppeld aan een overzicht van 
125 mogelijke maatregelen. Het gaat niet alleen om gezondheid, maar er zitten zowel indicatoren in als maatregelen die genomen kunnen worden 
met betrekking tot gezondheid. 

Provincie Utrecht 

Participatie burgers 
Voor de omgevingsvisie en de programma’s moet worden aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij 
de voorbereiding zijn betrokken. De wet regelt geen participatieverplichtingen voor de omgevingsverordening. De provincie kan daarin dus een 
eigen keus maken. Hierbij spelen verschillende factoren een rol: 
• het al dan niet aanhaken bij het proces rond de vaststelling van de omgevingsvisie; 
• bestuurlijke keuzes; 
• eigen provinciale regelgeving zoals een participatieverordening of inspraakverordening. 

Omgevingsbesluit  
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Algemeen Leefomgeving 

Instrumenten 
 Bron 

Participatie en Communicatie 
Provincie Noord-Brabant werkt in het project Streekontwikkeling en gezondheid samen met de HAS Hogeschool aan de ontwikkeling van methodes 
om gezondheid te verankeren in gebiedsontwikkeling. Doel is dat gezondheid provincie breed wordt meegenomen in het proces van besluitvorming 
door het creëren van bewustwording over gezondheid en het identificeren van kansen voor gezondheid binnen projecten.  
Met de AVANS hogeschool is bij een infrastructureel project een wandelroute ontwikkeld met verschillende opdrachten om zo bewustwording te 
creëren over wat een gezonde leefomgeving is en deelnemers te laten meedenken over welke mogelijkheden er zijn om de leefomgeving gezonder 
te maken. 

Provincie Noord-
Brabant  
HAS Hogeschool 
AVANS Hogeschool 

 

Algemeen Leefomgeving 

Samenwerken 
 Bron 

Samenwerken met GGD voor monitoring gezondheidssituatie 
GGD betrekken bij het in beeld brengen en kwantificeren van de milieu- en gezondheidssituatie in de provincie en voor een gezondheidskundige 
interpretatie. 

Provincie Gelderland 
GGD Gelderland 
Midden 

GGD betrekken bij Omgevingsvisie Provincie Noord-
Holland 
Provincie Utrecht 
Provincie Groningen 

Samen gebiedsgerichte ambities voor gezonde leefomgeving formuleren 
In overleg met rijk, gemeenten, GGD en andere partijen (gebiedsgerichte) ambities voor een gezonde leefomgeving formuleren eventueel met de 
hulp van instrumenten. 

 

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) 
In een Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond – Delfzijl (19 april 2017) zijn de provincie Groningen, de gemeenten Delfzijl en 
Eemsmond en Groningen Seaports onder andere overeengekomen om de op basis van gezondheid aangescherpte (cumulatieve) milieunormen en 
regels zoals die zijn opgenomen in de Structuurvisie in acht worden genomen bij vergunningverlening en bij de besluitvorming over ruimtelijke 
plannen en deze in hun milieubeleid op te nemen. 

 
Provincie Groningen 
Samenwerkingsovere
enkomst 
Structuurvisie 
Eemsmond - Delfzijl 

Health Deal 
Op 22 juni 2016 is de Brabantse Health Deal ondertekend door bestuurders van 15 organisaties, waaronder de provincie Noord-Brabant, de 5 grote 

 
Provincie Noord-



11 
 

Algemeen Leefomgeving 

Samenwerken 
 Bron 

Brabantse steden, de waterschappen, de Brabantse GGD’en en de Universiteit van Utrecht en Tilburg/Telos en het RIVM. De ambitie is er voor 
zorgen dat mensen in de toekomst gezond kunnen leven in een gezonde, economische vitale omgeving. Daarbij is het belangrijk om gezondheid en 
welzijn als uitgangspunt te nemen bij ruimtelijk-economische afwegingen. Het gaat om vragen als: Hoe creëer je (blijvend) een gezonde 
leefomgeving? Hoe maak je de stad of regio prettig leefbaar en aantrekkelijk? Hoe zorg je tegelijkertijd voor een goed vestigingsklimaat en 
economische concurrentiepositie?  
Er zijn vier sporen vastgelegd. Er wordt een plan van aanpak opgesteld waarin aangegeven wordt bij welke projecten samen opgetrokken wordt. Er 
wordt een toolbox ontwikkeld met instrumenten om gezondheidsaspecten te kunnen meten en monitoren en die ingezet kunnen worden bij 
ruimtelijke ontwikkeling en uitvoering. Goede (burger-)initiatieven op het gebied van gezondheid en welzijn worden ondersteund. Tenslotte wordt 
de opgedane kennis en ervaring gedeeld onder meer via een digitaal platform. 

Brabant 

Kennisagenda en -alliantie Healthy Urban Living (HUL)  
Samen worden krachten en expertise gebundeld voor een gezonde, stedelijke duurzame leefomgeving in Utrecht. 
In de Proeftuin Living Lab Stationsgebied gemeente Utrecht is er kennisontwikkeling en innovatief ontwerpend onderzoek op het gebied van een 
gezonde stedelijke leefomgeving in de stad Utrecht. 
Propositie Healthy Urban Living (HUL) in U Ned (voorheen Gebiedsverkenning Utrecht-Oost): een brede gebiedsverkenning waarbij Rijk en regio 
Utrecht samen de ambities en gewenste maatregelen voor Healthy Urban Living in beeld brengen. Het streven is om uit te groeien tot een absolute 
topregio op het gebied van Healthy Urban Living. Rijk en regio hebben vastgesteld dat voor het invullen van deze ambitie een forse 
investeringsimpuls van alle partijen nodig is. Een gezond vestigingsklimaat, een strategisch groeiproces en een systeemsprong in mobiliteit zijn 
daarvoor noodzakelijke voorwaarden.  

Provincie Utrecht 
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Beschermen gezondheid in de leefomgeving 
 

Luchtkwaliteit 

Normen 
Onderwerp  Bron 

Bedrijven Normen voor emissies 

Voor grote bedrijven die milieuvervuiling veroorzaken is de Richtlijn industriële emissies (RIE) van toepassing. De RIE is 

geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving (vooral Wabo en Bor). Bedrijven dienen uit te zoeken of Zeer Zorgwekkende 

Stoffen (ZZS) binnen de inrichting aanwezig zijn, of zij deze stoffen emitteren, welke milieurelevante stofinformatie zij hebben en 

welke emissiebeperkende maatregelen zij (gaan) nemen. Bij vergunningplichtige activiteiten levert een bedrijf informatie aan 

over de emissie van ZZS. Vervolgens neemt het bevoegd gezag in de vergunning voorschriften op voor emissiebeperking en 

continue verbetering. Een bedrijf moet bij het bestrijden van luchtemissies de Beste Beschikbare Technieken (BBT) toepassen. Dit 

is nodig om een hoog beschermingsniveau te bereiken. In het Activiteitenbesluit staan de emissie-eisen voor lucht.  

Wabo, Bor en 

Activiteitenbesluit -> 

Omgevingswet 

 

Bedrijven Vergunning maatwerkregels 

Er kunnen maatwerkregels opgenomen waar dat op grond van het Bal is toegestaan. 

Activiteitenbesluit -> 

Omgevingswet Bal 

Bedrijven Vergunningverlening koppelen aan gezondheid 

Provincie Groningen betrekt bij vergunningaanvragen gezondheid in een beleidsregel VTH. Voor een inrichting worden soms 

meerdere technieken aangemerkt als BBT. Daarbij is er regelmatig sprake van een bandbreedte ('prestatierange'), waarbinnen 

een milieuprestatie kan worden aangemerkt als vallend binnen het BBT-kader. Verder kan het voorkomen dat hinder wordt 

ondervonden door stof, geluid, licht of geur, terwijl deze inrichting voldoet aan de BBT. Indien er sprake is van ernstige hinder of 

wanneer het aantal gehinderde omvangrijk is, worden maatregelen verlangd die verder gaan dan vereist volgens BBT-

maatregelen. Voor de toepassing van BBT bij lucht (luchtkwaliteit, geur, grof stof en zeer zorgwekkende stoffen) en geluid worden 

de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:  

1. Bij alle aanvragen om een omgevingsvergunning is het uitgangspunt dat de meest strenge kant van de BBT wordt 

voorgeschreven. Indien een bedrijf van mening is dat de strengste norm niet haalbaar is, moet dit door het bedrijf technisch en 

economisch worden onderbouwd en zal het bevoegde gezag hierover het gesprek aangaan.  

2. Bij het doorlopen van de cyclus voor het toetsen van de actualiteit van een omgevingsvergunning wordt beoordeeld of de 

vergunningvoorschriften moeten worden aangescherpt, ook indien al wordt voldaan aan de BBT. Indien onduidelijk is of een 

verdere vermindering van de gevolgen voor het milieu mogelijk is zal een onderzoekverplichting worden voorgeschreven in een 

ambtshalve wijziging van de vergunning.  

Provincie Groningen 

Beleidsregel VTH 

2016 
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Luchtkwaliteit 

Normen 
Onderwerp  Bron 

Wegen 

Bedrijven 

Normen voor de buitenlucht 

Normen voor de concentraties in de buitenlucht zijn vastgelegd In de Wet milieubeheer. Dit staat bekend als de Wet 

Luchtkwaliteit. Het gaat om: 

 Grenswaarden: fijn stof (PM10, PM2,5), stikstofdioxide, benzeen, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, arseen, cadmium, nikkel, 

benzo(a)pyreen. Met name voor PM10 en stikstofdioxide zijn nog overschrijdingen van de grenswaarden.  

 Alarmdrempel (stikstofdioxide en ozon): bij overschrijding is er ernstige smog. Dan moet de overheid direct maatregelen 

nemen en de bevolking waarschuwen.  

 Informatiedrempel (ozon): bij overschrijding is er matige smog, Dan moet de overheid direct kwetsbare bevolkingsgroepen 

informeren.  

Daarnaast zijn er afstandseisen, waarbinnen een onderzoeksplicht geldt voor PM10 en NO2 (Besluit gevoelige bestemmingen). 

Wet Luchtkwaliteit -> 

Omgevingswet Bkl  

 Toetsing grenswaarden: Niet In Betekende Mate bijdragen 

Wanneer aannemelijk is dat een project een toename van de concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2) 

veroorzaakt die niet meer bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde concentratie van die stof dan draagt dit project niet in 

betekende mate bij aan de concentratie van die stoffen. In dat geval is geen toetsing aan de grenswaarden nodig. Wel moet het 

project voldoen aan het Besluit Gevoelige bestemmingen en er moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. In een 

aantal aangewezen gebieden met veel intensieve veehouderijen mag bij vergunningverlening de NIBM toetsgrond niet gebruikt 

worden. 

Besluit NIBM 
Regeling NIBM 

 Gevoelige bestemmingen 

Binnen 300 meter van rijkswegen en 50 meter van provinciale wegen mag het totaal aantal mensen dat hoort bij een ‘gevoelige 

bestemming' niet toenemen als de grenswaarden voor PM10 of NO2 (dreigen te) worden overschreden. Bij uitbreidingen van 

bestaande gevoelige bestemmingen mag het totale aantal blootgestelden eenmalig maximaal 10% toenemen. Onder gevoelige 

bestemmingen wordt verstaan scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Woningen worden 

daarmee niet als gevoelige bestemming gezien. Er moet wel een goede ruimtelijke ordening zijn. Hierin kan de blootstelling in 

woningen en bijvoorbeeld de blootstelling onder de norm een rol spelen. 

Besluit gevoelige 
bestemmingen 
(luchtkwaliteitseisen) 

Leefomgeving Een goede ruimtelijke ordening 

Het bevoegd gezag betrekt de luchtkwaliteit in de besluitvorming van ruimtelijke plannen. Het bevoegd gezag zorgt ook voor een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit gebeurt in het kader van een "goede ruimtelijke ordening". Het beginsel van een goede 

Wet ruimtelijke 
ordening 
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Luchtkwaliteit 

Normen 
Onderwerp  Bron 

ruimtelijke ordening blijft van toepassing voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. Het gezondheidsaspect is één van de belangen, die 

bij de ruimtelijke afwegingen een rol speelt. Dus ook de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging is relevant. Ook als aan 

grenswaarden wordt voldaan, kunnen er gezondheidseffecten zijn. De gevoeligheid van bepaalde groepen mensen voor 

luchtverontreiniging (bijvoorbeeld kinderen, ouderen en zieken) kan worden meegewogen in het (planologische) besluit.  

Leefomgeving Omgevingswaarden 

Er kunnen strengere omgevingswaarden vastgesteld worden met betrekking tot luchtkwaliteit dan zoals deze zijn gesteld in het 

Bkl voor de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, benzeen, koolmonoxide, ozon, PM10 en PM2,5. Er kunnen ook 

aanvullende omgevingswaarden vastgesteld worden voor stoffen waarvoor in het Bkl nog geen omgevingswaarden zijn 

opgenomen. Vervolgens kunnen deze opgenomen worden in instructieregels aan gemeenten over het voldoen aan die 

omgevingswaarden.  

Omgevingswet Bkl  

Leefomgeving Richtwaarden onder grenswaarden 

Provincie Groningen streeft voor alle plaatsen waar de provinciale bevoegdheid mede de luchtkwaliteit bepaalt naar een GES-

score 4 voor PM10 (< 30 µg/m3) en stikstofdioxide (< 30 µg/m3). 

 

Provincie Groningen 

Omgevingsvisie 

 Provincie Gelderland heeft richtinggevende ambities geformuleerd voor roet (EC) en PM10 die op het niveau liggen van de laagste 
concentraties die in de provincie worden berekend (PM10: 18 µg/m3, roet (EC): 0,65 µg/m3). 

Provincie Gelderland 

Gelderse 

Gezondheidswijzer 

Veehouderijen Norm voor fijn stof op gebiedsniveau 

Provincie Noord-Brabant heeft grenzen opgesteld, die vanuit gebiedsniveau aan individuele ontwikkelruimte gesteld worden. 

Uitbreiding, vestiging of een omschakeling naar een veehouderij is toegestaan als is aangetoond dat de achtergrondconcentratie, 

vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten 

veroorzaakt van maximaal 31,2 μg/m3. 

Provincie Noord-

Brabant Verordening 

ruimte 2014 

 

Luchtkwaliteit 
Programma’s en Activiteiten 

Onderwerp  Bron 

Leefomgeving Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL werken het rijk, de provincies en gemeenten samen om door 

NSL 
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Luchtkwaliteit 
Programma’s en Activiteiten 

Onderwerp  Bron 

middel van een programma-aanpak van generieke en specifieke maatregelen overal in Nederland de Europese eisen voor 

luchtkwaliteit te realiseren. Om de voortgang te monitoren moeten NSL-gemeenten jaarlijks rapporteren. Daarvoor is de 

Monitoringstool ontwikkeld. 

Wegen Koppeling met kerntaken provincie: gezonde mobiliteit 

Bij de concessie voor het OV kunnen groene brandstoffen of zero-emissie verplicht gesteld worden. 

Provincie Noord-

Holland 

Leefomgeving Onderzoek: welke interventie en sturingsmogelijkheden zijn er 

Provincie Utrecht heeft TNO onderzoek laten doen naar de effecten van lokale maatregelen op de concentratie roet (kwantitatief) 

en (ultra) fijn stof en stikstofdioxide (kwalitatief). Ook de kosten van maatregelen en de effecten op geluid, verkeersveiligheid en 

beweeggedrag zijn kwalitatief beoordeeld. 

 

 

Provincie Utrecht 

 

 Provincie Noord-Holland heeft RIVM opdracht gegeven om na te gaan hoe groot de bijdrage van welke bronnen is en wat de 
toekomstige ontwikkelingen daarin zijn. Zo kan bepaald worden welke maatregelen het meest effectief zijn. 

Provincie Noord-
Holland 

Leefomgeving Gezondheidskundige interpretatie luchtkaarten 

De luchtkaarten vergezeld laten gaan door een gezondheidskundige interpretatie door de omvang van de gezondheidseffecten 

en/of ziektelast in beeld te brengen. 

Provincie Gelderland 

GGD Midden 

Gelderland 

Scheepvaart Verbod op ontgassen binnenschepen  

Nadat schippers hun lading hebben gelost is het soms nodig om de ruimen schoon te maken en te ontdoen van restanten van die 

lading. Bij vluchtige stoffen wordt dit vaak gedaan door het ontgassen van het schip. Met ontgasinstallaties op de wal of op het 

schip kunnen schepen gecontroleerd worden ontgast. Provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland, Noord-

Holland en Utrecht hebben hun provinciale milieuverordening uitgebreid met een verbod op het varend ontgassen van benzeen 

en benzeenhoudende producten.  

Provincie Zuid-

Holland 

Provincie Noord-

Brabant 

Provincie Utrecht 

Provincie Gelderland 

Provincie Noord-

Holland 

Veehouderijen Stimuleringsprogramma innovatieve maatregelen 

Provincie Overijssel draagt samen met innovatiepartners bij aan de financiering van innovaties door ondernemers in de agro & 

food sector door subsidiering van kennisvouchers en voor grotere concepten van ‘proof of concepts’. Ook worden innovatielabs 

o.a. over de relatie boerenbedrijf en omgeving, georganiseerd waarin de samenwerking en kennisdeling tussen bedrijfsleven, 

kennisinstituten en agrarische opleidingscentra wordt gestimuleerd.  

Provincie Overijssel 

Omgevingsvisie 

Kwaliteitsimpuls Agro 

en Food 
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Luchtkwaliteit 
Programma’s en Activiteiten 

Onderwerp  Bron 

 

 Provincie Noord-Brabant stimuleert duurzame landbouw in het innovatieprogramma Agrofood en door in Noordoost Brabant 
samen te werken met andere overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in Agrifood Capital. In het innovatieprogramma is 
één van de actielijnen de bevordering van de volksgezondheid in relatie tot dierziekten: OneHealth. Hierin worden bijvoorbeeld 
nieuwe tools en werkwijzen ontwikkeld om de OneHealth aanpak op individuele bedrijven te kunnen toepassen.  

Provincie Noord-
Brabant  
Innovatieprogramma 
Agrofood Brabant 
2020 
Agrifood Capital 

Veehouderijen Ondersteuning door kwaliteitsteam 

Provincie Overijssel financiert een onafhankelijk kwaliteitsteam. Dit kwaliteitsteam organiseert de omgevingsdialoog en 

ondersteunt: 

- de ondernemer bij het formuleren van zijn langere termijn visie, identificeren van maatregelen om te verduurzamen en het 

bedenken van creatieve oplossingen om (deels) tegemoet te komen aan de wensen van de omgeving; 

- omwonenden bij het formuleren van wensen, (technische) mogelijkheden voor verduurzaming in beeld brengen en 

omwonenden helpen bij het voeren van de dialoog; 

- de gemeente bij de afweging over de aanvraag, omdat zij als onafhankelijke experts al betrokken zijn bij het proces. 

  

Provincie Overijssel 

Omgevingsvisie 

Kwaliteitsimpuls Agro 

en Food  

 

 Provincie Noord-Brabant ondersteunt gemeenten om de overlast door de veehouderij aan te pakken. In de beginfase 

ondersteunt een gezamenlijk urgentieteam van provincie, gemeenten, ZLTO en BMF hen daarbij. Daarna wordt verwacht, dat de 

regio’s het zelf oppakken en daarbij gebruik maken van de opgebouwde kennis en expertise. 

Provincie Noord-
Brabant Provinciaal 
Milieu en Waterplan 
2016 - 2021 

 

Luchtkwaliteit 

Instrumenten 
Onderwerp  Bron 

Veehouderijen Omgevingsvisie, landbouw en gezondheid 

Expliciet aandacht geven aan gezondheid in relatie tot de landbouwvisie voor inbreng in de omgevingsvisie. Met behulp van een 

dialoogtafel met Provinciale Statenleden, universiteit en GGD is gesproken over de negatieve en positieve effecten op de 

gezondheid en de rol van de provincie. De (on)mogelijkheden van een gebiedsgerichte coördinatie, het maken van bestuurlijke 

afspraken en de mogelijkheden voor het opnemen van normen zijn besproken. 

Provincie Utrecht 

Aanjaagprogramma 

Gezonde 

Leefomgeving 

Wegen Monitoring luchtconcentraties Provincie Noord-
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Luchtkwaliteit 

Instrumenten 
Onderwerp  Bron 

Sinds het najaar van 2013 faciliteren onder andere de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, Philips, ECN, de 

universiteiten van Utrecht (IRAS) en Twente en Imtech het luchtmeetsysteem AiREAS. Door middel van 35 sensoren worden de 

concentraties fijn stof, ultra fijn stof, stikstofdioxide en ozon realtime gemeten. Het doel is inzicht krijgen in actuele situaties 

waardoor het duurzaam verbeteren van gezondheid en veiligheid in woon- en werkomgeving mogelijk wordt. 

Brabant 

Veehouderijen Monitoring luchtconcentraties veehouderijen 

Er wordt over gedacht om het AiREAS  luchtmeetsysteem uit te breiden naar veehouderijen. Mogelijke stoffen zijn ammoniak, fijn 

stof, stikstofdioxide. 

Provincie Noord-

Brabant 

Leefomgeving Luchtkwaliteit-app 
De provincie Noord-Holland heeft de App Mijn luchtkwaliteit mede helpen ontwikkelen. Via de GGD Amsterdam zijn o.a. de 
luchtmeetnetgegevens in de provincie opgenomen. Met de gratis app kan iedereen zien hoe de luchtkwaliteit nu en in de 
komende dagen in de eigen leefomgeving is en gezondheidstips ontvangen. Op basis daarvan kan besloten worden 
om activiteiten, route of agenda aan te passen. Ook kan via een persoonlijke smogalert een waarschuwing worden ontvangen. 

Provincie Noord-
Holland 

Bedrijven Participatie: dialoog 

Provincie Noord-Holland organiseert Milieudialogen rond grote bronnen van luchtverontreiniging. Deelnemers zijn o.a. de 

provincie, het rijk, gemeenten, bedrijven, Milieufederatie en lokale partijen. 

Provincie Noord-

Holland 

Veehouderijen Participatie: dialoog 

Bij uitbreiding of vestiging wordt een ‘omgevingsdialoog’ tussen veehouder en omgeving verplicht gesteld. 

Provincie Noord-

Brabant  

Provincie Gelderland  

Provincie Overijssel 

Omgevingsverordeni

ng 

Veehouderijen Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) 

Provincie Noord-Brabant stelt nadere regels over de inzet voor maatregelen die bijdragen aan de ontwikkeling naar zorgvuldige 

veehouderij waarmee veehouderijen ontwikkelruimte kunnen verdienen. Deze nadere regels zijn bekend als de Brabantse 

Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). De BZV stuurt, stimuleert en objectiveert de ontwikkeling naar zorgvuldige veehouderij. 

Het idee daarbij is dat een ondernemer punten verdient door maatregelen te treffen die de inpasbaarheid van het bedrijf in de 

omgeving verbeteren. De ondernemer heeft daarbij keuzevrijheid in welke maatregelen het beste passen bij zijn bedrijfsvoering 

of de wensen van de omgeving.  

De provincie Noord-Brabant bekijkt o.a. nog hoe gezondheid nadrukkelijker onderdeel gemaakt kan worden van de BZV.  

Provincie Noord-

Brabant 

Omgevingsverordeni

ng 2014 

Provinciaal Milieu en 

Waterplan 2016 - 

2021 
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Luchtkwaliteit 

Instrumenten 
Onderwerp  Bron 

Scheepvaart Verbod op ontgassen binnenschepen in provinciale verordening 

Provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Zeeland en Noord-Holland hebben of gaan hun provinciale 

milieuverordeningen uitbreiden met een verbod op het varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende producten. 

Provincie Zuid-

Holland 

Provincie Noord-

Brabant 

Provincie Utrecht 

Provincie Gelderland 

Provincie Noord-

Holland 
 

Luchtkwaliteit 
Samenwerken 

Onderwerp  Bron 

Veehouderijen 

Scheepvaart 

Overleg over maatregelen verbetering luchtkwaliteit die provincie overschrijdende uitwerking hebben 

Overleg met andere provincies als maatregelen ter verbetering van luchtkwaliteit en gezondheid provincie overschrijdend zijn 

zoals een verbod op uitbreiding en/of nieuwe geitenhouderijen of uitstoot van gassen bij scheepvaart. Zo wordt voorkomen, dat 

provincies tegen elkaar uitgespeeld worden en er een waterbedeffect ontstaat als bedrijven of de uitstoot verplaatst worden naar 

een andere provincie. 

 

Leefomgeving Co-creatie gezonde lucht 

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht 

gaan richting afronding. Inmiddels voldoet de luchtkwaliteit bijna overal in de provincie Utrecht aan de Europese normen. Toch 

veroorzaakt de huidige luchtkwaliteit nog steeds ernstige gezondheidsklachten. De provincie wil daarom samen met Utrechtse 

gemeenten, omgevingsdiensten en andere (belangen)organisaties de lucht schoner en de inwoners gezonder maken (mei – 

november 2017). Doel is het gezamenlijk formuleren van initiatieven voor verbetering van de luchtkwaliteit.  

Provincie Utrecht 

Aanjaagprogramma 

Gezonde 

Leefomgeving 

Leefomgeving Samenwerking met verschillende afdelingen binnen de provincie en de GGD 

Samenwerken tussen afdelingen mobiliteit, milieu, ruimte, landbouw en sociale domein van de provincie en de GGD. 
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Geluid 

Normen 
Onderwerp  Bron 

Wegen 
Spoorwegen 
Bedrijven 
 

Geluidproductieplafonds wegen en spoorwegen 
Er worden grenswaarden gesteld aan het geluid, dat rijks en hoofdspoorwegen mogen produceren. Dit worden 
geluidproductieplafonds genoemd (hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer). Er worden nog geluidproductieplafonds voor 
provinciale wegen en gezoneerde industrieterreinen vastgesteld, die opgenomen zullen worden in de Omgevingswet. 

Wet Milieubeheer 
Omgevingswet 

Bedrijven 
 

Eisen aan de geluidbelasting inrichtingen 
Voor de kleine lawaaimakers, die niet op een bedrijfsterrein liggen, zijn in het Activiteitenbesluit voor diverse categorieën 
bedrijven algemene regels opgesteld, waarin ook eisen voor de geluidbelasting zijn opgenomen. 

Activiteitenbesluit 

Bedrijven 
 

Grenswaarden geluid bij woningen - gezoneerde bedrijventerreinen 
De Wet Geluidhinder geeft voorkeursgrenswaarden en maximaal toelaatbare geluidbelasting voor de geluidbelasting voor 
industrie aan de gevel van nieuwe en bestaande woningen. Voor gezoneerde bedrijventerreinen geldt een geluidzone die op het 
niveau van de voorkeursgrenswaarde ligt. Het gaat hierbij om de gecumuleerde geluidbelasting van alle inrichtingen op het 
terrein. De ligging van de zone is in een bestemmingsplan vastgelegd. Binnen de zone kan door middel van een "hogere waarde 
procedure" een hogere geluidsbelasting (hogere waarde) worden toegestaan op woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen 
of geluidsgevoelige terreinen. Deze verhoging is mogelijk tot een maximale ontheffingswaarde en wordt per woning bepaald en 
vastgelegd. Er zijn ook bepalingen voor het geluidniveau in de woning, het binnenniveau (Bouwbesluit en Wet geluidhinder).  
Het Activiteitenbesluit biedt de gemeente de mogelijkheid voor bepaalde activiteiten of branches uitzonderingen te maken op de 
standaardnormen en per gebied bepaalde normen op te stellen.  

Wet Geluidhinder 
Bouwbesluit 
Activiteitenbesluit 

Wegen 
Spoorwegen 
 

Grenswaarden geluid bij woningen - wegen en spoorwegen 
De Wet geluidhinder gaat uit van twee grenswaarden: een voorkeursgrenswaarde en een maximaal toelaatbare grenswaarde. 
Deze grenswaarden moeten bij de aanleg of wijziging van een (spoor)weg in acht worden genomen. Als blijkt dat de geluidhinder 
van de weg boven de voorkeursgrenswaarde uitkomt, is er een ontheffing van de overheid nodig. Per woning wordt een hogere 
waarde vastgesteld (hogere-waardeprocedure). Dit mag alleen als bron en/of overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of wenselijk 
zijn en moet goed onderbouwd worden. Slechts bij hoge uitzondering mag de geluidbelasting op een woning boven de maximaal 
toelaatbare grenswaarde uitkomen. Bij reconstructies en/of aanleg van provinciale wegen wordt hierover een besluit genomen 
door Gedeputeerde Staten van de provincie. Er zijn ook bepalingen voor het geluidniveau in de woning, het binnenniveau 
(Bouwbesluit en Wet Geluidhinder). 

Wet Geluidhinder 
Bouwbesluit 

Luchtvaart Grenswaarden voor geluidbelasting bij woningen - luchthavens 
Provinciale Staten moeten een Luchthavenbesluit vaststellen voor een luchthaven als de geluidcontour van 56 dB Lden buiten het 
luchthavengebied valt. Het Luchthavenbesluit bevat grenswaarden voor geluid. In elk geval moet het Luchthavenbesluit de 
contouren van 48, 56 en 70 dB bevatten. Een nieuwbouwverbod van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen geldt 
binnen de geluidcontour van 56 dB Lden, behoudens uitzonderingsgevallen. Voor het gebied tussen de contour van de 56 en 48 dB 
moet het provinciaal bestuur een integrale afweging maken over de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in relatie tot het 

Wet Luchtvaart 
Regelgeving 
Burgerluchthavens 
en Militaire 
Luchthavens 
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Geluid 

Normen 
Onderwerp  Bron 

(toekomstig) gebruik van de luchthaven.  

Windturbines 
 

Grenswaarden voor geluidbelasting bij woningen - windturbines 
Er zijn grenswaarden specifiek voor windturbines opgenomen in het Activiteitenbesluit voor de geluidsbelasting op de gevel van 
een gevoelig gebouw of op de grens van een gevoelig terrein.  

Activiteitenbesluit 

Scheepvaart Geluid scheepvaart cumuleren met geluid andere bronnen 
Er zijn geen grenswaarden voor geluid van scheepvaart. In elk infraproject of nieuwbouwproject waarbij hogere waarden voor 
geluidgevoelige bestemmingen moeten worden aangevraagd als gevolg van (spoor)wegverkeer en industrielawaai, moet wel 
minstens aandacht aan het lawaai van eventuele scheepvaart worden geschonken. Als verondersteld kan worden dat 
scheepvaartlawaai een factor van betekenis is, moet vervolgens de geluidbelasting van de scheepvaart ter hoogte van 
geluidgevoelige bestemmingen worden berekend en gecumuleerd met het lawaai van de andere geluidbronnen. Alleen dan kan 
het bevoegd gezag een zorgvuldige afweging maken bij de toekenning van hogere waarden.  

Raad van State 
uitspraak van mei 
2006 (nr. 
200602487/1) en 
hoger beroep 
september 2007 (nr. 
200700575/1) 

Wegen Plandrempel 
De Wet Geluidhinder verplicht om voor het Actieplan Geluid, dat provincies moeten opstellen voor provinciale wegen, een 
zogenaamde plandrempel vast te stellen. Deze plandrempel treedt niet in de plaats van de bestaande wettelijke grenswaarden 
voor het geluid van het wegverkeer, maar geeft aan boven welke waarde maatregelen overwogen worden, rekening houdend 
met doelmatigheid en technische mogelijkheden. 

Wet Geluidhinder 

Wegen Lagere plandrempel voor geluid  
Provincie Groningen heeft een plandrempel vastgesteld van 62 dB (Lden). Bij hogere geluidbelastingen worden zo mogelijk 
maatregelen getroffen. Er wordt geluidreducerend asfalt aangelegd, wanneer het bestaande wegdek aan vervanging toe is. 

Provincie Groningen 
Actieplan 
wegverkeerslawaai 2e 

tranche (2013) 
 

 Provincie Zuid-Holland heeft een plandrempel vastgesteld van 55 dB (Lden) en 50 dB (Lnight) aan de gevel van o.a. woningen. De 
plandrempel is van 65 dB verlaagd, omdat een geluidbelasting hoger dan 60 dB(Lden) als schadelijk voor de gezondheid wordt 
beschouwd. Wegen met een geluidbelasting boven de plandrempel worden in aanmerking genomen voor geluidreductie. Een 
nadere selectie en prioriteitsstelling wordt hiervoor gemaakt met een doelmatigheidstoets (o.a. gebaseerd op woningdichtheid 
en hoogte geluidbelasting) en technische randvoorwaarden. 
 

Provincie Zuid-
Holland 
Actieplan geluid 
provinciale wegen 
2013 – 2018 
 

 Provincie Utrecht heeft een plandrempel vastgesteld van 61 dB (Lden) bij de wijziging of reconstructie van provinciale wegen. Als 
de geluidbelasting hoger is dan worden maatregelen als stil asfalt overwogen. Hiervoor wordt eerst een doelmatigheidstoets 
uitgevoerd.  
 

Provincie Utrecht 
Actieplan 
Omgevingslawaai 
provincie Utrecht 
2013 - 2018 
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Geluid 

Normen 
Onderwerp  Bron 

Wegen 
Spoorwegen 
Bedrijven 

Omgevingswet: grenswaarden geluid aan de gevel van woningen  
De normstelling voor geluid wordt vereenvoudigd en opgenomen in het Aanvullingsbesluit geluid. Er zal nog steeds sprake zijn 
van een voorkeurswaarde, waarvan gemotiveerd afgeweken kan worden tot aan een maximale waarde. Ook worden voor het 
binnenniveau normen gesteld. In afwijking van het normenstelsel in de Wet geluidhinder wordt het aantal normen en regels 
verminderd. Voorgesteld is om alleen onderscheid te maken in buiten en binnen de bebouwde kom en een nieuwe woning of een 
nieuwe of aanpassing van de (spoor)weg.  

Omgevingswet 
Aanvullingsbesluit 
Geluid 

Leefomgeving Streefwaarden geluidbelasting 
Provincie Gelderland heeft een richtinggevende ambitie geformuleerd: 42 dB in de woon- en leefomgeving. 

Provincie Gelderland 
Gelderse 
Omgevingswijzer 

Windturbines Norm cumulatie geluid windturbines 
In de Eemsdelta moet de opgetelde geluidbelasting per windpark, ongeacht het aantal windturbines, voldoen aan de norm die 
voor één windturbine in het Activiteitenbesluit is opgenomen. 

Provincie Groningen 
Structuurvisie 
Eemsmond-Delfzijl 

Wegen 
Spoorwegen 
Bedrijven 
Windturbines 

Norm cumulatie geluid verschillende bronnen 
In de Eemsdelta wordt voor de cumulatie van geluid van diverse geluidbronnen (industrie, verkeer, windparken) een norm van 65 
dB gesteld. Voor woningen die belast worden aan een cumulatieve geluidbelasting van 66 tot 70 dB zijn mogelijk 
isolatiemaatregelen nodig. Monitoring wordt ingezet om na te gaan of de geluidbelasting daadwerkelijk optreden. 

Provincie Groningen 
Structuurvisie 
Eemsmond-Delfzijl 

Burgerlucht 
havens van 
regionale 
betekenis 

Afweging en ruimtelijke beperkingen 
Provinciale Staten kunnen aanvullende regels stellen of van een groter gebied met ruimtelijke beperkingen uitgaan dan waartoe 
zij op grond van het Besluit burgerluchthavens verplicht zijn. Ook kunnen zij bijvoorbeeld de wenselijkheid van (grootschalige) 
woningbouw en de bouw van geluidgevoelige bestemmingen als scholen en ziekenhuizen in de omgeving van de luchthaven 
afwegen.  

Wet Luchtvaart 
Regelgeving 
Burgerluchthavens 
en Militaire 
Luchthavens 

 

Geluid 
Programma’s en Activiteiten  

Onderwerp  Bron 

 Stiltegebieden 
Geluidhinder in stiltegebieden moet voorkomen of beperkt worden  

Wet Milieubeheer 
Omgevingswet 
Bkl 

Wegen 
Bedrijven 
 

Monitoring Geluidkaarten 
In het kader van de EU-Richtlijn Omgevingslawaai moeten elke 5 jaar voor bepaalde agglomeraties voor belangrijke wegen, 
inrichtingen en gezoneerde bedrijventerreinen geluidkaarten gemaakt worden, het aantal woningen, personen en gehinderden 

Besluit geluid 
milieubeheer 
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Geluid 
Programma’s en Activiteiten  

Onderwerp  Bron 

en slaapverstoorden bepaald worden en actieplannen opgesteld worden. 

Wegen Actieplan geluid 
Het actieplan wordt opgesteld aan de hand van de geluidsbelastingkaarten. Een actieplan omgevingslawaai bevat een 
beschrijving van de geluidbronnen binnen het provinciale grondgebied en een vermelding van de instantie bij wie die 
geluidbronnen in beheer zijn. Het beschrijft het te voeren beleid om geluidsbelasting (Lden en Lnight) te beperken. Daarvoor wordt 
een plandrempel benoemd. Het actieplan omvat ook de voorgenomen maatregelen voor de eerstvolgende vijf jaar. Deze 
maatregelen voorkomen een overschrijding van een plandrempel, of maken een overschrijding ongedaan. De effecten van die 
maatregelen zijn ook beschreven. 

Besluit geluid 
milieubeheer 
Omgevingswet Bkl 

 Actieplan geluid: meewegen gezondheid 
Bij het opstellen van het actieplan geluid kan gezondheid worden meegewogen bijvoorbeeld door het aantal gehinderden, het 
verhoogde risico op hart- en vaatziekten of de aard van de gevoelige bestemmingen mee te nemen. 

 

 Maatregelen geluidhinder 
In Zuid-Holland kunnen bewoners en gemeente in een pilot voorstellen doen voor maatregelen langs een drukke weg voor de 
reductie van geluidhinder. Dit kunnen maatregelen zijn voor reductie van de geluidbelasting maar ook voor compensatie 
(bijvoorbeeld aanleggen van groen). Provincie Zuid-Holland en de gemeente hebben hiervoor samen budget beschikbaar gesteld. 
 

 
Provincie Zuid-
Holland 

 In een aantal pilots wordt in samenwerking met andere provincies innovatieve maatregelen voor geluid, bijvoorbeeld een 
bamboescherm, onderzocht. 

Noord-Holland 

 

Geluid 
Instrumenten  

Onderwerp  Bron 

Spoorwegen 
Luchthavens 

Beperkingengebieden lokaal spoor en luchthavens 
In een omgevingsverordening worden de beperkingengebieden met betrekking tot lokale spoorwegen en luchthavens 
aangewezen en regels over het uitvoeren van activiteiten opgesteld. 

Omgevingsverordeni
ng 

Bedrijven Omgevingsvergunning 
In het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn de zogenaamde grote lawaaimakers aangewezen waarvoor een omgevingsvergunning 
noodzakelijk is.  

Wabo Bor 
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Externe Veiligheid 

Normen 
Onderwerp  Bron 

Bedrijven 
Wegen 
Scheepvaart 

Grenswaarden  
Voor bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) vallen, verkeers- en vaarwegen met transport van 
gevaarlijke stoffen geldt voor kwetsbare objecten in de omgeving een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico. Voor beperkt 
kwetsbare objecten is dit een richtwaarde. Binnen het invloedsgebied moet het groepsrisico berekend worden. Voor het 
groepsrisico is geen grenswaarde maar een verantwoordingsplicht, waarbij o.a. de personendichtheid en de mogelijkheden voor 
bestrijding, bescherming en zelfredzaamheid betrokken worden. 

Besluit en Regeling 
Externe Veiligheid 
Inrichtingen (Bevi en 
Revi) 

Bedrijven Generieke afstanden bedrijven 
Voor veel voorkomende inrichtingen waar externe veiligheid een rol speelt zijn er zogenaamde generieke afstanden, waarop de 
grenswaarde en de richtwaarde voor het plaatsgebonden risico berekend worden. De afstanden zijn afhankelijk van de aard van 
de stof, omvang en het type inrichting.  

Activiteitenbesluit 

Wegen 
Scheepvaart 

Basisnet 
In het Basisnet is voor alle hoofdverbindingen over de weg, het water en het spoor wettelijk vastgelegd welk risico het vervoer 
van gevaarlijke stoffen in de omgeving mag veroorzaken en hoe de ruimte er om heen kan worden gebruikt (zoals voor wonen en 
werken). De veiligheidszone (binnen de contour van de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico) is vastgelegd. Binnen het 
invloedsgebied moet het groepsrisico verantwoord worden. Bij wegen moet de gemeente binnen het Plasbrand Aandachtsgebied 
bij ruimtelijke ontwikkelingen in die gebieden verantwoorden worden waarom daar gebouwd wordt. Als er gebouwd wordt zijn 
er aanvullende bouweisen. 

Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen 

Bedrijven 
Wegen 
Scheepvaart 

Risicokaart 
Provincies zijn als bevoegd gezag wettelijk verplicht om gegevens over alle risicovolle bedrijven aan het landelijke Register 

Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) te leveren. De gegevens worden op de provinciale risicokaarten weergegeven. Ook de 
risico’s van transport van gevaarlijke stoffen over de weg en het water moeten worden opgenomen. De risicokaarten 
worden beheerd door de provincies. 

Registratiebesluit 
externe veiligheid en 
de Regeling 
provinciale 
risicokaart  

 

Externe Veiligheid 
Programma’s en Activiteiten 

Onderwerp  Bron 

Bedrijven Gering ruimtebeslag van de risicoruimte 
Provincie Groningen spant zich in voor een gering ruimtebeslag door de bedrijven met een relevant risico. In samenwerking met 
de gemeenten kan dit bijvoorbeeld worden vastgelegd in het vestigingsbeleid binnen de bovenregionale industrieterreinen.  
Via deelname aan veiligheidsinitiatieven op bedrijfsterreinen zoals Oosterhorn en de stuurgroep Industrie wordt gestimuleerd 
een vermindering van het ruimtebeslag van de risicoruimte en verbetering van de calamiteitenvoorbereiding.  Er wordt daarbij 

Provincie Groningen 
Milieuplan 2017 - 
2020 
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Externe Veiligheid 
Programma’s en Activiteiten 

Onderwerp  Bron 

rekening gehouden met andere risicobronnen, zoals geïnduceerde aardbevingen en risico's van windturbines zoals in de 
Eemsdelta. 

Leefomgeving Externe veiligheidsaspecten meewegen bij ruimtelijke ordening 
Externe veiligheidsaspecten meewegen bij woningbouw, wijkontwikkeling of wijziging in infrastructuur. 

GGD Gelderland 
Midden 

Leefomgeving EV signaleringskaart 
Een signaleringskaart op basis van de risicokaart waarin alle risicobronnen met veiligheidszones zijn opgenomen. Hiermee wordt 
voor iedereen duidelijk in welke gebieden externe veiligheid aan de orde is en kan bij ontwikkelingen hiermee rekening gehouden 
moet worden. 

Provincie Gelderland 

 

Externe Veiligheid 
Instrumenten 

Onderwerp  Bron 

Bedrijven 
Wegen 
Scheepvaart 

Risicokaart 
Provincies zijn als bevoegd gezag wettelijk verplicht om gegevens over alle risicovolle bedrijven aan het landelijke Register 

Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) te leveren. De gegevens worden op de provinciale risicokaarten weergegeven. Ook de 
risico’s van transport van gevaarlijke stoffen over de weg en het water moeten worden opgenomen. De risicokaarten 
worden beheerd door de provincies. 

Registratiebesluit 
externe veiligheid en 
de Regeling 
provinciale 
risicokaart  

Bedrijven Instructieregel 
In een instructieregel is opgenomen, dat de kans dat een bedrijf een ongeval krijgt met een gevaarlijke stof door de nabijheid van 
een windturbine niet meer dan 10 % mag toenemen. Indien blijkt dat er een toename van meer dan 10% is, moet nader 
onderzoek worden uitgevoerd en moet worden nagegaan wat de gevolgen zijn. Deze instructieregel geldt voor bestaande en 
nieuwe situaties. 

Provincie Groningen 
Provincie Groningen 
Milieuplan 2017 - 
2020 
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Geur 

Normen 
Onderwerp  Bron 

Bedrijven Eisen aan de emissie  
Eisen worden gesteld aan de emissie en/of Best Beschikbare Technieken (BBT) of volgens algemene of specifieke regels voor geur 
voor de betreffende activiteit. 

Wet Milieubeheer 
Wabo 
Activiteitenbesluit 

Bedrijven Aanvaardbare immissieconcentratie 
Voor rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn aanvaardbare immissieconcentraties in het Activiteitenbesluit opgenomen. 

Activiteitenbesluit 

Bedrijven Aanvaardbare immissieconcentratie 
Tot begin 2016 waren Bijzondere Regelingen van de Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR) van kracht. In een aantal van deze 
bijzondere regelingen waren aanvaarbare immissieconcentraties vastgesteld. Het bevoegd gezag mag bepalen of bij maatwerk 
hiervan gebruik gemaakt wordt. 

Activiteitenbesluit 

Bedrijven Aanvaardbaar hinderniveau 
Het bevoegd gezag kan zelf het aanvaardbaar hinderniveau bepalen en handhaven. De mate van hinder moet afgewogen worden 
tegen de inspanningen die de initiatiefnemer moet leveren om de hoeveelheid hinder te verminderen. Deze inspanningen 
moeten conform BBT (Beste Beschikbare Technieken) zijn. Aspecten die van belang zijn voor de afweging of het hinderniveau 
acceptabel is zijn enerzijds de mate van hinder, de aard en waardering van de geur, de omvang van de blootstelling en het 
klachtenpatroon. Anderzijds zijn dit aspecten zoals mogelijk extra maatregelen, de planologische situatie, sociaaleconomische 
aspecten en historische aspecten.  

Activiteitenbesluit 

Bedrijven Geurimmissienorm 
Provincie Groningen heeft bij nieuwe bedrijfsvestigingen en bij uitbreidingen van bedrijven een norm gesteld voor de 
geurbelasting bij geurgevoelige objecten die overeen komt met GES-score 3 ( 1,5 ouE/m3) in het buitengebied en 
bedrijventerreinen en met GES-score 1 (1,5 ouE/m3) in het bebouwde gebied. 

Provincie Groningen 
Omgevingsvisie  

Bedrijven Geurimmissienorm en cumulatie 
Provincie Groningen heeft voor het gebiedsgericht beleid voor uitbreidingen of nieuwe aanvragen de norm voor de geurbelasting 
ter plaatse van gevoelige bestemmingen aangescherpt, zodat er geen toename is van de achtergrondgeurbelasting. Voor nieuwe 
bedrijven en voor activiteiten bij bestaande bedrijven die nog niet zijn vergund dan wel begrensd geldt een norm van 0,25 ouE/m3 
op geurgevoelige bestemmingen. Bij deze norm is de sterkte van de uitstoot zo klein dat er geen toename van de geurbelasting is 
en dus geen sprake van een toename van de cumulatie. 

Provincie Groningen 
Structuurvisie 
Eemsdelta 

Veehouderijen Hoogst toegestane geurbelasting bij gevoelige objecten 
Er zijn hoogst toegestane geurbelastingen bij gevoelige objecten vastgesteld voor binnen en buiten de bebouwde kom en 
concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden. Voor een aantal diersoorten zijn minimale afstanden tot een gevoelig object 
vastgesteld die aangehouden moeten worden. 
De gemeenteraad is in een gemeentelijke verordening bevoegd lokale afwegingen te maken over de te accepteren geurbelasting 

Wet geurhinder en 
veehouderij 
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Geur 

Normen 
Onderwerp  Bron 

en in afwijking van de ten hoogste toegestane geurbelasting een andere waarde of een andere afstand te stellen. Hiervoor is wel 
een bandbreedte vastgesteld. 

Veehouderijen Aanvaardbaar geurhinderniveau 
De gemeenteraad kan beoordelen of de geurhinder past bij de doelstellingen voor het gebied en of de mate van geurhinder 
acceptabel wordt geacht. 

Wet geurhinder en 
veehouderij 

Veehouderijen Normen voor geurhinder 
Provincie Noord-Brabant stelt grenzen aan de kans op cumulatieve geurhinder op geurgevoelige objecten. Uitbreiding, een 
vestiging of een omschakeling naar een veehouderij is alleen mogelijk als is aangetoond dat de kans op cumulatieve geurhinder 
(achtergrondbelasting) op geurgevoelige objecten in de bebouwde kom niet hoger is dan 12 % en in het buitengebied niet hoger 
is dan 20 %. 

Noord-Brabant 
Verordening Ruimte 
2014 

Bedrijven Streefwaarden geurklachten 
Provincie Groningen streeft er naar dat het aantal geurklachten in de hele provincie met 30% vermindert. 

Provincie Groningen 
Omgevingsvisie  

Veehouderijen Omgevingswaarde 
Er kunnen omgevingswaarden vastgesteld voor de cumulatieve geurbelasting van veehouderijen op geurgevoelige objecten. De 
omgevingswaarden kunnen als een resultaatsverplichting omschreven worden. 

Omgevingswet Bkl 

Veehouderijen Aanvullende regels bij een omgevingswaarde  
Er kunnen aanvullende regels bij een omgevingswaarde gesteld worden voor de hele provincie of een gebied.  
In een instructieregel kan bijvoorbeeld vastgelegd worden dat bij een oprichting, uitbreiding of wijziging van een veehouderij: 

 een omgevingswaarde voor een bepaalde geurbelasting op een geurgevoelig object in acht wordt genomen 

 een grens gesteld wordt aan een percentage geurgehinderden 

 dit alleen is toegestaan als geurreducerende maatregelen worden getroffen waardoor een daling van de 
achtergrondbelasting optreedt die tenminste de eigen bijdrage aan de overschrijding compenseert.  

In een monitoringsregel kan bijvoorbeeld geregeld worden, dat het college van burgemeester en wethouders jaarlijks inzicht 
verstrekken in de geurbelasting die vanwege veehouderijen op geurgevoelige objecten aanwezig is. 

Omgevingswet Bkl 

 

Geur 

Programma’s en Activiteiten 
Onderwerp  Bron 

Veehouderijen Verplicht stellen dialoog 
Verplicht stellen van een dialoog tussen agrarische bedrijven en hun omgeving over aspecten die de kwaliteit van de directe 

Provincie Noord-
Brabant 
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Geur 

Programma’s en Activiteiten 
Onderwerp  Bron 

leefomgeving negatief beïnvloeden. Provincie Gelderland 
Provincie Overijssel 

Veehouderijen Stimuleringsprogramma innovatieve maatregelen 

Provincie Overijssel draagt samen met innovatiepartners bij aan de financiering van innovaties door ondernemers in de agro & 

food sector door subsidiering van kennisvouchers en voor grotere concepten van ‘proof of concepts’. Ook worden innovatielabs 

o.a. over de relatie boerenbedrijf en omgeving, georganiseerd waarin de samenwerking en kennisdeling tussen bedrijfsleven, 

kennisinstituten en agrarische opleidingscentra wordt gestimuleerd.  

 

Provincie Overijssel 

Omgevingsvisie 

Kwaliteitsimpuls Agro 

en Food 

Veehouderijen Ondersteuning door kwaliteitsteam 

Provincie Overijssel financiert een onafhankelijk kwaliteitsteam. Dit kwaliteitsteam organiseert de omgevingsdialoog en 

ondersteunt: 

- de ondernemer bij het formuleren van zijn langere termijn visie, identificeren van maatregelen om te verduurzamen en het 

bedenken van creatieve oplossingen om (deels) tegemoet te komen aan de wensen van de omgeving; 

- omwonenden bij het formuleren van wensen, (technische) mogelijkheden voor verduurzaming in beeld brengen en 

omwonenden helpen bij het voeren van de dialoog; 

- de gemeente bij de afweging over de aanvraag, omdat zij als onafhankelijke experts al betrokken zijn bij het proces. 

  

Provincie Overijssel 

Omgevingsvisie 

Kwaliteitsimpuls Agro 

en Food  

 

 Provincie Noord-Brabant ondersteunt gemeenten om de overlast door de veehouderij aan te pakken. In de beginfase 

ondersteunt een gezamenlijk urgentieteam van provincie, gemeenten, ZLTO en BMF hen daarbij. Daarna wordt verwacht, dat de 

regio’s het zelf oppakken en daarbij gebruik maken van de opgebouwde kennis en expertise. 

Provincie Noord-
Brabant Provinciaal 
Milieu en Waterplan 
2016 - 2021 

 

Geur 

Instrumenten 
Onderwerp  Bron 

Bedrijven Omgevingsvergunning en gezondheid 

Provincie Groningen stelt in een beleidsregel, die in de Omgevingsvisie is opgenomen, dat als er sprake is van ernstige hinder of 

Provincie Groningen 
Omgevingsvisie  
Beleidsregel 
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Geur 

Instrumenten 
Onderwerp  Bron 

wanneer het aantal gehinderden omvangrijk is, maatregelen zullen worden verlangd die verder gaan dan vereist volgens BBT-

maatregelen. Bij alle aanvragen om een omgevingsvergunning is het uitgangspunt dat de meest strenge kant van de BBT wordt 

voorgeschreven. Indien een bedrijf van mening is dat de strengste norm niet haalbaar is, moet dit door het bedrijf technisch en 

economisch worden onderbouwd en zal het bevoegde gezag hierover het gesprek aangaan. Bij het doorlopen van de cyclus voor 

het toetsen van de actualiteit van een omgevingsvergunning wordt beoordeeld of de vergunningvoorschriften moeten worden 

aangescherpt, ook indien al wordt voldaan aan de BBT. Indien onduidelijk is of een verdere vermindering van de gevolgen voor 

het milieu mogelijk is zal een onderzoekverplichting worden voorgeschreven in een ambtshalve wijziging van de vergunning.  

Vergunningverlening 
Handhaving en 
Toezicht 2013 - 2016 

Bedrijven Monitoring 

Provincie Noord-Brabant brengt jaarlijks de geuroverlast in beeld. Daarvoor worden de geurcontouren van bedrijven waarvoor de 

provincie bevoegd gezag is gecombineerd met de klachten. Afhankelijk van de resultaten wordt actie ondernomen. 

Provincie Noord-
Brabant Provinciaal 
Milieu en Waterplan 
2016 - 2021 

Bedrijven E-noses 

Elektronische neuzen worden ingezet bij de uitvoering van het toezicht. Hierdoor wordt het toezicht verscherpt bij bedrijven. Een 

combinatie van bepaalde stoffen kan leiden tot een verhoogde activiteit die door de elektronische neus wordt vastgelegd. Deze 

gegevens geven een indicatie van een afwijkende situatie en kunnen daarmee aanleiding geven voor het uitvoeren van toezicht. 

Er zijn negen elektronische neuzen op vaste posities gepositioneerd rondom het bedrijf ESD. Er is één mobiele elektronische neus 

die bij andere bedrijven ingezet gaat worden. 

Provincie Groningen 
Milieuplan 2017 - 
2020 

Bedrijven Geur-app 
Er wordt een geur-app ontwikkeld. Het doel van de geur-app is om geuroverlast vast te leggen en het tot stand brengen van 

directe communicatie tussen veroorzaker en degene die geurhinder ervaart. Bewoners kunnen via de app geurhinder melden. 

Bedrijven die binnen de windrichting van meldingen vallen krijgen een signaal. Vervolgens kan gecommuniceerd worden tussen 

bedrijf en melder over de oorzaak van de geur en de optredende hinder en gericht naar oplossingen gezocht worden. Na de 

ontwikkeling wordt gestart met twee pilots om na te gaan of de geur-app goed functioneert. Eén van deze pilots wordt 

uitgevoerd in het Eemsdeltagebied. De bedrijven in dit gebied, het havenbedrijf, de Natuur en Milieufederatie en een 

bewonersklankbordgroep zijn hierbij actief betrokken. Op verzoek van bewoners worden monitoringsgegevens van een aantal 

zware metalen en voor het gebied relevante luchtverontreinigende stoffen gekoppeld aan de app. Indien de pilots succesvol zijn, 

wordt het project in de hele provincie ingevoerd.  

 
Provincie Groningen 
Milieuplan 2017 - 
2020 
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Klimaat 

Programma’s en Activiteiten 
Onderwerp  Bron 

Gezondheid expliciet meenemen in klimaatadaptatie strategie 
Gezondheid leidend principe laten zijn in de klimaatadaptatie ter voorkoming van hitte eilanden. 

Provincie Overijssel 

Vergroening schoolpleinen 
Provincie Noord-Brabant stimuleert de vergroening van schoolpleinen in verband met klimaatadaptatie, groenstructuur en welzijn. 

Provincie Noord-
Brabant 

Samenwerken 
Onderwerp  Bron 

Samenwerken met gemeenten, waterschappen, GGD, zorgsector, veiligheidssector en RIVM bij klimaatbestendigheid en hittestress (Ov, NH) 
Samenwerking gemeenten, waterschappen en GGD stimuleren en faciliteren om klimaatbestendigheid op te nemen bij het ontwerp van 
herinrichting en nieuwbouw. Kennis verwerven en delen over klimaatbestendigheid, groen, water en hittestress. 
Groen en (ruimte voor) water(opvang) dragen bij aan het beperken van de temperatuurstijging en daarmee van de hittestress. Daarnaast dragen 
groen en ruimte voor water(opvang) ook bij aan het beperken van wateroverlast bij hevige regenbuien, aan de kwaliteit van de leefomgeving en de 
biodiversiteit. 
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Bevorderen gezondheid in de leefomgeving 

Programma’s en Activiteiten 
  Bron 

Koppelen aan kerntaak provincie: groene gezonde leefomgeving 
Mogelijkheden scheppen voor bewegen in het groen en bewoners (vooral die met een lage sociaal economische status) stimuleren om hier gebruik 
van te maken. 

Provincie Noord-
Holland 

Schone stille wandel- en fietsroutes 
Er is een ‘positieve’ kaart gemaakt waarin de gebieden zijn aangegeven met een relatief goede luchtkwaliteit en een lage geluidbelasting. Deze is 
gecombineerd met de wandel- en fietsroutes in de provincie. Er zijn 10 routes ontwikkeld. Deze worden in een campagne onder de aandacht 
gebracht met als doel bewustwording (de luchtkwaliteit en de relatief rustige gebieden zijn belangrijk voor uw gezondheid) en juist de mensen die 
niet of weinig bewegen te bereiken (Gezond gedrag inwoners bevorderen door te communiceren over actief zijn is gezond en nog gezonder in de 
gebieden met een betere milieukwaliteit). 

Provincie Utrecht 

Samenwerken 
  Bron 

Kenniscafé en netwerk gezond landschap 
In Noord-Holland is een kenniscafé gezond landschap en een informeel netwerk gestart van de zorgsector (o.a. GGD, GGZ, zorgcentra ouderen) en 
groensector (o.a. provincie/natuurbeleid, IVN, LandschappenNL, NIVON, Staatsbosbeheer). Doel is wijken met meer biodiversiteit en wijken die 
schoner en gezonder zijn. Op de website www.beterinhetgroen.nl zijn meer dan 800 initiatieven op het gebied van groen en gezondheid verzameld. 

Provincie Noord-
Holland 
Groen kapitaal 

Beter in het groen 
Om een groene gezonde leefomgeving bij inwoners extra onder de aandacht te brengen, heeft de provincie Noord-Holland subsidie gegeven aan de 
campagne Beter in het Groen. In de campagne Beter in het Groen werken Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, GGD, Goois Natuur Reservaat, 
MediQuest en de Friesland Zorgverzekeraar samen om meer bekendheid te geven aan wat groen kan betekenen voor de gezondheid. Met Beter in 
het Groen kan iedereen eenvoudig activiteiten vinden die helpen gezond te blijven of gezonder te worden. Het doel van de campagne is dat beleving 
van en actief bezig zijn in de natuur een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de leefstijl. Op de website www.beterinhetgroen.nl zijn meer dan 800 
initiatieven op het gebied van groen en gezondheid verzameld, zodat inwoners van Noord-Holland gezonde groene activiteiten in de directe 
leefomgeving kunnen vinden. 

Provincie Noord-
Holland 
Groen kapitaal 

Kindveilige routes 
Initiatief vanuit WKZ sportief. Denkend vanuit een child health campus is er behoefte aan een fysieke route tussen het kenniscentrum en de drie 
kinderziekenhuizen op de campus. Een aantrekkelijke, kindveilige route die bestaande en nieuwe plekken met elkaar verbindt. Dan gaat het om 
plekken waar kinderen gestimuleerd worden om buiten te spelen en om plekken waar bv rolstoeltrainingen kunnen worden gegeven. De plekken 
moeten ook toegankelijk zijn voor kinderen uit de buurt en zorgen voor verbinding tussen kinderen uit de ziekenhuizen en kinderen uit de 
omgeving. De route ligt op de campus, maar maakt ook verbinding met het groen van Landgoed Oostbroek bijvoorbeeld.  
De provincie is mede-financierder van het Masterplan dat in 2018 wordt opgesteld. 

Provincie Utrecht 
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Blue Zone in Brabant 
Met het Milieu- en Waterplan 2016-2021 heeft de provincie Noord-Brabant aangegeven hoe gewerkt gaat worden aan een veilig en gezond milieu 
en hoe met wettelijke instrumenten er voor gezorgd gaat worden dat voldaan wordt aan de milieunormen om een basiskwaliteit te garanderen. De 
provincie heeft als opgave geformuleerd dat Brabanders zich nog gezonder en beter voelen. Een van de projecten hierin is het Blue Zone Brabant 
initiatief. Een Blue Zone is een gebied waarin mensen langer, gelukkiger en vitaler leven. Momenteel zijn er 5 van dergelijke zones in de wereld. Het 
Blue Zone Brabant initiatief is een experiment met burgers, overheden, gezondheidsinstellingen, bedrijven en kennisinstituten om ook echt een Blue 
Zone te kunnen ontwikkelen in Brabant: een proeftuin voor een gezondere leefwijze en een betere leefomgeving. De kerngroep van het experiment 
bestaat uit Provincie Noord-Brabant, BrabantZorg, RIWA Maas, Waterschap Aa&Maas en Way of Nature. In 2018 wordt actief met een Blue Zone in 
Oss aan de slag gegaan. 

Provincie Noord-
Brabant 

 

 

 

 


