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Gezondheid en milieu

• Fysieke milieu is na roken 
belangrijkste risicofactor voor 
gezondheid in Nederland 

• 5,7% totale ziektelast (roken 13,1%, 
overgewicht 5,2%) 

• Luchtkwaliteit meest 
verantwoordelijke milieufactor 
(77%) 

RIVM, 2014. Een gezonder Nederland, 
Volksgezondheid Toekomst Verkenning. 
http://www.eengezondernederland.nl/

http://www.eengezondernederland.nl/


Inhoud

• Beschermen: negatieve effecten 
voorkomen of beperken

• Belemmeren: flexibiliteit binnen grenzen

• Bevorderen: positieve effecten stimuleren



Beschermen 

1. Niet expliciet in omgevingsrecht gereguleerde 
gezondheidseffecten (bijv. zoönosen)

Jurisprudentie:

• Volksgezondheidsrisico's vallen onder de gevolgen voor 
het milieu. Maar: rapporten ‘bevatten geen algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke inzichten op grond waarvan 
aannemelijk kan worden geacht dat dergelijke risico’s 
zich voordoen’. 

• Omgevingsvergunning: o.a. ABRvS 24 juni 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:1970 en ABRvS 16 december 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:3862). 

• Bestemmingsplan: ABRvS 5 augustus 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:2527. 



Omgevingswet (33 962, amendementen 150-152):

• Bij evenwichtige toedeling functies aan locaties in ieder geval 
rekening houden met gezondheidsbelang: art.  2.1 lid 4

• Beoordelingsregels milieubelastende activiteiten met oog op (o.a.) 
waarborgen gezondheidsbescherming: art. 5.26

• Weigering vergunning in geval van bijzondere omstandigheden 
waardoor verlening zou leiden tot (mogelijk) ernstige nadelige 
gevolgen voor de gezondheid.): art. 5.32 

• Rijksregels milieubelastende activiteiten strekken er toe dat alle 
passende preventieve maatregelen voor gezondheidsbescherming 
worden getroffen: art. 4.22 lid 2 onder b 

• Bevoegdheid wijzigen/intrekken vergunning met oog op treffen 
passende preventieve maatregelen in algemene rijksregels: art. 
5.42, lid 3

NB aangenomen TK motie 29383, 256 en relatie met voorgenomen 
wetsvoorstel Dieraantallen en volksgezondheid



Beschermen

2. Ontoereikend beschermingsniveau milieuregels

RIVM: beneden luchtkwaliteitsnorm bijv. toch 
gezondheidsschade

Jurisprudentie: 

• ‘Niet aannemelijk gemaakt dat wettelijk toetsingskader 
niet toereikend is’ (o.a. geur en stof). Rb Oost-Brabant, 17 
oktober 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:6305

Omgevingswet: 

• Decentrale overheden kunnen aanvullende 
omgevingswaarden stellen, mits toegestaan (art. 2.11 lid 2)



Beschermen

3. Cumulatie van effecten

Jurisprudentie:

• ABRvS 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:84

Voorwaarden deels niet ruimtelijk relevant, in strijd met     
‘goede ruimtelijke ordening’. 

• Experiment o.g.v. CHW (art. 7l Besluit Uitvoering Crisis-
en Herstelwet, 9e tranche, Stb. 2015, 109)

Omgevingswet: 

• Omgevingswaarden (ook decentraal)

• Programma/programmatische aanpak (MvA EK)





Belemmeren

‘Knellende’ regels ten behoeve van gezondheid

Jurisprudentie:

• ABRvS 3 februari 2016 (CHW spoorzone Culemborg), 
ECLI:NL:RVS:2016:201 

• ABRvS 17 februari 2016 (CHW logistiek plan Moerdijk), 

ECLI:NL:RVS:2016:399

Omgevingswet:

• Artikelen 2.23 lid 5 (instructieregels provincie) en 2.25 lid 
5 (instructieregels Rijk): aangeven wanneer afwijken

• Artikel 23.2 (experimenten), waarin eisen aan duur, 
doelbereik, monitoring, evaluatie en maatregelen



Bevorderen

Gezondheid verbeteren via de inrichting van de leefomgeving

• Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie? 
RIVM rapport 2015-0002

• Betrokkenheid GGD bij omgevingsplan (voorbeeld Utrecht)

• Visiedocument Slimme en Gezonde Stad Kenniscentrum 
Healthy Urban Living 

• Programma Slimme en Gezonde Stad (v.a. juni 2015)
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