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1 De gedeputeerde geeft aan dat hij de lijn zoals 
deze is beschreven door staatssecretaris van IenW 
op basis van de RIVM-analyse steunt. Echter, in de 
statenbrief staat ook "De staatssecretaris schrijft 
dat het haar inzet is om stapsgewijs naar de nieuwe
WHO-advieswaarden toe te werken en dat de WHO-
advieswaarden uiteindelijk leidend moeten zijn in 
ons luchtkwaliteitsbeleid."

Kan de gedeputeerde dan ook minimaal deze 
ambitie overnemen door nú meer daadkracht te 
tonen in plaats van te wachten tot het beschikbaar 
komen van modellen eind 2023.

We weten immers allemaal dat uitstel de 
uitvoerbaarheid alleen maar lastiger maakt voor de 
toekomst. Zeker als we nu al weten dat we 
uiteindelijk toch de advieswaarden overnemen 
zoals de staatssecretaris beschrijft en de 
gedeputeerde bevestigd.

Afhankelijk van de beantwoording zou GroenLinks 
dit tijdens de commissie met de gedeputeerde 
willen bespreken.

De ambitie voor gezonde lucht staat verwoord in de 
omgevingsvisie van provincie Utrecht en in het 
omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022-2025: “Het is
de ambitie van de provincie Utrecht om een permanente 
verbetering van de luchtkwaliteit te realiseren omwille van de 
gezondheid van onze inwoners. Ook hebben wij de ambitie om,
ook bij het bereiken van de WHO-advieswaarden uit 2005, de 
luchtkwaliteit verder te verbeteren, met het oog op 
substantiële gezondheidswinst.”

Daarmee streven we reeds dezelfde ambitie na als verwoord 
door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 

Daadkracht zit ‘m in de termijn waarop dergelijke doelstelling 
gehaald kan worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.
Het letterlijk overnemen van de woorden van de 
Staatssecretaris in de ambitie van provincie Utrecht voegt 
mijns inziens niets toe, juist vanwege het huidige gebrek aan 
inzichten over de termijn waarop de nieuwe WHO-
advieswaarden haalbaar zijn.

We werken hard aan het bereiken van de doelstellingen en 
ambitie middels de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht die wij 
dit jaar hebben herijkt, en door actief deel te nemen aan het 
Schone Lucht Akkoord (SLA). Zowel in SLA-verband als bij de 
uitvoering van onze eigen agenda blijven we zoeken naar extra
stappen die we kunnen zetten. 

PvdD 2 In het memo valt te lezen dat het als niet realistisch
wordt  geacht  om  de  door  de  WHO  bijgestelde
advieswaarden voor schone lucht op te nemen in
het huidige  SLA-akkoord voor  2030.  Haalbaarheid
na 2030 is ook nog onzeker. Betekent dit dat pas
tot  hier  meer  duidelijkheid  over  is,  wordt
vastgehouden  aan  het  toewerken  naar  het  halen

Dit klopt, de doelstelling van het nationale Schone Lucht 
Akkoord blijft op dit moment de WHO-advieswaarden van 2005.
Eind 2023 verwacht ik meer duidelijkheid ten aanzien van de 
nieuwe WHO-advieswaarden. Deze termijn, eind 2023, hangt 
samen met de besluitvorming in Europa over herziening van de
richtlijn luchtkwaliteit en de daarmee samenhangende normen.
De verwachting is dat de Europese Commissie dit najaar met 
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van  de  voorgaande  WHO-advieswaarden  (2005)
voor gezonde luchtkwaliteit, die dus eigenlijk door
de  WHO  zelf  als  niet  voldoende  meer  worden
beschouwd?

een voorstel komt over hoe om te gaan met de nieuwe WHO-
advieswaarden. Daarna beginnen de onderhandelingen met 
het Europees Parlement en de Europese Raad. Duidelijk is al 
wel dat de nieuwe WHO-advieswaarden niet op korte termijn 
haalbaar zijn en dat gezocht gaat worden naar compromissen. 
De minister schrijft in de Kamerbrief dat ze dit proces gaat 
stimuleren en pleit voor ambitieus beleid. Wij streven dezelfde 
ambitie na. De door de WHO gestelde nieuwe advieswaarden 
van 2021 zijn gebaseerd op voortschrijdend wetenschappelijk 
inzicht over de effecten van luchtverontreiniging op de 
volksgezondheid. De WHO doet geen uitspraken over de 
termijn waarop de waarden behaald zouden moeten worden en
is zich bewust van de grote opgave die deze aanscherping met 
zich meebrengt voor overheden. 
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