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Geachte raadsleden,  

Tijdens de commissie Stad en Ruimte van 15 september jl. heb ik u toegezegd vóór de 
raadsvergadering een nadere interpretatie te geven hoe het college om wil gaan met aanbeveling 2 uit 
het Rekenkamer rapport Geen Vuiltje Aan De Lucht. Deze aanbeveling luidt: 
 
Verklein de kans op het niet behalen van de doelen van het luchtkwaliteitsbeleid door: 

• Rekening te houden met de onzekerheid van de berekende luchtkwaliteit door met een 
brandbreedte te werken. Concreet betekent dit extra maatregelen die moeten worden ingezet 
om de ondergrens van de bandbreedte te halen in plaats van de EU-grenswaarde voor 
stikstofdioxide. 

• De sturing op resultaten te verbeteren door het zicht op prestaties en resultaten te vergroten 
en het programmamanagement te versterken. 

 
In het collegeprogramma is de afspraak gemaakt de luchtkwaliteitsgrenswaarden te zien als 
minimumnormen. Daarmee geeft het college al aan deze norm slechts als het afgeleide te beschouwen 
van het achterliggende doel van het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Voor de zogenaamde 
bijna knelpuntlokaties wil ik de aanbeveling van de Rekenkamer in praktijk brengen, door per lokatie 
met een aanvullende pakket maatregelen te sturen op een NO2 streefwaarde van 38 µg/m3 in 2015 in 
plaats van 40,5 µg/m3.. Om deze forse reductie te bereiken, blijven maatregelen voor het verschonen 
van de bronnen en volumebeperkende maatregelen het meest kansrijk en effectief. Van bronbeleid 
profiteren bovendien ook grotere delen van de stad. De actieplannen voor goederen- en schoon 
vervoer, waarvan de kwantitatieve effecten nog niet zijn meegenomen in de 
luchtkwaliteitsberekeningen, zijn daar een voorbeeld van. Daarnaast wil ik, mede op basis van ervaring 
in andere steden, per knelpunt (zoals benoemd in de Monitoringrapportage 2010) extra maatregelen 
formuleren. Het rapport van Rekenkamer biedt daarvoor, door zijn brede (G4) aanpak, waardevolle 
aanknopingspunten 
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De maatregelen zetten we ook voort nadat de normen gehaald zijn om zo, conform het 
collegeprogramma, tot een verdere verbetering van de luchtkwaliteit te komen. Daarnaast blijven wij 
bij het Rijk de noodzaak van verdere bronmaatregelen benadrukken. Daarbij gaat het enerzijds om 
maatregelen van het Rijk zelf (prijsbeleid), anderzijds om het scheppen van voorwaarden, waardoor 
gemeenten zelf krachtige instrumenten in handen krijgen (bijvoorbeeld gedifferentieerde 
parkeertarieven).  
 
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Frits Lintmeijer 
 


