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Toelichting vragensteller

Het kabinet heeft de ambitie om samen met decentrale overheden een permanente

verbetering van de luchtkwaliteit te bewerkstelligen om gezondheidswinst voor

iedereen in Nederland te realiseren. Deze ambitie wordt in samenwerking tussen

decentrale overheden vastgelegd in het Schone Lucht Akkoord. In de uitwerking zullen

ook burgers en bedrijven betrokken worden. Het kabinet zal voor de uitvoering van de

maatregelen middelen reserveren in de ontwerpbegroting1.

 

Het Rijk heeft aangekondigd het Schone Lucht Akkoord samen met koplopende

gemeenten en provincies dit jaar te ondertekenen.

 

1. Het verbeteren van de luchtkwaliteit vereist nog steeds de nodige aandacht, zeker ook

in onze provincie. Ook het Rijk uit deze zorg (zie ook kamerbrieven IBO-

kabinetsreactie luchtkwaliteit en Hooflijnenbrief SLA)2. Is GS voornemens zich in te

zetten – ook voor de kortere termijn – maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in

onze provincie substantieel te verbeteren?

 

Antwoord

In het coalitieakkoord 2019 – 2023 is opgenomen dat we willen dat de kwaliteit van de

lucht verder vooruitgaat. Zoals aangegeven in onze brief van 6 juni 20193 en

bijbehorende Negende Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit4 blijven wij ons inzetten

voor verbetering van de luchtkwaliteit. In deze rapportage is opgenomen welke

maatregelen we nemen. 

                                                          
1 Rijksoverheid, Hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/02/hoofdlijnenbrief-schone-lucht-

akkoord
2 Rijksoverheid, Gezondheidsschade door luchtvervuiling halveren

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/gezondheidsschade-door-luchtvervuiling-

halveren
3https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/besluiten/@24122/negende/ 
4 Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/milieu/lucht-0/@24236/negende/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/02/hoofdlijnenbrief-schone-lucht-akkoord
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/02/hoofdlijnenbrief-schone-lucht-akkoord
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/gezondheidsschade-door-luchtvervuiling-halveren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/gezondheidsschade-door-luchtvervuiling-halveren
https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/besluiten/@24122/negende/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/milieu/lucht-0/@24236/negende/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/02/hoofdlijnenbrief-schone-lucht-akkoord
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/02/hoofdlijnenbrief-schone-lucht-akkoord
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/gezondheidsschade-door-luchtvervuiling-halveren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/gezondheidsschade-door-luchtvervuiling-halveren
https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-staten/besluiten/@24122/negende/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/milieu/lucht-0/@24236/negende/
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2. Is GS op de hoogte en betrokken bij de totstandkoming van het Schone Lucht

Akkoord, een initiatief van het Rijk samen met gemeenten en provincies?
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Ja, Gedeputeerde Staten zijn op de hoogte van de ontwikkelingen rond het Schone

Lucht Akkoord. Op ambtelijk niveau is de provincie Zuid-Holland actief bij de

totstandkoming betrokken. 
 

3. Aangekondigd is – in de hoofdlijnenbrief SLA aan de Tweede Kamer – dat dit jaar het

Schone Lucht Akkoord ondertekend zal worden door een aantal koplopende

overheden. Is GS voornemens de ambitie en de voorgestelde maatregelen uit het SLA

te ondertekenen?

 

Antwoord

Gedeputeerde Staten hebben de ambitie om de kwaliteit van de lucht in de komende

jaren nog verder te verbeteren. Over de vastlegging van deze ambitie in de provinciale

Omgevingsvisie gaan wij graag op korte termijn met u in gesprek. Hierbij betrekken wij

het Schone Lucht Akkoord zo mogelijk als middel om onze ambities op het gebied van

luchtkwaliteit te realiseren. 

 

4. Kan GS toezeggen zich in te spannen voor een ambitieus pakket aan maatregelen en

acties en deze te onderbouwen?

 

Antwoord

Gedeputeerde Staten spannen zich al jaren in voor een verbetering van de

luchtkwaliteit in Zuid-Holland. Dit kunt u lezen in de bovengenoemde Negende

Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit. We willen ook in de toekomst maatregelen

blijven nemen, die bovendien aansluiten bij het Klimaatakkoord, bij onze taken op het

gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de industrie, bij de stikstof

problematiek en bij duurzame mobiliteit. Wij voeren deze maatregelen uit in

samenhang met het – in het coalitieakkoord aangekondigde – programma Gezond en

Veilig Zuid-Holland.

Den Haag, 15 oktober 2019 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


