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Fijnstofnorm wordt wel gehaald, desondanks gezondheidsrisico
Den Haag voldoet in 2015 naar verwachting niet overal aan luchtkwaliteitsnormen
In 2015 zal de luchtkwaliteit in Den Haag wat betreft de uitstoot van stikstofdioxide naar
verwachting niet overal aan de Europese norm voldoen. Dit kan leiden tot negatieve
consequenties voor de volksgezondheid. De gemeente voldoet wel aan de Europese norm voor
fijnstof. Desondanks kan er bij bewoners en bezoekers toch gezondheidsschade optreden omdat
ook uitstoot onder de Europese norm schadelijk kan zijn.
Dit constateert de Rekenkamer Den Haag in het rapport ‘Luchtkwaliteit in de stad’, dat op 21 juni is
gepresenteerd. Het onderzoek is gedaan in nauwe samenwerking met de Rekenkamers van
Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.
De Rekenkamer Den Haag beveelt de gemeente Den Haag aan na te denken over welk
gezondheidsniveau zij precies voor haar burgers wil waarborgen, welke uitstootnormen daar bij horen
en welk beleid en financiële middelen zij daar voor in wil zetten.
Algemene doelstelling luchtkwaliteit beperkt ingevuld
De gemeente Den Haag heeft als algemene doelstelling voor luchtkwaliteit:‘het waarborgen van de
gezondheid van bewoners en bezoekers van de stad’.
In de praktijk komt dit neer op ‘het voldoen aan de Europese maximum uitstootnormen voor
stikstofdioxide en fijnstof’. Ook als hieraan wordt voldaan kan echter nog wel sprake zijn van
blootstelling aan stikstofdioxide en fijnstof met negatieve consequenties voor de volksgezondheid. De
rekenkamer oordeelt dat de gemeente de algemene gezondheidsdoelstelling daarmee beperkt invult.
Bij het verkeerscirculatieplan heeft de gemeente wel meer aandacht aan gezondheidseffecten van
luchtkwaliteit gegeven. De rekenkamer vindt dit een goed voorbeeld van een bredere benadering.
Resultaat luchtkwaliteitsbeleid kent onzekerheden
De Rekenkamer Den Haag constateert dat de gemeente in algemene zin de onzekerheden rondom
luchtkwaliteitsbeleid wel benoemt. Bij het presenteren van de voor 2015 berekende
stikstofdioxidewaarden laat de gemeente echter na te vermelden dat deze met onzekerheidsmarges van
15 tot 20 % omgeven zijn.
Ook bij de informatie over de uitvoering ziet de rekenkamer ruimte tot verbetering. Er is nog
onvoldoende zicht op de mate waarin het Actieplan Luchtkwaliteit volgens de planning wordt
uitgevoerd en resultaten worden behaald.
Bovendien wijst de Rekenkamer Den Haag erop dat de aandacht van zowel de raad als het college
voor de uitvoering van het luchtkwaliteitsbeleid aan het afnemen is.
Reactie gemeente Den Haag en nawoord Rekenkamer Den Haag
Het college stelt in zijn reactie dat het beleid zich wel richt op de volksgezondheid en dat de Europese
normen daar op zijn gebaseerd. Ook stelt het college te verwachten overal in Den Haag de normen
tijdig te halen. De rekenkamer herhaalt in het nawoord haar standpunt dat de Europese normen
maximale uitstootgrenzen zijn en dat een discussie over de gewenste uitstoot van schadelijke stoffen
vanuit het oogpunt van de volksgezondheid verder gaat dan alleen de Europese normen. Tot slot
plaatst de rekenkamer vraagtekens bij de verwachtingen van het college over het tijdig halen van de
normen. Een gedegen onderbouwing van deze verwachtingen ontbreekt vooralsnog naar het oordeel
van de rekenkamer.
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Op dinsdag 21 juni om 12:00 uur geeft de Rekenkamer Den Haag een toelichting op haar onderzoeksrapport in een
persconferentie in Nieuwspoort (zaal Wandelganger I). U bent welkom dit bij te wonen.
Voor vragen: Mirjam Swarte, secretaris van de Rekenkamer, telefoon (070) 353 8784 of 06 52485218.

