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Afdoening motie inzicht in kosteneffectiviteit van maatregelen
(rv17.2012/2)

In de gemeenteraadsvergadering van 29 maart 2012 heeft de gemeenteraad bij de bespreking van de
“Luchtkwaliteit in de stad” (rv 17; RIS 181258) de volgende motie van de raadsleden de heren
T.U. Dander, I.D. Sepers, I. Gülsen en mevrouw J.S. Rambaran aangenomen.
Overwegende dat:
• de Rekenkamer Den Haag constateert dat: “In de beschrijving van de meeste maatregelen staat
informatie over tijd en geld. Een kosten-baten-analyse is niet gemaakt”. (pagina 32, feitenrapport
Luchtkwaliteit in de stad) en “In het actieplan wordt beperkt ingegaan op de aard van het probleem
(analyse) en de onderbouwing van de maatregelenselectie (waarom deze selectie)” (pagina 38 van
het feitenrapport);
• deze bevindingen onverkort op het voorliggende actieplan van toepassing zijn;
• dat het om een programma met een totaal budget van 98 miljoen euro gaat.
Van mening dat:
• een kosten-baten-analyse per maatregel als hulpmiddel bij de politieke besluitvorming wenselijk
is;
• de uitvoering van de nu voorgelegde maatregelen daar echter niet op kan wachten aangezien de
peildatum van 1 januari 2015 waarop aan de Europese luchtkwaliteitsnorm moet worden voldaan
snel nadert;
• bij een volgende actualisatie van het maatregelenpakket inzicht in kosten en baten (effecten) een
rol moet kunnen spelen in afweging en besluitvorming.
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Roept het college op:
• om bij het volgende actieplan verdere stappen gezet te hebben om, waar mogelijk, per maatregel
inzichtelijk te maken wat voor de stad als geheel de jaarlijkse reductie is van de uitstoot NO2,
fijnstof en indien van toepassing ook CO2 (met het oog op de doelstelling Den Haag
klimaatneutraal in 2040), zowel in absolute zin (aantal ton reductie), als per geïnvesteerde euro
(aantal ton reductie per euro);
• om daarnaast, waar mogelijk, zoveel mogelijk per maatregel inzichtelijk te maken wat het effect is
op de Haagse (bijna-)knelpunten.
Ter afdoening van deze motie berichten wij u het volgende.
Bij een volgend actieplan betreffende luchtkwaliteit of een andere gelegenheid waarbij een herziening
plaatsvindt van het maatregelenpakket, zal voor zover mogelijk inzichtelijk worden gemaakt wat de
reductie van de uitstoot van NO2, fijnstof en CO2 is, zowel in absolute zin als in verhouding tot de
kosten, en wat het effect op de Haagse (bijna) knelpunten is.
Het college stelt de raad voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram

J.J. van Aartsen

