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Publiekssamenvatting 

Actualisatie kaarten afwegingskader leefomgevingskwaliteit in 
de Schipholregio 

In 2011 hebben het RIVM en adviesbureau RIGO Research en Advies 
een zogeheten afwegingskader voor de leefomgevingskwaliteit 
ontwikkeld voor de regio nabij Schiphol. Daarin zijn gegevens over de 
leefbaarheid en gezondheidsrisico’s van het milieu (luchtkwaliteit en 
geluid) opgenomen. De leefbaarheidsgegevens zijn gebaseerd op de 
Leefbaarometer, die ontwikkeld is door RIGO. Het RIVM heeft voor het 
afwegingskader gegevens aangeleverd over de gezondheidsrisico’s van 
het milieu rond Schiphol.  

De Stichting Leefomgeving Schiphol gebruikt de gegevens om zo 
objectief mogelijk te kiezen welke gemeentelijke projecten voor 
financiering in aanmerking komen om de leefbaarheid in de regio 
Schiphol te verbeteren. De gegevens zijn nu geactualiseerd in verband 
met de tweede ronde in die keuze (Tweede Tranche Leefbaarheid). 

Kernwoorden: leefbaarheid, milieugezondheidsrisico, Schiphol 
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Synopsis 

Update of an assessment framework for the quality of the living 
environment in the Schiphol Amsterdam Airport region 

In 2011 RIVM and consultancy agency ‘RIGO Research en Advies’ 
developed an assessment framework for the quality of the living 
environment in the region surrounding Schiphol Amsterdam Airport. It 
contains data on liveability and environmental health risks (air quality 
and noise). The liveability data are based on the ‘Leefbaarometer’, an 
instrument to assess liveability at the local level, developed by RIGO. 
The environmental health risks were produced by RIVM.  

The ‘Foundation Living Environment Schiphol Amsterdam Airport’ 
(‘Stichting Leefomgeving Schiphol’) uses these data to make an 
objective choice which municipal projects will be financed to improve 
liveability in the Schiphol Amsterdam Airport region. The data have been 
updated recently for the selection process of the second funding round 
(‘Tweede Tranche Leefbaarheid’). 

Keywords: liveability, environmental health risk, Schiphol Amsterdam 
Airport 



RIVM Briefrapport 2016-0175 

Pagina 6 van 54 



RIVM Briefrapport 2016-0175 

Pagina 7 van 54 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding — 9 

2 Actualisatie van de kaarten uit het afwegingskader — 11 
2.1  Studiegebied — 11 
2.2  Actualisatie kaarten leefbaarheid — 12 
2.3  Actualisatie kaarten milieugezondheidsrisico (MGR) — 13 

3 Resultaten — 15 
3.1 Leefbaarheid in de Schipholregio — 15 
3.2 Milieugezondheidsrisico’s in de Schipholregio — 22 

4 Gebruik van de gegevens voor de selectie van projecten in het 
kader van de Tweede Tranche Leefbaarheid — 29 

Bijlage 1 Toelichting leefbaarheidsdimensie — 31 

Bijlage 2 Toelichting MGR — 33 

Bijlage 3 Excelbestand — 34 

Bijlage 4  Indicatoren Leefbaarometer 2.0 — 43 



RIVM Briefrapport 2016-0175 

Pagina 8 van 54 



RIVM Briefrapport 2016-0175 

Pagina 9 van 54 

1 Inleiding 

In het kader van de Tweede Tranche Leefbaarheid heeft de Provincie 
Noord-Holland RIVM en RIGO gevraagd actuele kaarten aan te leveren 
over leefbaarheid en milieu-gerelateerde gezondheid in de 
Schipholregio. Deze informatie zal worden gebruikt door de Stichting 
Leefomgeving voor de selectie van gemeentelijke projecten om 
leefbaarheid in de regio Schiphol te verbeteren.  

Voor de selectie van deze projecten hanteert de begeleidingscommissie 
van het project van RIVM en RIGO - bestaande uit vertegenwoordigers 
van de provincie Noord-Holland, de Luchthaven Schiphol en het 
Ministerie van I&M, de drie financiers van Stichting Leefomgeving 
Schiphol- een tweetraps aanpak: 

1) Als eerste wordt voor de selectie van de projecten nagegaan
welke gebieden de hoogste belasting ondervinden door 
vliegtuiggeluid (figuur 1); 

2) Vervolgens wordt nagegaan waar, in potentie, de grootste winst
behaald kan worden op het gebied van milieugezondheid en 
leefbaarheid op basis van de geactualiseerde informatie van 
RIGO en RIVM. 

Het gaat om een actualisatie van kaarten die RIGO en RIVM in 2012 
gemaakt hebben in het kader van een Afwegingskader 
leefomgevingskwaliteit in de Schipholregio. Dat kader bestaat uit een 
leefbaarheidsdimensie en een milieugezondheidsdimensie (MGR). De 
leefbaarheidsdimensie is gebaseerd op de Leefbaarometer (zie 
http://www.leefbaarometer.nl). Naast de actualisatie is de 
leefbaarheidsdimensie uitgebreid met nieuwe indicatoren. 

De geactualiseerde informatie kan worden gebruikt om antwoord te 
geven op de vragen: 

– Waar is verbetering het meest nodig/gewenst waar het gaat om
leefbaarheid en milieu-gerelateerde gezondheid? 

– In welke mate draagt een bepaald plan bij aan de verbetering
van de leefbaarheid en milieu-gerelateerde gezondheid? 

Dit rapport beschrijft de actualisatie van de kaarten over leefbaarheid en 
milieu-gerelateerde gezondheid en de resultaten daarvan. Daarnaast 
beschrijft het op welke wijze deze resultaten gebruikt kunnen worden 
voor de selectie van (gemeentelijke) projecten gericht op het verbeteren 
van de leefbaarheid in de Schipholregio.  

Bij de actualisatie is als uitgangspunt het gebied genomen dat ligt 
binnen de 20 Ke contour, in aansluiting op het Convenant 
Omgevingskwaliteit.
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Figuur 1. Geluidbelasting in de Schipholregio 
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2 Actualisatie van de kaarten uit het afwegingskader 

2.1 Studiegebied 
Figuur 2 beschrijft het studiegebied waarvoor in 2012 het 
afwegingskader is ontwikkeld, en het gebied waarvoor de actualisatie 
heeft plaatsgevonden. 

Figuur 2. Weergave van het studiegebied 
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De zwarte lijn in figuur 2 is de 20 Ke contour die als uitgangspunt voor 
de afbakening diende. Bij de weergave van de leefbaarheids-en 
milieugezondheidsdimensie op de kaart zijn steeds de postcodegebieden 
genomen die binnen de 20 Ke contour liggen of door die contour worden 
doorsneden. Deze zijn eenvoudiger traceerbaar dan een contour.  

2.2 Actualisatie kaarten leefbaarheid 
Voor de leefbaarheidsdimensie in het afwegingskader is gebruik 
gemaakt van gegevens uit de Leefbaarometer. Dit is een landelijk 
instrument dat op uniforme wijze de leefbaarheid in alle woongebieden 
van het land inschat. In bijlage 1 wordt de invulling van deze dimensie 
verder toegelicht.  

Voor de actualisatie zijn de gegevens geüpdatet naar peiljaar 2014. Voor 
de indicatoren uit de Leefbaarometer is daarvoor aangesloten bij de 
meest recente versie van dat instrument (2014). Voor de gegevens over 
vliegtuiggeluid is gebruik gemaakt van de gegevens uit het MER die de 
geluidbelasting in 2015 representeren (op basis van 450.000 
vluchtbewegingen). Voor de Schipholregio is op basis van de gegevens 
die in de Leefbaarometer worden gebruikt - aangevuld met 
geluidgegevens - een nieuwe modelschatting van de leefbaarheid 
gemaakt op basis van de oordelen van de bewoners in de regio. Dit is 
afzonderlijk gedaan voor stedelijk en landelijk gebieden in de regio. Dat 
is belangrijk omdat juist in de Schipholregio sprake is van zowel 
grootstedelijke gebieden als zeer kleine kernen. Die kunnen vaak beter 
niet met één maat worden gemeten. 

De uitkomsten worden alleen gepresenteerd voor de postcodegebieden 
die binnen de 20Ke vallen of erdoor worden doorsneden. Verder wordt – 
net als bij de ‘gewone’ Leefbaarometer- een verbijzondering gemaakt 
naar gebieden die ‘bewoond’ worden. Als bewoonde gebieden worden 
gerekend: de 6 positie-postcodegebieden die binnen een straal van 200 
meter minimaal 100 inwoners hebben. Zeer dunbevolkte gebieden – 
verspreide huizen – worden dus niet weergegeven. Er zijn twee redenen 
voor deze procedure. De eerste is privacy. De Leefbaarometer maakt 
gebruik van ‘gevoelige’ informatie, bijvoorbeeld over inkomens. Als er 
slechts een of enkele huizen in een gebied staan, is direct duidelijk op 
welke personen een score betrekkingen heeft. Dat is om privacy-
redenen ongewenst. De tweede reden is betrouwbaarheid. Omdat de 
Leefbaarometer gebruik maakt van modelschattingen, is het om 
betrouwbaarheidsredenen wenselijk om de uitkomsten op een hoger 
aggregatieniveau weer te geven. 

Om de gebruikswaarde van de leefbaarheidsgegevens te vergroten, zijn 
verbeterpotentiëlen berekend per dimensie van de Leefbaarometer. Een 
verbeterpotentieel geeft het verschil aan tussen de huidige score van 
een gebied op een dimensie en de maximale score in de regio op die 
dimensie. We gaan hierbij uit van de maxima in de regio, vanuit de 
gedachte dat dit het niveau is dat ‘blijkbaar’ kan worden bereikt. 
Gebruik van landelijke maxima zal in de regel een groter 
verbeterpotentieel opleveren, maar het is de vraag in hoeverre die altijd 
realistisch zijn voor dit gebied.  
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Voor wat betreft de verbeterpotentiëlen zijn er twee opties: een 
relatieve en een absolute. Bij een relatieve benadering wordt - net als 
bij de leefbaarheidsscore als totaal – een onderscheid tussen stedelijke 
en niet-stedelijke maxima gemaakt. Dat leidt ertoe dat de norm voor 
bijvoorbeeld ‘veiligheid’ lager wordt gelegd in de stedelijke gebieden en 
de norm voor ‘voorzieningen’ lager in de landelijke gebieden. Het is 
echter de vraag of dat – vanuit het perspectief van verbeterpotentieel - 
wenselijk is. Immers, het verbeterpotentieel op het vlak van 
voorzieningen is vanzelfsprekend in het landelijk gebied groter dan in 
het stedelijk gebied. Door er al rekening mee te houden dat er weinig 
voorzieningen zijn in de kleine kernen, wordt dat verbeterpotentieel 
echter al op voorhand afgetopt. Dat zou impliceren dat het ook echt niet 
beter kán. Dat is echter niet juist; het kán wel beter, maar om allerlei 
redenen - waaronder financiële - gebeurt dat niet. Door de inzet van het 
Leefbaarheidsfonds is het wellicht mogelijk dat te doorbreken. Om die 
reden heeft het wat ons betreft dan ook de voorkeur om uit te gaan van 
een absoluut verbeterpotentieel, waarbij een uniforme norm (maximum) 
wordt gehanteerd in het gehele gebied. Daar wordt in dit rapport dan 
ook vanuit gegaan.   

2.3 Actualisatie kaarten milieugezondheidsrisico (MGR) 
De MilieuGezondheidsRisico-indicator (MGR) geeft de milieukwaliteit 
vanuit een gezondheidskundige perspectief weer. Deze indicator drukt 
de gezondheidsrisico’s van (de stapeling van) uiteenlopende 
omgevingsfactoren op lokale schaal in één samenvattend getal uit. In 
bijlage 2 wordt deze maat in meer detail toegelicht. Deze indicator is 
momenteel nog bij het RIVM in ontwikkeling. 

De gemiddelde milieu-gerelateerde ziektelast in Nederland bedraagt 
bijna 6%. Deze milieu-gerelateerde ziektelast is afhankelijk van de 
hoogte van de milieubelasting en varieert zodoende in Nederland. Met 
de MGR wordt, op basis van de milieubelasting op een locatie, het risico 
op de milieu-gerelateerde ziektelast weergegeven. 

Voor de actualisatie van de MGR is gebruik gemaakt van de volgende 
gebied dekkende gegevens over de milieukwaliteit: 

• Fijn stof (PM10) stikstofdioxide (NO2) en roet (situatie 2013, bron
RIVM); 

• Geluid van wegverkeer (2011, bron RIVM);
• Geluid van railverkeer (2011, bron RIVM);
• Geluid van vliegverkeer Schiphol (2015, bron MER, op basis van

450.000 vluchtbewegingen);
• Geluid van industrie (2007, bron PBL).

De milieukwaliteitsgegevens zijn met een geografisch informatie 
systeem (GIS) gekoppeld aan adressen uit de BAG (Basis Administratie 
Gebouwen) uit 2014. De gegevens zijn verrijkt met informatie over het 
aantal inwoners per 6-positie postcode (bron CBS); hieruit is een 
gemiddelde woningbezetting (per 6-positie-postcode) berekend. 
De berekeningswijze van de MGR kent dezelfde grondslag als de 
berekeningen van de milieu-gerelateerde ziektelast. De 
berekeningswijze is echter versimpeld, zodat alleen de milieubelasting 
benodigd is om de MGR te berekenen. De (plaatsgebonden) MGR kan 
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vervolgens door middel van een kleurcodering op een kaart worden 
weergegeven op adreslocaties, op een grid of als contouren. 
De eenheid van de MGR is een percentage: de milieu-gerelateerde 
ziektelast op een locatie als fractie van de totale ziektelast op die 
locatie. 

Met de MGR kan: 
• De milieukwaliteit vanuit een gezondheidskundig perspectief

ruimtelijk worden weergegeven; 
• De gezondheidsrisico’s van milieufactoren met ongelijksoortige

effecten bij elkaar worden opgeteld (cumulatie); 
• Een afweging tussen ongelijksoortige milieubelastingen worden

gemaakt; 

Planalternatieven op woningniveau én groepsniveau worden vergeleken. 
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3 Resultaten 

3.1 Leefbaarheid in de Schipholregio 
De relatieve leefbaarheid in de 4-positie gebieden die binnen de 20 Ke 
contour vallen of erdoor worden doorsneden, wordt weergegeven in de 
figuren 3 en 4.  

Figuur 3. Relatieve leefbaarheid in en nabij de 20Ke in de Schipholregio 

De leefbaarheid wordt ‘relatief’ weergegeven. Dat wil zeggen: ten 
opzichte van het gemiddelde in de regio, waarbij een uitsplitsing wordt 
gemaakt voor landelijke en stedelijke kernen (zie bijlage 1). Als maat 
voor die afwijking van het gemiddelde wordt de standaarddeviatie (SD; 
geeft de mate van spreiding weer) gebruikt. Gebieden met een score 
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tussen – 0,5 SD en 0,5 SD worden als ‘gemiddeld’ beschouwd. De 
gebieden met de ongunstigste leefbaarheid hebben een score die meer 
dan twee standaarddeviaties onder het gemiddelde liggen.  

Figuur 4. Verdeling van relatieve leefbaarheid in en nabij de 20Ke in de 
Schipholregio 

Een aantal zaken valt op in deze figuren. Allereerst is duidelijk dat in het 
weergegeven gebied er geen gebiedjes zijn waar de leefbaarheid 
opvallend goed is. Die liggen dus blijkbaar alle buiten deze zone, maar 
wel in de gemeenten die worden doorsneden door de 20Ke contour (zie 
figuur 2). Verder valt in de kaart (figuur 3) op dat naast de bekende 
gebieden met leefbaarheidsproblemen als Amsterdam Nieuw-West en 
Amsterdam Zuidoost, een aantal meer landelijke kernen te zien zijn 
waar de leefbaarheid sterk onder het gemiddelde (van die landelijke 
kernen) ligt. Deze kernen liggen relatief vaak in of in de directe 
nabijheid van de LIB4. 

Het ligt voor de hand om bij de selectie van gebieden waar de 
leefbaarheid het verbeteren waard is – na de eerste zeef van 
geluidbelasting – de aandacht vooral te richten op de (deel)gebieden die 
rond of onder het gemiddelde scoren. Voor die gebieden kan vervolgens 
worden gekeken waar het verbeterpotentieel ligt, zodat bij de aanpak 
van de leefbaarheid kan worden aangesloten op de problematiek waar 
een gebied mee te maken heeft.  
Het verbeterpotentieel wordt weergegeven in figuur 5 tot en met figuur 
9 en heeft betrekking op vijf dimensies van de Leefbaarometer: 

• Woningen;
• Bewoners;
• Voorzieningen.
• Fysieke omgeving;
• Veiligheid.

Het grootste verbeterpotentieel in het studiegebied lijkt te liggen op de 
dimensies ‘voorzieningen’ en ‘woningen’. Op de andere dimensies, is het 
veel meer gebiedsspecifiek of er verbeterpotentieel is. Zo blijft er op het 
gebied van veiligheid veel te bereiken in gebieden als Amsterdam 
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Zuidoost en Amsterdam Nieuw-West. Om goed te kunnen zien, wat waar 
aan de hand is, is verder inzoomen in de meeste gevallen noodzakelijk. 
Omdat alle gegevens in GIS beschikbaar zijn, is dat op zichzelf ook geen 
probleem.  
Zoals eerder aangegeven is het voor het selecteren van de projecten 
handig om alle informatie in een tabel bij elkaar te hebben op een laag 
aggregatieniveau. Daarom zijn ook de gegevens over leefbaarheid - net 
als de MGR gegevens - op buurtniveau weergegeven in een 
Excelbestand (bijlage 3).  

Er moet worden bedacht dat er tussen dimensies van leefbaarheid vaak 
relaties bestaan. Dat leidt ertoe dat een verbeterpotentieel op een 
bepaalde dimensie nog weleens kan worden aangepakt door in te 
grijpen op een andere dimensie. Zo is bevolkingskrimp (afname aantal 
personen en/of huishoudens in een kern) een aspect dat weliswaar 
negatief samenhangt met leefbaarheid, maar ook een aspect dat lastig 
direct aan te pakken is. Een van de manieren om dat wel te doen, is de 
omgeving aantrekkelijker maken om te (blijven) wonen. Dat betekent 
dus nogal eens dat het verbeterpotentieel eerder te vinden is in de 
dimensies ‘fysieke omgeving’, ‘woningvoorraad’ en ‘voorzieningen’ dan 
in de dimensie ‘bevolking’ (waar de afname van het aantal huishoudens 
deel van uitmaakt). Hiervoor zijn geen blauwdrukken te geven. Wat 
goed is om aan te pakken, hangt sterk af van de lokale situatie, maar 
zou idealiter wel altijd moeten worden benaderd vanuit het perspectief 
van:  

• de mate waarin een gebied te maken heeft met
leefbaarheidsproblemen én

• het verbeterpotentieel dat daarbij aan de orde is.
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Figuur 5. Verbeterpotentieel dimensie ‘woningen’ 
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Figuur 6. Verbeterpotentieel dimensie ‘bewoners’ 
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Figuur 7. Verbeterpotentieel dimensie ‘voorzieningen’ 
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Figuur 8. Verbeterpotentieel dimensie ‘veiligheid’ 
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Figuur 9. Verbeterpotentieel dimensie ‘fysieke omgeving’ 

3.2 Milieugezondheidsrisico’s in de Schipholregio 
Aan de hand van een aantal figuren is het milieugezondheidsrisico in het 
studiegebied in beeld gebracht. In de figuren 10 en 11 wordt de (totale) 
MGR voor alle milieubelastingen beschreven.  

Uit het kaartbeeld van de (totale) MGR blijkt dat deze indicator in de 
nabijheid van de luchthaven is verhoogd (rode blokjes), maar dat 
verhogingen ook verder weg van de luchthaven worden aangetroffen. 

De gemiddelde MGR op het woonadres bedraagt in Nederland 5,7%. In 
en nabij de 20Ke in de Schipholregio is de MGR 7,0%. 
Zowel op de kaart (figuur 10) als uit de verdeling (figuur 11) blijkt dat 
er binnen het studiegebied de MGR varieert tussen de 5 en 11% door 
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verschillen in milieukwaliteit op het woonadres (ruim factor 2). Binnen 
het studiegebied is er zodoende ruimte voor verbetering.  

Figuur 10. Milieugezondheidsrisicokaart (alle milieufactoren samen) in en nabij 
de 20Ke in de Schipholregio 
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Figuur 11. Verdeling van milieugezondheidsrisico (alle milieufactoren samen) in 
en nabij de 20Ke in de Schipholregio 

De MGR in het studiegebied wordt mede beïnvloed door de belasting aan 
vliegtuiggeluid. Deze milieubelasting treedt elders in Nederland niet of 
nauwelijks op. Vandaar dat in de figuren 12 en 13 de MGR wederom is 
weergegeven, echter ditmaal zonder de bijdrage door vliegtuiggeluid. 
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Figuur 12. Milieugezondheidsrisicokaart (zonder geluid van vliegverkeer) in en 
nabij de 20Ke in de Schipholregio 
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Figuur 13. Verdeling van MGR (zonder geluid van vliegverkeer) in en nabij de 
20Ke in de Schipholregio in vergelijking met de verdeling in Nederland (zwarte 
lijn) 

Wanneer de bijdrage van geluid van vliegverkeer van de MGR wordt 
weggenomen, wordt duidelijk dat in stedelijk gebied en nabij 
infrastucturele werken de MGR wat hoger is dan in meer landelijk 
gebied. 

De gemiddelde MGR zonder vliegtuiggeluid bedraagt op de 
woonadressen in het studiegebied gemiddeld 5,9%; in Nederland is dit 
5,6%. 
Uit de verdeling van de MGR (figuur 13) blijkt dat in het studiegebied de 
lagere niveaus van de MGR ontbreken ten opzichte van de verdeling in 
Nederland (aangegeven met zwarte lijn). 

Zonder de bijdrage van vliegtuiggeluid varieert de MGR in het 
studiegebied tussen de 4 en 10% (ruim factor 2). Er zijn zodoende 
voldoende aangrijpingsmogelijk om de milieukwaliteit vanuit een 
gezondheidskundig perspectief te verbeteren. 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de 
verschillende milieubelastingen aan de MGR. 
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Tabel 1 MGR in studiegebied en Nederland (totaal en per milieubelasting) 
MGR of bijdrage van 
milieufactor 

Studiegebied Nederland 

Totaal 7,00% 5,74% 
Totaal zonder vliegtuiggeluid 5,88% 5,57% 
Fijn stof 2,71% 2,71% 
Stikstofdioxide 1,37% 1,48% 
Geluid wegverkeer 0,83% 0,75% 
Geluid treinverkeer 0,09% 0,07% 
Geluid vliegverkeer 1,12% 0,18% 
Overige factoren 0,88% 0,78% 

Voor het selecteren van de projecten is het wenselijk om alle informatie 
in een tabel bij elkaar te hebben op een laag aggregatieniveau en niet 
alleen afhankelijk te zijn van een kaartbeeld. Daarom zijn de gegevens 
over de MGR (incl. de MGR op deelaspecten van geluid en luchtkwaliteit) 
op buurtniveau opgenomen in een Excelbestand. Bijlage 3 beschrijft dit 
bestand en MGR indicatoren in meer detail. 
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4 Gebruik van de gegevens voor de selectie van projecten in 
het kader van de Tweede Tranche Leefbaarheid 

Zoals eerder beschreven worden de in dit rapport beschreven 
leefbaarheid en geactualiseerde gegevens over milieugezondheid van 
RIGO en RIVM gebruikt door de Stichting Leefomgeving Schiphol bij de 
selectie van projecten om de leefbaarheid in de Schipholregio te 
verbeteren in het kader van de Tweede Tranche Leefbaarheid. 
Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de kaarten. Daarnaast biedt 
het eerder genoemde Excel bestand met op buurtniveau de informatie 
over leefbaarheid en milieugezondheidsrisico’s houvast (bijlage 3).  
De indicatoren zijn in het Excelbestand met een grotere precisie 
weergegeven dan op de kaartbeelden zichtbaar is. Per indicator zijn de 
klassengrenzen en kleuren vermeld die op de kaarten zijn gehanteerd. 
Het is daarmee mogelijk in het Excelbestand categorieën te maken die 
corresponderen met het kaartbeeld. 

Het Excelbestand kan worden ingezet bij: 
• Vaststellen waar verbetering het meest nodig/gewenst is;
• Globale toets van de plannen.

Daarin kan enerzijds worden nagegaan in welke gebieden of buurten op 
deze terreinen de meeste winst te behalen is op die terreinen. Voor die 
buurten of gebieden zouden dan projecten ingediend kunnen worden. 
Anderzijds kunnen ingediende projecten naast deze gegevens gelegd 
worden voor een globale toets.   

Het verbeterpotentieel voor leefbaarheid, zoals beschreven in het 
Excelbestand en de kaarten in paragraaf 2.2 geeft aan in welke mate er 
in een specifiek gebied ruimte is voor verbetering op een bepaalde 
dimensie. Dat geeft wel een richting, maar nog geen oplossing. 
Een idee van welke concrete aangrijpingspunten er zijn voor 
leefbaarheid, kan worden ontleend aan de informatie in bijlage 4. Daarin 
staan – per dimensie waarop het verbeterpotentieel voor leefbaarheid 
zichtbaar wordt gemaakt - de indicatoren die binnen die dimensie een 
rol spelen.  
Per indicator is in de bijlage een omschrijving te vinden van de bron en 
de operationalisatie én van de richting van de bijdrage die de indicator 
levert aan de leefbaarheidsscore. Dat wordt gedaan door de toevoeging 
van een ‘+’ of een ‘-’ achter de indicator. Zo wordt er bij de indicator 
“Ontwikkeling huishoudens in kern” een ‘+’ genoteerd. Dat betekent dat 
als het aantal huishoudens in een kern toeneemt, de leefbaarheid 
gemiddeld genomen positiever is. En het omgekeerde is dus ook waar: 
als het aantal huishoudens afneemt, is er gemiddeld genomen sprake 
van een mindere leefbaarheid in dat gebied. 

Het is belangrijk op te merken dat de lijst met indicatoren in de 
Leefbaarometer niet uitputtend is voor alle indicatoren die van invloed 
kunnen zijn op de leefbaarheid. Er is namelijk uitsluitend gebruik 
gemaakt van gegevens die voor het gehele land – en op dezelfde manier 
gemeten – beschikbaar zijn. Dat betekent dus ook dat de lijst met 
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indicatoren niet limitatief is in termen van het verbeterpotentieel. Als er 
veel verbeterpotentieel is op de dimensie ‘voorzieningen’ bijvoorbeeld, 
dan is het altijd wenselijk om verder te kijken naar aspecten van de 
voorzieningen in een buurt of kern die verbeterd kunnen worden dan 
alleen de indicatoren die in de Leefbaarometer zijn opgenomen.  
Voor de milieugezondheidsrisico’s kan iets soortgelijks gesteld worden-  
Dat geeft alleen een beeld voor de indicatoren waarvoor de MGR op dit 
moment beschikbaar is. 

Kort samengevat kunnen de geactualiseerde gegevens helpen om vast 
te stellen waar verbetering het meest nodig of gewenst is. Ook kan het 
gebruikt worden voor een globale toets van plannen gericht op het 
verbeteren van leefbaarheid en milieugezondheid in het studiegebied. 
De toegevoegde waarde daarvan is:  

• Het is gebaseerd op objectieve informatie;
• Het combineert geluid, gezondheid en leefbaarheid;
• Leefbaarheid is gebaseerd op een gestandaardiseerde meetwijze.

De Leefbaarometer wordt veel gebruikt in het land en het is
voorzien dat deze de komende jaren zal worden geactualiseerd.

Bij een specifieke toets van de plannen zijn aanvulling op de 
Leefbaarheidsscore en de MGR wenselijk: 
Allereerst wordt aanbevolen gebruik te maken van de ervaring opgedaan 
met eerdere leefbaarheidsplannen. 
Daarnaast lijkt het zinvol aanvullende criteria op te stellen, bijvoorbeeld 
(en niet limiterend): 

• Bewezen effectief (veel kennis en ervaring opgedaan in de
afgelopen jaren, maar ook nog veel onbekend)

• Indien nieuw: hoe waarschijnlijk is het werkingsmechanisme?
• Bereik (hoeveel mensen profiteren ervan?)
• Duurzaamheid (hoe bestendig is de ingreep)
• Kosteneffectiviteit (verhouding kosten en opbrengsten)
• Verdeling lusten en lasten
• Mogelijke neveneffecten

Daarnaast vraagt het om lokaal maatwerk, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van de lokale kennis en interactie met lokale stakeholders.  
In samenspraak met hen kan voor de (aanvullende) criteria – met 
stakeholders – een helder kader opgesteld worden, bijvoorbeeld door 
aan de verschillende mogelijke criteria gewichten toe te delen. 
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Bijlage 1 Toelichting leefbaarheidsdimensie 

Voor de leefbaarheidsdimensie is gebruik gemaakt van gegevens uit de 
Leefbaarometer. Dit is een landelijk instrument dat op uniforme wijze de 
leefbaarheid in alle woongebieden van het land inschat. 

Die uniforme benadering van de Leefbaarometer biedt een goede 
‘gemiddelde’ verklaring voor de verschillen tussen woongebieden. Toch 
ligt het in de werkelijkheid net wat genuanceerder. Zo is de leefbaarheid 
van een gebied niet voor elke persoon gelijk: sommige mensen hechten 
meer belang aan de nabijheid van voorzieningen en anderen aan de 
verkeersveiligheid bijvoorbeeld. Maar ook tussen gebieden zijn er 
verschillen. Sommige omgevingskenmerken kunnen in een specifiek 
gebied een grote rol spelen, terwijl ze er elders niet toe doen. Zoiets is 
er ook aan de hand met de regio rond Schiphol. Het geluid van 
vliegtuigen speelt geen rol in de Leefbaarometer (wel geluidhinder in het 
algemeen), maar is in de Schipholregio een factor die verschillen in 
leefbaarheid tussen gebieden nadrukkelijk markeert. Leefbaarheid zit in 
de Schipholregio dus net iets anders in elkaar dan gemiddeld in 
Nederland.   

Om recht te doen aan de situatie in de Schipholregio, zijn de gegevens 
uit de Leefbaarometer opnieuw gewogen en aangevuld met gegevens 
over geluid van vliegtuigen. Die nieuwe weging is uitgevoerd op basis 
van het WoON. Er is een selectie gemaakt van respondenten die wonen 
in de Schipholregio (afbakening: gemeenten die doorsneden worden 
door de 20 Ke contour; zie figuur 2). Aan de respondenten in deze 
gemeenten (N=5.264) zijn de gegevens uit de Leefbaarometer 
gekoppeld én de geluidbelasting door vliegtuigen waar hun woonlocatie 
aan wordt blootgesteld (Lden en Lnight). Vervolgens is onderzocht of die 
geluidbelasting een aanvullende verklaring bood en of er andere 
wegingen nodig waren in de overige dimensies van de Leefbaarometer.  

Uiteindelijk zijn twee modellen geconstrueerd: een voor de stedelijke 
woongebieden (zoals Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp) en 
een voor de niet-stedelijke woongebieden (zoals Halfweg, Lisse, 
Haarlemmerliede of Aalsmeer). Tussen beide gebiedstypen bleken er 
relevante verschillen te bestaan in de weging van de verschillende 
omgevingskenmerken. In de niet-stedelijke woongebieden bleek 
vliegtuiggeluid een grotere rol te spelen dan in de stedelijke 
woongebieden, maar veiligheid en (overige) fysieke omgevingscondities 
speelden juist een belangrijkere rol in stedelijk gebied. In beide 
modellen bleek – van de geluidsindicatoren - Lnight_air de belangrijkste 
(negatieve) bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. In het stedelijke 
model kwam er ook nog een additionele verklaring bij door geluid van 
wegen en geluid van industrie.  

De invloed van geluid is in de nieuwe modellen niet zo groot dat 
daardoor alle ‘klassieke’ verschillen tussen steden en landelijke kernen 
wegvallen. Juist in de Schipholregio komen zowel (zeer) kleine kernen in 
landelijk gebied voor als grootstedelijke woongebieden zoals 
Amsterdam-West en Zuidoost. In deze stedelijke gebieden is nogal eens 
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het nodige aan de hand op het vlak van leefbaarheid (onveiligheid en 
overlast, minder aantrekkelijke woningvoorraad en problemen op 
sociaal-economisch gebied bijvoorbeeld). De invloed daarvan is 
dusdanig groot dat de landelijke gebieden per saldo vrijwel altijd 
positiever scoren op leefbaarheid dan de stedelijke gebieden in de 
Schipholregio.  

Om de verschillen goed weer te geven die er ook tussen de landelijke 
kernen bestaan, presenteren we de leefbaarheid relatief: ten opzichte 
van het gemiddelde in de niet-stedelijke kernen voor de landelijke 
woongebieden en ten opzichte van het gemiddelde in de stedelijke 
kernen voor de stedelijke woongebieden. Landelijke en stedelijke 
gebieden hebben daarmee dus een eigen ‘referentiekader’. Dat sluit aan 
bij hoe daar over het algemeen in de praktijk ook over wordt gedacht, 
zo leert de ervaring. Bewoners (en bestuurders) in landelijke kernen 
vergelijken hun problemen zelden met die in de grote stad, maar met de 
dorpen in de buurt, net zoals dat mensen in Zeeuws-Vlaanderen hun 
problemen niet vergelijken met mensen in Rotterdam (of omgekeerd). 
Om die reden wordt in de Leefbaarometer ook wel vaker gebruik 
gemaakt van relatieve kaartbeelden waarin de uitkomsten worden 
gepresenteerd ten opzichte van het gemiddelde in de regio. De 
diversiteit binnen de Schipholregio rechtvaardigt een onderscheid binnen 
de regio. Per saldo komt daardoor de problematiek in de niet-stedelijke 
kernen relatief zwaar naar voren vergeleken met de normale 
kaartbeelden van de Leefbaarometer zoals die op 
www.leefbaarometer.nl kunnen worden ingezien.  

http://www.leefbaarometer.nl/
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Bijlage 2 Toelichting MGR 

De MilieuGezondheidsRisico indicator (MGR) is een plaatsgebonden 
(adres, locatie) indicator en kan door middel van een kleurencodering op 
een kaart worden weergegeven. De MGR kan, evenals een 
luchtverontreinigingsconcentratie of een geluidbelasting, eenvoudig 
worden beschreven aan de hand van statistische kengetallen (zoals 
gemiddelde, minimum en maximum). Zo kan de MGR worden gemiddeld 
over een gebied (bijv. buurt, gemeente, etc.). De aldus verkregen 
gemiddelde MGR is dan verwachte de milieu-gerelateerde ziektelast als 
percentage van de totale ziektelast in de betreffende populatie. De 
berekeningswijze van de MGR kent eenzelfde grondslag als de 
berekeningen van de milieu-gerelateerde ziektelast.  

De kracht van de MGR is dat het de uiteenlopende effecten van 
verschillende omgevingsfactoren kan berekenen en vergelijken op een 
gedetailleerd niveau, tot op de schaal van een woning. Indien gewenst 
kan dit risico worden gemiddeld naar een groter gebied, bijvoorbeeld 
een buurt, wijk, gemeente of provincie.  

De MGR is nog in ontwikkeling. Op dit moment zijn luchtverontreiniging 
(fijn stof en stikstofdioxide) en geluid (weg-, rail-, vliegverkeer en 
industrie) in het instrument opgenomen. Het streven is om nog andere 
factoren toe te voegen (bijv. roet, ozon, groen, elektromagnetische 
velden van hoogspanningslijnen, hitte). 

Belangrijke meerwaarde van het werken met de MGR is: 
• Ongelijksoortige gezondheidseffecten kunnen met deze methode

bij elkaar opgeteld worden waardoor ook inzicht wordt gegeven
in stapeling van de afzonderlijke effecten;

• Milieukwaliteit kan met kaarten op adres of locatieniveau vanuit
een gezondheidskundig perspectief gevisualiseerd worden;

• Met de MGR kunnen de milieueffecten van planalternatieven op
woningniveau èn groepsniveau worden vergeleken.

De achtergrond en de methodiek van de MGR is beschreven in hoofdstuk 
vijf van het (hoofd) rapport van RIVM ‘Gezondheid en veiligheid in de 
Omgevingswet: Ratio en onderbouwing huidige normen 
omgevingskwaliteit.’ 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapp
orten/2015/januari/Gezondheid_en_veiligheid_in_de_Omgevingswet_Ra
tio_en_onderbouwing_huidige_normen_omgevings_kwaliteit_Bijlagenra
pport 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/januari/Gezondheid_en_veiligheid_in_de_Omgevingswet_Ratio_en_onderbouwing_huidige_normen_omgevings_kwaliteit_Bijlagenrapport
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/januari/Gezondheid_en_veiligheid_in_de_Omgevingswet_Ratio_en_onderbouwing_huidige_normen_omgevings_kwaliteit_Bijlagenrapport
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/januari/Gezondheid_en_veiligheid_in_de_Omgevingswet_Ratio_en_onderbouwing_huidige_normen_omgevings_kwaliteit_Bijlagenrapport
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/januari/Gezondheid_en_veiligheid_in_de_Omgevingswet_Ratio_en_onderbouwing_huidige_normen_omgevings_kwaliteit_Bijlagenrapport
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Bijlage 3 Excelbestand 

Bij dit rapport is een Excelbestand voor de Stichting Leefbaarheid 
Schiphol gemaakt. 

In dit bestand zijn voor 280 buurten binnen het studiegebied de 
volgende indicatoren opgenomen: 

• Buurtnaam [naam]
• Gemeentenaam [naam]
• Inwoners buurt
• Geluidbelasting in dB (Lden MER scenario 450k)
• Geluidbelasting in dB (Lden MER scenario 500k)
• Score leefbaarheid 2014
• Verbeterpotentieel woningen
• Verbeterpotentieel bevolking
• Verbeterpotentieel voorzieningen
• Verbeterpotentieel veiligheid
• Verbeterpotentieel fysieke omgeving
• Milieugezondheidsrisico (%)
• Milieugezondheidsrisico, zonder bijdrage vliegtuiggeluid (%)
• (deel) MGR van PM10 (%)
• (deel) MGR van stikstofdioxide (%)
• (deel) MGR van wegverkeersgeluid (%)
• (deel) MGR van vliegtuiggeluid (%)
• (deel) MGR van railverkeersgeluid (%)
• (deel) MGR van industriegeluid (%)
• Klassen geluidbelasting in dB (Lden MER scenario 450k) 20%

(laagst belast) t/m 5 (20% hoogst belast)
• Klassen geluidbelasting in dB (Lden MER scenario 500k) 20%

(laagst belast) t/m 5 (20% hoogst belast)
• Klassen relatieve leefbaarheid (van sterk onder gemiddeld tot

sterk boven gemiddeld)
• Klassen MGR excl. vliegtuiggeluid 1  t/m 8

o < 5
o >= 5 & < 6
o >= 6 & < 7
o >= 7 & < 8
o >= 8 & < 9
o >= 9 & < 10
o >= 10 & < 11
o >= 11.

Het bestand kent verschillende tabbladen. 

Het eerste tabblad (selectie) bevat de basisinformatie over de 280 
buurten: inwoners, geluidbelasting, leefbaarheid en MGR exclusief 
vliegtuiggeluid. De kleuren in dit tabblad corresponderen met de kleuren 
uit de kaarten. 
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De buurten zijn alfabetisch en per gemeente gesorteerd. Het begin van 
de buurtenreeks op dit tabblad ziet er als volgt uit: 

gemeente/buurt 
aantal 

inwoners lden 450k lden 500k leefbaarheid MGR 

Aalsmeer 3417,222222 53,96666667 53,67777778 
-

0,643333333 7,332222222 
Bovenlanden 980 59 60 -0,7 8 
Centrum 2195 52 51 -1,2 8 
Greenpark 725 61 62 -0,4 8 
Hornmeer 2495 54 53 -1,4 7 
Kudelstaart 9095 51 50 -0,5 7 
Oosteinde 7695 53 53 -0,2 7 
Schinkelpolder 395 49 50 1 7 
Stommeer 6280 54 53 -1,5 7 
Uiterweg 895 53 52 -0,4 8 

Alphen aan den Rijn  371,1111111 45,07777778 44,96666667 0,85 6,667777778 
Aarlanderveen Dorp 475 47 47 0,9 7 
De Burcht      395 44 44 0,3 7 
Hoge Dijk      85 47 47 1,7 6 
Kortsteekterbuurt    225 42 42 1,0 7 
Noordeinde      390 47 46 1,2 6 
Steekterbuurt      505 42 42 0,7 7 
Ziende      135 45 45 0,5 7 
Zuideinde      235 47 47 1,5 6 
Zwammerdam Dorp 895 45 45 -0,2 7 

Amstelveen 4710 49,33888889 49,03888889 0,5 7,168888889 
Bankras      4885 46 45 0,3 7 
Buitengebied-Noord 810 48 47 1,8 7 
Buitengebied-Zuid 1255 51 51 0,9 7 
Elsrijk-Oost      4950 49 49 0,4 7 
Elsrijk-West      4640 49 49 1,3 7 
Groenelaan 6730 45 45 -0,1 7 
Keizer Karelpark-

Oost      4995 46 45 0,1 7 

Het tabblad kan worden gebruikt om de buurten te selecteren met de 
hoogste geluidbelasting. Dat kan met de ‘filters’ in het tabblad: 

• Geluidbelasting in dB (Lden MER scenario 450k);
• Geluidbelasting in dB (Lden MER scenario 500k);
• Score leefbaarheid 2014;
• Milieugezondheidsrisico.
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De filters taan boven aan het tabblad: 

SELECTIEMOGELIJKHEDEN FILTERS 

lden450 klassen (All) 
lden500 klassen (All) 
leefbaarheid klassen (All) 
mgr_klassen (All) 

Hier kan de gebruiker bijvoorbeeld alle buurten selecteren met de 
zwaarste geluidbelasting volgens het 500k scenario:  

SELECTIEMOGELIJKHEDEN FILTERS 

lden450 klassen (All) 
lden500 klassen 5 
leefbaarheid klassen (All) 
mgr_klassen (All) 

Het resultaat is een selectie van de 20% buurten met de hoogste 
geluidbelasting. De leefbaarheid en het MGR kunnen dan nog sterk 
verschillen: 
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gemeente/buurt 
aantal 

inwoners lden 450k lden 500k leefbaarheid MGR 

Aalsmeer 3178,333333 55,68333333 55,51666667 
-

0,771666667 7,433333333 
Bovenlanden 980 59 60 -0,7 8 
Greenpark     725 61 62 -0,4 8 
Hornmeer     2495 54 53 -1,4 7 
Oosteinde     7695 53 53 -0,2 7 
Stommeer     6280 54 53 -1,5 7 
Uiterweg      895 53 52 -0,4 8 

Amstelveen 3403,333333 55,33333333 55,16666667 0,2 8,286666667 
Buitengebied-Zuid 1255 51 51 0,9 7 
Randwijck      5645 57 57 0,8 9 
Uilenstede en 
 Kronenburg    3310 58 58 -1,1 9 

Amsterdam 5851,666667 52,3 52,73333333 -0,8 7,14 
Eendracht 2340 52 53 -0,7 7 
Geuzenveld    14365 51 51 -1,7 7 
Lutkemeer en 
 Ookmeer      850 54 54 -0,1 7 

De Ronde Venen 1175 51,7 51,2 -0,2 6,45 
Kromme Mijdrecht en 

De Hoef      1175 52 51 -0,2 6 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 2415 52,95 52,2 0,0 8,125 

Halfweg 2345 53 53 -0,1 8 
Spaarndam 

 (gedeeltelijk) 2485 53 52 0,1 8 
Haarlemmermeer 845 55,56818182 55,03636364 -0,4 8,367727273 

Aalsmeerderbrug 515 55 54 -0,3 9 
Abbenes      900 56 55 -1,0 8 
Badhoevedorp Nieuwe 
 Meer      410 52 51 1 9 
Buitenkaag 440 55 54 -0,6 8 
Burgerveen 305 59 58 -0,1 9 
Lijnden      690 57 57 0,3 8 
Nieuw-Vennep 
 Omgeving      580 54 53 -0,5 8 

Maar er kunnen ook meervoudige selecties worden gemaakt om te 
komen tot buurten waar verbeteren van de leefbaarheid gewenst is. 
Bijvoorbeeld een combinatie van buurten met de zwaarste 
geluidbelasting en een leefbaarheidsscore die gemiddeld of slechter is: 
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SELECTIEMOGELIJKHEDEN FILTERS 

lden450 klassen (All) 
lden500 klassen 5 
leefbaarheid klassen (Multiple Items) 
mgr_klassen (All) 

In het overzicht staan dan alle buurten met de hoogste geluidbelasting 
én een leefbaarheidsscore die gemiddeld of slechter is. Voor MGR zijn 
dan in theorie nog alle waarden mogelijk, hoewel dat door de 
samenhang met het vliegtuiggeluid in de praktijk beperkt is. 
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gemeente/buurt 
aantal 

inwoners lden 450k lden 500k leefbaarheid MGR 

Aalsmeer 3178,333333 55,68333333 55,51666667 
-

0,771666667 7,433333333 
Bovenlanden 980 59 60 -0,7 8 
Greenpark     725 61 62 -0,4 8 
Hornmeer     2495 54 53 -1,4 7 
Oosteinde     7695 53 53 -0,2 7 
Stommeer     6280 54 53 -1,5 7 
Uiterweg      895 53 52 -0,4 8 

Amstelveen 3403,333333 55,33333333 55,16666667 0,2 8,286666667 
Buitengebied-Zuid 1255 51 51 0,9 7 
Randwijck      5645 57 57 0,8 9 
Uilenstede en 
 Kronenburg    3310 58 58 -1,1 9 

Amsterdam 5851,666667 52,3 52,73333333 -0,8 7,14 
Eendracht 2340 52 53 -0,7 7 
Geuzenveld 14365 51 51 -1,7 7 
Lutkemeer en 

 Ookmeer      850 54 54 -0,1 7 
De Ronde Venen 1175 51,7 51,2 -0,2 6,45 

Kromme Mijdrecht en 
   De Hoef      1175 52 51 -0,2 6 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 2415 52,95 52,2 0,0 8,125 

Halfweg      2345 53 53 -0,1 8 
Spaarndam  
 (gedeeltelijk) 2485 53 52 0,1 8 

Haarlemmermeer 845 55,56818182 55,03636364 -0,4 8,367727273 
Aalsmeerderbrug 515 55 54 -0,3 9 
Abbenes      900 56 55 -1,0 8 
Badhoevedorp Nieuwe 
 Meer      410 52 51 1 9 
Buitenkaag 440 55 54 -0,6 8 
Burgerveen 305 59 58 -0,1 9 
Lijnden      690 57 57 0,3 8 
Nieuw-Vennep 
 Omgeving      580 54 53 -0,5 8 
Nieuw-Vennep Oost 715 54 52 -0,7 8 
Nieuw-Vennep Zuid 1985 53 52 -0,5 8 
Oude Meer 160 62 62 -1,2 9 
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Het tweede tabblad geeft de gegevens over het verbeterpotentieel voor 
leefbaarheid. Als dezelfde selectie wordt gemaakt als in het eerste 
tabblad, wordt voor die buurten het verbeterpotentieel op de 
verschillende dimensies van leefbaarheid getoond. Ook hier komen de 
kleuren overeen met die in de kaarten.  

gemeente/buurt leefbaarheid Voorz. Fys. Omg. Bevolk. Woningv. Veiligh. 

Aalsmeer -0,771666667 
0,41166

6667
0,058333

333 
0,21166

6667 0,42 
0,18166666

7 
Bovenlanden -0,72 0,42 0,06 0,24 0,41 0,14 
Greenpark     -0,39 0,42 0,07 0,21 0,42 0,13 
Hornmeer     -1,38 0,42 0,05 0,22 0,46 0,2 
Oosteinde     -0,24 0,42 0,04 0,21 0,39 0,17 
Stommeer     -1,53 0,4 0,05 0,23 0,44 0,24 
Uiterweg      -0,37 0,39 0,08 0,16 0,4 0,21 

Amstelveen -1,07 0,34 0,56 0,18 0,47 0,48 
Uilenstede en 

Kronenburg      -1,07 0,34 0,56 0,18 0,47 0,48 

Amsterdam -0,82 
0,37666

6667 0,5 0,3 
0,366666

667 
0,42666666

7 
Eendracht      -0,68 0,38 0,51 0,31 0,32 0,43 
Geuzenveld    -1,66 0,35 0,52 0,36 0,42 0,5 
Lutkemeer en 

Ookmeer      -0,12 0,4 0,47 0,23 0,36 0,35 
De Ronde Venen -0,23 0,48 0,06 0,19 0,4 0,1 

Kromme Mijdrecht 
en De  
    Hoef      -0,23 0,48 0,06 0,19 0,4 0,1 
Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude -0,045 0,405 0,07 0,18 0,415 0,14 

Halfweg -0,14 0,4 0,06 0,2 0,41 0,15 
Spaarndam 

(gedeeltelijk) 0,05 0,41 0,08 0,16 0,42 0,13 

Haarlemmermeer -0,408095238 
0,42142

8571
0,076666

667 0,2 
0,428095

238 
0,11857142

9 
Aalsmeerderbrug -0,29 0,42 0,07 0,22 0,42 0,1 
Abbenes      -0,95 0,46 0,09 0,18 0,44 0,13 
Buitenkaag      -0,64 0,45 0,09 0,21 0,42 0,1 
Burgerveen      -0,07 0,44 0,11 0,15 0,43 0,08 
Lijnden      0,31 0,42 0,04 0,17 0,43 0,11 
Nieuw-Vennep 

Omgeving -0,5 0,44 0,04 0,26 0,39 0,13 
Nieuw-Vennep Oost -0,74 0,41 0,08 0,24 0,44 0,12 
Nieuw-Vennep Zuid -0,5 0,41 0,08 0,2 0,45 0,12 
Oude Meer      -1,15 0,46 0,07 0,29 0,41 0,1 
Rijsenhout Dijk      -0,03 0,44 0,08 0,16 0,42 0,1 

Met dit tabblad kan worden nagegaan op welke dimensies verbetering 
van leefbaarheid het meest kansrijk lijkt in de betreffende buurten 
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In het derde tabblad zijn de gegevens over het MGR opgenomen en het verbeterpotentieel op de daarbij behorende aspecten. 

gemeente/buurt MGR 
MGR excl. 

vliegtuiggeluid MGR PM10  MGR NO2  
MGR  

geluid wegverk. 
MGR geluid 

railverk. 
MGR geluid 

industr. 
Aalsmeer 7,433333333 5,793333333 2,631666667 1,441666667 0,781666667 0 0,313333333 

Bovenlanden 8,27 6,5 2,62 1,54 1,07 0 0,64 
Greenpark     7,68 5,67 2,62 1,46 0,65 0 0,32 
Hornmeer     6,74 5,36 2,63 1,38 0,58 0 0,15 
Oosteinde     6,64 5,55 2,66 1,43 0,57 0 0,27 
Stommeer     7,24 5,9 2,63 1,45 0,91 0 0,27 
Uiterweg      8,03 5,78 2,63 1,39 0,91 0 0,23 

Amstelveen 9,38 6,21 2,75 1,48 0,77 0,09 0,49 
Uilenstede en 

Kronenburg      9,38 6 2,75 1,48 0,77 0,09 0,49 
Amsterdam     7,14 6,196666667 2,736666667 1,4 0,86 0,116666667 0,466666667 

Eendracht 7,11 6,18 2,72 1,38 0,76 0,16 0,54 
Geuzenveld 7,46 6,55 2,8 1,49 0,97 0,13 0,55 
Lutkemeer en 

Ookmeer      6,85 5,86 2,69 1,33 0,85 0,06 0,31 
De Ronde Venen 6,45 4,81 2,68 1,07 0,44 0 0 

Kromme Mijdrecht 
en De Hoef      6,45 4,81 2,68 1,07 0,44 0 0 
Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude 8,125 6,33 2,64 1,275 1,105 0,2 0,485 

Halfweg 8,35 6,84 2,68 1,35 1,28 0,4 0,5 
Spaarndam 

(gedeeltelijk) 7,9 5,82 2,6 1,2 0,93 0 0,47 
Haarlemmermeer 8,334285714 6,039047619 2,652857143 1,401428571 0,912380952 0,074285714 0,376666667 

Aalsmeerderbrug 9,11 7,28 2,7 1,73 1,41 0 0,82 
Abbenes      8,15 5,38 2,59 1,19 0,81 0,17 0 
Buitenkaag      8,12 5,59 2,63 1,23 0,84 0,27 0,01 
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gemeente/buurt MGR 
MGR excl. 

vliegtuiggeluid MGR PM10 MGR NO2 
MGR  

geluid wegverk. 
MGR geluid 

railverk. 
MGR geluid 

industr. 
Burgerveen     9,38 5,55 2,64 1,39 0,9 0 0 
Lijnden      8,14 6,91 2,72 1,62 1,29 0,01 0,64 
Nieuw-Vennep 

Omgeving 8,28 6,07 2,63 1,35 1,26 0,09 0,12 
Nieuw-Vennep Oost 8,43 6,3 2,62 1,32 0,69 0,16 0,9 
Nieuw-Vennep Zuid 7,75 5,59 2,61 1,28 0,61 0,12 0,35 
Oude Meer      9,08 6,93 2,65 1,67 1,04 0 0,95 

Met de gegevens in het Excel-bestand kan op het niveau van buurten en per gemeente in de regio worden beoordeeld 
waar de geluidbelasting het hoogst is, waar de leefbaarheid het meest onder druk staat en waar het MGR het grootst is. 
Door hierin te variëren én door rekening te houden met het aantal inwoners in de buurten kan een selectie van buurten 
worden gemaakt waar verbetering van de leefbaarheid het meest wenselijk is. Vervolgens kunnen met de 
verbeterpotentiëlen voor die buurten zoekrichtingen worden gevonden om de verbeteringen het meest effectief te laten 
zijn.  

Als informatie op een lager schaalniveau wenselijk is (waar in de buurt?) of wanneer de regio als geheel moet worden 
beschouwd, kan de gebruiker terugvallen op de kaartbeelden.  
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Bijlage 4  Indicatoren Leefbaarometer 2.0 

In navolgende opsomming worden de operationaliseringen van de 
indicatoren en de bronnen waaraan ze zijn ontleend kort aangeduid, 
alsmede de richting van de bijdrage van de indicator aan de 
leefbaarheidsscore (+ of -).  

Dimensie Woningen 

Aandeel historische woningen (voor 1900) + 

Het aandeel woningen dat gebouwd is voor 1900 in een straal van 200 
meter rond de postcode (bron: BAG).  

Dominantie historische woningen (voor 1900) + 

Dominantie van woningen gebouwd voor 1900 in een straal van 200 
meter rond de postcode (bron: BAG). De dominantie is berekend als 
gemiddelde van het aandeel adressen en het aandeel van de footprint 
van de gebouwen met een bouwjaar voor 1900.  

Aandeel woningen 1900-1920 + 

Het aandeel woningen dat gebouwd is tussen 1900 en 1920 in een straal 
van 200 meter rond de postcode (bron: BAG).  

Aandeel woningen 1920-1940 + 

Het aandeel woningen dat gebouwd is tussen 1920 en 1940 in een straal 
van 200 meter rond de postcode (bron: BAG).  

Dominantie vooroorlogs (1900-1940) + 

Dominantie van woningen gebouwd tussen 1900 en 1940 in een straal 
van 200 meter rond de postcode (bron: BAG). De dominantie is 
berekend als gemiddelde van het aandeel adressen en het aandeel van 
de footprint van de gebouwen met een bouwjaar tussen 1900 en 1940. 

Aandeel vroegnaoorlogse woningen (1945-1960) - 

Het aandeel woningen dat gebouwd is tussen 1945 en 1960 in een straal 
van 200 meter rond de postcode (bron: BAG).  

Dominantie vroegnaoorlogs (1945-1960) - 

Dominantie van woningen gebouwd tussen 1945 en 1960 in een straal 
van 200 meter rond de postcode (bron: BAG). De dominantie is 
berekend als gemiddelde van het aandeel adressen en het aandeel van 
de footprint van de gebouwen met een bouwjaar tussen 1945 en 1960. 

Aandeel laatnaoorlogse woningen (1960-1970) - 

Het aandeel woningen dat gebouwd is tussen 1960 en 1970 in een straal 
van 200 meter rond de postcode (bron: BAG).  
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Dominantie laatnaoorlogs (1960-1970) - 

Dominantie van woningen gebouwd tussen 1960 en 1970 in een straal 
van 200 meter rond de postcode (bron: BAG). De dominantie is 
berekend als gemiddelde van het aandeel adressen en het aandeel van 
de footprint van de gebouwen met een bouwjaar tussen 1960 en 1970. 

Aandeel woningen jaren zeventig  - 

Het aandeel woningen dat gebouwd is tussen 1970 en 1980 in een straal 
van 200 meter rond de postcode (bron: BAG).  

Dominantie begin jaren tachtig, niet stedelijke kernen 
(1980-1985) - 

Dominantie van woningen gebouwd tussen 1980-1985 in een straal van 
200 meter rond de postcode in de niet-stedelijke kernen (bron: BAG). 
De dominantie is berekend als gemiddelde van het aandeel adressen en 
het aandeel van de footprint van de gebouwen met een bouwjaar tussen 
1980-1985.  

Aandeel woningen jaren negentig + 

Het aandeel woningen dat gebouwd is tussen 1990 en 2000 in een straal 
van 200 meter rond de postcode (bron: BAG).  

Aandeel woningen recente bebouwing (na 2000) + 

Het aandeel woningen dat gebouwd is na 2000 in een straal van 200 
meter rond de postcode (bron: BAG).  

Dominantie recente bebouwing (na 1990) + 

Dominantie van woningen dat gebouwd is na 1990 in een straal van 200 
meter rond de postcode (bron: BAG). De dominantie is berekend als 
gemiddelde van het aandeel adressen en het aandeel van de footprint 
van de gebouwen met een bouwjaar na 1990.  

Aandeel eengezins rijtjeswoningen; stedelijke kernen + 

Het aandeel eengezins rijtjeswoningen in een straal van 200 meter rond 
de postcode in de stedelijke kernen (bron: BAG). 
In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is geen kenmerk 
opgenomen wat het woningtype van de gebouwen is. Maar uit andere 
kenmerken die wel aanwezig zijn, kan het woningtype toch afgeleid 
worden. We hanteren de volgende werkregels: Als er binnen een pand 
slechts één adres aanwezig is, het een eengezinswoning is. Panden met 
meerdere adressen zijn dan meergezinswoningen. De 
eengezinswoningen zijn op basis van het aantal aangelegen panden 
nader gespecifieerd naar rijtjeswoningen.  

Aandeel eengezins rijtjeswoningen; niet-stedelijke keren - 

Het aandeel eengezins rijtjeswoningen in een straal van 200 meter rond 
de postcode in de niet-stedelijke kernen (bron: BAG) 

Dominantie vooroorlogse eengezinswoningen + 

De dominantie van vooroorlogse eengezinswoningen in een straal van 
200 meter rond de postcode (bron: BAG) 
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Aandeel kleine meergezinswoningen na 1970 - 

Het aandeel kleine (<80 m2) meergezinswoningen gebouw in de periode 
na 1970 (bron: BAG). 

Aandeel kleine eengezinswoningen voor 1900 (<80 m2) - 

Het aandeel kleine (<80 m2) eengezinswoningen gebouw in de periode 
voor 1900 (bron: BAG). 

Aandeel kleine eengezinswoningen vooroorlogs (<80 m2) - 

Het aandeel kleine (<80 m2) eengezinswoningen gebouw in de periode 
1900-1945 (bron: BAG). 

Aandeel kleine eengezinswoningen vooroorlogs (<100 m2)  

Het aandeel kleine (<100 m2) eengezinswoningen gebouw in de periode 
1900-1945 (bron: BAG). 

Aandeel kleine eengezinswoningen jaren zeventig/tachtig - 

Het aandeel kleine (<100 m2) eengezinswoningen gebouw in de periode 
1970-1990 (bron: BAG). 

Aandeel vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen kleiner 
dan 100 m2 + 

Het aandeel vrijstaande en twee-onder-éénkapwoningen kleiner dan 100 
m2 (bron: BAG). 

Aandeel vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen tussen 
100 en 200 m2 + 

Het aandeel vrijstaande en twee-onder-éénkapwoningen tussen de 100 
en 200 m2 (bron: BAG). 

Aandeel vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen groter 
dan 200 m2, stedelijke kernen + 

Het aandeel vrijstaande en twee-onder-éénkapwoningen groter dan 200 
m2 in de stedelijke kernen (bron: BAG). 

Aandeel vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen groter 
dan 200 m2, niet-stedelijke kernen + 

Het aandeel vrijstaande en twee-onder-éénkapwoningen groter dan 200 
m2 in de niet-stedelijke kernen (bron: BAG). 

Aandeel eengezins koopwoningen + 

Het aandeel eengezins koopwoningen in een straal van 200 meter rond 
de postcode (bron: CBS). 

Aandeel meergezins koopwoningen - 

Het aandeel meergezins koopwoningen in een straal van 200 meter rond 
de postcode (bron: CBS). 
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Aandeel eengezins Sociale huurwoningen - 

Het aandeel eengezins sociale huurwoningen in een straal van 200 
meter rond de postcode (bron: CBS). 

Dimensie Bewoners 

Eenoudergezinnen (oordelenmodel: residu1) - 

Ruimtelijk gemiddelde van het aantal eenoudergezinnen als percentage 
van het totaal aantal huishoudens (Bron: CBS/GBA) 

Tweepersoonshuishoudens met kinderen (oordelenmodel: 
residu -) + 

Ruimtelijk gemiddelde van het aantal huishoudens met twee ouders en 
kinderen als percentage van het totaal aantal huishoudens (Bron: 
CBS/GBA) 

Tweepersoonshuishoudens + 

Ruimtelijk gemiddelde van het aantal tweepersoonshuishoudens zonder 
kinderen, als percentage van het totaal aantal huishoudens (Bron: 
CBS/GBA) 

Eenpersoonshuishoudens - 

Ruimtelijk gemiddelde het aantal eenpersoonshuishoudens, als 
percentage van het totaal aantal huishoudens (Bron: CBS/GBA) 

Aandeel ouderen in niet-stedelijk gebied - 

Ruimtelijk gemiddelde van het aantal mensen van 65 jaar en ouder in 
niet-stedelijk gebied als percentage van de bevolking (bron: CBS/GBA) 

Ontwikkeling 15-24 jarigen (residu) + 

Vierjaars ontwikkeling van het ruimtelijk gemiddelde (binnen 200 meter) 
van het aandeel 15-24-jarigen. 

Ontwikkeling huishoudens in kern + 

De ontwikkeling van het aantal huishoudens per woonplaats in 
procenten de afgelopen 14 jaar (bron: CBS). 

Aandeel arbeidsongeschikten - 

Aandeel bewoners in de leeftijd 15-65 jaar met een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering (minimaal 80% arbeidsongeschikt) in 
een straal van 200 meter rond de postcode (bron: CBS2) 

1 In het oordelenmodel is dit aandeel met behulp van een regressieanalyse gecorrigeerd voor het mediane 
inkomen in datzelfde gebied. Het daaruit volgende residu is het aandeel niet-westerse allochtonen, gecorrigeerd 
voor het inkomen. Het mediane inkomen is berekend als het mediaan gestandaardiseerde jaarinkomen van 
huishoudens (bron: CBS). 
2 Eigen berekening op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
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Aandeel bijstandsuitkeringen - 

Aantal bewoners met een bijstandsuitkering als aandeel van het aantal 
huishoudens in een straal van 200 meter rond de postcode (bron: CBS3) 

Mutatiegraad 

Het aantal verhuizende huishoudens in een straal van 200 meter rond 
de postcode (bron: CBS4). 
Uit de Gemeentelijke Basisadministratie is het aantal verhuizende 
huishoudens over de drie voorgaande jaren gehaald. Het gaat hierbij 
zowel om verhuizingen naar de postcode als uit de postcode. Als er 
bijvoorbeeld één iemand uit een huishouden verhuist (bijvoorbeeld een 
kind die op zichzelf gaat wonen), maar de rest woonachtig blijft, wordt 
dit niet als verhuizing beschouwd. Het gaat alleen om complete 
verhuizende huishoudens. Dit aantal verhuizende huishoudens is in een 
straal van 200 meter rond de postcode als aandeel ten opzichte van het 
maximum aantal huishoudens in dezelfde drie jaar berekend. 

Niet-westerse allochtonen (oordelenmodel: residu) - 

Ruimtelijk gemiddelde van het aantal niet-westerse allochtonen als 
percentage van de bevolking (bron: CBS/GBA) 
Allochtonen zijn alle personen van wie minstens één ouder in het 
buitenland is geboren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
personen die zelf ook in het buitenland zijn geboren (de eerste 
generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede 
generatie). Autochtonen zijn personen van wie de beide ouders in 
Nederland ter wereld kwamen, ongeacht het land waar zij zelf zijn 
geboren. In bijvoorbeeld Australië geboren kinderen van Nederlandse 
emigranten worden dus niet tot de allochtonen gerekend. De groep 
allochtonen is door het CBS op grond van het geboorteland van de 
persoon onderverdeeld in westers en niet-westers, tenzij de persoon in 
Nederland is geboren. In dat geval is de onderverdeling in westers en 
niet-westers bepaald aan de hand van het geboorteland van de moeder. 
Is die ook in Nederland geboren, dan is het geboorteland van de vader 
bepalend voor de onderverdeling in westers en niet-westers. Tot de 
categorie niet-westers behoren allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-
Amerika en Azië, met uitzondering van Japan en Indonesië.  

Westerse allochtonen (oordelenmodel: residu) + 

Ruimtelijk gemiddelde van het aantal westerse allochtonen als 
percentage van de bevolking (bron: CBS/GBA) 
Tot de categorie westerse allochtonen behoren allochtonen uit de landen 
in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of 
Japan. Op grond van hun sociaal- economische en sociaal-culturele 
positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse 
allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig 
Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven 
met hun gezin. 

3 Eigen berekening op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende 
bijstandsuitkeringen 
4 Eigen berekening op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde microdatabestand betreffende de 
huishoudens van personen die voorkomen in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) 
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Marokkaanse afkomst - 

Ruimtelijk gemiddelde van het aantal mensen van Marokkaanse 
afkomst, als percentage van de bevolking (bron: CBS/GBA) 
Zoals hierboven, maar dan alleen de groep van Marokkaanse afkomst. 

Turkse afkomst - 

Ruimtelijk gemiddelde van het aantal mensen van Turkse afkomst, als 
percentage van de bevolking (bron: CBS/GBA) 
Zoals hierboven, maar dan alleen de groep van Turkse afkomst. 

Surinaamse afkomst - 

Ruimtelijk gemiddelde van het aantal mensen van Surinaamse afkomst, 
als percentage van de bevolking (bron: CBS/GBA) 
Zoals hierboven, maar dan alleen de groep van Surinaamse afkomst. 

Overige niet-westerse allochtonen (oordelenmodel: residu) - 

Ruimtelijk gemiddelde van het aantal mensen van overige niet-westerse 
afkomst, als percentage van de bevolking (bron: CBS/GBA) 
Zoals hierboven, maar dan alleen de groep die niet afkomstig is uit 
Turkije, Marokko, Suriname of de Antillen. Het gaat daarbij vooral over 
mensen afkomstig uit Afrikaanse landen. 

Midden- en Oost-Europeaanse afkomst (oordelenmodel: 
residu) - 

Ruimtelijk gemiddelde van het aantal mensen uit midden- en oost 
Europa, als percentage van de bevolking (bron: CBS/GBA) 
Zoals hierboven, maar dan alleen de groep die afkomstig is uit 
Hongarije, Slovenië, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Polen, Roemenië, 
Letland, Estland, Litouwen. 

Dimensie Voorzieningen 

Afstand tot dichtstbij gelegen treinstation - 

De afstand tot het dichtbijgelegen treinstation (bron: CBS) 

Afstand tot dichtstbij gelegen overstapstation - 

De afstand tot het dichtbijgelegen overstapstation (bron: CBS) 

Afstand tot dichtstbij gelegen oprit hoofdverkeerswegweg - 

De afstand tot het dichtbijgelegen oprit snelweg (bron: CBS) 

Afstand tot dichtstbij gelegen ziekenhuis - 

De afstand tot het dichtbijgelegen ziekenhuis (bron: CBS) 

Aantal huisartsen binnen 3 kilometer + 

Het aantal huisartsen binnen 3 kilometer (bron: CBS) 

Aantal fysiotherapeuten binnen 1 kilometer + 

Het aantal fysiotherapeuten binnen 1 kilometer (bron: CBS) 
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Aantal cafés binnen 1 kilometer - 

Het aantal cafés binnen 1 kilometer (bron: CBS) 

Aantal restaurants binnen 1 kilometer + 

Het aantal restaurants binnen 1 kilometer (bron: CBS) 

Aantal winkels dagelijkse boodschappen binnen 1 kilometer 
+ 

Het aantal winkels voor dagelijkse boodschappen binnen 1 kilometer 
(bron: CBS) 

Aantal basisscholen binnen 1kilometer + 

Het aantal basisscholen binnen 1 kilometer (bron: CBS) 

Bibliotheek binnen 2 kilometer + 

De aanwezigheid van een bibliotheek binnen 2 kilometer (bron: CBS) 

Aantal podia binnen 10 kilometer + 

Het aantal podia binnen 10 kilometer (bron: CBS). 

Ontwikkeling afstand tot zwembad - 

De ontwikkeling van de afstand tot het dichtbijgelegen zwembad in de 
voorgaande vier jaar (bron: CBS). 

Ontwikkeling aantal supermarkten + 

De ontwikkeling van het aantal supermarkten in de voorgaande 3 jaar in 
een straal van 3 kilometer (bron: CBS). 

Aandeel kleinere winkels + 

Het aandeel (naar totaal gebruikersoppervlak) gebouwen met een 
winkelfunctie en een oppervlak van maximaal 500 m2 in een straal van 
200 meter rond de postcode (bron: BAG). 

Winkelleegstand - 

Het aantal leegstaande winkels als percentage van het totale aantal 
winkels binnen het 4ppc-gebied (bron: Vastgoedmonitor) 
Afstand tot dichtstbijzijnde pinautomaat - 

De kortste afstand tot de dichtstbijzijnde pinautomaat (Bron: 
Mastercard) 

Ligging aan terrein voor sociaal-culturele voorzieningen + 

De postcodes die binnen 25 meter van een terrein voor sociaal-culturele 
voorzieningen liggen (bron: Bodemstatistiek CBS). 

Factor 1: horeca en winkels binnen 3-5 kilometer + 

Met een factoranalyse is een groot aantal voorzieningen gereduceerd tot 
een viertal factoren die verschillende voorzieningenniveaus 
representeren. De eerste factor betreft het niveau van horeca (hotels, 
restaurants) en winkels binnen 3-5 kilometer (bron: CBS). 



RIVM Briefrapport 2016-0175 

Pagina 50 van 54 

Factor 2: onderwijs en gezondheid binnen 3-5 kilometer + 

De tweede factor beschrijft het niveau van onderwijs- (m.n. VMBO-
scholen, HAVO/VWO-scholen) en gezondheidsvoorzieningen (m.n. 
huisartsen) binnen 3 kilometer (bron: CBS). 

Factor 3: cafetaria’s en cafés binnen 1 kilometer + 

De derde factor betreft de aanwezigheid van cafés en cafetaria’s binnen 
1 kilometer (bron: CBS). 

Factor 4: stedelijke voorzieningen binnen 1 kilometer in 
stedelijke kernen + 

De vierde factor betreft de aanwezigheid van ziekenhuizen en bioscopen 
binnen 20 kilometer in stedelijke kernen (bron: CBS). 

Factor 4: stedelijke voorzieningen binnen 1 kilometer voor 
niet-stedelijke kernen + 

De aanwezigheid van ziekenhuizen en bioscopen binnen 20 kilometer in 
niet-stedelijke kernen (bron: CBS). 

Dimensie Veiligheid 

Geweldsmisdrijven - 

Ruimtelijk gemiddelde van het aantal bij de politie geregistreerde 
geweldsmisdrijven (Bronnen: KLPD, CBS), per inwoner.  

Vernielingen - 

Het aantal bij de politie geregistreerde vernielingen binnen een straal 
van 200 meter van (de centroïde van) het 6ppc-gebied, als percentage 
van de bevolking binnen een straal van 200 meter (bronnen: KLPD, 
CBS). 

Verstoringen openbare orde - 

Het aantal bij de politie geregistreerde gevallen van verstoring van de 
openbare orde binnen een straal van 200 meter van (de centroïde van) 
het 6ppc-gebied, als percentage van de bevolking binnen een straal van 
200 meter (bronnen: KLPD, CBS). 

Berovingen op straat - 

Het aantal bij de politie geregistreerde auto-inbraken binnen een straal 
van 200 meter van (de centroïde van) het 6ppc-gebied, als percentage 
van de bevolking binnen het 6ppc-gebied (bronnen: KLPD en CBS). 

Woninginbraken - 

Het aantal bij de politie geregistreerde woninginbraken binnen een straal 
van 200 meter van (de centroïde van) het 6ppc-gebied, als percentage 
van de bevolking binnen het 6ppc-gebied (bronnen: KLPD en CBS). 
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Overlast - 

Het aantal mensen in het gebied dat last heeft van overlast in zijn 
directe woonomgeving, als percentage van de bevolking (Bronnen: 
Veiligheidsmonitor Rijk en CBS).  
Dit is een gewogen samenstelling van zes indicatoren voor overlast: 

- overlast van drugsgebruik 
- overlast van jongeren 
- overlast van omwonenden 
- vernielingen aan openbare werken 
- rommel op straat  
- bekladding 

De weging is bepaald op basis van de mate waarin een bepaald type 
overlast de waarde van de woonlocaties verlaagt (op basis van een 
hedonische prijsmethode, in een regressieanalyse op 4-positie-
postcodeniveau). De onderliggende indicatoren komen uit de enquête 
die ten grondslag ligt aan de Veiligheidsmonitor Rijk (voorheen: 
Politiemonitor). Daaruit is het aantal mensen in het betreffende gebied 
genomen dat signaleert dat de genoemde vormen van overlast zich in 
de woonomgeving voordoen. De uitkomsten uit de enquête zijn met 
behulp van simulaties en regressieanalyses bewerkt, om tot zo 
betrouwbaar mogelijke uitkomsten op een laag schaalniveau te kunnen 
komen.5 

Dimensie Fysieke omgeving 

Afstand autosnelweg + (hoe groter de afstand hoe positiever 
de leefbaarheid) 

De afstand tot de dichtstbijzijnde autosnelweg vanuit iedere postcode 
(bron: TOP10NL.). 
Vanuit de centroïde van ieder 6ppc-gebied is de afstand tot de 
dichtstbijzijnde autosnelweg in meters berekend. Er is gebruik gemaakt 
van een maximum van 5000 meter. Alle postcodegebieden met een 
afstand boven de 5000 meter krijgen de waarde 5000.  

Afstand hoofdweg + 

De afstand tot de dichtstbijzijnde hoofdweg vanuit iedere postcode 
(bron: TOP10NL.). 
Vanuit de centroïde van ieder 6ppc-gebied is de afstand tot de 
dichtstbijzijnde hoofdweg in meters berekend. Er is gebruik gemaakt 
van een maximum van 5000 meter. Alle postcodegebieden met een 
afstand boven de 5000 meter krijgen de waarde 5000.  

Afstand hoogspanningskabel + 

De afstand tot de dichtstbijzijnde hoogspanningskabel vanuit iedere 
postcode (bron: TOP10NL.). 

5 Zie voor een uitgebreide beschrijving: G.A. Marlet, C.M.C.M. van Woerkens, 2007: Op weg naar Early 
Warning. Omvang, oorzaak en ontwikkeling van problemen in de wijk (Atlas voor gemeenten, Utrecht). 
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Afstand hoogspanningskabel binnen 500 meter - 

Een dummy voor de dichtstbijzijnde hoogspanningskabel binnen 500 
meter vanuit iedere postcode (bron: TOP10NL.). 
Vanuit de centroïde van ieder 6ppc-gebied is de afstand tot de 
dichtstbijzijnde hoogspanningskabel in meters berekend. Als de afstand 
kleiner is dan 500 meter krijgt deze indicator de waarde 1. In andere 
gevallen de waarde 0. 

Afstand hoogspanningskabel tussen 500 en 1500 meter - 

Een dummy voor de dichtstbijzijnde hoogspanningskabel tussen 500 en 
1500 meter vanuit iedere postcode (bron: TOP10NL.). 

Afstand windturbine binnen 500 meter - 

Een dummy voor de dichtstbijzijnde windturbine binnen 500 meter 
vanuit iedere postcode (bron: TOP10NL.). 

Afstand windturbine tussen 500 en 1500 meter- 

Een dummy voor de dichtstbijzijnde windturbine tussen 500 en 1500 
meter vanuit iedere postcode (bron: TOP10NL.). 

Afstand windturbine tussen 1500 en 2500 meter - 

Een dummy voor de dichtstbijzijnde windturbine tussen 1500 en 2500 
meter vanuit iedere postcode (bron: TOP10NL.). 

Aandeel industrie in de nabijheid  - 

Het aandeel (naar totaal gebruikersoppervlak) gebouwen met een 
industriefunctie in een straal van 200 meter rond de postcode (bron: 
BAG). 

Aandeel industrie in de nabijheid in stedelijk kernen - 

Het aandeel (naar totaal gebruikersoppervlak) gebouwen met een 
industriefunctie in een straal van 200 meter rond de postcode in 
stedelijke kernen (bron: BAG). 

Aandeel industrie in de nabijheid in niet-stedelijk kernen - 

Het aandeel (naar totaal gebruikersoppervlak) gebouwen met een 
industriefunctie in een straal van 200 meter rond de postcode in niet-
stedelijke kernen (bron: BAG). 
Aandeel gebouwen met een bijeenkomstfunctie + 

Het aandeel (naar totaal gebruikersoppervlak) gebouwen met een 
bijeenkomstfunctie in een straal van 200 meter rond de postcode (bron: 
BAG). 

Aandeel rijksmonumenten + 

De dichtheid van rijksmonumenten in een straal van 200 meter rond de 
postcode (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 

Dichtheid rijksmonumenten + 

De dichtheid van rijksmonumenten in een straal van 200 meter rond de 
postcode (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 
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Dichtheid woningen - 

De dichtheid van woningen in een straal van 200 meter rond de 
postcode (bron: BAG). 

Geluidsbelasting - 

Gemiddeld geluidsniveau (dB) afkomstig van railverkeer, verkeer en 
luchtvaart over alle woningen in de postcode (bron: PBL). 

Aantal passerende treinen - 

Het aantal passerende treinen op een doordeweekse binnen een straal 
van 2 kilometer van ieder postcodegebied in stedelijke kernen (bron: 
Open OV-data). 

Aandeel groen + 

Het oppervlak groen als aandeel van het totale oppervlak groen van alle 
postcodegebieden die binnen een straal van 200 meter van de postcode 
liggen (bron: Bestand Bodemgebruik Nederland). 

Ligging aan groot water + 

De postcodes die tussen 50 en 200 meter van groot water liggen (bron: 
Bestand Bodemgebruik Nederland). 
‘Groot water’ betreft: Waddenzee, Eems, Dollard, Oosterschelde, 
Westerschelde, Noordzee, IJsselmeer/Markermeer, Afgesloten zeearm, 
Rijn & Maas, Randmeren en Spaarbekkens.  

Nabijheid bos + 

Het aantal hectare bos (bron: CBS Bodemstatistiek) binnen voor 
recreatieve doeleinden acceptabele reistijd vanuit de woonlocatie. 6 

Ligging aan Noordzeekust + 

Locatie ligt in een 4ppc-gebied dat grenst aan de Noordzeekust (bron: 
CBS Bodemstatistiek) 

Nabijheid kust - 

De reistijd vanuit de woonlocatie tot de dichtstbijzijnde Noordzeekust. 

Ligging aan IJsselmeer of markermeer + 

De postcodes die binnen 25 meter van het IJsselmeer of Markermeer 
liggen (bron: Bodemstatistiek CBS). 

Ligging aan recreatief binnenwater + 

De postcodes die binnen 25 meter van recreatief binnenwater liggen 
(bron: Bodemstatistiek CBS). 

Ligging aan overig binnenwater + 

De postcodes die binnen 25 meter van overig binnenwater liggen (bron: 
Bodemstatistiek CBS). 

6 Zie voor een uitgebreide beschrijving: G.A. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad. Moderne locatietheorieën en 
de aantrekkingskracht van Nederlandse steden (VOC Uitgevers Nijmegen). 
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Ligging aan Spoor - 

De postcodes die binnen 25 meter een spoorweg liggen (bron: 
Bodemstatistiek CBS). 

Ligging aan Wegen - 

De postcodes die binnen 25 meter van een weg liggen (bron: 
Bodemstatistiek CBS). 

Ligging aan Woonterrein - 

De postcodes die binnen 25 meter van een terrein met woonfunctie 
liggen (bron: Bodemstatistiek CBS). 

Ligging aan Park en plantsoen + 

De postcodes die binnen 25 meter van een park of plantsoen liggen 
(bron: Bodemstatistiek CBS). 

Ligging aan Agrarisch terrein - 

De postcodes die binnen 25 meter van een agrarisch terrein liggen 
(bron: Bodemstatistiek CBS). 

Ligging aan Bos + 

De postcodes die binnen 25 meter van een bos liggen (bron: 
Bodemstatistiek CBS). 

Ligging aan Droog natuurlijk terrein 

De postcodes die binnen 25 meter van droog natuurlijk terrein liggen 
(bron: Bodemstatistiek CBS). 

Overstromingsrisico - 

Indicator die (met waarde 1 of 0) aangeeft of een 6ppc-gebied het risico 
loopt op overstromingen (bron: Risicokaart) 

Aardbevingsrisico - 

Indicator die (met waarde 1 of 0) aangeeft of een 6ppc-gebied het risico 
loopt op aardbevingen (bron: Risicokaart) 

Nabijheid chloortrein (< 500 meter) - 

Indicator die (met waarde 1 of 0) aangeeft of een gebied zich binnen 
500 meter van het traject van een chloortrein bevindt (bron: ProRail) 

Nabijheid chloortrein (500-1500 meter) - 

Indicator die (met waarde 1 of 0) aangeeft of een gebied zich tussen 
500 en 1500 meter van het traject van een chloortrein bevindt (bron: 
ProRail) 
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