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Inleiding 
Het voornemen is om  aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen een 
appartementencomplex te realiseren.  
In totaal zal dit gebouw ruimte bieden aan circa 105 appartementen. 
 
GGD-advies 
Onderstaand GGD-advies betreft zowel gezondheidsbeschermende als gezondheidsbevorderende 
maatregelen. 
 
Gezondheidsbeschermende maatregelen 
 
Luchtverontreiniging en gezondheid 
In een concept-notitie van adviesbureau Peutz (kenmerk: KvdN/IKa/CJ/O 16050-1-NO) 
zijn de heersende generieke achtergrondconcentraties van PM2,5, PM10 en NO2 inzichtelijk 
gemaakt.  
Ter plaatse van het plangebied wordt  volgens bovenstaande concept-notitie voldaan aan de 
geldende grenswaarden conform de Wet milieubeheer. 
In Nederland wordt vrijwel overal aan de Europese normen voor luchtkwaliteit voldaan.  
Toch levert luchtverontreiniging een aanzienlijke bijdrage aan de ziektelast in Nederland.  
Luchtverontreiniging is in Nederland de omgevingsfactor met veruit de meeste gezondheidsimpact, 
omdat er ook bij concentraties onder de wettelijke normen gezondheidseffecten zijn 
(Gezondheidsraad 2016).  
 
Gezondheidseffecten van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging 
Een aantal internationale studies naar de effecten van langdurige blootstelling aan 
verkeersgerelateerde luchtverontreiniging laat zien dat wonen nabij een drukke weg het risico 
vergroot op: vroegtijdig overlijden, sterfte aan hart- en vaatziekten, optreden van hart- en 
vaatziekten, aderverkalking,  luchtwegaandoeningen, verminderde longfunctie, afname van de 
weerstand tegen infecties van het longweefsel en incidentie van of sterfte aan longkanker.  
 Een meta-analyse van de studies naar afstand tot drukke wegen en diabetes suggereert dat wonen 
dicht bij drukke wegen (afstand variërend tot 100 meter) het risico op type 2 diabetes verhoogt 
(Zhao et al. 2016). 
Er zijn steeds meer aanwijzingen voor een effect van luchtverontreiniging op neurologische 
aandoeningen, waarbij met name een relatie is gelegd tussen luchtverontreiniging en dementie. 
Voor langdurige blootstelling wordt een relatie gelegd met sterfte in de algemene bevolking en 
bronchitissymptomen bij astmatische kinderen (WHO 2013b). 
Ook een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogde gevoeligheid voor 
infecties komen voor.  
Studies tonen ook aan dat als de blootstelling aan luchtverontreiniging wordt verminderd, de 
effecten van luchtverontreiniging in de algemene bevolking ook sterk afnemen. 
 



 

 
 

 
 
 

 
Europese grenswaarden voor de luchtkwaliteit beschermen de gezondheid onvoldoende  
De Europese grenswaarden voor de luchtkwaliteit zijn bedoeld om de gezondheid van de bevolking 
te beschermen. Deze grenswaarden vormen echter een compromis tussen wat vanuit 
gezondheidsperspectief wenselijk is, wat technisch mogelijk is en wat economisch en politiek 
haalbaar is.  
Voor de relatie tussen de concentraties luchtverontreiniging en gezondheidseffecten, is er geen 
drempelwaarde bekend waaronder geen effecten optreden.  
Ook onder deze grenswaarden worden gezondheidseffecten gezien, zoals effecten op de luchtwegen 
en effecten op hart en bloedvaten (bron: GGD-richtlijn luchtkwaliteit en gezondheid, 2018). 
De huidige Europese normen voor de luchtkwaliteit vormen daarom geen veilig niveau. 
Dus geldt: ‘hoe schoner, hoe gezonder’. 
 
Gezondheidswinst behalen door blootstelling aan luchtverontreiniging te verminderen.   
De meeste gezondheidswinst is dan ook te behalen door de blootstelling aan luchtverontreiniging te 
verminderen.  
Dit kan bijvoorbeeld door middel van afstandsbeleid voor voorzieningen waar hooggevoelige 
groepen verblijven.  
 
Afstand en verkeersintensiteit in plaats van toetsing concentraties  
De invloed van verkeer op luchtkwaliteit en gezondheid is tot op een afstand van honderden meters 
van snelwegen merkbaar, een ‘veilige afstand’ is niet aan te geven (Fischer et al. 2007; 
Gezondheidsraad 2008; WHO 2013a).  
Gezondheidsrisico’s van omwonenden nemen toe naarmate de afstand tot de weg kleiner is, ook 
wanneer de luchtkwaliteit daar aan de Europese grenswaarden voldoet.  
Wel is bekend dat de concentratie verkeersgerelateerde luchtverontreiniging snel afneemt met 
toenemende afstand tot de weg. 
De WHO concludeert in de REVIHAAP-rapportage dat de geobserveerde gezondheidseffecten nabij 
drukke wegen niet kunnen worden toegeschreven aan één of enkele componenten van het 
luchtverontreinigingsmengsel.  
Dit betekent dat door middel van regulatie van één of enkele van deze component(en) niet de 
gewenste gezondheidsbescherming kan worden verkregen.  
Het houden van afstand is dan het beste alternatief (Giles et al. 2011). 
 
Woningen en voorzieningen waar kinderen, ouderen of mensen met een zwakke gezondheid 
langdurig verblijven moeten daarom op ruime afstand van drukke wegen worden gerealiseerd. 
 
Een drukke weg is gedefinieerd als een weg met verkeersintensiteit van meer dan 10.000 
mvt/etmaal.  
Kinderen, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid zijn extra gevoelig voor de effecten van 
luchtverontreiniging.  
Om gezondheidseffecten van luchtverontreiniging te voorkomen, zouden bestemmingen waar deze 
mensen langere tijd verblijven niet in de buurt van een drukke weg gebouwd moeten worden.  
De GGD vindt dat naast scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en verpleeghuizen ook 
woningen als gevoelige bestemming aangemerkt zouden moeten worden.  
Mensen die tot de hooggevoelige groepen behoren, verblijven immers vaak langer in hun woningen 
dan in de eerdergenoemde voorzieningen die specifiek op deze doelgroepen gericht zijn. 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
GGD-advies: 
Verschillende gezondheidsstudies (WHO 2013a), hebben aangetoond dat langdurig verblijven nabij 
drukke wegen tot gezondheidsrisico’s leidt, vooral voor de zogenoemde hooggevoelige groepen 
(kinderen, ouderen en zieken). 
Wanneer de eerstelijnsbebouwing zich op grotere afstand van een drukke  weg bevindt, is de invloed 
van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging beperkter.  
Een drukke weg is gedefinieerd als een weg met verkeersintensiteit van meer dan 10.000 
mvt/etmaal.  De Westelijke Randweg heeft een verkeersintensiteit van meer dan 30.000  
motorvoertuigen per etmaal. 
Om die reden adviseert de GGD om geen gevoelige bestemmingen te plaatsen in de 
eerstelijnsbebouwing binnen een afstand van 50 meter van de Westelijke Randweg. 
 
Maatregelen bij verkeersgerelateerde luchtverontreiniging langs een drukke weg 
  
Vvoorbeelden van maatregelen bij verkeersgerelateerde luchtverontreiniging zijn :  
 
Verkeersluwe zijde  
In een stedelijke omgeving kunnen de gehaltes luchtverontreiniging in drukke straten met veel 
verkeer tot ongeveer een factor twee hoger zijn dan de concentraties in verkeersluwe straten. 
(Boogaard et al. 2011). Voor hoogblootgestelde groepen, zoals bewoners of gebruikers van panden 
gelegen aan een drukke weg, kan een rustige (verkeersluwe) zijde een uitkomst zijn.  
De plek waar de verse buitenlucht door het ventilatiesysteem wordt aangezogen, dient aan de 
verkeersluwe zijde te zijn gesitueerd.  
 
Filteren van luchtverontreiniging  
Filtering of zuivering van buitenlucht voordat deze wordt ingeademd, vooral door extra gevoelige 
personen, kan in bepaalde situaties een uitkomst bieden. Er zijn diverse zuiveringsapparaten en 
filtersystemen verkrijgbaar (Beko et al. 2008; Clausen 2004; McCarthy et al. 2013; Polidori et al. 
2013; Seppanen and Fisk 2002; van der Zee et al. 2017). 
Diverse studies hebben aangetoond dat filtersystemen de binnenluchtkwaliteit kunnen verbeteren. 
De effectiviteit op langere termijn valt of staat echter met regelmatig onderhoud en vervanging van 
de filters.  De filters in deze systemen moeten regelmatig worden onderhouden en vervangen, 
anders zal de kwaliteit van de binnenlucht verslechteren in plaats van verbeteren.  
Het toepassen van filters in ventilatiesystemen wordt daarom afgeraden, tenzij langdurig onderhoud 
gegarandeerd kan worden. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
Geluid 
 
Kwaliteitsindicatie van de geluidsbelasting ter plaatse van de Westelijke Randweg 1 te Overveen 
Conform de gegevens op de website https://www.atlasleefomgeving.nl  bedraagt ter plaatse van de 
Westelijke Randweg 1 de berekende geluidsbelasting  61 – 65 Lden.  
Volgens de kwaliteitsindicatie geluid van het RIVM wordt een geluidsbelasting van 61 – 65 Lden als 
slecht beoordeeld (bron: RIVM) . 
De cumulatieve kaart geeft een indicatief beeld voor de geluidkwaliteit en is een gecombineerd 
totaal van relevante geluidsbronnen zoals  weg- en railverkeer. 
De kaart geeft alleen een ruwe indicatie van de geluidkwaliteit en is niet geschikt om geluidniveaus in 
het kader van de normstelling uit de Wet Geluidhinder te kunnen toetsen aan 'de geluidbelasting op 
de gevel'. Wel biedt de kaart op meer globale schaal een goed beeld van de geluidkwaliteit ter 
plaatse.  
Vanuit gezondheidskundig oogpunt is de hoge geluidsbelasting ter plaatse van het nieuw te bouwen 
appartementencomplex een punt van zorg. 
 
Werkingsmechanisme van geluid op gezondheid 
Over het werkingsmechanisme van geluid op gezondheid zijn meerdere theorieën en modellen 
ontwikkeld, waarbij de individuele beoordeling van het geluid een cruciale rol speelt 
De Gezondheidsraad hanteert een model waarbij verondersteld wordt dat een deel van de 
gezondheidseffecten van geluid ontstaan doordat een individu het geluid (soms onbewust) als lawaai 
beoordeelt.  
Deze negatieve beoordeling van geluid kan tot acute fysiologische en psychologische effecten leiden. 
De acute fysiologische effecten kunnen op hun beurt leiden tot een toename van stresshormonen of 
een verhoogde bloeddruk. Echter, fysiologische effecten kunnen ook optreden zonder dat 
beoordeling van het geluid plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij blootstelling aan geluid 
tijdens de slaap (Gezondheidsraad, 2006). 
  
Gezondheidskundige beoordeling 
 
Voor een gezondheidskundige beoordeling van een geluidssituatie door de GGD zijn de volgende 
geluidniveaus van belang : 
• Richtwaarde van 50 dB  Lden op de gevel, ter bescherming van de gezondheid 
• Maximaal 40 dB Lnight op de gevel gedurende de nacht om slaapverstoring zoveel mogelijk 

te voorkomen (WHO grenswaarde  * ). 
• Maximale binnenwaarde van 33 dB Lden in nieuwe situaties en maximaal 38 dB Lden bij 

verbouw. Deze binnenwaarde is vooral kritisch in hoog belaste gebieden (boven de 50 dB(A) 
op de gevel).  

• Nota bene: bovengenoemde waarden gaan over jaargemiddelde geluidniveaus.  
Hinder van eventuele piekgeluiden wordt hiermee niet uitgesloten. Piekgeluiden zijn 
plotselinge harde geluiden. Ze kunnen schrikreacties en slaapverstoring veroorzaken.  
 
* In het najaar van 2018  komt de WHO met een nieuwe guideline, de waarden Lden en 
Lnight kunnen afhankelijk van de bron van de genoemde waarden afwijken. 
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Naast de bovengenoemde geluidniveaus zijn de volgende punten van belang: 
 
• De GGD kijkt naar de blootstelling aan geluid bij of in gevoelige bestemmingen waaronder 

woningen, scholen, kinderdagverblijven, verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen.  
• De GGD gaat bij haar advisering uit van de gezondheidseffecten van geluid en niet van 

wettelijke normen. Ook onder deze normen kunnen immers gezondheidseffecten optreden 
• De GGD gaat bij haar advisering uit van de werkelijke geluidniveaus. In veel situaties is 

juridisch een aftrek  mogelijk. Dat wil zeggen dat gerekend mag worden met een waarde 
lager dan het werkelijk niveau. Deze aftrek is in de wet opgenomen met de verwachting dat 
het wegverkeer in de toekomst stiller wordt. Het verwachte stiller worden van verkeer is 
echter tot nu toe niet gerealiseerd. Uit Beleidsdoorlichting geluid (RIVM Rapport 2015-0096): 
Maatregelen aan de bron, zoals stillere auto’s en vooral stillere banden, zijn belangrijk om op 
grote schaal hinder te verminderen. De internationale regelgeving stelt hiervoor normen. Tot 
op heden heeft dit nog niet geleid tot lagere geluidniveaus langs wegen, terwijl hierop wel 
was geanticipeerd in de geluidregelgeving. In de praktijk zijn woningen daardoor aan meer 
geluid blootgesteld dan was beoogd en nemen de kosten voor gevelisolatie nog niet af. 

• De GGD houdt in haar advisering rekening met het geluid van al de aanwezige bronnen. In de 
advisering wordt gekeken naar gecumuleerde waarden.  

• Naast een acceptabele woonomgeving (woning en directe omgeving) pleit de GGD ook voor 
de aanwezigheid van stille of rustige gebieden in de nabije omgeving. Deze gebieden dragen 
positief bij aan de gezondheid, 

 
GGD-advies:  
• Voor gezondheid is een waarde van 50 Lden en 40 Lnight of lager op de gevel gewenst.  

Op deze locatie zullen deze waarden moeilijk zijn te realiseren.  
Geadviseerd wordt om door middel van  maatregelen zo dicht mogelijk bij deze waarden te 
komen.  

• Als bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende effectief zijn, zijn 
isolerende maatregelen  gericht op een acceptabel binnenniveau noodzakelijk.  
Ook wordt een geluidluwe zijde geadviseerd: een toegankelijke, bruikbare en liefst groene en 
schone zijde met een geluidbelasting onder de 50 Lden / 40 Lnight.  
De slaapkamers moeten zo veel mogelijk aan deze geluidluwe zijde zijn gesitueerd.  

• Naast isolatie is het belangrijk dat er voldoende en bruikbare ventilatiemogelijkheden in de 
woning aanwezig zijn en dat de geluidproductie van eventuele mechanische 
ventilatiesystemen zo laag mogelijk is.  

• Zonder blootstelling, geen gezondheidseffecten. Beperken van de blootstelling is dus het 
eerste doel. Echter, een relatief hoge blootstelling aan geluid zal in deze situatie mogelijk niet 
te voorkomen zijn.  Hinder en slaapverstoring en in mindere mate ook het risico op een hoge 
bloeddruk en een hartinfarct, worden ook beïnvloed door factoren zoals geluidgevoeligheid, 
voorspelbaarheid, verwachtingen over toekomstige geluidniveaus en tevredenheid met de 
leefomgeving.  Sommige van deze factoren zijn lokaal te beïnvloeden met maatregelen zoals 
het goed en tijdig informeren van (toekomstige) bewoners over de geluidsituatie (nu en in de 
toekomst) en bewoners betrekken in de besluitvorming over mogelijke maatregelen 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
Elektromagnetische velden 
Bij het (inpandig) plannen van transformatorhuisjes wordt geadviseerd te streven naar een situatie 
waarbij kinderen tot 15 jaar niet langdurig verblijven in een magnetisch veld boven 0,4 microTesla 
(µT), onafhankelijk van de bron van het veld (hoogspanningslijnen, maar ook transformatorhuisjes of 
andere stroomverdeelstations). 
 
Gezondheidsbevordering 
Groen: in overleg met de bewoners kan de functie groen aandacht krijgen. 
Door de openbare ruimte meer aantrekkelijk te maken, kan de omgeving een positief effect hebben 
op de beleefde woonkwaliteit. 
Het groen in de buurt van waar mensen verblijven is bij voorkeur allergeenarm groen. 
 
Bewegen: Geadviseerd wordt om de omgeving zodanig in te richten dat deze uitnodigt om te 
bewegen, zoals bijvoorbeeld doorlopende fietspaden,  die bij voorkeur niet langs drukke wegen 
lopen en die door fietsers als veilig worden ervaren. 
 


