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Initiatiefvoorstel: Naar een schoner Noord-Holland – impulsen voor 
het provinciaal milieubeleid 
 
Inleiding 
 
De PvdA-Statenfractie constateert dat de provincie Noord-Holland op milieugebied veel in gang heeft 
gezegd. Niettemin is er meer nodig om daadwerkelijk het vergezicht van een duurzaam Noord-
Holland binnen bereik te brengen.  
 
Voor de goede orde: dit initiatiefvoorstel bevat geen nieuwe visie op het milieubeleid van de 
provincie. Wel bevat het concrete voorstellen om te komen tot een hogere milieuambitie van de 
provincie Noord-Holland. Gezien de landelijke taakstelling om de samenleving duurzamer te maken is 
dit hoogst urgent.  
 
In het initiatiefvoorstel staan concrete onderwerpen die de provincie, gemeenten, inwoners, 
bedrijven in Noord-Holland kunnen oppakken. Daarbij ligt het accent op zaken die nog in deze 
statenperiode aandacht kunnen krijgen. Sommige voorstellen zijn nieuw, andere bevatten suggesties 
om een tandje erbij te zetten. Uitvoering van de voorstellen vindt veelal plaats in overleg met 
gemeenten en maatschappelijke organisaties. In andere gevallen gaat het erom dat de provincie het 
Rijk aanspoort om stappen te nemen. In die zin sluiten de voorstellen goed aan bij de rol van de 
provincie als middenbestuur. 
 
Op milieugebied zijn we onmiskenbaar op de goede weg. Niettemin wachten ons nog veel 
uitdagingen. Met dit initiatief hoopt de PvdA-Statenfractie nieuwe energie te genereren om onze 
provincie nog schoner en duurzamer te maken. Het initiatiefvoorstel is de oogst van zaken die het 
afgelopen half jaar onder onze aandacht zijn gekomen, onder meer via onze contacten in de Noord-
Hollandse samenleving. 
 
Naar een betere luchtkwaliteit  
 
De luchtvervuiling in met name de IJmond en Amsterdam voldoet niet aan de normen. Recente 
verhoging van de snelheid op de rijkswegen draagt daar niet aan bij. Daarnaast is er een risico dat 
wanneer de economie weer aantrekt de lucht nog meer vervuild raakt. 
 
Vaststaat dat luchtkwaliteit in Noord-Holland niet aan de EU-normen voldoet. Met name zwevende 
deeltjes (PM), onder meer veroorzaakt door emissies van diesel gebruikende voertuigen, vormen een 
ernstig gezondheidsrisico. Daarnaast kan ozon (O3) in verband met de ademhaling 
gezondheidsproblemen veroorzaken. Stikstofdioxide (NO2) is verder een belangrijke oorzaak van 
eutrofiëring (buitensporige planten en algengroei in het water) en draagt bovendien bij tot de 
vorming van PM en O3.  
 
Terecht maken de bewoners in de IJmond, Amsterdam en in de omgeving van Schiphol zich dan ook 
zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid van de luchtverontreiniging van verkeer en grote 
bedrijven. Door de uitstoot van met name fijnstof en stikstofdioxide lopen zij een groter 
gezondheidsrisico dan gemiddeld. 
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Vlieggeluidshinder moet minder  
 
De geluidsoverlast van vliegtuigen zorgt voor veel hinder in bepaalde woongebieden. Mede door het 
gebrek aan merkbaar resultaat, zijn veel omwonenden ontevreden over de resultaten van de 
Alderstafel en het functioneren van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). 
 
De luchthaven Schiphol en de luchtvaartindustrie blijken zich deels niet te houden aan de afspraken 
gemaakt aan de Alderstafel. Daarom heeft de PvdA-fractie vorig jaar vier keer schriftelijke vragen 
gesteld aan Gedeputeerde Staten om meer aandacht te besteden aan de geluidsproblematiek, 
luchtkwaliteit en botsinggevaar. Tegelijkertijd onderstreept de PvdA-statenfractie het belang van de 
luchthaven voor de economie en werkgelegenheid. Daar staat tegenover dat Schiphol momenteel de 
ruimtelijke ontwikkeling van de regio op slot zet (zie advies cie. Vriesman).  
 
Onze aanpak gaat uit van evenwichtige benadering. De PvdA vindt dat de provincie een zwaardere 
stem moet krijgen bij de keuzes voor de ruimtelijke structuur van Schiphol in relatie tot de 
ontwikkeling van de regio. De provincie  moet meer in de melk te brokkelen krijgen  bij het Rijk en bij 
Schiphol als blijkt dat de afspraken niet worden nageleefd. De provincie moet de bewoners terzijde 
staan in hun strijd naar een betere leefomgeving.  
 
Roetmaat, voer ‘m in! 
 
Het meten van de luchtverontreiniging op hoog belaste en ongezonde plekken in verkeersrijke 
situaties is ingewikkeld en kostbaar. Invoering van de roetmaat biedt kansen voor een effectiever 
luchtkwaliteitsbeleid. 
 
Sinds kort is bekend dat roetconcentratiemeting (roetmaat) een goede indicator is voor het bepalen 
van de gezondheidseffecten van verkeersmaatregelen. Zo levert een roetmaat een beter beeld op 
van relatief hoog belaste en ongezonde plekken in verkeersrijke situaties dan huidige metingen. Ook 
biedt het instrument de mogelijkheid om gezondheidseffecten van verkeer en van andere bronnen 
beter mee te wegen en te verankeren in ruimtelijk beleid. Een beleidsverfijning richting een 
gezondheidseffectief roetreductieplan kan tot een aanmerkelijke afname van concentraties leiden en 
dus substantiële blootstellings- en gezondheidswinst opleveren. Kortom, er liggen kansen voor een 
effectiever luchtkwaliteitsbeleid.  
 
Deze nieuwe meetmethode is waarschijnlijk ook kosteneffectiever, omdat de aandacht zich richt op 
een specifiek onderdeel van fijnstof in plaats van op alle fracties. Van belang is om de mogelijkheden 
op dit gebied  goed te  volgen. Zo vindt er binnenkort een conferentie plaats over hoe beleidsmakers 
en bestuurders met de roetmaat om kunnen gaan. De Erasmus Universiteit en de GGD Rotterdam 
zullen daar hun onderzoeksresultaten presenteren. 
 
Schone bodem in de provincie 
 
Noord-Holland telt groot aantal locaties waar de grond zo ernstig is verontreinigd dat zij een 
bedreiging kan vormen voor bewoners of omwonenden. Daarvan zijn er 30 locaties met een risico 
voor de menselijke gezondheid (humaan risico).  
 
De PvdA vindt dat vervuilde terreinen met voorrang moeten worden aangepakt. Dit houdt in dat ze 
vóór 2015 moeten zijn gesaneerd.  
 
Kennisalliantie versterkt en versneld 
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Veel kennis en ervaring om te komen tot een duurzaam Noord-Holland wordt niet benut. Niet door 
onwil, maar door het langs elkaar heen werken van overheden, kennisinstellingen en 
milieuorganisaties. 
 
Besluit: 
 
Gedeputeerde Staten op te dragen op basis van het hierboven gestelde: 
 

1. Extra aandacht te besteden aan - en geld te vinden voor - een betere luchtkwaliteit in Noord-
Holland: 

 Door overdekking van steenkoolopslagplaatsen; 

 Door maatregelen te nemen om overlast van fijnstof bij het lichteren van 
schepen met bulkvervoer (kolen) tegen te gaan; 

 Door het realiseren van plekken met walstroom voor schepen bij Velsen; 
 

2. Bij te dragen aan de reductie van geluidshinder door: 

 Vast te houden aan de gemaakte afspraken aan de Alderstafel over 
geluidsreductie; 

 De experimenten met CDA (glijvlucht) benadering voort te zetten; 

 Vast te houden aan normen en het handhavingsstelsel (de vierde baan); 

 De inspraak en invloed van omwonenden op de Alderstafel te verbeteren; 

 De invloed van de provincie in SMASH te vergroten; 
 

3. Het gebruik van de roetmaat te stimuleren door: 

 De roetmaat in te voeren bij bouwplannen dichtbij wegen en bij de aanleg 
c.q. verbetering van infrastructuur nabij bewoond gebied;  

 Te onderzoeken of roet gemeten kan worden in het provinciale meetnet;  

 Het hanteren van de roetmaat te bevorderen bij het doorrekenen van 
gemeentelijke plannen; 

 
4. Humanitaire locaties aan te pakken door: 

 Risicovolle humane locaties met voorrang vóór 2015 te saneren; 
 

5. Bestaande kennis beter te benutten: 

 Door te komen tot een kennisalliantie met gemeenten, universiteiten, 
hogescholen en milieuorganisaties. Dit kan vorm krijgen door een kennispoot 
toe te voegen aan het Servicepunt Duurzame Energie; 

 
Namens de Statenfractie van de PvdA Noord-Holland, 
 
 
Gohdar Massom       

Statenlid        
 
 

 

 


