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Onderwerp

Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2020
Geachte Statenleden,
Bij deze bieden wij u de Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2020 aan. In de laatste jaren zijn
Provinciale Staten jaarlijks geïnformeerd over de luchtkwaliteit zoals dit was afgesproken aan het
begin van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2009. Dit programma
is inmiddels nagenoeg afgerond. Het blijft alleen formeel bestaan voor het realiseren van
ruimtelijke projecten tot aan het ingaan van de Omgevingswet. Gedeputeerde Staten kiezen
ervoor ook onder het Schone Lucht Akkoord Provinciale Staten actief te blijven informeren met
voortgangsrapportages luchtkwaliteit.
Op 1 8 december 2019 hebben Provinciale Staten besloten om de ambitie voor luchtkwaliteit aan
te scherpen (PZH-2019-710003195). De provinciale inzet is om de gezondheidsschade aan
mensen en natuur door luchtverontreiniging te beperken en daardoor bij te dragen aan een
gezonde woon- en leefomgeving. De basis van het provinciale luchtkwaliteitsbeleid is om in
samenwerking met andere partijen aan de wettelijke Europese luchtkwaliteitseisen te voldoen.
Daarnaast streeft de provincie naar het in 2030 behalen van de in 2019 geldende advieswaarden
van de World Health Organisation voor luchtkwaliteit, in samenwerking met andere partijen.
Op 17 december 2019 hebben Gedeputeerde Staten besloten om het nationale Schone Lucht
Akkoord te ondertekenen. U bent hierover op de hoogte gesteld met een brief (PZH-2019719537368). In januari 2020 heeft de provincie Zuid-Holland het Schone Lucht Akkoord getekend
samen met 36 gemeenten, 9 provincies en de Minister van Wonen en Milieu, mevrouw van
Veldhoven-van der Meer. De ambitie van het Schone Lucht Akkoord, het halveren van de
gezondheidseffecten door de luchtkwaliteit in Nederland, sluit nauw aan bij de provinciale ambitie
om in 2030 de WHO-advieswaarden voor de luchtkwaliteit te bereiken.
Net als in het NSL, zal ook in het Schone Lucht Akkoord worden gemonitord hoe de luchtkwaliteit
zich ontwikkelt en in hoeverre de maatregelen zijn uitgevoerd. Over de resultaten van de
monitoring zullen wij Provinciale Staten ook in de komende jaren informeren.
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De Voortgangsrapportage 2020 bevat gegevens uit de nationale monitoring van het NSL van
2018 en een vooruitblik naar 2030. Voor de monitoring leveren wegbeheerders jaarlijks
verkeersgegevens aan. Het RIVM berekent hieruit de luchtkwaliteit op 90.000 punten in ZuidHolland. Deze resultaten zijn in de Voortgangsrapportage verwerkt tot kaarten.
Verder vindt u in de rapportage een samenvatting van de luchtkwaliteitsmetingen uit 2018 van de
DCMR en het RIVM en de trend van de laatste jaren.
Uit deze gegevens blijkt dat de luchtkwaliteit geleidelijk aan verbetert. Dit geldt zeker voor
stikstofdioxide waarvan de concentratie verder is afgenomen. Er zijn nog maar twee locaties in
Rotterdam waar de wettelijke grenswaarde wordt overschreden. Rotterdam neemt maatregelen
om dit probleem op te lossen.
Voor fijn stof zijn er geen overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden. Wel bestaan er
strengere WHO-advieswaarden waaraan nog niet wordt voldaan.
De fijn stof concentratie in 2018 is niet gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. De
belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk de lange droge zomer van 2018. Over meerdere jaren is er
echter wel sprake van een dalende trend.
Verder worden in deze Voortgangsrapportage de maatregelen genoemd die de provincie zelf
neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit zijn de maatregelen die we hebben ingediend bij het
Rijk voor het Schone Lucht Akkoord, aangevuld met algemene verplichtingen uit dit akkoord. Bij
elke volgende rapportage zult u worden geïnformeerd over de stand van zaken rond de uitvoering
van deze maatregelen. Veel van deze maatregelen zijn al lopend beleid dat we in de komende
jaren zullen voortzetten.
De projecten richten zich op uiteenlopende onderwerpen, zoals duurzame scheepvaart, mobiliteit
(zoals inzet van zero-emissie bussen), emissies van inrichtingen, houtstook, participatie en
ondersteuning aan gemeenten.
Eenmalig bevat de Voortgangsrapportage luchtkwaliteit dit jaar aanvullende informatie naar
aanleiding van een toezegging bij de bespreking in Provinciale Staten van de Lange Termijn
Agenda van het Omgevingsbeleid. Het gaat om een antwoord op vragen over ozon en
vervuilende stoffen die zijn ingediend in de inspraak van het Omgevingsbeleid. Wij geven in de
Voortgangsrapportage aan wat we reeds doen om de ozonconcentratie laag te houden.
Daarnaast laten we zien dat het instellen van aanvullende grenswaarden voor andere vervuilende
stoffen geen of zeer beperkte meerwaarde oplevert.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
,secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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