
Meer inzicht

Het Beoordelingskader structureert en beschrijft een probleem 
op het gebied van gezondheid en milieu. Met dit instrument 
kunnen beleidsmakers en bestuurders meer inzicht krijgen 
in de factoren die een rol spelen bij dat specifieke probleem. 
Hierbij gaat het om factoren als de aard en de omvang van de 
gezondheidsrisico’s, de waardering van de risico’s, de mogelijk-
heden voor interventie en de kosten en baten van maatregelen 
die de risico’s beperken. Het Beoordelingskader is ontwikkeld 
door het RIVM in opdracht van de ministeries van VROM en 
VWS.

Ernst en omvang

Maatregelen die worden genomen om de negatieve gezondheids-
effecten van milieuverontreiniging te beperken, zijn vaak maar 
ten dele gebaseerd op de ernst of omvang van die effecten. Vaak 
blijken andere factoren een rol te spelen, zoals de perceptie 
van gezondheidsrisico’s door publiek of politiek, de hoeveelheid 
mensen met gezondheidsklachten, de kosten van mogelijke 
maatregelen, de doorwerking op andere beleidsterreinen  
et cetera. Het beoordelingskader brengt niet alleen de ernst en 
de omvang van de gezondheidseffecten in beeld, maar belicht 
ook de andere zaken die van belang zijn voor de besluit-
vorming. Bovendien gebeurt dat op een overzichtelijke en 
gestandaardiseerde manier.

Vergelijken milieuproblemen

Het beoordelingskader kan gebruikt worden om alle aspecten 
van één milieuprobleem te beschrijven, zodat een goed onder-
bouwde beslissing genomen kan worden over de noodzaak
tot maatregelen. Maar het is vooral bedoeld voor het vergelijken 
van verschillende milieuproblemen. Hierdoor kan goed onder-
bouwd bepaald worden welke problemen de meeste aandacht 
verdienen.
Het beoordelingskader bestaat uit 25 vragen, die niet door één 
deskundige beantwoord kunnen worden. En dat is ook precies de 
bedoeling. Voor een goed eindresultaat is het belangrijk om met 
verschillende partijen om tafel te gaan zitten en gezamenlijk het 
probleem te beschrijven en oplossingen te zoeken. 

Het Beoordelingskader biedt ruimte om verschillende meningen 
naast elkaar te zetten.
Inmiddels is het Beoordelingskader verschillende keren gebruikt 
in de praktijk. Het Ministerie van VROM heeft het toegepast bij 
het beoordelen van de gezondheidseffecten van radon, hoog-
spanningslijnen en basisstations voor mobiele telefonie (Nuchter 
omgaan met risico’s) en bij de beoordeling van de slaapversto-
ring rond Schiphol door nachtelijk geluid. De Provincie Gelder-
land gebruikte het Beoordelingskader om vast te stellen welke 
milieuproblemen het eerste aangepakt moesten worden. De 
GGD Rotterdam tenslotte zette het in bij het gezondheidskundig 
advies over het milieubeleid van de gemeente Bergschenhoek.

Voor lokale beleidsmakers

Het instrument is primair bedoeld voor beleidsmakers op lokaal-, 
regionaal,- of rijksniveau, die bestuurlijke besluiten voorberei-
den over milieuproblemen met - aangetoonde of veronderstelde 
gezondheidseffecten. Het beoordelingskader is zo opgezet dat het 
de informatie zo neutraal mogelijk presenteert. Beleidsmakers 
kunnen andere stakeholders - bewoners, milieubeweging, veroor-
zakers - betrekken bij de verzameling van gegevens en de dis
cussie daarover. De stakeholders kunnen het beoordelingskader 
ook uit eigen beweging gebruiken om hun voorstellen te onderbou-
wen of hun wensen kracht bij te zetten.
Het Ministerie van VROM gaat, in het kader van ‘Nuchter omgaan 
met risico’s’, het Beoordelingskader uitbreiden. Het zal straks ook 
gebruikt kunnen worden voor het beoordelen van risico’s die niets 
te maken hebben met het milieu.

Meer informatie? 

Contactpersoon
Martijn Beekman, beleidsmedewerker (VROM/DGM/SAS/SN); 
T: 070-3394181; E-mail: martijn.beekman@minvrom.nl
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Actieprogramma Gezondheid en Milieu: minder gezondheids-
klachten door milieuproblemen

Iedereen leeft graag in een gezonde en veilige omgeving. 
Allerlei milieufactoren, zoals luchtverontreiniging en geluids-
hinder, maar ook verontreinigingen in huis, kunnen roet in het 
eten gooien. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, hebben de 
ministeries van VROM en VWS in 2001 het actieprogramma 
Gezondheid en Milieu 2002-2006 opgesteld. Dit actieprogram-
ma geeft een extra impuls aan de verbetering van het milieu  
en dus aan de vermindering van het aantal gezondheids-
klachten door milieuproblemen. Niet alleen de overheid  
heeft een schone taak in de zorg voor een gezonde en veilige 
leefomgeving. De beste resultaten worden bereikt door een 
goede samenwerking tussen de betrokken partijen en het  
zoeken van aansluiting bij bestaande initiatieven.  
Het programma bestaat uit 36 afzonderlijke acties, verdeeld in 
6 clusters, waaronder de actie waarover u leest in dit infoblad.


