
 

Geachte leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, 

 

De GGD’en maken met gezondheidsmonitors de impact van onder meer de leefomgeving zichtbaar. 

Voor uw gesprek over de Leefomgeving met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, op 12 

oktober 2022, willen wij u de volgende inzichten meegeven. 

 

Goede omgevingskwaliteit is essentieel voor fysieke en mentale gezondheid  

Een goede omgevingskwaliteit is essentieel voor fysieke en mentale gezondheid. Dit benadrukte óók 

het College van Rijksadviseurs onlangs in een brief.  

Het is bemoedigend dat er in de Rijksbegroting 2023 een begin is gemaakt met ‘Health in all policies’; 

het integreren van de impact op gezondheid in alle beleidsafwegingen, of het nu gaat om klimaat, 

wonen, of leefomgeving. Maar de concrete, grote stappen moeten nog worden gezet.   

 

Geen ontkomen aan gezondheidsschade door luchtverontreiniging 

Luchtverontreiniging door fijnstof en stikstofdioxiden is na roken en overgewicht de grootste veroorzaker 

van vermijdbare ziektelast in Nederland. Bovendien sterven wij gemiddeld in Nederland 8 tot 14 

maanden eerder door de luchtverontreiniging. Tegelijkertijd is het handelingsperspectief van de burger 

beperkt – er is geen ontkomen aan: de lucht is overal slecht. De burger is in deze grotendeels 

afhankelijk van de overheid.  

De WHO heeft in onderzoek laten zien dat letterlijk élke verbetering van de luchtkwaliteit een positief 

effect heeft op onze gezondheid. Gerichte beleidskeuzes op de kortste termijn voor het terugdringen 

van fijnstof en stikstof, waaronder uit houtrook, zijn daarom essentieel en effectief. Er zijn diverse 

mogelijkheden om op korte termijn de bron van houtrook weg te nemen of te beperken, bijvoorbeeld 
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door burger te informeren en te adviseren over niet stoken, minder stoken en schoner stoken. Stel dit 

niet uit.  

 

Klimaatmaatregelen en ‘Health in all policies’ betalen zich letterlijk uit. In gezondheid én in zorgkosten 

Het Schone Lucht Akkoord is op dit moment door 89 van de 344 gemeenten ondertekend. Er zijn 

ingrijpende maatregelen nodig om de doelstelling van minimaal 50% gezondheidswinst in 2030 te 

realiseren.  

Door aan te sluiten bij de verreikende aanpak van stikstof- en klimaatbeleid kan flinke progressie voor 

gezondheidswinst worden gemaakt. De effecten van stikstof- of klimaatbeleid verzilveren zich immers 

direct in de kwaliteit van de lucht. En daarmee in de gezondheid van alle inwoners van Nederland.  

 

Zet de noodzakelijke volgende stap: neem aangescherpte WHO-advieswaarden over  

Vrijwel 100 procent van de totale ziektelast door luchtverontreiniging in Nederland treedt op bij 

concentraties ónder de huidige wettelijke normen.  

GGD’en pleiten ervoor om snel concrete stappen te zetten om de vorig jaar aangescherpte WHO-

advieswaarden over te nemen. In de doelstelling van het Schone Lucht Akkoord. En in de betreffende 

Europese regelgeving die komend jaar wordt herzien.   

 

 

Graag nodig ik u van harte uit om met de mensen uit de praktijk in gesprek te gaan. Wilt u mij laten 

weten wanneer u daaraan behoefte heeft?  

      

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ton Coenen, 

Directeur GGD GHOR Nederland  
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