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GEBIEDSSCHETS
De omgevingswet biedt kansen om de leefomgeving gezonder in te richten. Deze schets bevat een selectie van gegevens uit de Brabantse omgevingsscan 

(BrOS). Dit geeft een eerste beeld van een gebied, in vergelijking met een ander gebied (zie het rondje rechts welke gebieden met elkaar vergeleken worden). In 

de plaatjes wordt het gebied weergegeven dat centraal staat in de schets. Meer informatie over deze onderwerpen en aanvullende cijfers kun je vinden op 

www.brabantscan.nl/bros. Voor vragen kun je contact opnemen met je contactpersoon van de GGD.

Inspiratie Geluid Inspiratie Lucht Inspiratie Hitte Inspiratie Groen Inspiratie Geur Inspiratie Veehouderij
Bewoners in een groene omgeving zijn 

vaker gelukkig en ervaren minder stress. 

Een groene leefomgeving stimuleert 

bewegen en ontmoeten, houdt 

regenwater vast en werkt verkoelend 

tijdens een warme periode.

Hitte kan leiden tot vermoeidheid, 

hoofdpijn, ademhalingsproblemen en 

ernstige aandoeningen als hartfalen. Bij 

warm weer is er aandacht nodig voor 

kwetsbare groepen zoal baby’s, ouderen 

en mensen met chronische 

aandoeningen.

Luchtverontreiniging verhoogt het risico 

op  luchtwegaandoeningen en hart- en 

vaatziekten. Vooral ouderen en kinderen 

zijn kwetsbaar.

Blootstelling aan geluid kan leiden tot 

(ernstige) hinder, slaapverstoring en 

verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Geurhinder kan leiden tot lichamelijk 

of psychische klachten en verstoring 

van het sociale leven.

Verschillende aspecten van 

veehouderijen zoals geur, fijnstof, 

ammoniak en zoönosen kunnen hinder 

en/of gezondheidseffecten veroorzaken.

LUCHT HITTE
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Bezorgd over 
fijnstof (19-64)
 
 

Heeft astma/ 
bronchitis (0-11)
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Drinkt voldoende 
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GROEN GEUR VEEHOUDERIJ

 92%
Vindt groen in de 
buurt belangrijk 
(19-64)
 

Vindt dat buurt 
voldoende groen 
heeft (19-64)
 

 

Ouder mist 
grasveld in buurt 
(0-11)
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stedelijk hitte-
eiland effect (◦C)
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Verhoogde geur-
hinderkans vee-
houderijen (>12%)
 
 
 

 18% Ernstig gehinderd 
door geluid (19-64)
 

Ernstige geluids-
hinder verkeer/
bedrijven/ industrie 
(19-64)
 

GELUID

22%

 12%
18%

 17%
36%

Geluidsbelasting 
redelijk t/m zeer 
slecht (alle 
bronnen)

 

West-Brabant

http://www.brabantscan.nl/bros
https://brabantscan.nl/Jive/report/?id=bros_contact
https://brabantscan.nl/Jive/report/?id=bros_inspi_geluid
https://brabantscan.nl/Jive/report/?id=bros_inspi_lucht
https://brabantscan.nl/Jive/report/?id=bros_inspi_hitte
https://brabantscan.nl/Jive/report/?id=bros_inspi_groen
https://brabantscan.nl/Jive/report/?id=bros_inspi_geur
https://brabantscan.nl/Jive/report/?id=bros_inspi_veehouderij
https://www.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=92174225333c430bbae67fa5acfd010d&extent=4.247,51.2283,5.9841,51.8182&home=true&zoom=true&previewImage=false&scale=true&search=true&searchextent=true&legendlayers=true&disable_scroll=false&theme=light
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/veehouderij/
https://www.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=25ee2faebe064dd6855c2722ab6492dc&extent=4.1005,51.0162,6.2844,51.9153&home=true&zoom=true&previewImage=false&scale=true&search=true&searchextent=true&legendlayers=true&disable_scroll=false&theme=light
https://www.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=07b1f781b45249e899e6be314f80bcd5&extent=4.2301,51.2289,5.9673,51.819&home=true&zoom=true&previewImage=false&scale=true&search=true&searchextent=true&legendlayers=true&disable_scroll=false&theme=light
https://www.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=18e70c5ba5574376bfb5f5cf5c8e264f&extent=4.005,51.0714,6.1916,51.9715&home=true&zoom=true&previewImage=false&scale=true&search=true&searchextent=true&legendlayers=true&disable_scroll=false&theme=light
https://atlas.odzob.nl/portal/home/webmap/viewer.html?webmap=f6cf6895734845efbd6af7724d979a28
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/geluid/
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/lucht/
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/hitte/
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/groen/
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/geur/
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/geluid/
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/geluid/
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/geluid/
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/geluid/
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/geluid/
https://www.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=7e791d74a1f1479f8d1610934614a841&extent=4.2437,51.2287,5.9809,51.8186&home=true&zoom=true&previewImage=false&scale=true&search=true&searchextent=true&legendlayers=true&disable_scroll=false&theme=light


GEBIEDSSCHETS

 2% Bezorgd over 
wonen onder zee-/ 
rivierniveau (19-64)
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 11% Ervaart veel sociale 
samenhang (19+)
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SOCIALE SAMENHANG
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 35%

 9% Bezorgd over 
risicovolle objecten 
(19-64)
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Bezorgd over 
wonen wonen in 
drukke straat (19-64)
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VERKEER
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 147 Aantal fietsminuten 
per week (19+)
 
 
 
 
 

Afstand tot grote 
supermarkt (km)

LOPEN EN FIETSEN
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 4%
Ouder mist 
basisschool in de 
buurt (0-11)
 
 
 
 

Aantal gezonde 
scholen
 

GEZONDE SCHOOL

3%

 129

 95%Geeft voldoende voor 
eigen woning (19-64)
 
 
 
 
 
 
 

Koopwoningen
 

GEZONDE WONING

94%

 2

1
3

 1

66%

Steenbergen
vs.  

West-Brabant

66%

7%

35%

https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/water/
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/sociale-samenhang/
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/omgevingsveiligheid/
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/verkeer/
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/lopen-en-fietsen/
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/gezonde-school/
https://brabantscan.nl/dashboard/omgevingsscan/gezonde-woning/


De belevingscijfers zijn afkomstig van de GGD Gezondheidsmonitors. Deze enquêtes worden uitgevoerd onder een representatieve steekproef van bewoners van 
gemeenten. De objectieve cijfers zijn afkomstig van externe databronnen zoals hieronder weergegeven.

GEBIEDSSCHETS

LEGENDA
GELUID Ernstig gehinderd door geluid: door verkeer, 
weg-/trein-/vliegverkeer, brommers/scooters, bedrijven/industrie, 
buren, bouwen en/of horeca (19-64 jaar)1

•Ernstig gehinderd door verkeer/bedrijven/industrie: door 
weg-/trein-/vliegverkeer, brommers/scooters, bedrijven/industrie 
(19-64 jaar)1

•Geluidsbelasting (alle bronnen):  % van het gebied waar 
geluidsbelasting >50Lden (Level day evening night) (redelijk t/m 
zeer slecht) (rijkswegen, gemeentelijke en provinciale wegen, 
railverkeer, luchtvaart, industrie en windturbines) (2016)2

LUCHT Bezorgd fijnstof: bezorgd over invloed van blootstelling 
aan fijnstof op eigen gezondheid (19-64 jaar)1

•Heeft astma bronchitis (0-11 jaar)3

•Jaargemiddelde fijn stof PM10 (2016)2

HITTE Vindt dat de buurt voldoende plekken voor verkoeling 
heeft (19+ jaar)1

•Drinkt voldoende vocht: (≥1,5 l/dag (65+ jaar)1

•Kwetsbare oudere volgens de Tilburg Frailty Indicator (65+ jaar)1

•Stedelijk hitte-eiland effect (◦C) Dit is het gemiddelde 
luchttemperatuurverschil tussen de stedelijke en omliggende 
landelijke gebieden. Het stedelijk hitte-eiland effect is het sterkst 
's nachts. (2016)4

GROEN Vindt groen in de buurt belangrijk (19-64 jaar)1

•Vindt dat de buurt voldoende groen heeft (19-64 jaar)1

•Ouder mist grasveld in de buurt (0-11 jaar)3

•Groenoppervlakte: % bomen, struiken, lage vegetatie, zoals gras 
en vegetatie in het agrarisch gebied (2018)4

GEUR Ernstig gehinderd door geur: doorwegverkeer, riolering, 
open haard, landbouw- en veeteeltactiviteiten, andere bedrijven, 
stallen met vee, mest uitrijden, veevoer, vergister en/of 
vliegverkeer (19-64jaar)1

•Ernstige geurhinder landbouw/veeteelt/ stallen: door landbouw- 
en/of veeteelt activiteiten en/of(pluim)veestallen (19-64 jaar)1

•Ernstige geurhinder van openhaard/allesbrander (19-64 jaar)1 

•Verhoogde geurhinderkans veehouderijen (≥12%): het % van het 
gebied waarin de kans op geurhinder door veehouderij  12% of 
hoger is, een GES (Gezondheids Effect Screening) score van “vrij 
matig tot matig” of slechter. In de bebouwde kom mag de 
geurhinder niet hoger zijn dan 12%, in het buitengebied niet 
hoger dan 20%. (2013)4

VEEHOUDERIJ Bezorgd over veehouderij: woont in de buurt van 
een veehouderij en is hierdoor bezorgd over invloed op 
eigengezondheid (19-64 jaar)1

•Bezorgd over infectieziekten overdraagbaar dier op mens (bv Q-
koorts): is bezorgd over invloed op eigen gezondheid (19-64 jaar)1

•Aantal varkens / km2 (gemeente) (2020)5 
•Aantal varkensbedrijven (2020)5

 
 

 

WATER Bezorgd over wonen onder 
zee-/rivierniveau: woont onder 
zee-/rivierniveau en is hierdoor bezorgd 
over invloed op eigen gezondheid (19-64 
jaar)1

•% Water (2021)5

SOCIALE SAMENHANG Ervaart veel 
sociale samenhang in de buurt (sociale 
cohesie)(19+ jaar)1

•%Eenpersoonshuishoudens (2020)5

OMGEVINGSVEILIGHEID Bezorgd over 
risicovolle objecten: woont in de buurt 
van zendmasten, bedrijven/industrie, 
hoogspanningslijnen, windturbines, 
tankstations en/of kerncentrale en is 
hierdoor bezorgd over invloed op eigen 
gezondheid (19-64 jaar)1 

•Aantal risicovolle objecten (antennes, 
transformatoren, hoogspanningsmasten, 
risicovolle inrichtingen, windturbines, 
kerncentrales)/km2 6
VERKEER Bezorgd over wonen in een 
drukke straat: woont in een drukke straat 
en is hierdoor bezorgd over invloed op 
eigen gezondheid (19-64 jaar)1

•aantal ongevallen /km2 7
LOPEN EN FIETSEN Gemiddeld aantal 
fietsminuten per week (19+ jaar)1

• Afstand tot grote supermarkt (km) 
(2016)5

GEZONDE SCHOOL Ouder mist 
basisschool in de buurt  (0-11 jaar)3

•Aantal gezonde scholen (PO en VO)
(2018)8

GEZONDE WONING Geeft voldoende 
voor eigen woning (19-64 jaar)1

•Koopwoningen (2016)5

BRONNEN 
1 GGD Gezondheidsmonitor volwassenen 
en ouderen (19-64 jaar en 65+ jaar)(2016) 
2 RIVM 
3 GGD Gezondheidsmonitor kinderen (0-
11 jaar)(2017) 
4 Provincie Noord-Brabant 
5 CBS 
6 ODZOB 
7 Rijkswaterstaat 
8 Gezondeschool.nl


