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Verzoek tot gebruik van vragenhalfuurtje SP fractie 

 
Krachtiger aanpak fijnstof nodig! 

  

In diverse media is de afgelopen dagen prominent gewezen op de resultaten van een, door de 
Universiteit Utrecht gecoördineerd, onderzoek naar de gevolgen van fijnstof. Deze resultaten zijn 

onder meer in het gezaghebbende tijdschrift "The Lancet" gepubliceerd. De onderzoekers stellen vast 
dat langdurige blootstelling aan fijnstof kan leiden tot een ruim 20 procent hogere kans op 

longkanker. De gezondheidsschade is daardoor groter dan tot dusver werd aangenomen. Tevens laat 

het onderzoek zien dat ook beneden de Europese normen voor fijnstof het risico op longkanker is 
verhoogd. Deze normen zijn dus niet toereikend. De risico's in binnensteden zijn aanzienlijk, ook de 

stad Utrecht is in dit verband onderzocht.  
  

Aanleiding voor de Utrechtse SP-statenfractie de volgende vragen te stellen: 
  

1. Heeft u kennis genomen van de resultaten van dit onderzoek? 
2. De onderzoekers stellen vast dat langdurige blootstelling aan fijnstof kan leiden tot een ruim 

20 procent hogere kans op longkanker, hetgeen een grotere gezondheidsschade betekent dan 
tot dusver werd aangenomen. Welke conclusies verbindt u aan deze schokkende vaststelling 

met betrekking tot uw provinciaal milieu- en duurzaamheidsbeleid? 

3. Het onderzoek laat zien dat ook beneden de Europese normen voor fijnstof het risico op 
longkanker is verhoogd. Welke conclusies verbindt u aan dit inzicht met betrekking tot uw 

provinciaal milieu- en duurzaamheidsbeleid?  
4. Welke maatregelen overweegt u ten aanzien van grote projecten als knooppunt Hoevelaken, 

de verbreding van de A27 bij Lunetten en de Noordelijke Randweg Utrecht nu de 

onderzoekers hebben vastgesteld dat tot dusver gehanteerde normen niet toereikend zijn om 
onze inwoners afdoende te beschermen? 

5. Welke maatregelen overweegt u ten aanzien van Utrechtse N-wegen nu de onderzoekers 
hebben vastgesteld dat tot dusver gehanteerde normen niet toereikend zijn om onze inwoners 

afdoende te beschermen? 

6. Op welke wijze beïnvloeden de resultaten van dit onderzoek uw bijdrage aan de Europese Air-
lobby, nu duidelijk is geworden dat ook beneden de Europese normen voor fijnstof het risico 

op longkanker is verhoogd? 
7. Bent u bereid als aanjager op te treden om, in samenspraak met alle betrokken overheden, te 

komen tot een aanzienlijk krachtiger anti-fijnstof beleid nu dit onderzoek zo schokkend heeft 
aangetoond dat langdurige blootstelling aan fijnstof schadelijker kan zijn dan tot dusver werd 

aangenomen? 

  

Ad Meijer, 
statenlid SP  

  

 


