
Vragen nr. 86 
 
Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 
 
Haarlem, 19 november 2013 
 
Vragen van de heer ing. G. Massom MPA (PvdA), inzake luchtkwaliteit op de 
ring A10 west. 
 
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor 
de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, 
dat op 24 oktober 2013 door het lid van Provinciale Staten, de heer ing. G. 
Massom MPA (PvdA), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn 
ingekomen. 
  
Inleiding: 
 
Op dinsdag 15 oktober jl. namen wij kennis van het bericht ‘Uitstoot A13 
Rotterdam fors gestegen’1. In dit artikel lazen wij het volgende: ‘De uitstoot 
van schadelijke stoffen op de A13 bij de Rotterdamse wijk Overschie is fors 
toegenomen. Dat blijkt uit metingen van de Dienst Centraal Milieubeheer 
Rijnmond (DCMR). Er mocht op dit stuk snelweg altijd 80 kilometer worden 
gereden, maar juli vorig jaar is de maximumsnelheid verhoogd naar 100 km. 
Volgens de DCMR is gebleken dat de uitstoot 2,5 keer zo veel is gestegen als 
was voorzien in de oorspronkelijke berekeningen.’ Deze hogere uitstoot 
levert volgens de DCMR aanzienlijke risico’s op voor de volksgezondheid. 
 
Sinds 2 juli 2012 is ook de snelheid op de Amsterdamse ring A10 West 
verhoogd van 80 km/u naar 100 km/u. De PvdA Statenfractie heeft destijds 
vragen gesteld aan uw college over de effecten van deze snelheidsverhoging 
op de luchtkwaliteit boven Amsterdam. Want hoewel de Minister van mening 
is, zich hierbij baserend op een rapport van Rijkswaterstaat d.d. november 
2011, dat de emissies op het traject ondanks de snelheidsverhoging binnen 
de Europese normen voor luchtkwaliteit blijven waar Nederland in 2015 aan 
moet voldoen, neemt dit niet weg dat de luchtkwaliteit boven Amsterdam als 
geheel niet aan de normen voldoet. In dit licht leek een snelheidsverhoging 
destijds - en nog steeds - zeer onverstanding. 
 
Nu blijkt dat de snelheidsverhoging in Rotterdam heeft geleid tot een hogere 
uitstoot dan van tevoren was voorzien, willen wij het college het volgende 
vragen: 
 
Vragen: 
 
1 Zijn er onlangs op het traject ring A10 West metingen gedaan naar de 

effecten van de snelheidsverhoging? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst? 

                                                           
1 http://nos.nl/artikel/562549-uitstoot-a13-rdam-fors-gestegen.html  

http://nos.nl/artikel/562549-uitstoot-a13-rdam-fors-gestegen.html


2 Minister Schultz stelt in een reactie op het onderzoek in Rotterdam dat 
‘het RIVM voortdurend controleert’. Betekent dit dat het RIVM een 
actueel beeld heeft van de luchtkwaliteit boven de ring A10 West, en is 
dit beeld bij uw college bekend?  

3 Bent u met de PvdA van mening dat de verslechterde luchtkwaliteit 
boven de ring A13 bij Overschie op zijn minst zorgen baart met 
betrekking tot de luchtkwaliteit boven de ring A10 West?  

4 Worden er in de gemeente Amsterdam voldoende maatregelen genomen 
om luchtvervuiling tegen te gaan, met als doel om in 2015 aan de EU-
norm te kunnen voldoen? En welke bijdrage levert de provincie hieraan?  

5 Bent u bereid om uw zorgen hierover uit te spreken binnen het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), waar mogelijk 
samen met de gemeente Amsterdam? 

 
Ons antwoord aan Provinciale Staten luidt als volgt: 
 
Vraag 1 
Zijn er onlangs op het traject ring A10 West metingen gedaan naar de 
effecten van de snelheidsverhoging? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst? 
 
Antwoord 1 
Ja. Over de uitkomst van de metingen is door de GGD Amsterdam een 
rapport opgesteld, onder andere ten behoeve van de rechtszaak over de 
snelheidsverhoging die de gemeente Amsterdam heeft aangespannen tegen 
het ministerie van I&M. De zitting is gepland op 29 november 2013. 
Genoemd rapport is nog niet openbaar.  
 
Vraag 2 
Minister Schultz stelt in een reactie op het onderzoek in Rotterdam dat ‘het 
RIVM voortdurend controleert’. Betekent dit dat het RIVM een actueel beeld 
heeft van de luchtkwaliteit boven de ring A10 West, en is dit beeld bij uw 
college bekend?  
 
Antwoord 2  
Het is ons college niet bekend of minister Schultz impliceert dat het RIVM een 
actueel beeld heeft van de luchtkwaliteit boven de ring A10 West. Wel is het 
ons college bekend dat het RIVM permanent de luchtkwaliteit in Nederland 
monitort, op basis van modellen die worden geijkt aan 
luchtkwaliteitsmetingen. 
 
Vraag 3 
Bent u met de PvdA van mening dat de verslechterde luchtkwaliteit boven de 
ring A13 bij Overschie op zijn minst zorgen baart met betrekking tot de 
luchtkwaliteit boven de ring A10 West?  
 
Antwoord 3  
Op dit moment kan ons college nog niet beoordelen wat de effecten zijn van 
de snelheidsverhoging op de luchtkwaliteit boven de A10 West. De eerste 



conclusies kunnen pas worden getrokken als het in de beantwoording van 
vraag 1 genoemde onderzoek openbaar wordt gemaakt.    
 
Vraag 4 
Worden er in de gemeente Amsterdam voldoende maatregelen genomen om 
luchtvervuiling tegen te gaan, met als doel om in 2015 aan de EU-norm te 
kunnen voldoen? En welke bijdrage levert de provincie hieraan?  
 
Antwoord 4 
De gemeente Amsterdam voert de binnen het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) afgesproken maatregelen uit. 
Onlangs is er 8 mln. uit de vierde tranche van het NSL aan de gemeente 
Amsterdam ter beschikking is gesteld. Het is aan de gemeenteraad van 
Amsterdam om te beoordelen of er voldoende maatregelen worden genomen 
om luchtvervuiling tegen te gaan. 
De Provincie Noord-Holland coördineert het zogenaamde Regionaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel, onderdeel van het 
NSL. 
 
Vraag 5 
Bent u bereid om uw zorgen hierover uit te spreken binnen het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), waar mogelijk samen met de 
gemeente Amsterdam? 
 
Antwoord 5 
Nee, het betreft hier een kwestie tussen twee van onze partners binnen het 
NSL, het ministerie van I&M en de gemeente Amsterdam. 


