Gemeenteraad Gooise Meren
Motie
Naam en fractie:
Onderwerp:
Agendapunt (nr. en naam):
Status:
Versie:

Max de Goede, PLEK
Opzetten lokaal professioneel meetnet luchtkwaliteit in Gooise Meren
M22-51
Perspectiefbrief 2023 / begrotingsparagraaf 3.2 Leefbaarheid
ingediend
1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Verzoekt het college
Voor de begrotingsbehandeling in oktober 2022 met een voorstel te komen om in de gemeente Gooise
Meren een professioneel gemeente breed lokaal meetnet luchtkwaliteit op te zetten (voor ‘realtime’
metingen van o.a. (ultra-)fijnstof, roet, stikstof etc.) en hier voldoende budget voor te reserveren.
Alle data zijn daarbij openbaar. Zo kunnen inwoners zelf zien hoe het staat met de luchtkwaliteit in hun
directe (leef-)omgeving en kan de gemeente op basis hiervan effectieve beleid opstellen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. De (lokale) overheid een wettelijke zorgplicht heeft naar haar inwoners. De gemeente haar inwoners en natuurlijke
leefmilieu actief moet gaan beschermen tegen milieurisico’s.
2. Op sommige plaatsen in Gooise Meren de geldende (E.U.) normen voor luchtkwaliteit overschreden worden en op bijna
alle plaatsen de aangescherpte WHO normen overschreden worden.
3. Ook als normen niet direct overschreden worden levert de plaatselijke luchtkwaliteit gezondheidsschade; vooral voor
gevoelige groepen, zoals ouderen, zwangere vrouwen, kinderen en mensen met astma. Voor deze kwetsbare groepen
biedt een meetnet extra beschermingsmogelijkheden (geeft ‘realtime’ niveau van luchtvervuiling aan in de directe
woonomgeving)
4. Gezondheidsrisico’s rond Schiphol mogelijk groter zijn dan elders door ultrafijnstof. Hetzelfde geldt voor snelwegen.
5. Het college heeft beloofd het niveau van plaatselijke milieuvervuiling (waaronder luchtvervuiling) direct inzichtelijk te
maken voor al haar inwoners.
6. Met een goed ingericht professioneel lokaal meetnet ontstaat een goed beeld van de luchtkwaliteit (en ook later
eventueel aangevuld met geluidsniveau). De kennis die wordt opgedaan, kan uiteindelijk leiden tot effectiever beleid
voor een gezondere leefomgeving.
7. Het college nu ook bezig is om te bekijken hoe de gemeente deel kan nemen aan diverse landelijke Schone Lucht
projecten. Hierbij zijn plaatselijke metingen van essentieel belang.
8. Een burgermeetnet bestaande uit enkele niet-professioneel en minder nauwkeurige meetkastjes minder
nauwkeurige/minder betrouwbare meetgegevens zou opleveren voor officiële monitoringsdoeleinden t.b.v. verbetering
van de luchtkwaliteit en bijbehorende beleidsmaatregelen.
9. Voor verbetering van de luchtkwaliteit, zeker op korte termijn ook impopulaire maatregelen nodig zijn, zoals
bijvoorbeeld het instellen van een verbod op houtstook of invoering van autoluwe centra. Een nauwkeurige professioneel
meetnet zou hierbij draagvlak en communicatie kunnen vergroten want het meetnet geeft betere inzicht in lokale
bronnen van luchtvervuiling.

