
Aan de leden van de Statencommissie 

Verkeer en Milieu

Onderwerp

7e Voortgangsrapportage luchtkwaliteit.

Geachte Statenleden,

GS brief aan Provinciale 

Staten

Contact:

mw B.G. Arends

070 - 441 72 71

b.arends@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP  Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum

14 maart 2017 

Ons kenmerk

PZH-2017-581564337

DOS-2012-0008031

Bijlagen

1

Jaarlijks rapporteren wij over de luchtkwaliteit in Zuid-Holland. Deze 7e Voortgangsrapportage 

luchtkwaliteit is bedoeld om PS te informeren over het verloop van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en over de maatregelen van de provincie. 

NSL

De provincie Zuid-Holland neemt sinds 2009 deel aan het NSL. Doel van dit programma was om 

de wettelijke grenswaarden voor fijn stof in 2011 en voor stikstofdioxide in 2015 te bereiken. GS 

hebben in 2009 toegezegd om tijdens de looptijd van het NSL de Staten jaarlijks te informeren 

over de luchtkwaliteit. 

Binnen het NSL wordt gemonitord hoe de luchtkwaliteit zich ontwikkelt en waar er nog knelpunten 

zijn. De resultaten van de berekeningen en metingen over 2015 vindt u in bijgaande 7e

Voortgangsrapportage luchtkwaliteit. De berekeningen en metingen zijn uitgevoerd door de 

DCMR en het RIVM.

In de afgelopen jaren is de concentratie van fijn stof en van stikstofdioxide duidelijk afgenomen 

als gevolg van het NSL. De concentraties fijn stof (PM10) liggen al een aantal jaren onder de 

grenswaarde op basis van de landelijke monitoring van het NSL. Voor stikstofdioxide is het doel 

in 2015 bijna bereikt. Het aantal overschrijdingen neemt nog elk jaar af. Hetzelfde geldt voor het 

aantal blootgestelden, mensen die wonen in gebieden met concentraties boven de grenswaarde.

Het is wettelijk verplicht om vanaf begin 2015 aan alle grenswaarden voor de luchtkwaliteit te 

voldoen. Binnen het NSL is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het halen van deze 

grenswaarden. Dit is de reden voor de voortzetting van het provinciale luchtkwaliteitsbeleid.
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Provinciaal Actieprogramma 2012-2015

De 7e Voortgangsrapportage luchtkwaliteit geeft een overzicht van alle maatregelen die de 

provincie heeft uitgevoerd binnen het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015. Dit 

programma is gefinancierd uit Rijkssubsidie voor het NSL en uit eigen middelen van de provincie. 

Dit programma is nagenoeg afgerond.  De maatregelen richten zich voornamelijk op de 

binnenvaart, het wegverkeer en de industrie. Projecten met de grootste bijdrage voor de 

luchtkwaliteit waren de subsidieregeling voor een schone binnenvaart, de aanpak NOx bij de 

industrie en de verduurzaming van de waterbus, een project dat nog in uitvoering is.

Huidig provinciaal luchtbeleid

Omdat er een risico is op toekomstige overschrijdingen van de stikstofdioxide-grenswaarde door 

een aantrekkende economie en een toename van het verkeer, zet de provincie het luchtbeleid 

voort. Er wordt echter op een andere manier gewerkt. Voorheen was het luchtprogramma 

gebaseerd op subsidies. In het huidige beleid wordt naar een samenwerking gezocht met externe 

partijen. De provincie ondersteunt deze partijen daar waar dit nodig is om de luchtkwaliteit te 

verbeteren en verbindt partijen.

Externe partijen krijgen, meer dan in het verleden, een rol bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. 

De provincie helpt bij interessante projecten door belemmeringen weg te nemen. De provincie zet 

zich in om zinvolle initiatieven gerealiseerd te krijgen en zoekt daarbij naar maximaal rendement. 

De projecten richten zich op uiteenlopende onderwerpen, zoals scheepvaart, wegverkeer en 

vervoer, schone bussen, stikstofoxide-emissies van inrichtingen, houtstook en ondersteuning aan 

gemeenten.

Proces

De maatregelen uit het NSL zijn grotendeels afgerond; een zeer beperkt aantal maatregelen 

bevindt zich nog in de uitvoeringsfase. In 2017 zal de provincie de eindafrekening met de 

partners uitvoeren voor de NSL-(Rijks)subsidie die zij via de provincie hebben ontvangen. Wel 

wordt de samenwerking met de NSL-partners voortgezet, zodat het NSL nog blijft bestaan tot de 

Omgevingswet in werking treedt.

De samenwerkingspartners blijven gezamenlijk verantwoordelijk voor het halen van de wettelijke 

grenswaarden. Daarom zet de provincie haar luchtbeleid voort, net als de andere partners.

Bij resterende overschrijdingen verplicht Europa Nederland om een plan in te leveren dat de 

overschrijdingen oplost. Het NSL wordt als plan hiervoor gebruikt. 

EU evaluatie

Op 3 februari 2017 heeft  de EU per lidstaat een evaluatie gepubliceerd van de tenuitvoerlegging 

van het EU beleid. Deze analyse berustte op gegevens uit 2013. De Commissie wijst op de 

gezondheidseffecten van luchtverontreiniging en adviseert Nederland om de uitstoot naar de 

lucht van stikstofoxiden en andere stoffen nog verder te reduceren. Uit bijgaande 7e

Voortgangsrapportage luchtkwaliteit blijkt dat de maatregelen die afgelopen jaren zijn genomen 

hebben geleid tot een verbetering van de luchtkwaliteit ten aanzien van stikstofdioxide en fijn stof. 

In lijn met het advies van de Europese Commissie wordt het provinciale luchtbeleid voortgezet, 

teneinde de concentraties stikstofdioxide in de lucht verder terug te dringen. 
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Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen:

- 7e Voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland
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