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Kenmerk
Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college zenden wij u het volgende toe:

1127847/1127855

Uw kenmerk

In onze vergadering van 2 oktober 201 8 hebben wij de rapportages
over de luchtkwaliteitsmetingen in Noord-Holland voor de regio’s
I]mond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de
Haarlemmermeer in 201 7, vastgesteld. Met deze brief en de
bijgevoegde samenvatting informeren wij u over de resultaten van deze
rapportages.
De Provincie Noord-Holland meet in de genoemde regio’s op meerdere
locaties de luchtkwaliteit, dit is in aanvulling op het Landelijk Meetnet
Luchtkwaliteit van het RIVM. De reden hiervoor is dat het landelijke
meetnet niet voldoende informatie geeft over de specifieke
luchtkwaliteits-aspecten in deze regio’s. De resultaten van de metingen
worden eens per jaar gerapporteerd en beschikbaar gesteld aan
belangstellenden.
In de ljmond vinden de metingen plaats in samenwerking met Tata Steel
(meetpunt Bosweg) en de Omgevingsdienst ljmond (meetpunt
Reyndersweg en Staalstraat). In Westpoort vinden de metingen plaats in
samenwerking met de Haven van Amsterdam en de gemeente Zaanstad,
waarbij de Haven van Amsterdam als opdrachtgever fungeert. De
provincie Noord-Holland participeert door het verstrekken van een
financiële bijdrage voor twee meetlocaties (Hoogtij en Spaarnwoude) en
de exploitatie van één provinciale meetlocatie (Hemkade).
In de aangenomen Motie Omgevingswaarden, van 9 oktober 201 7, en
het door u vastgestelde Koersdocument van de Omgevingsvisie van 1 8
december 201 7, is aangegeven dat de provincie wil streven naar de
advieswaarden van de World Health Organization (WHO) in 2050. In de
GS vergaderin9 van 18juni 2078 is de Ontwerp-Omgevingsvisie
vrijgegeven voor de inspraak met als hoofdambitie ‘Balans tussen
economische groei en leefbaarheid’. Hierbij is voor de
leefomgevingskwaliteit als randvoorwaarde meegegeven: garantie
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Haarlemmermeer
In 201 7 wordt op iedere meetlocatie in de Haarlemmermeer voldaan
aan de wettelijke grenswaarden voor N02, CO, 03, PM1 0 en PM2.5. De
PM1 0 en PM2.5 concentraties in 201 7 voldoen niet op alle locaties aan
de gezondheidskundige advieswaarden van de WHO. De gemeten
concentraties NO2 voldoen daar wel aan.
Ten opzichte van 2016 zijn in 201 7 de meeste jaargemiddelde
concentraties gedaald. Uitzondering hierop is de PM1 0 concentratie in
Badhoevedorp en Hoofddorp, de PM2.5 concentratie in Spaarnwoude en
de N02 concentratie in Badhoevedorp, daar zijn ten opzichte van 201 6
stijgingen in 201 7 zijn gemeten.
Een lange termijn trendanalyse van 2009 tot en met 201 7 laat zien dat
alle gemeten concentraties luchtverontreiniging significant dalen.
Uitzondering hierop is de daling van de concentraties NO, deze daling
is niet significant.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

/vi n cie secretaris

R.M Bergkamp
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