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samenvatting
In het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 heeft de

op de gezondheid en het welbevinden van

aanbrengen van isolatie en ventilatiesystemen

Nederlandse overheid vastgelegd welke maat

mensen. Zo zijn er signalen van hinder die wordt

woningen comfortabeler en gezonder maken en

regelen nodig zijn om in 2050 volledig over

veroorzaakt door geluid van bijvoorbeeld

het vervangen van geisers en cv-ketels door

gestapt te zijn van fossiele brandstoffen naar

warmtepompen en mechanische ventilatie.

individuele of collectieve gasloze alternatieven

duurzame energiebronnen. Deze zogeheten

De onbedoelde negatieve gezondheidseffecten

als zonnepanelen, warmtepompen of warmte-

energietransitie levert veel winst op voor de

zouden het draagvlak voor de energietransitie

netten de kans op koolmonoxidevergiftiging

gezondheid en het welbevinden van mensen.

kunnen ondermijnen. De Commissie Signalering

verkleinen. De maatregelen kunnen ook

Zo zal de vervanging van verbrandingsmotoren

gezondheid en milieu van de Gezondheidsraad

onbedoeld een ongunstige invloed hebben.

door elektromotoren zorgen voor schonere lucht

schetst in dit advies mogelijkheden om de

Onjuist ontworpen, geïnstalleerde, onder-

en stiller wegverkeer. De energietransitie heeft

positieve gezondheidseffecten van de energie-

houden, of gebruikte ventilatiesystemen bijvoor-

ook betrekking op de gebouwde omgeving.

transitie in de gebouwde omgeving uit te breiden

beeld kunnen tot stress door hinder leiden en tot

Een van de maatregelen is dat de ongeveer

en de onbedoelde negatieve gezondheids

het ontstaan of verergeren van aandoeningen

7 miljoen bestaande woningen en 1 miljoen

effecten te beperken.

aan luchtwegen en longen door slechte lucht-

andere gebouwen zo aangepast worden dat

kwaliteit. Collectieve energievoorzieningen

ze met duurzame warmte kunnen worden

Invloed van ontwikkelingen in gebouwde

zouden tijdens aanleg of onderhoud door hinder

verwarmd en gebruik kunnen maken van duur-

omgeving op gezondheid

stress bij omwonenden kunnen opleveren.

zaam opgewekte elektriciteit. De benodigde

De veranderingen die de energietransitie met

Er bestaat geen schatting van de ziektelast die

aanpassingen aan de gebouwde omgeving

zich meebrengt in de gebouwde omgeving

verblijf binnenshuis momenteel in de

kunnen gevolgen hebben voor omgevings

kunnen een gunstige invloed hebben op de

Nederlandse bevolking veroorzaakt, noch van

factoren als geluid, ventilatie, temperatuur en

gezondheid en het welbevinden van de mensen

deze ziektelast in 2030 of 2050 bij ongewijzigd

binnenmilieu. Dat kan weer van invloed zijn

die er wonen of verblijven. Zo kan het

beleid, of bij uitvoering van het Klimaatakkoord.

2
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Niettemin is het mogelijk om maatregelen te

De commissie adviseert het Rijk om de regio’s

wordt door het invoeren of aanscherpen van

treffen waarmee de gunstige invloeden op

daar vanuit het Nationaal programma RES bij te

regelgeving (normen) voor fysische omgevings-

gezondheid en welbevinden worden uitgebreid

ondersteunen, en de gemeenten vanuit de

factoren waarvan bekend is dat ze gezondheids-

en de nadelige invloeden worden beperkt.

leidraad die in het kader van het Klimaatakkoord

schade kunnen opleveren, zoals warmte en

wordt ontwikkeld. Het is vooral van belang de

geluid door installaties.

Gezondheid en welbevinden meenemen in

beperkte kennis die er is goed te benutten en

plannen, uitvoering en regelgeving

daarvoor te rade te gaan bij GGD’en en andere

Beschikbare kennis beter ontsluiten bij

Voor de benodigde aanpassingen in de

instanties met gezondheidskundige kennis.

uitvoering

gebouwde omgeving leggen de 30 energie

Gezien de voortvarendheid waarmee de regio’s

Het is van belang dat de partijen die de energie-

regio’s in Nederland in een regionale energie

een RES dienen op te stellen, is het cruciaal dat

transitiemaatregelen uitvoeren over voldoende

strategie (RES) vast hoe in hun regio het best

dit zo spoedig mogelijk gebeurt. Het is namelijk

kennis beschikken over de mogelijkheden om

duurzame energie opgewekt kan worden en

veel lastiger om gezondheid in een later stadium

een gezonde woning te realiseren. Zo dienen

welke warmtebronnen te gebruiken zijn om

alsnog een zinvolle plaats in het besluitvor-

aannemers en installateurs voldoende des

wijken en gebouwen van het aardgas af te

mingsproces te geven.

kundigheid te hebben om een goed programma

krijgen. Gemeenten maken voor hun grond

van eisen op te kunnen stellen en de bewoner

gebied een vertaling per wijk. De commissie

Ook adviseert de commissie om een integrale

vanaf het begin bij het opstellen te betrekken.

adviseert om gezondheid en welbevinden vanaf

aanpak te bevorderen, zodat gezondheid en

Voor deze deskundigheid kunnen opleidingen

het begin een plaats in de besluitvorming te

welbevinden niet alleen een plek krijgen in de

en protocollen zorgen. Ook het voortdurend

geven, door in de RES de invloeden van

RES, maar in alle plannen die in onderlinge

actualiseren en verspreiden van reeds aan-

de verschillende opties op gezondheid en

samenhang betrekking hebben op de leef

wezige kennis en good practices onder de

welbevinden op te nemen en bij alle overige

omgeving.

betrokken partijen is van belang.

in de gebouwde omgeving gezondheid en

Het Rijk kan ook bevorderen dat de bestaande

Het is raadzaam om de regio’s, de decentrale

welbevinden vanaf het begin mee te wegen.

woningvoorraad gezonder en comfortabeler

overheden en overige uitvoerende partijen

initiatieven in het kader van de energietransitie

3
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zoveel mogelijk te faciliteren door relevante

en te houden, bijvoorbeeld door een toeganke-

verd. Het is zaak te voorkomen dat delen van de

kennis over de mogelijkheden voor gezonde

lijke checklist beschikbaar te stellen. Als een

energietransitie zo vast komen te liggen dat

maatregelen in de gebouwde omgeving centraal

vrijblijvende stimulans niet voldoende effect

nieuwe inzichten waar gezondheidswinst te

beschikbaar te stellen. Het Rijk zou kunnen

sorteert kan overwogen worden om minder

boeken valt, lastig te implementeren zijn.

bevorderen dat de in het kader van het

vrijblijvende maatregelen te nemen, zoals

Om die kennis te kunnen verwerken, is het

Klimaatakkoord opgerichte expertisecentra hun

periodieke keuring van de gezondheid en duur-

essentieel de flexibiliteit te behouden om van

kennis zoveel mogelijk bundelen en dat deze

zaamheid van een woning.

reeds ingeslagen wegen af te kunnen wijken.

gebundelde kennis ook in de eerdergenoemde
leidraad wordt verwerkt.

Flexibiliteit behouden om nieuwe inzichten
te verwerken

Bewoners stimuleren om de woning gezond

Er bestaat een spanningsveld tussen de

te houden

behoefte aan kennis over de wijze waarop meer

Met correct gebruik van de apparatuur binnens-

gezondheidswinst te boeken valt en het tempo

huis valt veel winst op het gebied van gezond-

waarin de energietransitie wordt uitgevoerd.

heid en welbevinden te behalen. Daarvoor is

Voor het dichten van lacunes in deze kennis is

volgens de commissie niet alleen betere kennis-

nader onderzoek nodig. Gezien de termijn

ontsluiting nodig, maar ook een stimulans om

waarop wetenschappelijk onderzoek resultaten

naar die kennis te handelen. Het belang hiervan

oplevert, is het raadzaam om onderzoek van dit

is toegenomen, nu mensen door de coronacrisis

type zo spoedig mogelijk in gang te zetten,

meer tijd thuis doorbrengen en wellicht ook

opdat de resultaten nog kunnen worden gebruikt

in de toekomst vaker zullen thuiswerken.

om verbeteringen aan te brengen in de nog

De commissie beveelt aan via voorlichting

lopende projecten, of delen ervan. Daarnaast is

bewustwording te creëren over wat mensen zelf

het zinvol om in de tussentijd geregeld te

kunnen doen om een woning ‘gezond’ te maken

bepalen welke kennis de praktijk heeft opgele-

4
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1.1

Aanleiding

In het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 heeft de Nederlandse overheid
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om wijken en gebouwen van het aardgas af te krijgen. De regio’s moeten
hun RES in juli 2021 gereed hebben.2

vastgelegd welke maatregelen nodig zijn om in 2050 volledig overgestapt
te zijn van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.1

De benodigde aanpassingen aan de gebouwde omgeving kunnen

De maatregelen voor deze zogeheten energietransitie hebben onder

gevolgen hebben voor geluid, ventilatie, temperatuur en binnenmilieu.

meer betrekking op mobiliteit, de industrie en de gebouwde omgeving.

Dat kan weer van invloed zijn op de gezondheid en het welbevinden van

Verschillende partijen hebben zich gecommitteerd aan de doelen van het

mensen. De energietransitiemaatregelen in de gebouwde omgeving

Klimaatakkoord: decentrale overheden, bedrijven, maatschappelijke orga-

kunnen een gunstige invloed hebben op de gezondheid en het wel-

nisaties, burgerorganisaties en individuele burgers. Voor het welslagen

bevinden van de mensen die er wonen of verblijven, omdat gebouwen er

van de energietransitie is actieve participatie van al die partijen nodig.

gezonder en comfortabeler door worden. De maatregelen kunnen echter
ook onbedoeld een ongunstige invloed hebben. Zo zijn er signalen van

Voor de gebouwde omgeving zijn de maatregelen zowel gericht op

hinder die wordt veroorzaakt door geluid van bijvoorbeeld warmtepompen

nieuwbouw als op bestaande bouw. Het is de bedoeling dat de ongeveer

en mechanische ventilatie.3-8 De commissie vraagt in dit advies aandacht

7 miljoen bestaande woningen en 1 miljoen gebouwen die voor commer-

voor zowel de positieve als de mogelijk negatieve gevolgen die de ener-

ciële of maatschappelijke doeleinden worden gebruikt (utiliteitsbouw)

gietransitie in de gebouwde omgeving op de gezondheid van mensen kan

zo worden aangepast dat ze met duurzame warmte kunnen worden

hebben. Onbedoelde nadelige gevolgen zouden het draagvlak voor de

verwarmd en gebruik kunnen maken van duurzaam opgewekte elektrici-

energietransitiemaatregelen kunnen ondermijnen, terwijl die maatregelen

teit.

juist veel gezondheidswinst op kunnen leveren, onder meer door het
verbeteren van de luchtkwaliteit.

Een belangrijke rol bij de aanpassingen in de gebouwde omgeving is
weggelegd voor de dertig energieregio’s in Nederland. In een regionale
energiestrategie (RES) leggen ze vast hoe in hun regio het best duurzame
energie opgewekt kan worden en welke warmtebronnen te gebruiken zijn

6
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Gezondheidswinst klimaatmaatregelen9, 10
De overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zal
niet alleen de gevolgen van extreme weersomstandigheden en de stijging
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1.2

Commissie en werkwijze

Het advies is opgesteld door de vaste commissie Signalering gezondheid

van de zeespiegel helpen beteugelen, het zal ook de luchtkwaliteit verbe-

en milieu van de Gezondheidsraad. Zij heeft tot taak om onderwerpen op

teren. Geschat wordt dat de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof in de

het gebied van leefomgeving en gezondheid onder de aandacht van rege-

lucht in Nederland in 2030 door de klimaatmaatregelen 10% lager zal zijn

ring en parlement te brengen. De commissie heeft op 9 januari 2020 een

dan in 2016, vooral door de vervanging van verbrandingsmotoren

verkennende workshop gehouden. Met een brede groep deskundigen

(benzine, diesel, gas) door elektromotoren. De ziektelast door luchtverontreiniging, die 150.000 verloren levensjaren in goede gezondheid (DALY’s)

heeft de commissie geïnventariseerd welke knelpunten de energietransitie

bedraagt, zal naar verwachting in 2030 met 3000-4500 DALY’s zijn afge-

in de gebouwde omgeving met zich meebrengt voor de gezondheid en het

nomen. Voor 2050 wordt een verdere daling verwacht voor stikstofoxiden

welbevinden, evenals mogelijke oplossingen. Dat leverde een veelheid

en fijnstof, waardoor de afname van de ziektelast nog eens kan verdub-

van knelpunten en suggesties voor oplossingen op. De commissie heeft

belen. De totale ziektelast door luchtverontreiniging zal hierdoor tot 2050

ze gewogen en degene die volgens haar prioriteit verdienen in dit advies

met één tot enkele procenten afnemen en de totale ziektelast van de
Nederlandse bevolking, die 4,9 miljoen DALY’s bedraagt, met 0,5%.
Door de vervanging van verbrandingsmotoren door elektromotoren neemt

beschreven. De samenstelling van de commissie is te vinden achterin dit
advies. Het verslag van de workshop, met een overzicht van de deelnemers, staat op www.gezondheidsraad.nl.

ook het geluid van wegverkeer binnen de bebouwde kom af. De ziektelast
van slaapverstoring door geluid in 2018 is geschat op ongeveer 25.000
DALY’s. Deze ziektelast kan door de maatregelen in 2050 met 5000-7000
DALY’s zijn afgenomen. Dit komt neer op 15 tot 25% van de totale ziektelast door geluid.

1.3

Afbakening en leeswijzer

In hoofdstuk 2 beschrijft de commissie welke veranderingen de energietransitie met zich meebrengt voor bestaande woningen en andere
bestaande gebouwen. Hoofdstuk 3 gaat over de invloed van de aanpas-

In de ziektelastschattingen voor luchtverontreiniging en geluid zijn bezorgd-

singen aan de gebouwde omgeving op de gezondheid en het welbevinden

heid, hinder en welbevinden niet meegeteld. Voor de overige milieufac-

van mensen. Tot slot schetst de commissie in hoofdstuk 4 mogelijkheden

toren in de leefomgeving is de invloed van het Klimaatakkoord niet te
bepalen, of klein ten opzichte van luchtverontreiniging en geluid.

7
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Als invalshoek voor het advies kiest de commissie de wijk, omdat voor de
uitvoering van de energietransitiemaatregelen in de gebouwde omgeving
voor een wijkgerichte aanpak is gekozen. Zij focust op de bestaande
woningvoorraad (zowel huur- als koopwoningen). Mogelijk zijn haar
aanbevelingen met aanpassingen ten dele ook toe te passen op nieuwbouw en andere gebouwen waar mensen verblijven, waaronder scholen,
hotels, ziekenhuizen, zorgcentra, winkels, sportaccomodaties, kantoren
en andere bedrijfspanden.

8
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De benodigde aanpassingen in bestaande bouw zullen maatwerk vergen.

2.1.2

Bouwbesluit

Plannen daarvoor worden op regionaal niveau gemaakt, in een voort

Bij de vertaling van het Klimaatakkoord naar de gebouwde omgeving

varend tempo. Dat tempo is ook terug te zien in de ontwikkeling van

speelt het Bouwbesluit 2012 een belangrijke rol. Het Bouwbesluit is een

allerlei installaties en toepassingen die de energievraag beperken,

verzameling bouwtechnische voorschriften voor verbouwingen en nieuw-

duurzame bronnen gebruiken of fossiele brandstoffen efficiënt inzetten.

bouw van bijvoorbeeld woningen, scholen en kantoren. De voorschriften
worden voortdurend geactualiseerd. De afgelopen decennia heeft het veel

2.1

Maatregelen en beleidsinstrumenten

wijzigingen ondergaan die ten goede zijn gekomen aan verduurzaming

2.1.1

Strategie van de ‘trias energetica’

van de bouw en de veiligheid en gezondheid van de gebruikers.

De omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie-

Het Bouwbesluit wordt als Besluit bouwwerken leefomgeving onderdeel

bronnen loopt al langere tijd. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de

van de Omgevingswet die naar verwachting in 2022 in werking treedt.

omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen
(de energietransitie) in 2050 voltooid is.1 Nederland kan de komende

2.1.3

jaren nog niet volledig zonder fossiele brandstoffen. Tot die tijd wordt

Voor de bestaande bouw brengt de energietransitie op een enorme schaal

geprobeerd om de uitstoot van CO2, een van de voornaamste broei

aanpassingen met zich mee die maatwerk vergen. Daar speelt de RES

kasgassen, structureel terug te brengen aan de hand van de zogenoemde

een belangrijke rol in.1 De RES is een beleidsinstrument dat specifiek is

‘trias energetica’:

ontwikkeld voor gemeenten om de energietransitie vorm te geven.

• totale energievraag beperken (bijvoorbeeld door isoleren);

Nederland is verdeeld in dertig regio’s die elk dit jaar in een RES dienen

• duurzame energiebronnen gebruiken;

vast te leggen hoe in hun regio het beste duurzame elektriciteit opgewekt

• fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten11.

kan worden. Ze analyseren ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn,

• Door middel van deze strategie kan de periode worden overbrugd tot

zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen worden gehaald.

het moment waarop de energievoorziening volledig duurzaam zal zijn.

10

Gezondheidsraad | Nr. 2020/13

Regionale Energiestrategie (RES)

In een RES beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

2
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Het Nationaal Programma RES (een samenwerkingsverband van de Unie

CO2-uitstoot dan in 1990. Om die klimaatdoelen voor 2030 te halen, is de

van Waterschappen, het Interprovinciaal overleg en de Vereniging van

ambitie om tot meer dan 50.000 bestaande woningen per jaar in 2021 te

Nederlandse gemeenten) ondersteunt de regio’s bij het maken van hun RES.

verduurzamen. In 2030 moet dit tempo zijn opgevoerd tot 200.000
woningen per jaar. Huizen moeten ‘van het gas af’ en verwarmd worden

2.1.4

Warmtevisie, omgevingsvisie en omgevingsplan

Gemeenten moeten op basis van de RES een Transitievisie Warmte

met duurzame warmte. Ook moeten ze meer duurzame elektriciteit gaan
gebruiken, of zelf opwekken en eventueel ook opslaan.

ontwikkelen, waarin beschreven staat welke wijk in welk jaar aan de beurt
is en welke aardgas-alternatieven er per wijk zijn. Daarna maken

Aan de totstandkoming van de RES wordt voortvarend gewerkt.2

gemeenten, eveneens op basis van de RES, uitvoeringsplannen per wijk.

Op 1 oktober 2020 dienen de regio’s hun RES in concept gereed te

Daarin staat welk alternatief het wordt. Zij komen tot die keuze in samen-

hebben en op 1 juli 2021 de RES 1.0. Gemeenten moeten uiterlijk in 2021

spraak met de bewoners.

op basis van de RES een warmtevisie hebben ontwikkeld. In 2022 kan
dan de wijkgerichte aanpak van de gemeenten van start gaan. Intussen

De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking

worden er al huizen verduurzaamd en lopen er in enkele gemeenten pilots

treedt, is vanaf dat moment bepalend voor de realisatie van ruimtelijke

om wijken aardgasvrij te maken.13

projecten.12 Deze wet brengt met zich mee dat er decentraal integrale
plannen voor inrichting van de leefomgeving moeten worden gemaakt.

2.2

Gemeenten doen dat in Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Volgens

Ontwikkelingen die door de energietransitie
versneld worden

het Klimaatakkoord wordt de warmtevisie die gemeenten op basis van de

De noodzaak voor deze aanpassingen heeft de ontwikkeling en toepas-

RES moeten ontwikkelen onderdeel van de Omgevingsvisie en daarmee

sing van allerlei installaties in woningen en andere gebouwen versneld.

samenhangende Omgevingsplannen van gemeenten.
2.2.1
2.1.5

Planning en omvang

Zonnepanelen

Op steeds meer woningen zijn afgelopen jaren zonnepanelen geïnstal-

Het uiteindelijke doel van het Klimaatakkoord is 95% minder CO2-uitstoot

leerd. Het aantal zonnepanelen zal naar verwachting nog sterk blijven

in 2050 ten opzichte van 1990.1 Voor 2030 is het doel: 49% minder

stijgen.14

11
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eniging voor koudetechniek en luchtbehandeling zag een toename in het

Van de bestaande woningvoorraad heeft ongeveer 10% Energielabel A.15

aantal koelinstallaties dat per jaar in Nederlandse woningen wordt

Er zijn dus nog veel woningen die beter moeten worden geïsoleerd, door

geplaatst: van 78.000 in 2017 tot 95.000 in 2018.18 De branchevereniging

bijvoorbeeld enkelglas te vervangen door HR++ of triple glas, of door de

verwacht de komende jaren een verdere toename.

vloer, de gevel of het dak te isoleren.
2.2.5
2.2.3

Mechanische ventilatie

Warmtepompen

Een andere ontwikkeling die de energietransitie in de gebouwde omge-

In een deel van de huizen gaat betere isolatie samen met aanleg van een

ving met zich meebrengt is de toegenomen installatie van warmtepompen

mechanisch ventilatiesysteem. Net als voor isolatie zijn voor ventilatie in

ter vervanging van gasgestookte cv-ketels.14 De term warmtepomp wordt

de loop der jaren nieuwe technieken ontwikkeld, waaronder volledig auto-

in dit advies gebezigd voor installaties voor ruimteverwarming; koel

matische ventilatiesystemen. Sommige ventilatiesystemen bevatten een

installaties als airco’s zijn ook warmtepompen, maar voeren warmte af.

eenheid voor warmteterugwinning (WTW). Hiermee wordt de aange-

De warmtepompbranche verwacht dat de groei van warmtepomp

voerde koude buitenlucht verwarmd door hem via warmtewisselaars langs

installaties in de bestaande bouw na 2021 sterk zal stijgen, van ruim

afgevoerde warme binnenlucht te leiden.

13.000 naar 100.000 installaties per jaar.19

2.2.4

Een warmtepomp genereert zelf geen warmte, maar gebruikt warmte uit

Koelinstallaties

Grotere ramen zorgen voor meer daglicht in huis en verminderen zo de

een bron (lucht, water, of bodem). Zo gebruikt een lucht/water-warmte-

behoefte aan kunstlicht. Dankzij beter isolerend glas is het warmteverlies

pomp de warmte van de buitenlucht of de ventilatieretourlucht om water

via die grote ramen beperkt. Door grote ramen komt op zomerse dagen

op te warmen. Warmtepompen leveren warm water met een lagere

echter ook veel warmte binnen. Als de warmte eenmaal een goed geïso-

temperatuur dan een reguliere cv-ketel voor ruimteverwarming. Dit vraagt

leerd huis is binnengedrongen, raakt het deze warmte lastig weer kwijt,

aanpassingen aan de isolatiegraad van de woning en de radiatoren.

zelfs bij goede ventilatie. Zonder adequate zonwering of koeling kan de
binnentemperatuur in de zomer daardoor fors oplopen. Het gevolg is dat

Een ander type warmtepomp is de water/water-warmtepomp die in de

meer mensen koelinstallaties installeren in hun huis.16, 17 De branchever-

zomer warmte aan het oppervlaktewater onttrekt en dat in de winter

12
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gebruikt om gebouwen mee te verwarmen (zie aquathermie). Dit type

De centrale warmtebron voor het warmtenet is nu nog vaak een gas-

warmtepomp heeft een fors grotere capaciteit dan de lucht/water-variant

centrale of restwarmte van een fabriek. Naar verwachting stijgt het

en is vooral geschikt voor groepen woningen (flatgebouwen, wijken).

aandeel hernieuwbare warmte voor stadsverwarming van 20% in 2017
naar meer dan 50% in 2030.14 De groei vindt met name plaats in de warm-

Aquathermie en geothermie

teproductie uit afvalverbrandingsinstallaties, warmtekrachtkoppeling op

Aquathermie is een verzamelnaam voor warmte en koude uit verschillende

basis van biomassa, en meer geothermie en aquathermie.14

waterbronnen: oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater.20, 21 Door een
water/water-warmtepomp te koppelen met een systeem voor warmte-opslag kan de warmte worden bewaard (tot de winter) en met een netwerk
voor transport kan deze vervolgens naar aangesloten woningen worden

2.2.7

Houtkachels en open haarden

Een alternatief voor verwarming met installaties op gas zijn open haarden

geleid om ze te verwarmen.

en houtkachels, waaronder klassieke houtkachels en pelletkachels.

Geothermie is een duurzame bron van energie waarbij aardwarmte wordt

Het houtverbruik in open haarden en kachels is stabiel en zal naar

gebruikt voor verwarming en om elektriciteit op te wekken.22, 23 Met een

verwachting stabiel blijven14.

aardwarmtesysteem wordt warm water via één of meer productieputten
naar de oppervlakte gepompt. In een warmtewisselaar geeft dit warme
water zijn energie af aan een warmtenet, dat woningen, kassen of industrie
van warmte voorziet. Het afgekoelde water wordt terug de bodem in geleid.

2.2.8

Technologische innovatie

Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol bij het vormgeven en uitvoeren
van de energietransitie. Ook voordat tot de energietransitie werd besloten
investeerde zij al in ontwikkeling van nieuwe technologie die zorgt voor

2.2.6

Aansluiting op warmtenet

grotere duurzaamheid en minder nadelige gezondheidseffecten. Door de

Veel steden overwegen om warmtenetten te laten aanleggen. Een warm-

energietransitie zal het tempo waarmee innovaties beschikbaar komen

tenet is een infrastructuur van leidingen voor transport van warm water.

omhoog gaan.

Wegens de hoge aanlegkosten zijn warmtenetten vooral geschikt voor
dichtbevolkte gebieden. Met een aansluiting op een warmtenet is in huis
geen toestel voor warmteproductie nodig, maar een warmtewisselaar.

13

Gezondheidsraad | Nr. 2020/13

2

15

hoofdstuk 3 | Invloeden op de gezondheid

Gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving | pagina 15 van 34

03
invloeden op
de gezondheid
14

Gezondheidsraad | Nr. 2020/13

2

16

hoofdstuk 3 | Invloeden op de gezondheid

Gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving | pagina 16 van 34

Energietransitiemaatregelen in de gebouwde omgeving kunnen een

worden gebruikt, kunnen ze leiden tot gezondheidsklachten. Er is bijvoor-

gunstige invloed hebben op de gezondheid en het welbevinden van de

beeld niet altijd voldoende ventilatiecapaciteit in alle vertrekken.8 Ook komt

mensen die er wonen of verblijven. Zo kan het aanbrengen van isolatie en

het voor dat de benodigde geluiddempende elementen niet worden geïn-

ventilatiesystemen woningen comfortabeler en gezonder maken en het

stalleerd. Veel mensen zetten het ventilatiesysteem uit wanneer ze geluid-

vervangen van oude geisers en cv-ketels kan de kans op koolmonoxide-

hinder ervaren. Ook tocht kan een reden zijn om het systeem uit te scha-

vergiftiging verkleinen. De maatregelen kunnen ook onbedoeld een

kelen. Er bestaan ventilatiesystemen die niet handmatig uitgeschakeld

ongunstige invloed hebben. Het onjuist ontwerpen, installeren of

kunnen worden door de gebruikers. Nadeel van dergelijke systemen is dat

gebruiken van ventilatiesystemen kan bijvoorbeeld zorgen voor stress

ze mensen het gevoel geven de controle in hun eigen huis kwijt te raken.

door hinder, of aandoeningen aan luchtwegen en longen door slechte

Ze ondervinden soms ernstige hinder van tocht of geluid en kunnen daar

luchtkwaliteit. Collectieve energievoorzieningen zouden tijdens aanleg of

zelf niets aan doen, afgezien van bijvoorbeeld het afplakken van de

onderhoud door hinder stress bij omwonenden kunnen opleveren.

openingen - wat vaak gebeurt. Er zijn geen aanwijzingen dat adequate en
goed werkende ventilatiesystemen moeten worden aangepast om de

3.1

Isolatie en ventilatie

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.24 In hoeverre ze ook

Goede isolatie en ventilatie ziet de commissie als belangrijke factoren

toereikend zullen zijn bij een pandemie door een ander gevaarlijk virus is

voor het welslagen van een gezonde energietransitie in de gebouwde

onbekend.

omgeving. In een goed geïsoleerd en geventileerd gebouw is het
gezonder en comfortabeler wonen en verblijven. In warme jaargetijden

Gebrekkige ventilatie kan onder meer leiden tot vermoeide of tranende

leidt het tot binnentemperaturen die niet, of minder snel, oplopen tot

ogen, keelpijn, benauwdheid, kortademigheid, astma, concentratiepro-

oncomfortabel hoge waarden. In koude jaargetijden leidt het tot meer

blemen en doorslaapproblemen.7, 25 Luchtverontreiniging en vocht binnen

warmte en minder tocht en vocht.

dragen hier vermoedelijk in ieder geval aan bij. Luchtverontreiniging kan
bestaande astmaklachten verergeren. Of luchtverontreiniging een rol

Het eindresultaat van betere isolatie en mechanische ventilatie is echter

speelt bij het ontstaan van astma en allergie is niet duidelijk.26, 27 Verder

niet altijd het beoogde gezonde en aangename binnenklimaat. Als de

kan gebrekkige ventilatie het binnenklimaat vochtiger maken en tot schim-

systemen niet goed zijn ontworpen of geïnstalleerd, dan wel niet goed

melvorming leiden.28 Dit kan het risico op astma verhogen.26 Vocht kan
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ook reumaklachten verergeren.29 Verder is bekend dat gebrekkige venti-

gasloos alternatief. En geisers en cv-ketels worden bijvoorbeeld

latie het cognitief functioneren kan verminderen.30 Van blootstelling aan

vervangen door warmtepompen en elektrische boilers.

fijnstof, stikstofdioxide en ozon is aangetoond dat ze luchtweg- en
longaandoeningen en aandoeningen van hart en bloedvaten kunnen doen

Luchtkwaliteit

ontstaan en verergeren.27

Door het verminderen van verbrandingsprocessen in woningen en
gebouwen wordt de binnenlucht minder vervuild en wordt de kans om te

Gezondheidsschade door een ongezond binnenmilieu komt al jaren voor

overlijden door koolmonoxidevergiftiging kleiner. Het is dan wel van

en de oorzaken zijn bekend.25, 31, 32 Desondanks doen zich regelmatig

belang dat de benodigde elektriciteit op duurzame wijze wordt opgewekt.

problemen voor met ventilatiesystemen. Voor een correcte en geluids-

Door technologische vooruitgang zal de behoefte aan elektriciteit vermoe-

arme werking moet het systeem niet alleen op de juiste wijze zijn geïnstal-

delijk verder groeien.1 Ook apparaten als zonne-energie-omvormers en

leerd, het onderhoud is ook van belang. Zo moeten de filters regelmatig

slimme energiemeters hebben elektriciteit nodig, nog los van alle andere

worden schoongemaakt en eventueel vervangen. Veel mensen nemen de

apparaten die steeds meer ingang vinden in het huishouden (bijvoorbeeld

informatie over onderhoud van het systeem echter niet tot zich, bijvoor-

desktops, laptops, tablets, smartphones, wifi-routers en alarmsystemen).

beeld omdat die te ingewikkeld is, of omdat ze zich niet bewust zijn van

Als alle elektriciteit die daarvoor nodig is wordt opgewekt in een centrale

het belang van voldoende ventilatie voor de gezondheid. Die problemen

die met fossiele brandstoffen wordt gestookt, leidt dat tot vervuilde buiten-

zouden de komende tijd flink kunnen toenemen omdat als gevolg van de

lucht, wat indirect een ongunstig effect heeft op het binnenmilieu.

energietransitie veel woningen en gebouwen alsnog worden voorzien van
mechanische ventilatie.

Elektromagnetische velden
Met het toenemende aantal elektrische apparaten in en om gebouwen,

3.2

Gevolgen van toename gebruik elektrische apparaten

neemt ook het aantal bronnen van elektromagnetische velden toe.33 Bij

Het aantal elektrische apparaten binnenshuis neemt toe doordat appa-

blootstelling aan elektromagnetische velden met hoge veldsterktes

raten voor het bereiden van voedsel en het verwarmen van (tap)water

kunnen lichamelijke effecten optreden als tintelingen, pijn, of weefsel-

worden vervangen door aardgasloze alternatieven. Zo maken gasfor-

schade.34 Om tegen dergelijke schadelijke gezondheidseffecten te

nuizen en -kookplaten plaats voor inductietoestellen of een ander aard-

beschermen heeft de overheid blootstellingslimieten vastgesteld.

16
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Apparaten die te koop zijn voor consumenten mogen geen velden produ-

Elektrische installaties produceren ook ‘gewoon’ geluid dat als hinderlijk

ceren die deze blootstellingslimieten overschrijden. Onder die bloot

ervaren kan worden, zeker als ze een te kleine capaciteit hebben, of niet

stellingslimiet is blootstelling aan elektromagnetische velden volgens

op de juiste manier worden geïnstalleerd of onderhouden. Ook door

wetenschappelijk onderzoek niet schadelijk voor de gezondheid.

veroudering kan het geproduceerde geluid toenemen. Vooral de buiten-

Dat neemt niet weg dat een flink aantal mensen klachten ervaart die

units van lucht/water-warmtepompen en airco’s kunnen geluidhinder

ze toeschrijven aan blootstelling aan elektromagnetische velden.

veroorzaken.37 Ongewenst geluid kan onder andere leiden tot slaap- en
concentratieproblemen, hoge bloeddruk en verhoogde niveaus van het

Overigens veroorzaken alle elektrische apparaten die mensen in huis

stresshormoon cortisol, wat het risico op hart- en vaatziekten en op

hebben elektromagnetische velden in hun nabijheid, niet alleen nieuwe

psychische aandoeningen verhoogt.38-40

technologieën als warmtepompen en zonnepanelen.
In het Bouwbesluit worden aanvullende geluidseisen opgenomen
Trillingen en (laagfrequent) geluid

waarmee bewoners en omwonenden beter worden beschermd tegen

Elektrische apparaten zijn ook een bron van trillingen en (laagfrequent)

het geluid van dergelijke buitenunits. Naar verwachting worden deze per

geluid. Laagfrequente geluiden komen veel voor in het dagelijks leven.

1 januari 2021 van kracht.41, 42

Ze worden geproduceerd door natuurlijke bronnen (golven, wind) of ze
ontstaan als gevolg van menselijke activiteiten (onder meer via industriële

3.3

Koeling en warmte

installaties, huishoudelijke apparaten en wegverkeer).35 Door maatregelen

Hitte heeft nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Boven een

om luidere geluiden te bestrijden, zoals het aanleggen van stil wegdek en

bepaalde waarde kunnen hoge omgevingstemperaturen leiden tot

geluidschermen, wordt laagfrequent geluid meer ervaren. Aangetoonde

hittestress, die wordt gekenmerkt door een verminderd thermisch comfort,

nadelige effecten van laagfrequent geluid zijn hinder en slaapverstoring.36

slaapverstoring en verminderde arbeidsproductiviteit.43, 44 Soms kan

Het aantal geregistreerde klachten en zelf gerapporteerde hinder die

hittestress zelfs sterfte tot gevolg hebben.45 Door de temperatuurstijging

mensen toeschrijven aan een breed scala van laag frequente bronnen, is

die klimaatverandering veroorzaakt, neemt naar verwachting de koudes-

toegenomen sinds 2012.6 Hierbij gaat het onder meer om koelinstallaties

terfte in de winter af en de hittesterfte in de zomer toe. Hoogrisicogroepen

en ventilatiesystemen, in de eigen woning, of bij de buren.
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voor hitte-effecten zijn baby’s, ouderen en chronisch zieken. Door het

geluid en trillingen. Afhankelijk van het bouwproject kan dit enkele

gebruik van koelinstallaties kan hittestress worden beperkt of voorkomen.

maanden tot jaren duren.

Koelinstallaties produceren echter zelf ook warmte. Deze voeren ze af

Een bron van aquathermie of geothermie in werking kan ook geluids

naar buiten. Zeker in een stedelijke omgeving waar woningen dicht op

overlast veroorzaken, maar deze is geconcentreerd op één plek in de

elkaar staan, kunnen koelinstallaties zo voor meer opwarming van de

omgeving, waardoor wellicht akoestische maatregelen kunnen worden

nabije omgeving zorgen en bijdragen aan zogeheten hitte-eilanden.46, 47

getroffen.

De behoefte aan koelinstallaties zal meer toenemen naarmate het warmer
wordt, wat vervolgens tot extra opwarming van de omgeving leidt.

3.5

Toenemende complexiteit apparatuur

Daarnaast leiden meer koelinstallaties tot meer geluidhinder en tot meer

De technische modernisering op het gebied van isolatie, ventilatie en

CO2-uitstoot als de benodigde extra stroom niet duurzaam wordt opge-

installaties als warmtepompen, warmtewisselaars en koelinstallaties zorgt

wekt.

voor meer comfort binnenshuis. De apparaten worden wel steeds
complexer en gebruikers begrijpen vaak niet goed op welke wijze ze die

3.4

Gevolgen aanleg collectieve voorzieningen

apparatuur moeten bedienen om haar optimaal te benutten.7, 8, 25 Daarom

Met een aansluiting op een warmtenet is in huis geen toestel voor warm-

worden geautomatiseerde systemen ontwikkeld. Die automatisering kan

teproductie nodig, maar een warmtewisselaar, die geen buitenunit heeft

het comfort verder vergroten, omdat gebruikers er dan geen omkijken

die geluidhinder in de omgeving kan veroorzaken.

naar hebben, afgezien van het (laten) uitvoeren van software-updates.

Bij collectieve voorzieningen voor opwekking en transport van warmte kan

Automatisering is echter niet overal even geschikt voor. De CO2-gestuurde

aanleg en onderhoud echter voor hinder zorgen en dus mogelijk ook een

ventilatie is bijvoorbeeld minder geschikt voor woningen dan voor scholen.

ongunstige invloed hebben op gezondheid en welbevinden van omwo-

Als er namelijk niemand in de slaapkamer aanwezig is, zal daar geen

nenden. Tijdens het aanleggen van een warmtenet en van de installaties

CO2-productie plaatsvinden en zal het ventilatiesysteem niet werken.

om warmte uit water of bodem te verkrijgen kan overlast ontstaan door

Een basisniveau van ventilatie is niettemin wel wenselijk om emissies
vanuit de bodem (radon), bouwmaterialen en consumentenproducten af
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te voeren. Wanneer een dergelijk ventilatiesysteem in de slaapkamer

leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.50 Particuliere

hoorbaar aanslaat op het moment dat de bewoners willen gaan slapen,

houtstook draagt relatief weinig bij aan de jaargemiddelde fijnstofconcen-

kunnen hinder en slaapverstoring het onbedoelde gevolg zijn. Een ander

tratie in de buitenlucht, maar lokale concentraties kunnen tijdelijk wel fors

nadeel van geautomatiseerde ventilatiesystemen is dat mensen door het

oplopen.51 Daardoor kan de houtstook niet alleen overlast veroorzaken,

ontbreken van mogelijkheden om zelf invloed op de werking van het

maar ook het risico vergroten dat aandoeningen van het ademhalings

systeem te hebben, deze systemen vaak niet als prettig ervaren.48, 49

systeem en het hart- en vaatstelsel ontstaan of verergeren.27

3.6

3.8

Meer schadelijke stoffen

Te vermijden ziektelast

Met de toename van het aantal warmtepompen en koelinstallaties neemt

De energietransitiemaatregelen zijn mogelijk van invloed op allerlei chemi-

ook het gebruik toe van koel- en antivriesmiddelen, die schadelijk kunnen

sche en fysische omgevingsfactoren binnenshuis waarvan bekend is dat

zijn voor mens en milieu. Warmtepompen bevatten antivriesmiddelen

ze invloed hebben op de gezondheid van mensen: fijnstof, stikstofdioxide,

in hun broncircuit die noodzakelijk zijn voor de werking ervan. Verder

tabaksrook, vocht, koolmonoxide, geluid, radon en thoron uit bodem en

bevatten ze koelmiddelen. Beide groepen stoffen kunnen door lekken

bouwmaterialen, alsmede huisstofmijt en andere allergenen. Er bestaat

in de omgeving terechtkomen en zo tot onbedoelde blootstelling van

geen schatting van de ziektelast die al die factoren samen momenteel in

mensen leiden. De toename van het aantal warmtepompen vergroot

de Nederlandse bevolking veroorzaken.

de kans op blootstelling. Bij de recycling is het belangrijk om rekening
te houden met de aanwezigheid van deze stoffen.

Slechts van enkele chemische en fysische omgevingsfactoren binnenshuis die een ongunstige invloed hebben op de gezondheid zijn ziektelast-

3.7

Resterende verbrandingsprocessen

schattingen gemaakt. Meeroken, radon en thoron, vocht en koolmonoxide

Met de energietransitie worden verbrandingsprocessen in de woning

(in volgorde van afnemende ziektelast) veroorzaken tezamen een ziekte-

teruggedrongen. Er worden echter ook nieuwe verbrandingsprocessen

last van 23.000 verloren levensjaren in goede gezondheid (DALY’s) per

geïntroduceerd met het streven naar gasloos verwarmen. Zo zijn hout

jaar.9, 10 Daarvan worden er ruim 15.000 veroorzaakt door meeroken,

kachels, in het bijzonder pelletkachels, en de open haard populair. Van de

5.900 door radon en thoron, 1.200 door vocht en 350 door koolmonoxide.

particuliere houtstooktoestellen lijkt alleen de pelletkachel een bijdrage te
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Ter vergelijking: de fysieke leefomgeving buitenshuis is naar schatting

De maatregelen kunnen ook onbedoeld een ongunstige invloed hebben

verantwoordelijk voor een ziektelast van 175.000 DALY’s en de totale

op de gezondheid van mensen. In welke mate dat zich voordoet valt niet

ziektelast van de Nederlandse bevolking bedraagt 4,9 miljoen DALY’s.

te beoordelen. Wel is duidelijk dat het afhankelijk is van de aandacht die
besteed wordt aan de mogelijkheden om de nadelige invloeden te

Over de ziektelast door blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide

beperken en de gunstige invloeden uit te breiden.

binnenshuis zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Wel is een schatting
gemaakt van de ziektelast door fijnstof afkomstig van particuliere
houtstook: ruwweg 12.000 tot 37.000 verloren levensjaren (YLL).50
Die schatting staat echter op zich en valt niet goed te vergelijken met de
overige ziektelastschattingen in dit advies, omdat er een afwijkende maat
voor is gebruikt en niet duidelijk is in hoeverre er afwijkende aannames
aan ten grondslag liggen.
Energietransitiemaatregelen in de gebouwde omgeving kunnen een
gunstige invloed hebben op de gezondheid. Het is niet bekend welk deel
van de ziektelast in de toekomst te vermijden valt met maatregelen in de
gebouwde omgeving. Dat heeft in belangrijke mate te maken met het feit
dat de maatregelen op indirecte wijze op de betrokken factoren inwerken.
Alleen koolmonoxidevergiftiging wordt direct voorkomen door woningen
aardgasloos te maken. Naar verwachting zal het aantal doden hierdoor in
2050 met 10-50 per jaar afnemen. Koolmonoxidevergiftigingen kunnen
zich blijven voordoen, onder meer als gevolg van het stoken van houtkachels en open haarden.
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De energietransitiemaatregelen in de gebouwde omgeving kunnen

adviseert de Rijksoverheid erop toe te zien dat gezondheid en welbevinden

positieve en mogelijk ook negatieve invloeden hebben op de gezondheid

vanaf het begin een plaats in de besluitvorming krijgen, door in de RES

en het welbevinden van de mensen die er wonen of verblijven. Er zijn

de invloeden van de verschillende opties op gezondheid en welbevinden

mogelijkheden om de nadelige invloeden te beperken en de gunstige

op te nemen en bij alle overige initiatieven in het kader van de energie

invloeden uit te breiden. De commissie acht het wenselijk om daar meer

transitie in de gebouwde omgeving gezondheid en welbevinden vanaf het

aandacht aan te besteden. De energietransitie is een politiek en maat-

begin mee te wegen en te verwerken in de communicatie over nut en

schappelijk ingewikkelde langetermijnoperatie. Mensen zijn bezorgd wat

noodzaak van de energietransitie. Ook adviseert de commissie het Rijk

dat voor hen gaat betekenen.52 Zij maken zich onder meer zorgen over

om betrokken partijen hierbij voldoende te ondersteunen.

de aanpassingen aan hun woning en over de betaalbaarheid daarvan.
Meer aandacht voor de mogelijkheden om met de energietransitie voor-

4.1.1

Gezondheidskundige kennis benutten

deel voor de gezondheid te behalen kan helpen om meer draagvlak te

Momenteel is slechts ten dele duidelijk wat de aard en de omvang van de

krijgen voor de maatregelen en het tempo waarin die genomen moeten

gezondheidsschade is die zonder ingrijpen zou kunnen optreden en in

worden. Daartoe dient dit voordeel ook een plaats te krijgen in de commu-

welke mate die gezondheidsschade te vermijden valt. Het is van belang

nicatie over nut en noodzaak van de energietransitie. De commissie ziet

de beperkte kennis die er is goed te benutten en daarvoor te rade te gaan

de mogelijkheden vooral in het vergroten van de kennis en in het

bij instanties met gezondheidskundige kennis als GGD’en en kennis

ontsluiten en benutten van de reeds beschikbare kennis, zowel bij het

instituten als RIVM, TNO en universiteiten.

opstellen van de plannen als bij de uitvoering ervan.
De commissie ziet een taak voor de Rijksoverheid om de regio’s via het

4.1

Gezondheid en welbevinden meenemen in plannen,
uitvoering en regelgeving

Nationaal programma RES op het punt van gezondheid en welbevinden te
ondersteunen, en gemeenten via de leidraad die voor het opstellen van

De commissie is bezorgd over de snelheid waarmee de RES tot stand

warmtevisies en uitvoeringsplannen wordt ontwikkeld. Ook hiervoor kan

dienen te komen. Deelnemers aan de workshop gaven aan dat vaak

een beroep worden gedaan op bovengenoemde instanties met gezond-

onvoldoende wordt nagegaan welke kansen en risico’s voor gezondheid

heidskundige kennis. Gezien de voortvarendheid waarmee de regio’s een

en welbevinden de plannen met zich meebrengen. De commissie

RES dienen op te stellen, is het cruciaal dat dit zo spoedig mogelijk
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gebeurt. Het is namelijk veel lastiger om gezondheid in een later stadium

4.2

Kennisontsluiting bij uitvoering verbeteren

alsnog een zinvolle plaats in het besluitvormingsproces te geven.

Het is van belang dat de partijen die de energietransitiemaatregelen
uitvoeren over voldoende kennis beschikken over de mogelijkheden om

4.1.2

Integrale aanpak bevorderen

een gezonde woning te realiseren. Zo dienen aannemers en installateurs

De RES wordt afgestemd op de geldende verordeningen, visies en

voldoende deskundigheid te hebben om goed te kunnen adviseren en

plannen die voor ontwikkeling van een gebied vereist zijn. Gezondheid en

opdrachtgevers (woningcorporaties en andere woningeigenaren) om een

welbevindingen moeten dus niet alleen deel uit maken van de RES, ze

goed programma van eisen op te kunnen stellen en de bewoner vanaf het

moeten meegenomen worden in het geheel aan plannen voor de inrich-

begin bij het opstellen te betrekken. Voor deze deskundigheid kunnen

ting van de leefomgeving. De commissie adviseert om een dergelijke

opleidingen en protocollen zorgen. Ook het voortdurend actualiseren en

integrale aanpak te stimuleren. In het advies Meewegen van gezondheid

verspreiden van reeds aanwezige kennis en good practices onder de

in omgevingsbeleid. Evenwichtig en rechtvaardig omgaan met risico’s en

betrokken partijen is van belang. Daarvoor kunnen de platforms uit het

kansen53 schetste de Gezondheidsraad de randvoorwaarden voor zo’n

Klimaatakkoord worden benut. Een extra punt van aandacht is dat de

aanpak.

energietransitie vermoedelijk een forse toename van de vraag naar goed
geschoolde vakmensen doet ontstaan.

4.1.3

Regelgeving onder de loep nemen

Naar verwachting worden per 1 januari 2021 in het Bouwbesluit voor het

4.2.1

Kennis expertisecentra bundelen

eerst normen opgenomen ter beperking van de stijging van de tempera-

Het is raadzaam om de regio’s, de decentrale overheden en overige

tuur binnenshuis in de zomer en ter beperking van geluidhinder in de

uitvoerende partijen zoveel mogelijk te faciliteren door relevante kennis

omgeving door verwarmings- en koelingssystemen.16, 42, 54 De commissie

over de mogelijkheden voor gezonde maatregelen in de gebouwde omge-

adviseert om de uitgangspunten voor normstelling en het stelsel van

ving centraal beschikbaar te maken. In het kader van het Klimaatakkoord

normen op gezette tijden onder de loep te nemen en na te gaan in

zijn verscheidene expertisecentra opgericht en is een leidraad gemaakt

hoeverre dit stelsel nog adequaat is.

voor het opstellen van warmtevisies en uitvoeringsplannen. Het Rijk kan
stimuleren dat de expertisecentra de beschikbare kennis over de mogelijk-
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heden voor gezonde maatregelen zoveel mogelijk bundelen. Deze kennis

4.2.3

Programma van eisen en monitoring van installaties

kan ook in de leidraad worden verwerkt.

De keuze van een installatie dient op de woning en op de overige
aanwezige installaties te worden afgestemd (programma van eisen),

4.2.2

Kennisportaal met wijkbrede informatie voor bewoners

om te zorgen dat bijvoorbeeld de verwarmingsinstallatie, de isolatie en

Het is de bedoeling bewoners vroeg te betrekken bij de energietransitie in

het ventilatiesysteem goed zijn afgestemd op de grootte en de indeling

hun wijk en woning en ze te stimuleren om zelf, of ze nu woningeigenaar

van de woning. Daarnaast is gebruiksvriendelijkheid cruciaal.

of huurder zijn, gezondheidsbevorderende maatregelen te nemen.
Daarom is tijdige ontsluiting van kennis voor burgers een belangrijk punt

Voor alle apparaten geldt dat ze op een juiste manier moeten worden

van aandacht. Op een kennisportaal zou informatie over de energie

ontworpen, geïnstalleerd en ingeregeld om optimaal te werken met zo

transitie in woningen en de directe omgeving toegankelijk kunnen worden

min mogelijk geluidhinder en hinder door trillingen voor bewoners en

gemaakt voor burgers, gemeenteambtenaren die de lokale plannen

omwonenden.7, 8 Met monitoring en onderhoud kan dit zo blijven.

moeten opstellen, alsmede andere geïnteresseerden. Twee bestaande

Het wordt aanbevolen om een vorm van monitoring toe te passen voor-

kennisportalen kunnen tot voorbeeld dienen. Het eerste is Milieu Centraal,

en nadat apparatuur is geplaatst. Zo valt bijvoorbeeld eventuele toename

een website met informatie over verduurzaming van woningen,

van de geluidhinder na de installatie van een apparaat vast te stellen en

het tweede is de Atlas voor de Leefomgeving, een website met actuele

aan te pakken. In dit verband kan ook onderzoek naar geluidhinder bij

informatie over milieu en gezondheid op lokaal niveau. Een kennisportaal

omwonenden zinvol zijn, bijvoorbeeld naar de geluidhinder van de buiten-

dat voortbouwt op deze Atlas kan mensen wellicht helpen om een betere

units van lucht/water-warmtepompen en airco’s. Dit geldt overigens niet

afweging te maken welke duurzame energiemaatregelen ze vinden

alleen voor hinder door laagfrequent geluid, maar meer algemeen voor

passen in hun wijk. Aangezien gemeenten daarover in samenspraak met

hinder door geluid van apparaten binnenshuis en in de nabije omgeving.

bewoners en ondernemers beslissen, kan de informatie bijdragen aan
het ontstaan van draagvlak voor een bepaalde keuze.

4.3

Stimulans om de woning gezond te houden

Met correct gebruik van de apparatuur binnenshuis valt veel winst op
het gebied van gezondheid en comfort te behalen. Daarvoor is volgens
de commissie niet alleen betere kennisontsluiting nodig, maar ook een
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stimulans om naar die kennis te handelen. Het belang hiervan is toege-

stellen. Toepassing zou kunnen worden bevorderd door bij periodieke

nomen omdat mensen sinds maart 2020 meer tijd thuis doorbrengen als

keuring korting te verlenen. Eventueel zou de keuring op den duur een

gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. Mogelijk blijft dat ook

verplichtend karakter kunnen krijgen. Ook zou een uitgebreidere versie

zo wanneer de coronamaatregelen niet meer van kracht zijn. Door de

van het energielabel kunnen worden gemaakt, waarin de keuring wordt

ervaringen die noodgedwongen zijn opgedaan met virtueel vergaderen,

opgenomen.

gaan mensen wellicht vaker thuiswerken.

4.4
4.3.1

Voorlichting over kenmerken ‘gezonde woning’

Kennis vergroten door onderzoek en praktijkervaring

Er bestaat een spanningsveld tussen de behoefte aan kennis over de

Bewoners zijn zich er vaak onvoldoende van bewust hoe belangrijk het is

wijze waarop meer gezondheidswinst te boeken valt en het tempo waarin

om een huis op de juiste manier te isoleren en ventileren. Het verdient

de energietransitie moet worden uitgevoerd. Voor het dichten van lacunes

aanbeveling te investeren in voorlichtingshulpmiddelen om die bewust

in deze kennis is nader onderzoek nodig. Bij wetenschappelijk onderzoek

wording te creëren, bijvoorbeeld een toegankelijke, goed onderbouwde

kunnen praktisch bruikbare resultaten wellicht zo lang op zich laten

checklist. Het is een manier om mensen kennis te laten maken met de

wachten dat ze pas laat in het transitieproces beschikbaar komen.

kenmerken van een ‘gezonde en duurzame woning’ en zich bewust te

Daarom is het raadzaam om voorgenomen wetenschappelijk onderzoek

laten worden van hetgeen ze zelf kunnen doen om te zorgen dat de

zo spoedig mogelijk in gang te zetten. Daarnaast is het zinvol om gere-

woning ‘gezond’ is en blijft. Dat geldt zowel voor huurders als eigenaar-

geld te bepalen welke inzichten de praktijk heeft opgeleverd.

bewoners.
4.4.1
4.3.2

Woningen keuren

Planning van wetenschappelijk onderzoek

In de beginperiode wordt de RES uitgevoerd en is het aantal jaarlijks te

Als voorlichting onvoldoende effect sorteert, zou de Rijksoverheid kunnen

verduurzamen woningen relatief klein, daarna gaat het tempo van de

overwegen om met een extra prikkel te stimuleren dat die kennis ook

verduurzaming flink omhoog. De eerste jaren kunnen worden gebruikt om

daadwerkelijk wordt toegepast door zowel de installatiebranche als de

wetenschappelijk onderzoek in gang te zetten waarvan de resultaten later

woningeigenaar, bijvoorbeeld in de vorm van een keuring van de woning.

in het proces kunnen leiden tot evidence-based verbeteringen in nog

Het verdient aanbeveling om nadere eisen aan een dergelijke keuring te

lopende projecten, of delen ervan.
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ingeslagen wegen te kunnen verlaten. Alleen op die manier zullen

Op kortere termijn kan intussen al een ander type kennis worden

inzichten waar gezondheidswinst te boeken valt gaandeweg ook in

verwerkt: evidence-informed. Het is raadzaam om gebruik te maken van

de praktijk kunnen worden benut.

de praktijkervaring van de verschillende partijen die zijn betrokken bij de
uitvoering van de RES, vervolgplannen en experimenten om bijvoorbeeld
wijken aardgasvrij te maken, waaronder onderzoekers, ontwerpers, installateurs, burgercoöperaties en beleidsmakers. Het Klimaatakkoord voorziet
in de mogelijkheden om al doende van ervaringen te leren, bijvoorbeeld
door monitoring van effecten op gezondheid en welbevinden. Door zowel
de positieve als de negatieve effecten te monitoren kan vrij snel
geanticipeerd worden op problemen. De oplossingen die voor die
problemen worden bedacht kunnen worden verwerkt in tools, richtlijnen
en procedures voor het waarborgen van gezondheid en welbevinden.
Ook kan deze aanpak wellicht leiden tot verbeteringen in de besluit
vormingsprocessen en de kennisontsluiting.
4.4.3

Flexibiliteit behouden

Door het tempo waarin de energietransitie wordt uitgevoerd, kunnen resultaten van wetenschappelijk onderzoek mogelijk niet meer op grote schaal
worden toegepast zonder extra kosten of extra ongemak voor bewoners.
Zolang er nog veel onzekerheden zijn, is het daarom zaak te voorkomen
dat delen van de energietransitie zo vast komen te liggen dat nieuwe
inzichten lastig te implementeren zijn. Om nieuw opgedane kennis te
kunnen verwerken, is het essentieel om de flexibiliteit te behouden om
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De Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, is een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement ‘voor te lichten over de stand der wetenschap
ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek’ (art. 22 Gezondheidswet).
De Gezondheidsraad ontvangt de meeste adviesvragen van de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Infrastructuur en Waterstaat;
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De raad kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen,
en ontwikkelingen of trends signaleren die van belang zijn voor het overheidsbeleid.
De adviezen van de Gezondheidsraad zijn openbaar en worden als regel opgesteld door multidisciplinaire commissies van – op persoonlijke titel
benoemde – Nederlandse en soms buitenlandse deskundigen.

U kunt dit document downloaden van www.gezondheidsraad.nl.
Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald:
Gezondheidsraad. Gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving.
Den Haag: Gezondheidsraad, 2020; publicatienr. 2020/13.
Auteursrecht voorbehouden
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