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Schone lucht is een belangrijke doelstelling voor de provincie Zuid-Holland. Daarom

hebben we ook het Schone Lucht Akkoord (hierna SLA) medeondertekend. Het doel

van het SLA is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen.

Voor de delen in Nederland waar de lucht het meest vervuild is, komen er extra

maatregelen. In Zuid-Holland zijn er veel plekken waar de lucht ernstig vervuild is. Om

de ernst van de situatie te kunnen doorgronden zijn goede metingen van de

luchtkwaliteit nodig. Over die metingen gaan onderstaande vragen:

 

1. Worden er naast de bekende modellen voor luchtkwaliteit ook daadwerkelijk

luchtkwaliteit metingen uitgevoerd in opdracht van de provincie?

 

Antwoord

 Ja. In Nederland wordt gemeten door het RIVM, de GGD Amsterdam en DCMR.

Samen voldoen zij met dit Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit aan de Europese regels

voor luchtkwaliteitsmetingen1 . De provincie is samen met de gemeente Rotterdam

hierbij opdrachtgever voor DCMR. 

Daarnaast vindt sinds enige jaren een veelheid aan sensormetingen, vooral door

burgergroepen, plaats. Hier is de provincie in de meeste gevallen faciliterend

betrokken, ook als opdrachtgever aan het RIVM2. 

Tenslotte kent de provincie langs de vaarwegen een meetnet van zogenaamde e-

noses. Dit meetnet dient om de omgevingskwaliteit te bewaken en om het verbod op

varend ontgassen te kunnen monitoren.

Zowel de sensormetingen als de e-noses zijn aanvullend op de wettelijke verplichting

om te meten. De metingen zijn ondersteunend aan de ambitie van de provincie Zuid-

Holland om in samenwerking met andere partijen in 2030 de in 2019 geldende WHO-

advieswaarden op het gebied van luchtkwaliteit te behalen; hiermee gaat de provincie

verder dan de wettelijke verplichting om de Europese grenswaarden te behalen. 

                                                          
1 Zie ook https://www.luchtmeetnet.nl/ 
2 Zie ook https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/ 

https://www.luchtmeetnet.nl/
https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/
https://www.luchtmeetnet.nl/
https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/
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2. Is GS bekend met de luchtkwaliteit metingen die worden uitgevoerd door de

gemeenten binnen onze provincie? 

 

Antwoord

GS kennen een veelheid aan luchtkwaliteitsmetingen door gemeenten (met name

Alblasserdam, Strijen) en burgers binnen Zuid-Holland (Alblasserdam, Bodegraven,

Delft, Gouda, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Rotterdam, Waddinxveen). In

een beperkt aantal gevallen is de gemeente initiatiefnemer, in de meeste gevallen is

de gemeente wel betrokken. Het is mogelijk dat GS niet alle initiatieven kennen. Wel

zijn individuele metingen, indien door de metende partij aangemeld, terug te vinden op

de RIVM-website https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/. 

 

 In antwoorden op schriftelijke vragen over schone lucht in verschillende gemeenten

(zoals Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp) wordt gesproken over een provinciaal

overleg.

 

Antwoord

 De provincie Zuid-Holland organiseert regelmatig bijeenkomsten met

burgermeetgroepen. Daarnaast faciliteert de provincie de afzonderlijke groepen en is

zij initiatiefnemer voor een internetforum voor burgermeetgroepen. Meer in het

algemeen organiseert de provincie het overleg met gemeenten en omgevingsdiensten

over de implementatie van het Schone Lucht Akkoord. Burgermetingen vormen een

van de pilots in het Schone Lucht Akkoord.

 

3. Wat is het doel en de status van het provinciale overleg over de metingen van

luchtkwaliteit? 

 

Antwoord

 Het doel van de overleggen met burgermeetgroepen is inwoners te ondersteunen in

luchtkwaliteitsmetingen. Daarmee is het gesprek tussen overheid en inwoners op een

meer gelijkwaardig kennisniveau mogelijk en wordt voorkomen dat er een discussie

over luchtkwaliteitsdata ontstaat indien met ondeugdelijke apparatuur zou worden

gemeten. Ook zorgt het zelf meten ervoor dat de inwoners een actieve

probleemoplossende rol pakken.

Het overleg in het kader van het Schone Lucht Akkoord is bedoeld om vanuit de

provinciale rol gemeenten te helpen bij de invulling van de gezamenlijke opgave op

het gebied van luchtkwaliteit. 

 

4. Hoe wordt er vorm gegeven aan deze samenwerking en welke resultaten worden

hierin geboekt? 

 

Antwoord

 De provincie faciliteert burgermeetgroepen met gekalibreerde sensormeetapparatuur,

overleg met en tussen meetgroepen en advies over aansluiten, gebruik en data

interpretatie. Zij laat zich hierbij ondersteunen door DCMR, RIVM en een extern

onderzoeksbureau. De resultaten zijn divers: 

· De grootste kinderziektes van sensormeetapparatuur zijn inmiddels achter de rug;

· Sensormetingen hebben echter nog niet de kwaliteit van officiële meetapparatuur

en zullen dat de eerstkomende jaren nog niet krijgen;

· Vrijwel alle sensorapparatuur is raadpleegbaar op de RIVM-site

www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl;

https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/
http://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/
https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/
http://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl;
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· De provincie faciliteert het overleg tussen de  meetgroepen met een

internetforum; 

· Er is veel behoefte bij burgers om zelf te meten.  

 

Het overleg in het kader van het Schone Lucht Akkoord is zeer recentelijk gestart,

mede als opvolger van het overleg in het kader van het Nationaal

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (de voorloper van het Schone Lucht

Akkoord). Dit overleg leidt tot uitwisseling van best practices, gezamenlijke

projectaanpakken en een gemeenschappelijke opstelling naar het rijk (onder andere

ten aanzien van nog op te stellen subsidieregelingen). 

 

5. Hoe verhoudt deze samenwerking zich tot het SLA en het nog op te stellen

ambitiedocument op het gebied van milieu en gezondheid (Motie 847 Wijbenga) welke

straks bij de beleidsrijke begroting zal worden toegevoegd?

 

Antwoord

Het Schone Lucht Akkoord is het kader waarbinnen met – onder andere – gemeenten

wordt samengewerkt op het gebied van luchtkwaliteit en daarmee ook het kader voor

de genoemde samenwerking.  

Op 5 maart 2019 hebben GS de Verkenning Gezonde Leefomgeving aan u

toegezonden. Dit document vormt het door u genoemde ambitiedocument op het

gebied van milieu en gezondheid. De Verkenning Gezonde Leefomgeving benoemt

ook de rol van de provincie op het gebied van luchtkwaliteit; de genoemde

samenwerking is daarmee een van de reeds bestaande inspanningen vanuit de

provinciale rol op het gebied van luchtkwaliteit. Sinds de Verkenning Gezonde

Leefomgeving hebben GS weer vervolgstappen gezet, waaronder een apart hoofdstuk

in het coalitieakkoord – dat op dit moment wordt uitgewerkt in een samenhangend

programma – en concrete initiatieven zoals het Schone Lucht Akkoord.

 

6. Is GS bereid om ook verder te kijken naar nieuwe manieren om luchtkwaliteit te meten

en hierbij ook bewonerparticipatie te omarmen, bijvoorbeeld door een BurgerMeetNet?

 

Antwoord

GS vullen deze nieuwe manieren om luchtkwaliteit te meten reeds in. Zie hiervoor ook

de beantwoording op de voorgaande vragen.

Den Haag, 7 april 2020           

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

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


