
Achtergrondnotitie Schone Lucht akkoord

Inleiding
Naast verlies in levensverwachting tast luchtverontreiniging ook de kwaliteit van leven aan en 
heeft het een negatieve impact op de natuur. De lijst met bewezen gezondheidseffecten is lang. 
Blootstelling aan luchtverontreiniging is verantwoordelijk voor 3,5% van de ziektelast in 
Nederland. Na roken (9,4%) behoort luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste 
risicofactoren voor de gezondheid, in dezelfde orde van grootte als overgewicht (3,7%). 
Luchtverontreiniging heeft bewezen effecten op post-neonatale sterfte, bronchitisklachten bij 
kinderen, chronische bronchitis bij volwassenen, het aantal ziekenhuisspoedopnamen voor hart- en 
vaatklachten en luchtwegklachten, werkverzuim, een laag geboortegewicht, longkankersterfte en 
het beïnvloedt het functioneren op school en werk. Kinderen, ouderen en mensen met 
luchtwegaandoeningen (vooral astmapatiënten) en hart- en vaataandoeningen zijn extra gevoelig 
voor de effecten van luchtverontreiniging.

Doelstelling Schone lucht akkoord
Op nationaal niveau zet het kabinet zich ervoor in om in alle relevante sectoren een dalende trend 
in te zetten van emissies naar de lucht, met als doel om 50% gezondheidswinst in 2030 ten 
opzichte van 2016 te behalen, voor de gezondheidseffecten afkomstig van Nederlandse bronnen. 
Afgeleid tussendoel voor 2025 is een gezondheidswinst van 35%. Daarmee wordt toegewerkt naar 
de WHO-advieswaarden voor fijn stof in 2030. Stip op de horizon is dat ook de lucht in de 
Randstad in 2050 net zo schoon is als op de Waddeneilanden. 

Minister Van Veldhoven heeft samen met 46 gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord 
ondertekend. Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om de lucht in Nederland schoner en 
gezonder te maken.
In het “Schone Lucht Akkoord” (SLA) wordt gestreefd dat de lucht gaat voldoen aan de strengere 
richtwaarden van de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO). Deze richtwaarde bedraagt de 
gemiddelde concentratie per jaar voor stikstofdioxide (NO2) 40 µg/m3 en fijn stof (PM10) 20 µg/m3.
Uit de concentraties uit de monitoringstool van het NSL blijkt dat langs de wegen van Weert nu en 
in de toekomst wordt voldaan aan de strengere richtwaarden van de WHO voor stikstofdioxide 
(NO2). En dat in 2030 wordt voldaan aan de richtwaarde voor fijn stof (PM10).

Met een gezamenlijke aanpak van Rijk en decentrale overheden ligt 50% gezondheidswinst door 
emissies afkomstig uit Nederlandse bronnen in 2030 ten opzichte van 2016 binnen bereik. 
Hiermee zet het kabinet een stap extra ten opzichte van de uitvoering van reeds ingezet en 
voorgenomen Rijksbeleid. Met aanvullende maatregelen van zowel Rijk en decentrale overheden is 
een grotere gezondheidswinst te realiseren

In Midden-Limburg is het thema SLA een belangrijk speerpunt geworden, waarbij het wenselijk is 
als de gemeenten één lijn trekken.

Staat van Weert, foto van nu en trendmatige ontwikkeling
In de gemeente Weert wordt de luchtkwaliteit van de lucht bepaald door lokale bronnen (zoals 
wegverkeer, landbouw (Nederweert) en industrie)) en achtergrondconcentraties van stoffen. De 
achtergrondconcentraties worden veroorzaakt door onder andere de industrieën in het ruhrgebied 
en de industrie rondom Luik.

Uit de monitoringstool van het NSL blijkt dat langs de wegen (snelweg, provinciale en drukste 
gemeentelijke wegen) wordt voldaan aan grenswaarden, zowel nu als in de toekomst. In de 
onderstaande tabel staan de hoogste concentraties in de gemeente Weert langs wegen 
weergegeven uit de monitoringstool van het NSL.



Jaargemiddelde concentraties in 40 µg/m3

Stikstofdioxide (NO2) Fijn stof (PM10)
2018 33,3 24,2
2020 29,1 22,1
2030 15,8 17,8

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de landelijke maatregelen uit de 
NSL voldoende effect hebben om te voldoen aan de grenswaarden van 40 µg/m3 uit de Wet 
Milieubeheer, tevens wordt er in 2030 voldaan aan de richtwaarden van de WHO.
Dus zonder dat de gemeente Weert meedoet aan het SLA wordt wel aan de doelstelling uit het 
SLA, voldoen aan het richtwaarden van de WHO, voldaan

Visie / beleid in Weert
 Er is geen actueel milieubeleid / actieprogramma voor ‘lucht’ waarop 

aangesloten kan worden. 1 Wel zijn er aanhakingspunten vanuit het 
coalitieakkoord, de routekaart energie, de mobiliteitsvisie en het 
toekomstige gezondheidsbeleid.

In de APV is opgenomen dat er een stookverbod is, met uitzondering voor het stoken van 
snoeiafval en vreugdevuren (op basis van ontheffing). https://www.weert.nl/vuur-stoken,-
toestemming. Dit staat een beetje haaks op het gebied van het verbeteren van de luchtkwaliteit, 
terwijl het wel past bij de lokale tradities zoals Sint Maarten.

In de mobiliteitsvisie en de routekaart Energie is visie gelanceerd over de ontwikkelingen op het 
gebied van duurzame mobiliteit: meer fiets / voetgangers, minder autoverkeer in de wijken, inzet 
op elektrisch vervoer etc. Al deze maatregelen zorgen er voor dat uitstoot door wegverkeer minder 
wordt en op termijn zelfs verbeterd. Dit zie je ook in de dalende trend bij uitstoot van 
veehouderijen. Veel veehouderijen stoppen of gaan over op een duurzamere vorm van landbouw, 
waarbij de luchtkwaliteit verbetert. 

In het gezondheidsbeleid dat eind 2020 begin 2021 wordt voorgelegd aan de Raad, zijn positieve 
gezondheid en preventie de hoofdpijlers. In die zin sluit het Schone Lucht Akkoordgoed aan bij het 
onderdeel preventie.

In de Landbouwvisie wordt tevens ingegaan op het onderwerp gezondheid.

1 Uitvoeringsprogramma 2019-2020. Onderdeel 9. Gezonde en veilige leefomgeving 9.1 Inleiding We 
willen als Weert graag een vitale stad zijn. Dat betekent dat we continu werken aan een gezonde, 
veilige en prettige leefomgeving voor onze inwoners. Van oudsher voeren we milieutaken uit die 
daarop gericht zijn. Het gaat onder meer om:  het bewaken van de kwaliteit van de bodem en de 
lucht;  het voorkomen van risico’s door de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke 
stoffen (externe veiligheid);  het voorkomen van geluidhinder;  het organiseren van de inzameling 
en verwerking van huishoudelijk afval;  het tegengaan van zwerfafval (plan in voorbereiding);  het 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte rekening houdend met klimaatverandering 
(wateroverlast, toenemende droogte, hittestress).  Het behalen van gezondheidswinst door het 
verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van overlast. Uiteraard zijn de wettelijke normen 
hierbij leidend. Daaraan willen we in elk geval voldoen. Vooruitlopend op de Omgevingswet, 
onderzoeken we hoe de (integrale) omgevingskwaliteit er uit zou moeten zien in de verschillende 
gebieden in Weert. De gemeente Weert heeft geen apart milieubeleidsplan, waarin de milieutaken 
zijn geborgd.

https://www.weert.nl/vuur-stoken,-toestemming
https://www.weert.nl/vuur-stoken,-toestemming


De indruk is dat gezondheid in de toekomstige omgevingsvisie een prominente plek gaat krijgen 
door onder andere de discussie omtrent gezondheidsproblemen bij veehouderijen zoals 
endotoxine, Q-koorts, geuroverlast en de recente 
pandemie van Covid 19.

Milieugezondheidsrisico / Atlas voor de leefomgeving

Over de kaart

De kaart is gemaakt door het RIVM in het kader van de 
ontwikkeling van indicatoren voor beleid.

Gebruikte gegevens Kaarten met concentraties 
van fijnstof en stikstofdioxide zijn gecombineerd met kaarten van 
geluid door weg- en railverkeer voor het jaar 2016. Deze kaarten 
zijn ook apart te bekijken in de Atlas. Daarnaast is een kaart van 
geluid door industrie gebruikt uit 2009 (buiten de Atlas) en 
gegevens voor vliegverkeer over 2016. Tot slot zijn gegevens 
gebruikt over de kans op nadelige gezondheidseffecten, zoals 
beschreven in (inter)nationaal onderzoek. Informatie over de duur 
en ernst van ziektes is meegenomen om de gezondheidseffecten 
van geluid en luchtverontreiniging bij elkaar op te 
tellen. Geluidhinder door bijvoorbeeld wegverkeer is niet 
meegenomen, maar wel te vinden in de Atlas.

Beperkingen De uitkomsten zijn schattingen, bedoeld om 
verschillen van plek tot plek zichtbaar te maken. Er is geen 
rekening gehouden met het plaatselijke aantal en kenmerken van 
de inwoners. U kunt de handleiding en rekenregels opvragen 
via Aanvraag handleiding MGR 1.0.

* Deze kaart gaat uit van een gemiddelde milieugerelateerde 
ziektelast van ongeveer 5 tot 6 %, wat wil zeggen dat 5 tot 6 % van 
alle ziekte en sterfte in ons land wordt veroorzaakt door 
milieufactoren (VTV-2014). Een meer recente schatting gaat uit 
van ongeveer 4% (VTV-2018). Daarom volgt in 2019 een update 
van deze kaart. 

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-x=156779.02833667316&gm-y=454310.2249221559&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1557737368276,true,0.8;
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-x=156779.02833667316&gm-y=454310.2249221559&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1557737368277,true,0.8;
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten/?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-x=150000&gm-y=455000&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1553244467280,true,0.8;
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/113265/EBODE_1stMtg.pdf
https://apps.geodan.nl/kaarten/?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&gm-x=150000&gm-y=455000&gm-z=3&gm-b=1544180834512,true,1;1553244467288,true,0.8;
https://www.formdesk.com/rivm/Handleiding_MGR_1.0
https://www.rivm.nl/volksgezondheid-toekomst-verkenning-vtv
https://www.vtv2018.nl/


Voordelen van meedoen met het “Schone Lucht Akkoord” (SLA)
Het meedoen van aan het SLA heeft een aantal voordelen:

 Betere zichtbaarheid van maatregelen voor schone lucht 
 Voorbeeld functie van de gemeente
 Netwerk voor luchtkwaliteit met ingangen naar Den Haag
 Doelstellingen zijn voor Weert haalbaar / al gehaald
 Werk bijeenkomsten over luchtkwaliteit
 Geeft richting voor een omgevingsvisie
 Past bij toekomstig gezondheidsbeleid
 Geeft een positief signaal in de regionale samenwerking in Midden 

Limburg

Nadelen van meedoen met het “Schone Lucht Akkoord” (SLA)
Het meedoen van aan het SLA heeft een aantal nadelen:

 Zonder maatregelen wordt ook voldaan aan de richtwaarden van WHO
 Het SLA kost ambtelijke uren (er is geen bestaand actieplan / of 

maatregelen die aansluiten zoals bijvoorbeeld in de regio Eindhoven2) 
 De luchtkwaliteit wordt deels veroorzaakt door bronnen waar je als 

gemeente geen controle hebt, dus lokaal beleid en maatregelen hebben 
slechts een beperkt effect (mn. Achtergrondbelasting).

 Er is geen actueel milieubeleid / actieprogramma voor ‘lucht’ waarop 
aangesloten kan worden. 3 Wel zijn er aanhakingspunten vanuit het 
coalitieakkoord, de routekaart energie en de mobiliteitsvisie.

 Loopt vooruit op een omgevingsvisie en gezondheidsbeleid, maar de vraag 
is of het prioriteit heeft, of dat er andere gezondheidsaspecten zijn die 
meer prioriteit hebben (grotere invloed hebben). 

2 (Met het programma luchtkwaliteit en mobiliteit in Regio Eindhoven is in een programmatische aanpak in 
combinatie met mobiliteit de afgelopen jaren veel bereikt, zoals instellen milieuzone, autoluw maken van 
autoverkeer in de binnenstad, schone mobiliteit (laadpalen/taxi’s vanaf 2023, openbaar vervoer), de ontwikkeling 
van de Milieu gerelateerde Gezondheids Risico Indicator samen met RIVM, meetnet luchtkwaliteit)

3 Uitvoeringsprogramma 2019-2020. Onderdeel 9. Gezonde en veilige leefomgeving 9.1 Inleiding We 
willen als Weert graag een vitale stad zijn. Dat betekent dat we continu werken aan een gezonde, 
veilige en prettige leefomgeving voor onze inwoners. Van oudsher voeren we milieutaken uit die 
daarop gericht zijn. Het gaat onder meer om:  het bewaken van de kwaliteit van de bodem en de 
lucht;  het voorkomen van risico’s door de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke 
stoffen (externe veiligheid);  het voorkomen van geluidhinder;  het organiseren van de inzameling 
en verwerking van huishoudelijk afval;  het tegengaan van zwerfafval (plan in voorbereiding);  het 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte rekening houdend met klimaatverandering 
(wateroverlast, toenemende droogte, hittestress).  Het behalen van gezondheidswinst door het 
verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van overlast. Uiteraard zijn de wettelijke normen 
hierbij leidend. Daaraan willen we in elk geval voldoen. Vooruitlopend op de Omgevingswet, 
onderzoeken we hoe de (integrale) omgevingskwaliteit er uit zou moeten zien in de verschillende 
gebieden in Weert. De gemeente Weert heeft geen apart milieubeleidsplan, waarin de milieutaken 
zijn geborgd.
Routekaart energie zegt niets over gezondheid/schone lucht.
Mobiliteitsplan?



Advies is:

Onderschrijf het Schone lucht akkoord en laat het onderdeel uitmaken van de 
discussie omtrent omgevingsvisie. 

We onderschrijven het belang van gezondheid en vooral van schone lucht, maar 
we weten dat we in Weert al voldoen aan de WHO normeringen in 2030 en 
leggen dit onderwerp in een belangenafweging met andere gezondheidsaspecten 
in het kader van de omgevingsvisie. Dan wordt een gezonde leefomgeving een 
kapstok die past bij de routekaart Energie, gezondheidsbeleid en de 
mobiliteitsvisie en kan het worden meegenomen in de omgevingsplannen en 
actieplannen die daaruit volgen.


