Verslag bijeenkomst 'Ophalen onderzoeksvragen'

Beleid, Onderzoek en Praktijk werken samen aan een gezonder milieu

Datum:

donderdag 7 september 2017

Tijd:

van 9.30 tot 13.00 uur

Plaats:

UTRECHT

Organisator: Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid

Het Doel: we hebben vragen opgehaald voor het doen van onderzoek op het gebied van milieu
en gezondheid. Problemen die gemeenten en GGD’en hebben waren het uitgangspunt. Aan
onderwerpen gerelateerd aan de Omgevingswet zal speciale aandacht geschonken worden.
Doelgroep: milieuprofessionals, medewerkers gemeenten en GGD’en, onderzoekers van
universiteiten en andere belangstellenden hebben meegedaan. Zie deelnemers lijst.
Programma: Peter van den Hazel’, één van de coördinatoren van de AW Milieu en
Gezondheid, hield een inleiding over onderzoek bij de Academische werkplaats. Zie bijgesloten
presentatie.

Inventariseren onderzoeksonderwerpen (plenair)
Er zijn meerdere onderwerpen naar voren gekomen tijdens de inventarisatie ronde:
Luchtverontreiniging (scheepvaart, zware industrie) in relatie tot gezondheidseffecten.
Geluid ( scheepvaart, zware industrie). Daarbij werd genoemd onderzoek naar soundscape,
beleving van geluid, nemen van maatregelen bijv. verkeerdoseer systemen.
Klimaatadaptatie in stedelijk gebied met aandacht voor (microbiologische) waterkwaliteit.
Houtrook. Hier werd een relatie gezien met bewustwording, handhaving of technische
oplossing, maar vooral in relatie tot de Omgevingswet.

Implementatie. Dit is onderzoek dat bijvoorbeeld gekoppeld aan een inhoudelijk onderwerp
naar de processen kan kijken die van invloed zijn op de bestuurlijke laag. Dit soort onderzoek
kan zowel observationeel als interactief zijn.
Burgerparticipatie. Onderzoek kan zich richten op lagere SES-groepen in de maatschappij,
waarbij handelingsperspectieven, ‘footprint’ of campagnes als rode draad gebruikt wordt.
Fijn stof. Onderzoek kan zich toespitsen op de agrarische sector, waarbij verbanden genoemd
zijn met Q-koorts, GR-rapport of mest.
Roet, ultrafijn stof. Hier is nog een onderzoek wens in relatie tot gezondheidseffecten.
Omgevingsvisie. Als mogelijke invalshoek werd genoemd het gebruik van positieve gezondheid
in relatie tot de leefomgeving. Onderzoek zou kwalitatief of meer kwantitatief kunnen zijn. Hoe
zouden we op dit terrein positieve gezondheid willen meten?
Evenementen. Onderzoek is nodig in het kader van gehoorbescherming. Zowel gezondheid als
organisatie van evenementen kan een startpunt zijn.
Loden waterleidingen. Onderzoeksvraag is ook nog waar deze leidingen zich nog bevinden.
Hoe komen we er van af?
Microplastics. Onderzoek naar blootstelling en mogelijke gezondheidseffecten.
Binnenklimaat. Onderzoeksmogelijkheden met sensoren, preventie, serious games.

Kansrijke onderwerpen uitwerken in groepjes
Uit deze lijst zijn er vier onderwerpen gekozen die verder uitgewerkt zijn in groepen.
Omgevingsvisie, Lucht en Geluid in relatie tot scheepvaart, Implementatieonderzoek, Fijn
stof/roet/ultrafijn. Deze onderwerpen zijn besproken om te kijken of er een specifieke
onderzoeksvraag geformuleerd kon worden.
De groep Lucht en Geluid is tot de conclusie gekomen om met een aantal aanwezigen,
aangevuld met een universiteit, een voorstel te schrijven voor een subsidieaanvraag bij de
Academische werkplaats. De GGDs Zeeland en Amsterdam nemen daarin het voortouw.

Het voorstel Implementatie wordt mogelijk verder uitgewerkt. De Erasmus universiteit wil
daarbij graag een bijdrage leveren. Het is ook mogelijk om daarbij samen te werken met een
groep studenten. Het zou een vergelijkend onderzoek kunnen worden waarbij de eerste fase
door studenten wordt uitgevoerd en de tweede fase als interactie door een onderzoeksgroep
wordt getrokken (GGD, gemeente, universiteit). Het onderwerp zou gekoppeld kunnen worden
aan een inhoudelijk onderwerp zoals evenementen, loden leidingen of omgevingsvisie. Er ging
voorkeur uit naar het koppelen aan omgevingsvisie. De vraag is hoe een onderwerp is
geïmplementeerd, op welke lagen het speelt, hoe een probleem op verschillende plekken
anders heeft uitgepakt.
De andere twee onderwerpen moeten nog verder uitgewerkt worden, waarbij het onderwerp
Omgevingsvisie mogelijk al opgenomen wordt in het implementatie onderzoek.

Plenair terugkoppelen van uitgewerkte mogelijke onderzoeksvragen
De groepen rapporteerden plenair terug.
Afgesproken is om eind volgend een nieuwe bijeenkomst over onderzoeksvragen te
organiseren.

Zie ook onze website www.academischewerkplaatsmmk.nl
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