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Voorstel van het presidium naar aanleiding van het rekenkameronderzoek  
‘Luchtkwaliteit in de stad’. 
 
Op 20 juni 2011 heeft de rekenkamer het onderzoek ‘Luchtkwaliteit in de stad’ aan de raad aangebo-
den (RIS 180572A). Het onderzoeksrapport mondt uit in een aantal aanbevelingen aan de raad. 
 
Het presidium heeft het onderzoeksrapport voorgelegd aan de raadscommissie Leefomgeving.  
 
Het college heeft met rm 69 (RIS 247397) een advies opgesteld ter voorbereiding van de behandeling 
van het rapport en een voorstel gedaan voor een dictum.  
 
Gezien het vorenstaande stelt het presidium de raad voor het volgende besluit te nemen: 
 
De raad van de gemeente Den Haag, 
 
Gezien het voorstel van het presidium d.d. 20 maart 2012, 
  
Gelet op artikel 185, tweede lid van de Gemeentewet, 
 
Gelet op het rapport van de rekenkamer ‘Luchtkwaliteit in de stad’ d.d. 20 juni 2011, 
 
Gelet op raadsmededeling 69 d.d. 15 maart 2012 (RIS 247397),  
 
* Besluit: 
I.  in te stemmen met de wijze waarop de GGD betrokken wordt bij het opstellen en uitvoeren 

van het beleid, de monitoring daarvan en de communicatie, met daarbij de specifieke aandacht 
die geschonken wordt aan gevoelige groepen en relevante indicatoren voor het weergeven van 
de relatie luchtkwaliteit en gezondheid, zoals aangeven de Actualisatie maatregelenpakket en 
de Voortgangsrapportage 2011. 

 
II.  in te stemmen met de wijze waarop de Monitoringtool rekening houdt met onzekerheden in 

externe ontwikkelingen, op de wijze zoals is aangegeven in de Voortgangsrapportage 2011. 
 

III.  in te stemmen met het hanteren van een bandbreedte van 2 µg/m3 voor de grenswaarden NO2 
bij het uitvoeren van maatregelen uit de Actualisatie maatregelenpakket, waardoor ook 
maatregelen worden genomen op bijna-knelpunten en meer zekerheid wordt verkregen dat in 
2015 overal de grenswaarden worden gehaald. 
 

IV.  het college te verzoeken nog in 2012 een onderzoek te overleggen naar een optimaal 
meetsysteem, waarbij ook het meten van roet en dergelijke wordt overwogen, en inzicht wordt 
geboden in de nauwkeurigheid van voorgestelde meetsystemen, in verhouding tot de 
nauwkeurigheid van de landelijke Monitoringstool. 
 

*V.  in te stemmen met het maatregelenpakket zoals deze in de Actualisatie maatregelenpakket is 
aangepast - met dien verstande dat het verplanten van bomen als reservemaatregel voor  
knelpunten wordt geschrapt -  en waarover in de Voortgangsrapportage 2011 is gerappor-
teerd en het college te verzoeken volgende voortgangrapportages op dezelfde wijze op te stel-
len. 

 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 maart 2012. 
 
 
De griffier.    De voorzitter. 
 
* geamendeerd in de raadsvergadering van 29 maart 2012. 


