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Veel gezondheidsverlies door 
luchtverontreiniging (RIVM 2018)
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Ziektelast Jaarlijkse 
sterfte

Roken 9,4% 20.000

Ongezonde voeding 8,1% 13.000

Weinig bewegen 2,3% 6.000

Buitenmilieu (grotendeels 
luchtverontreiniging)

3,5% 12.000

Nederlander overlijdt gemiddeld 1 jaar eerder door 
luchtverontreiniging



Gezondheidseffecten luchtverontreiniging

• Hart- en vaatziekten

• Chronische luchtwegaandoeningen (astma, COPD) 

• Longkanker 

• Laag geboortegewicht

• Vroegtijdig overlijden

• Al meer bewijs voor effecten op o.a. diabetes, Parkinson en Alzheimer
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Gezondheidseffecten bij alle leeftijden
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Kwetsbaar:
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Kleinere deeltjes zijn schadelijker
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Ziektelast fijn stof en NO2 onder de normen

We voldoen in Nederland bijna overal aan de EU-normen voor fijn stof en NO2.

99% van de ziektelast ontstaat onder de EU-normen voor fijn stof en NO2

Hoe kan dat?

→EU-normen zijn gebaseerd op gezondheidskundige argumenten én 
economische haalbaarheid

→WHO advieswaarden kijken (meer) naar gezondheid. Deze worden momenteel 
herzien (huidige zijn uit 2000). 

→Ook onder de huidige WHO advieswaarden nog gezondheidseffecten

→ Er is geen ondergrens voor gezondheidseffecten. Hoe lager hoe beter.
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Luchtverontreiniging in Gelderland

• Gelderse GGD’en maken 2-jaarlijks rapportage over 
luchtkwaliteit en gezondheidseffecten

• Laatste rapportage: dec 2019, over luchtkwaliteit 
2017

• Gericht op fijn stof (PM10 en PM2,5) , NO2 en roet, 
want die stoffen hebben de grootste impact op de 
gezondheid

• Ook gevoelige bestemmingen langs drukke wegen in 
beeld gebracht
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Blootstelling aan NO2 en PM10 in Gelderland
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Vroegtijdig overlijden in Gelderland 
Gegevens van blootstelling 2015. (Bijna gelijk aan 2017)

Uit: Van de Weerdt & Zuurbier, 2017
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Bronnen van NO2 emissies in Gelderland
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Bronnen van PM10 emissies in Gelderland
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Emissies houtrook 
zijn veel hoger dan 
hier staat, weten we 
sinds kort



Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in Gelderland 
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Ziektelast in Gelderland door luchtverontreiniging in 2017 Aandeel ziektelast

Incidentie chronische bronchitis bij volwassenen (18+ jaar) 700 18%

Incidentie astma bij kinderen (5-19 jaar) 1.000 20%

Verzuimdagen (werkdagen, 20 – 65 jaar) 400.000 5%

Longkanker (18+ jaar) 130 9%

Vroegtijdig overlijden (op basis van PM10 en NO2)

Vroegtijdig overlijden (per persoon; 30+ jaar) 352 dagen n.v.t.

Vroegtijdig overlijden in Nijmegen:  gemiddeld 13 maanden 
Vroegtijdig overlijden Noord-West Veluwe: gemiddeld 10 maanden



Gezondheidseffecten van fijn stof en NO2 
vergeleken met meeroken
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Kosten van gezondheidseffecten

• Maatschappelijke kosten van ziekte en werkverzuim: 
€150-200 miljoen

• Vroegtijdig overlijden: €800 miljoen
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Blootstelling aan NO2 en PM10: 
Metingen en prognoses RIVM 2020
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In prognoses o.a. meegenomen:

-Strengere toekomstige emissie-

eisen voor wegverkeer

-Toename elektrisch vervoer

-Lokale maatregelen

-Minder emissies uit landbouw

→ Uit het verleden blijkt: we 

moeten hard werken om de 

prognoses te realiseren. 



Koppelkansen

• Klimaat

• Stikstof

• Beweegakkoorden

• Woningbouwopgave

• Landelijke en lokale nota’s gezondheid
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Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

Ambitie 1: In 2024 is gezondheid een vast onderdeel 

van de belangenafweging in ruimtelijk beleid

Ambitie 2: In 2024 creëren we bij landelijke en 

decentrale beleidsontwikkeling meer verbinding 

tussen het fysieke en het sociale beleidsdomein



Komt het vanzelf goed?

Luchtkwaliteit (PM10 en NO2) komende jaren
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Vergrijzing en ongezonde leefstijl 

vergroten gezondheidseffecten van 

luchtverontreiniging

Positief voor blootstelling

• Strengere emissienormen

• Toename elektrisch vervoer

• Klimaatmaatregelen

• Stikstofmaatregelen

Negatief voor blootstelling aan luchtvervuiling

• Toename mobiliteit 

• Toename verbranding biomassa

• Meer woningen bij grote wegen?

• Klimaatverandering



Beleidsopties (uit GGD rapport 2019)
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Kies voor bronbeleid (overdrachtsmaatregelen helpen niet):
• Maak overstap van auto naar fiets aantrekkelijk
• Beperk maximumsnelheid op drukke (snel)wegen
• Breid emissiebeperkend beleid in de veehouderij uit
• Voorkom of beperk houtstook
• Beperk uitstoot van mobiele werktuigen via vergunningverlening en door schoner 

aanbesteden

Daarnaast:
• Luchtkwaliteit op alle plekken verbeteren
• Geen bouw van woningen nabij drukke (vaar)wegen en intensieve veehouderij



Wie is aan zet?
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2021

• Alle sectoren
• Alle overheden
• En ook burgers
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Informatie over gezonde leefomgeving, oa
luchtkwaliteit:
www.ggdleefomgeving.nl

GGD Richtlijn luchtkwaliteit 2018:
https://www.rivm.nl/ggd-richtlijn-
medische-milieukunde-luchtkwaliteit-en-
gezondheid

GGD Rapport luchtkwaliteit Gelderland (site 
ligt er uit, wordt aan gewerkt!):
www.vggm.nl/luchtkwaliteitgelderland

Kaarten luchtkwaliteit Nederland:
www.atlasleefomgeving.nl

Meer informatie en contact

http://www.ggdleefomgeving.nl/
https://www.rivm.nl/ggd-richtlijn-medische-milieukunde-luchtkwaliteit-en-gezondheid
mailto:Moniek.zuurbier@vggm.nl
http://www.atlasleefomgeving.nl/


Schone lucht akkoord: misschien door NMG?

• Aantal Gelderse gemeenten dat mee doet (kaartje?)

• Prov Gld doet mee

• Ambitie: 50% afname van luchtverontreiniging van binnenlandse 
bronnen in 2030 tov 2016. Gericht op verbeteren gezondheid, niet op 
normen

• Ondertekend door Rijk, bijna alle provincies, meer dan 60 gemeenten

• Gemeenten die ondertekenen committeren zich aan inspanningen 
voor verbetering luchtkwaliteit

• Er is cofinancering beschikbaar voor projecten van gemeenten en er 
wordt samengewerkt om van elkaar te leren, samen op te trekken etc

• Thema’s waar aan wordt gewerkt binnen SLA zijn oa: mobiliteit, 
scheepvaart, mobiele werktuigen, houtstook, landbouw, industrie 31 maart 2021


