
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 

3600 

 

Onderwerp 

Meten van luchtkwaliteit in Zuid-Holland 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van 

Provinciale Staten L.J.M.W. Neijenhuis (D66), d.d. 11 maart 2020, bij mij 

de volgende vragen heeft ingediend: 

 

 

Toelichting 

 

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? 

 

2. Is GS bekend met de luchtkwaliteit metingen die worden uitgevoerd door de 

gemeenten binnen onze provincie?  

 

 In antwoorden op schriftelijke vragen over schone lucht in verschillende gemeenten 

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

overleg.  

 

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

luchtkwaliteit?  

 

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

hierin geboekt?  

 

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? 

 

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? 
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Den Haag, 11 maart 2020           

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

drs. J. Smit 

 

 

 


