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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-610488234 (DOS-2017-

0006663)

Contact

B.G. Arends

070 - 441 72 71

b.arends@pzh.nl

Onderwerp:

Behandelvoorstel motie 733 Luchtkwaliteit

Publiekssamenvatting:

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben in de vergadering van 28 juni 2017 een motie 

aangenomen over luchtkwaliteit. In het behandelvoorstel geven Gedeputeerde Staten aan hoe zij 

invulling geven aan deze motie. Er zal conform de motie een korte verkenning worden uitgevoerd 

naar het verder terugdringen van emissies van stikstofdioxide, fijn stof en roet. Het resultaat zal 

worden opgenomen in de volgende Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit in Zuid-Holland. 

Daarnaast zal het opnemen van de WHO-advieswaarden in de Voortgangsrapportages 

Luchtkwaliteit onder de aandacht worden gebracht van de andere provincies. 

Advies:

- Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met het behandelvoorstel inzake motie 733 

over Luchtkwaliteit;

- Vast te stellen de publiekssamenvatting bij behandelvoorstel inzake motie 733.

Besluit GS:

vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om kleine redactionele aanpassingen 

te doen.

Bijlagen:

- Motie 733 inzake luchtkwaliteit van PvdD, Groen Links en D66

- Behandelvoorstel motie 733 inzake luchtkwaliteit

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: B.G. Arends Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Hamstra, YS digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 augustus 2017 29 augustus 2017
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1 Toelichting voor het College

Provinciale Staten (PS) hebben in de vergadering  van 28 juni jl. de motie 733 inzake 

luchtkwaliteit aangenomen. Deze motie is bijgevoegd.

In het behandelvoorstel wordt voorgesteld om Provinciale Staten in de volgende 

voortgangsrapportage luchtkwaliteit te informeren over het resultaat van een korte verkenning 

naar het verder terugdringen van emissies van stikstofdioxide, fijn stof en roet. De volgende 

Voortgangsrapportage  Luchtkwaliteit wordt in het voorjaar van 2018 aan Provinciale Staten 

toegestuurd. Tevens wordt voorgesteld het opnemen van de WHO-advieswaarden in provinciale 

luchtrapportages onder de aandacht te brengen in de IPO adviescommissie VTH. 

Financieel en fiscaal kader:

Eventuele maatregelen zullen worden gefinancierd uit het lopende budget luchtkwaliteit.

Juridisch kader:

Geen bijzonderheden.

2 Proces

Het behandelvoorstel wordt aan PS aangeboden.

3 Communicatiestrategie

Over dit behandelvoorstel wordt niet apart gecommuniceerd. 
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