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Vraag 1a.
Het college van GS heeft, ondersteund door de landelijke overheid, een zeer uitgebreid luchtonderzoek
aangekondigd rond Nederweert en resultaten kunnen wellicht ook bruikbaar zijn voor andere regio’s. Uit
dit onderzoek zullen harde cijfers omtrent luchtvervuiling naar boven komen die getoetst kunnen worden
aan de normen die overheden aan de luchtkwaliteit stellen. Dit onderzoek start naar verwachting uiterlijk
begin volgend jaar. De gedeputeerde gaat, op mijn verzoek onlangs in PS gedaan, een tijdschema
opstellen zodat we inzicht krijgen wanneer wat gedaan wordt en wanneer resultaten te verwachten zijn.
Antwoord.
Er zijn in Limburg gebieden waar fijnstof een probleem vormt. Door de intensieve veeteelt komen hier nog
overschrijdingen van de Europese norm voor PM10 voor.
In de zomer van 2016 is het onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO) gepresenteerd
door onderzoekers van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR (CVI en WLR) en NIVEL.
Dit onderzoek was gebaseerd op patiëntgegevens, vragenlijsten en steekproeven onder de bevolking.
Doel was meer duidelijkheid te verkrijgen over mogelijke gezondheidseffecten van de veehouderij op de
gezondheid van omwonenden, vooral voor infectieziekten en luchtwegaandoeningen in relatie tot
luchtverontreiniging (zoals fijnstof en endotoxine).
De Provincie Brabant en IRAS werken nu aan een vervolg van dit VGO onderzoek, dat zich richt op het
meten van fijnstof, endotoxine en ammoniak rondom intensieve veehouderijen. Het gaat om
fundamenteel onderzoek, gericht op het invullen van kennishiaten.
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De Provincie Limburg heeft tijdelijk (in een samenwerking met het Waalse ISSEP) de mogelijkheid om
enkele ultra-fijn stof meetcampagnes in te zetten.
De heer Prevoo heeft in overleg met de universiteit Utrecht (IRAS) een ultra fijnstof meetcampagne ter
beschikking gesteld om de relatie ultra fijnstof, ammoniak en intensieve veeteelt te onderzoeken.
Dit vooruitlopend en aanvullend op de Brabantse onderzoeken. Ook dit onderzoek is fundamenteel
onderzoek: met dit onderzoek willen wij nader onderbouwen dat de ammoniak die vrijkomt via het mest
uitrijden uiteindelijk omgezet wordt tot fijnstof en daarmee tot de helft van de fijnstof concentraties in
Europa veroorzaakt. Tot nu werd vooral de industrie en verkeer als fijnstof veroorzaker aangesproken,
zoals gebleken is uit onderzoek van de Europese Unie1 2.
Het tijdschema van de meetcampagne is afhankelijk van het mest uitrijden. Dat wil zeggen vroege
voorjaar, vanaf februari als er geen vorst meer is, of in september als de mest depots leeg moeten voor
de winter.
Vraag 1b.
Bent u bereid om, aan de hand van de resultaten van dit onderzoek indien daar aanleiding toe is, over te
gaan tot het nemen van initiatieven die tot maatregelen voor het verminderen van (ultra)fijnstof leiden?
Antwoord.
Eind november 2016 zijn door de EU nieuwe nationale plafonds voor luchtverontreiniging vastgesteld,
onder andere voor fijnstof. Wij moeten daarmee, nationaal, “aan de bak”.
Wij zien ondersteuning van fundamenteel onderzoek als een aanvulling op het nieuwe vastgestelde
beleid als middel om grote stappen te kunnen maken in fijnstof reductie.
Wij zijn echter niet bereid tot fijnstof reductie in afwijking van nationaal beleid. Het ondersteunen van
(fundamenteel) onderzoek als aanjager van nut-en noodzaak discussies zien wij ook als belangrijke
maatregel in deze.
Indien het onderzoek hiertoe aanleiding geeft zullen wij bezien of wij verdere initiatieven nemen die leiden
tot oplossingen of maatregelen.
Vraag 1c.
Bent u bereid om ons op de hoogte te houden van de onderzoeksresultaten en nieuwe landelijke en
Europese overheidsmaatregelen op het gebied van luchtverontreiniging?
Antwoord.
3
Daartoe zijn wij bereid. Daartoe wordt de provinciale luchtkwaliteitspagina uitgebreid met een pagina,
echter beperkt tot eigen publicaties en voor de provincie relevante beleidsontwikkelingen.

1

http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/review/Facts%20and%20figures%20agriculture%20under%20the%20NEC.pdf

2

http://www.luchtkwaliteit-limburg.nl
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Vraag 2a.
Tijdens de expertisemeeting luchtkwaliteit op 11 april waren enkele burgerinitiatieven (zoals Klaor Loch,
Milieufront Eijsden, Behoud de Parel e.a.) en verontruste burgers aanwezig. De deskundigen hebben
onze burgers veel waardevolle informatie verschaft waardoor ze een beter beeld hebben gekregen
omtrent de problemen van luchtverontreiniging waaronder fijnstof en de daaruit voortvloeiende
gezondheidsproblemen. Reacties die bij mij terecht gekomen zijn gaven blijk van grote waardering. Een
andere activiteit van de gedeputeerde was een informatiemiddag op vrijdag 23 september waar we op de
hoogte zijn gebracht over de monitoring en handhaving van verschillende vormen van geluidhinder en
luchtvervuiling. Hier konden statenleden een helder beeld krijgen van de monitoringsmogelijkheden op
provinciaal niveau. Limburgers maken zich niet alleen zorgen om hun gezondheid i.v.m. luchtvervuiling
maar ze blijken nauwelijks te weten wat de provincie al onderneemt op het gebied van onderzoek,
monitoring en handhaving.
Bent u bereid om een soortgelijke informatiemiddag als op 23 september ook te houden voor alle
deelnemers van de expertisemeeting en andere burgers waardoor ook zij geïnformeerd worden over wat
de provincie al voor haar burgers doet?
Antwoord.
Daartoe zijn wij bereid, nadere informatie over datum en locatie volgt op de provinciale site.
Vraag 2b.
Bent u bereid om op de website van de provincie een pagina vrij te maken waarop Limburgers continu op
de hoogte gehouden worden omtrent luchtverontreiniging, activiteiten die de provincie onderneemt en
regelgeving op alle bestuursniveaus?
Antwoord.
Ja, zie antwoord op de vorige vraag.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

2017/4843
3

PROVINCIALE STATEN LIMBURG
Postadres Statenfractie SP Limburg - Postbus 5700 - 6202 MA Maastricht Website www.limburg.sp.nl E-mail limburg@sp.nl

Aan het College van Gedeputeerde Staten
Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Maastricht, 24 november 2016
Betreft: Schriftelijke vragen over mogelijkheden vermindering ultrafijnstof en
informatieverstrekking.
Geacht college,
Op 11 april heb ik een expertmeeting over fijnstof geregeld. Op 23 september hebben we
kennis kunnen maken met de afdeling die zich bezig houdt met luchtverontreiniging en hun
activiteiten.
De resultaten van de expertisemeeting heel kort samengevat:
- Fijnstof, vooral ultrafijnstof, vormt in sommige delen van onze provincie een ernstige
bedreiging voor de volksgezondheid.
- Fijnstof kent verschillende oorzaken waaronder verkeer over de weg en in de lucht,
veeteelt, maar ook industrie.
- Vanuit milieukundig en medisch oogpunt wordt het wenselijk geacht om de normen voor
o.a. (ultra)fijnstof omlaag te brengen omdat de schade aan de volksgezondheid groter lijkt te
zijn dan voorheen gedacht.
- De provincie heeft verschillende instrumenten om te komen tot verlaging van
luchtverontreiniging, waaronder fijnstof.
Om te komen tot maatregelen zullen deze wel onderbouwd dienen te zijn met harde cijfers
over de hoeveelheid (ultra)fijnstof en de feitelijke oorzaken, anders vinden maatregelen
mogelijk geen (juridisch) houdbare basis.
Onlangs heeft het RIVM wederom onderzoekgegevens vrijgegeven omtrent de ernstige
schade die (ultra)fijnstof kan aanrichten aan de volksgezondheid en het welzijn van mensen
met zwakke longen. Niet als belangrijkste reden maar wel noemenswaardig zijn de hoge
kosten die hierdoor gemaakt worden ten laste van het budget voor de volksgezondheid.
Vragen omtrent het vervolg:
1. Het college van GS heeft, ondersteund door de landelijke overheid, een zeer uitgebreid
luchtonderzoek aangekondigd rond Nederweert en resultaten kunnen wellicht ook bruikbaar
zijn voor andere regio’s. Uit dit onderzoek zullen harde cijfers omtrent luchtvervuiling naar
boven komen die getoetst kunnen worden aan de normen die overheden aan de
luchtkwaliteit stellen. Dit onderzoek start naar verwachting uiterlijk begin volgend jaar. De
gedeputeerde gaat, op mijn verzoek onlangs in PS gedaan, een tijdschema opstellen zodat
we inzicht krijgen wanneer wat gedaan wordt en wanneer resultaten te verwachten zijn.
- Bent u bereid om, aan de hand van de resultaten van dit onderzoek indien daar aanleiding
toe is, over te gaan tot het nemen van initiatieven die tot maatregelen voor het verminderen
van (ultra)fijnstof leiden?
- Bent u bereid om ons op de hoogte te houden van de onderzoeksresultaten en nieuwe
landelijke en Europese overheidsmaatregelen op het gebied van luchtverontreiniging?
2. Tijdens de expertisemeeting op 11 april waren enkele burgerinitiatieven (zoals Klaor Loch,
Milieufront Eijsden, Behoud de Parel e.a.) en verontruste burgers aanwezig. De deskundigen
hebben onze burgers veel waardevolle informatie verschaft waardoor ze een beter beeld
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hebben gekregen omtrent de problemen van luchtverontreiniging waaronder fijnstof en de
daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen. Reacties die bij mij terecht gekomen zijn
gaven blijk van grote waardering. Een andere activiteit van de gedeputeerde was een
informatiemiddag op vrijdag 23 september waar we op de hoogte zijn gebracht over de
monitoring en handhaving van verschillende vormen van geluidhinder en luchtvervuiling. Hier
konden statenleden een helder beeld krijgen van de monitoringsmogelijkheden op provinciaal
niveau. Limburgers maken zich niet alleen zorgen om hun gezondheid i.v.m. luchtvervuiling
maar ze blijken nauwelijks te weten wat de provincie al onderneemt op het gebied van
onderzoek, monitoring en handhaving.
- Bent u bereid om een soortgelijke informatiemiddag als op 23 september ook te houden
voor alle deelnemers van de expertisemeeting en andere burgers waardoor ook zij
geïnformeerd worden over wat de provincie al voor haar burgers doet?
- Bent u bereid om op de website van de provincie een pagina vrij te maken waarop
Limburgers continu op de hoogte gehouden worden omtrent luchtverontreiniging, activiteiten
die de provincie onderneemt en regelgeving op alle bestuursniveaus?
Wij rekenen op beantwoording van de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de SP Statenfractie met groet,
Peter Visser

