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Toezegging Gezondheidsmonitor Floriande
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Geachte heer, mevrouw,

Tijdens de raadssessie op 5 juli 2012 over definitief invoeren van CROS-pilot 3b plus is de
toezegging gedaan de GGD het door u gevraagde gezondheidsonderzoek te laten
meenemen in het onderzoek dat de GGD dat najaar zou starten. Ook in de raadssessie op 4
april 2013 over de voortgangsrapportage luchthavenzaken 2012 is gesproken over het
gezondheidsonderzoek. Graag informeren we u over de stand van zaken van het onderzoek.
De GGD heeft de steekproef in Floriande voor de Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland
Volwassenen en Ouderen zodanig opgehoogd dat het mogelijk wordt de resultaten in
Floriande te vergelijken met andere delen van de gemeente. Het onderzoek is onderdeel van
de Lokale en Nationale Monitor gezondheid en is gericht op zelfstandig wonende
volwassenen (19-64 jaar) en ouderen (65+). Voor Floriande is de steekproef met in totaal
1500 personen opgehoogd. De vragen betreffen:
•
de mate waarin geur en geluid van een aantal bronnen (waaronder
Schiphol/vliegverkeer) hinderen/storen/ergeren;
•
de mate waarin geluid (van onder andere Schiphol) de slaap verstoort;
•
de mate waarin stof, roet of rook hinderen/storen/ergeren;
•
de woonsituatie en bezorgdheid daarover (een van de opties is "ik woon in de buurt
van een vliegveld");
•
langdurige ziektes en aandoeningen.
Komend najaar presenteert de GGD alle regionale en lokale resultaten van het onderzoek
en de analyse van de resultaten in Floriande. Zodra de rapportage beschikbaar is, zullen wij
u daarover informeren. U bent al op de hoogte gesteld dat er wel verbanden zijn vastge teld_
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tussen geluidsoverlast en bepaalde (gezondheids)klachten, maar dat er geen oorzakelijkheid
1
kan worden aangetoond.
Een oorzakelijk verband tussen geluidsoverlast en gezondheidsklachten (en slechtere
leerprestaties) is niet aangetoond. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van
gezondheidsklachten enerzijds en geluidsoverlast anderzijds, is het wél zinvol om trends bij
te houden.
De Kindermonitor van de GGD brengt doorlopend de gezondheidssituatie van 0-11 jarigen in
kaart. De analyses leveren informatie op over onder andere gezondheid, over/ondergewicht,
bewegen en psychische gezondheid. In de voorbereidingsfase van de Kindermonitor zullen
we afspraken maken met de GGD om in deze monitor voor ons relevante vragen met
betrekking tot de geluidsoverlast, gezondheidssituatie en leerprestaties van kinderen in
Floriande op te nemen. Op deze manier kunnen we de trends over het door u geagendeerde
vraagstuk nauwgezet volgen. De eerste meting van de Kindermonitor zal in 2014
plaatsvinden. Dit is tevens het begin van onze trendvolging.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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'Gezondheid bewoners Floriande in relatie tot de vaste bochtstraal op de Spijkerboorroute
vanaf de Kaagbaan', adviesrapport GGD Kennemerland, maart 2012, opgenomen in de
'Reactie op motie 'Definitief invoeren CROS pilot 3b plus' d.d. 24 november 2011'
(2012.002455717).

