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Beantwoording van de vragen 
1. Heeft u een goed beeld van de luchtkwaliteit in Woerden op verschillen plaatsen en in verschillende omstandigheden?
En is daarbij de relatie naar de gezondheid van inwoners bij u in beeld? Zo nee, bent u bereid hier nader onderzoek naar
te doen?
De gemiddelde, berekende luchtkwaliteit is bekend, dit is ook weergegeven in de door u genoemde raadsinformatiebrief
(RIB 19r.00967). De luchtkwaliteit kan ook op kaart worden bekeken in het geoportaal van de Omgevingsdienst Regio
Utrecht (www.odru.nl).
Specifieke luchtkwaliteit op verschillende plaatsen en onder verschillende omstandigheden is niet bekend.
De gemiddelde, berekende luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke normen. Nader onderzoek wordt nu niet uitgevoerd.

2. Heeft de gemeente een ambitie ten aanzien van de verbetering van de luchtkwaliteit en de te behalen
gezondheidswinst?
In de verkeersvisie is de ambitie gesteld om uitstoot van voor mens en dier schadelijke stoffen als gevolg van
gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te minimaliseren volgens het ALARA-principe. Dit betekent zo laag als
redelijkerwijs haalbaar.

3. Welke mogelijkheden ziet u voor onze gemeente in het Schone Lucht Akkoord?
We hebben de Omgevingsdienst regio Utrecht in het uitvoeringsprogramma 2021 opdracht gegeven om dit jaar een
quickscan uit te voeren naar de toegevoegde waarde van het Schone Lucht Akkoord voor de gemeente Woerden. Deze
quickscan wachten we af.

4. Bent u bereid mee te doen aan het behalen van de ambitie van het Schone Lucht Akkoord, en dus deel te nemen?
We wachten hiervoor de quickscan van de ODRU en eventuele in de Omgevingsvisie te stellen ambities af.

5. Zo ja, wat zijn de consequenties om van deze deelname een succes te maken?
6. Zo nee, welke alternatieven heeft u voor ogen om te komen tot een verbetering van de luchtkwaliteit?
Zie voor beide vragen het antwoord op vraag 4. Consequenties of, indien nodig, alternatieven, komen ter sprake naar
aanleiding van de quickscan en de keuze die naar aanleiding daarvan wordt gemaakt.
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Schriftelijke vragen: _Onderwerp_ 
Samen werken aan gezondheidswinst door inzet op meer schone lucht 
EindeOnderwerp _  _Naam aanvrager(s)_ Birgitte van Hoesel  _Einde Naam aanvrager(s)_ _Fractie(s)_ D66 _EindeFractie(s)_ _Gestelde Vragen_  

Met de raadsinformatiebrief van december 2019 (RIB 19r.00967) zijn wij als raad geïnformeerd over 
een onderzoek naar o.a. de luchtkwaliteit in relatie tot de verlaging van de maximale snelheid op de 
A12. Uit het onderzoek bleek dat de luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke norm. Echter als gekeken 
wordt naar de advieswaarden van de WHO blijkt dat 100% van de inwoners wordt blootgesteld aan 
een hogere concentratie zeer fijnstof (PM2,5).   
 

Op 16 december 2020 sprak een inwoner in onze gemeenteraad over ‘houtrook overlast’ over zijn 

ervaringen met de slechte luchtkwaliteit als gevolg van het stoken van houtkachels in het 

Schilderskwartier. Een verzoek voor een thema-avond over ‘houtrook’ ligt thans bij de 

Agendacommissie. 

 

Ook vanuit de Rijksoverheid is er aandacht voor de gevolgen van ‘slechte lucht kwaliteit’.   

Op 13 januari 2020 hebben namelijk de Rijksoverheid, 9 provincies en 36 gemeenten zich verbonden 

aan de ambitie om samen te werken aan schone lucht door het ‘Schone Lucht Akkoord’ te tekenen. 

Door deel te nemen aan dit akkoord geven zij aan dat zij streven naar een gezondheidswinst van 

minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016 door in te zetten op meer ‘schone lucht’.    

Ter ondersteuning van deze ambitie stelt het Rijk stelt € 50 miljoen beschikbaar, en ondersteunen zij 

lokale overheden. Van deelnemende gemeenten wordt gevraagd afspraken uit het akkoord op te 

nemen in het gemeentelijk beleid. Denk dan bijvoorbeeld aan de omgevingsvisie, de 

vergunningverlening, het aanbestedingsbeleid. Daarnaast kunnen gemeenten deelnemen aan pilots 

en best practices met elkaar delen.  

 

Ter ondersteuning van de voorbereiding van de eerder genoemde themabijeenkomst, welke wij graag 

in het perspectief willen plaatsen van ‘gezondheidswinst door schone lucht’, hebben wij een aantal 

vragen:  

• Heeft u een goed beeld van de luchtkwaliteit in Woerden op verschillen plaatsen en in 

verschillende omstandigheden? En is daarbij de relatie naar de gezondheid van inwoners bij u in 

beeld? Zo nee, bent u bereid hier nader onderzoek naar te doen? 

• Heeft de gemeente een ambitie ten aanzien van de verbetering van de luchtkwaliteit en de te 

behalen gezondheidswinst? 

• Welke mogelijkheden ziet u voor onze gemeente in het Schone Lucht Akkoord? 

• Bent u bereid mee te doen aan het behalen van de ambitie van het Schone Lucht Akkoord, en 

dus deel te nemen? 

• Zo ja, wat zijn de consequenties om van deze deelname een succes te maken?   

• Zo nee, welke alternatieven heeft u voor ogen om te komen tot een verbetering van de 

luchtkwaliteit?  _EindeGesteldeVragen_ 

 

Wij horen graag uw antwoorden op deze vragen.  

Birgitte van Hoesel, D66 Woerden 
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