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Betreft: Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

18 APR. 2078
Kenmerk

Geachte leden,

16676622/1667632/

Uw kenmerk

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van 7 7 april
201 8 van ons college ter kennis:
Het Regionaal Samenwerkingsprogramma (RSL) Noordvleugel is een
bouwsteen van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL) dat is opgezet om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. In
dit programma werken de Rijksoverheid en decentrale overheden
samen om te zorgen dat Nederland aan de Europese grenswaarden voor
fijn stof (PM1 0) en stikstofdioxide (NO2) voldoet. De monitoring van het
NSL is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de drie betrokken
overheidsniveaus: gemeenten, provincies en het Rijk. Het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat is opdrachtgever en eindverantwoordelijke.
Sinds 2010 werd u in deze tijd van het jaar geïnformeerd over de
voortgang van het RSL Noordvleugel. Dit jaar zal dat niet het geval zijn.
Eind dit jaar ontvangt u namelijk een eindrapportage.
De besteding en verantwoording van de projecten uit het RSL zijn
inmiddels afgerond en de samenwerkende decentrale overheden
hebben vorig jaar van de provincie de definitieve beschikking
ontvangen. Dit jaar zal de provincie de definitieve beschikking bij het
Rijk moeten aanvragen, zodat de NSL subsidie van het Rijk aan de
provincie vastgesteld kan worden. In april zal er daarom geen
voortgangsrapportage worden opgemaakt, maar er zal aan u later dit
jaar een eindrapportage worden aangeboden.
Het NSL van het Rijk heeft een doorlooptijd tot de in werkingtreding van
de Omgevingswet. Dit programma blijft de doelstelling behouden om te
voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. Uit een
knelpuntenanalyse van het Rijk, die eind 201 7 is opgesteld, is gebleken
dat nog niet overal in Nederland wordt voldaan aan de wettelijke
grenswaarden. Het Rijk heeft samen met de betreffende decentrale
overheden gekeken naar mogelijke maatregelen om deze laatste
knelpunten op te lossen. Gezamenlijk hebben deze overheden een
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maatregelenpakket opgesteld dat ervoor moeten gaan zorgen dat
alsnog voldaan gaat worden aan de EU grenswaarden. Binnen de
provincie Noord-Holland is gemeente Amsterdam betrokken bij dit
proces. De maatregelen gaan deel uitmaken van het NSL. Het NSL is
hiertoe gewijzigd door het Rijk en ligt op dit moment ter inzage.
Daarnaast is het Rijk begin 201 8 gestart met een traject voor het
opstellen van een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit (het NAL). De
Rijksoverheid blijft namelijk verantwoordelijk voor het realiseren van
Europese doelstellingen op het terrein van luchtkwaliteit. Dit
programma zal zich gaan richten op een permanente verbetering van de
luchtkwaliteit en wordt in samenwerking met de decentrale overheden
opgesteld. Het zal naar verwachting begin 201 9 zijn afgerond.
Op 25juni 201 8 staat een technische briefing gepland voor P5 waarin u
over de actuele ontwikkelingen op het gebied van luchtkwaliteit wordt
g eïnfo rm ee rd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Bergkamp
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