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DATUM 1-8-2016 

AAN Commissie MME 

VAN Mariëtte Pennarts 

DOORKIESNUMMER Informatie bij Geert Janssen, tel: 06-21124639 

ONDERWERP Informatie over luchtkwaliteit op locatieniveau in termijn agenda MME 

 

In de commissie MME van 4 april heeft u gevraagd of, zoals in Noord-Brabant, op locatieniveau informatie 

over de luchtkwaliteit beschikbaar kan worden gesteld.  

 

Wat is er in Noord Brabant (website) te vinden:  

 Onder thema Luchtkwaliteit; Kaart met de locaties van meetstations luchtkwaliteit van het Landelijk 

Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM met hierin een link naar de actuele en historische 

meetwaarden van diverse stoffen (verschilt per meetstation) op de RIVM-LML website. 

 Onder thema Luchtkwaliteit: Link naar de GES (GezondheidsEffect Screening) kaart luchtkwaliteit 2013 

in de Atlas Leefomgeving met daarin provincie dekkende kaartjes van Noord-Brabant met GES score 4 

(matig) en 5 (zeer matig) van NO2, PM10 en PM2,5. Op de Atlas Leefomgeving ook GES kaartjes van de 

thema’s geluid en geur.   

 

Wat is er in Utrecht (website) te vinden: 

 Webkaart: Provincie dekkende kaartjes luchtkwaliteit van NO2, PM10, PM2,5 en EC (roet) op Webkaart 

met waarden op schaalniveau van 25*25 meter van het jaar 2013. In de Rapportage Luchtkwaliteit 

Provincie Utrecht 2014 is een link opgenomen naar deze kaartjes.  

 Webkaart: Provincie dekkende GES kaartjes 2013 van thema’s luchtkwaliteit, geluid, geur en externe 

veiligheid (score 3 t/m 8). In Atlas Leefomgeving Multi thema kaart.  

 Rapportage Luchtkwaliteit Provincie Utrecht:  

- link naar het Landelijk Meetnet Lucht (LML) van het RIVM opgenomen.  

- link naar het  meetnet van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein (alleen stikstofdioxide met 

palmesbuisjes).  Amersfoort start dit jaar met metingen (Palmesbuisjes).  

- link naar een kaart met een overzicht van alle luchtmeetpunten in Europa voor NO2 en PM10. 

 

Landelijk Meetnet Lucht (RIVM-LML): Landelijk meetnet van het RIVM met actuele en historische meetwaarden 

van diverse stoffen (verschilt per meetstation). 

 

Atlas Leefomgeving: Land dekkende kaartjes luchtkwaliteit van NO2, PM10, PM2,5 en EC (roet) op Webkaart met 

waarden op schaalniveau van 25*25 meter van het jaar 2014 (o.a. Utrecht, Noord Brabant). 

 

Website Monitoringstool NSL:  met daarin kaartjes van 2014 prognoses 2015, 2020 en 2030 met daarin de 

waarden NO2 , PM10 en PM2,5 op 10 meter afstand van de (hoofd)wegen (o.a. Utrecht, Noord-Brabant).   

 

De informatie over luchtkwaliteit op locatieniveau in de provincie Utrecht is minimaal op het niveau van Noord 

Brabant.  

 

 

 

 


