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Beantwoording toezeggingen met betrekking tot luchtkwaliteit en eventuele metingen van luchtkwaliteit in 
Woerden. 

Inleiding: 

In 2016 zijn twee toezeggingen gedaan door wethouder De Weger met betrekking tot luchtkwaliteit en 
eventuele metingen van luchtkwaliteit in Woerden, te weten: 

Toezegging 1: 
C 07-10-2016 Wethouder De Weger zegt toe de raad te informeren over de resultaten van metingen die 
mogelijk in gezamenlijkheid met Bodegraven-Reeuwijk, Stichtse Vecht en Utrecht uitgevoerd kunnen 
worden. 
Dit wordt uitgezocht met de betreffende gemeenten. Intussen wordt de raad in november via een RIB 
geïnformeerd overeen regionaal afgestemde brief aan de Minister over de snelheidsverhogingen. 

Toezegging 2 
17-11-2016 De heer Bakker ( W D ) stelt vragen over het recent verschenen RIVM-rapport over luchtkwaliteit 
in relatie tot de maximumsnelheid op snelwegen. Wethouder De Weger geeft aan dat het college zich blijft 
inzetten om de luchtkwaliteit en geluidsoverlast op de A12 te verbeteren respectievelijk tegen te gaan. 
Desgevraagd zegt hij toe om met een raadsinformatiebrief te komen over onder meer de ontwikkeling van 
de luchtkwaliteit binnen de stadsgrenzen. Vanwege de systematiek van het RIVM is het niet noodzakelijk 
en nuttig om eigen meetpunten in te stellen. 

Kernboodschap: 

Toezegging 1: 
De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Stichtse Vecht en Zeist voeren luchtkwaliteitsmetingen uit. Deze 
metingen verschillen per gemeente van insteek en doel. De resultaten van de metingen zijn nog niet voor 
alle gemeenten bekend. Hierover wordt contact onderhouden met de gemeenten. 

Als uit de resultaten van de andere gemeenten een sterke overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen of 
een sterke afwijking van de berekende luchtkwaliteit blijkt, dan wordt opnieuw naar de mogelijkheid van 
meten gekeken. Hierop wordt uiterlijk februari 2018 op teruggekomen, of eerder, als er eerder resultaten 
zijn. 



Toezegging 2: 
In november 2016 is het briefrapport "kans op overschrijding van wettelijke grenswaarden langs het 
hoofdwegennet na snelheidsverhogingen in 2016" gepubliceerd door het RIVM. Uit deze rapportage blijkt 
dat de verhoging van de maximumsnelheid in 2016 niet leidt tot overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen. 
In het RIVM-rapport is zijn alleen de gevolgen voor luchtkwaliteit berekend voor die delen van de snelweg 
waarbij in 2016 de maximum snelheid is verhoogd. Omdat de maximumsnelheid bij Woerden in 2015 (en 
niet in 2016) is verhoogd, is Woerden niet meegenomen in het RIVM-rapport. 

De luchtkwaliteit in Nederland (en dus ook in Woerden) wordt gemonitord in het NSL (Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). Als er een overschrijding van de normen ontstaat, dan worden 
vanuit het NSL maatregelen genomen om deze overschrijdingen ongedaan te maken. 
Vanuit de NSL zijn er geen overschrijdingen bij Woerden bekend. De berekende luchtkwaliteit vanuit de 
NSL-monitoring kan worden ingezien via www.nsl-monitoring.nl. Ook op de website van de ODRU 
(www.odru.nl. via "geoloket") kan de luchtkwaliteit in Woerden op straatniveau worden ingezien. 

Financiën: 

nvt 

Vervolg: 

Toezegging 1: 
Wanneer uit de resultaten van luchtkwaliteitsmetingen in andere gemeenten een sterke overschrijding van 
de luchtkwaliteitsnormen of een sterke afwijking van de berekende luchtkwaliteit blijkt, dan wordt opnieuw 
naar de mogelijkheid van meten gekeken. Hierop wordt uiterlijk februari 2018 op teruggekomen, of eerder, 
als er eerder resultaten zijn. 

Toezegging 2: 
De uitkomsten van de NSL-monitoring worden in de gaten gehouden. Mocht blijken dat er sprake is van 
overschrijdingen, dan wordt de raad hierover geïnformeerd. 

Bijlagen: 

nvt 
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