
 

 

 

 
Geacht College, 
 
Op 24 oktober van dit jaar hebben wij vragen gesteld inzake de luchtkwaliteit op de Ring A10 West. Deze vragen 
zijn op 19 november beantwoord. De antwoorden van GS geven ons aanleiding tot het stellen van enkele 
aanvullende vragen, die wij het College van Gedeputeerde Staten in overeenstemming met artikel 45 van het 
Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van Provinciale Staten willen voorleggen: 
 

1. In antwoord op de vraag of er onlangs metingen zijn gedaan naar het effect van de op 1 juli 2012 
ingevoerde snelheidsverhoging op de Ring A10 West (van 80 km/u naar 100 km/u) geeft het college aan 
dat de GGD Amsterdam onlangs metingen heeft verricht, maar dat de resultaten daarvan nog niet 
openbaar zijn en het college derhalve nog geen oordeel kan vellen over de huidige luchtkwaliteit boven 
de Ring A10 West. Op internet is het hier door het college bedoelde GGD-rapport echter gewoon te 
vinden, als bijlage bij de op 18 november beantwoorde schriftelijke vragen die op 15 oktober j.l. zijn 
ingediend door leden van de Amsterdamse gemeenteraad

1
. De conclusies van het GGD-rapport luiden als 

volgt: ‘Terwijl elders in de stad de concentraties PM10 en NO2 daalden, blijkt op basis van metingen dat de 
snelheidsverhoging heeft geleid tot een toename van 0.4 μg/m3 fijnstof. Dit is bovendien meer dan de 
toename van 0.1 μg/m3 die het ministerie van I&M op een representatief toetspunt verwachtte. Voor 
stikstofdioxide is de op basis van metingen vastgestelde toename 3.8 μg/m3 waar het ministerie 0.8 
μg/m3 verwachtte. Voor het juridisch zeer relevante NO2 betekent de snelheidsverhoging een stijging van 
7%.’  Met andere woorden: uit het GGD-rapport blijkt dat het fors slechter gesteld is met de luchtkwaliteit 
als gevolg van de snelheidsverhoging dan minister Schultz vorig jaar beloofde.  
 
Vraag: 
Met inachtneming van het bovenstaande GGD-rapport, is het college met de PvdA van mening dat de 
verslechterde luchtkwaliteit boven de Ring A10 West zorgen baart en zo nee, welke conclusies trekt u dan 
op basis van het rapport? 

  
2. In antwoord op de vraag of er bereidheid is om binnen het NSL zorgen te uiten over de verslechterde 

luchtkwaliteit boven de Ring A10 West geeft het college aan dat die bereidheid niet bestaat. Volgens het 
college betreft het hier een zaak tussen Amsterdam en de minister. Noord-Holland werkt echter binnen 
het NSL samen met Flevoland, de Stadsregio Amsterdam en gemeenten in het Regionaal 
Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit Noordvleugel (RSLN). Samen met deze partijen en het ministerie 
van I&M gaat de provincie Noord-Holland het komende jaar de overgebleven knelpunten NO2 analyseren 
en aanpakken, zo is althans op de website van de provincie te lezen

2
. Vanaf januari 2015 moet er immers 

worden voldaan aan Europese normen voor NO2-concentratie.  
 
Vraag:  
Betitelt het college, gezien de uitkomsten van het GGD-onderzoek, de Ring A10 West als een NO2 
knelpunt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college met de PvdA van mening dat het tot de 
verantwoordelijkheid van de provincie behoort om, als onderdeel van en zelfs coordinator binnen het 
RSLN, de minister aan te spreken op de gevolgen van de snelheidsverhoging? Of u tenminste achter de 
gemeente Amsterdam te scharen in de rechtszaak die de gemeente is gestart tegen het ministerie van 
I&M? 

 
Namens de PvdA Statenfractie, 
 
Gohdar Massom 

                                                           
1 http://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/instrumenten-raad/schriftelijke_vragen/schriftelijke-
vragen-0/  
2
 http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Begroting-in-een-oogopslag/Milieu/Regionaal-

Samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit-Noordvleugel.htm  
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