
Gezonde Lucht               
Een Uitdaging

Frans Kets               
LV2 – Lucht Voor Leidschendam-Voorburg

▪ LV2 is een club van betrokken inwoners die, door inzicht te 
bieden in de luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten 
daarvan, zich actief inzet voor gezonde lucht in de gemeente.

▪ Ambitie:

▪ Kenniscentrum

▪ Aanpak:

▪ Meten, analyseren, rapporteren

▪ Volgen van ontwikkelingen

▪ Congressen, bijeenkomsten, literatuur

▪ Contacten

▪ PZH, andere groepen, RIVM, TNO

▪ Meedenken en kennis inbrengen 

▪ Niet gebonden



Gezonde Lucht               
Een Uitdaging Agenda               

▪ Wat is LV2

▪ Gezondheidseffecten luchtkwaliteit

▪ Normen en (advies)waarden

▪ Stand van zaken in Leidschendam-Voorburg

▪ 2019

▪ 2030

▪ Maatregelen



Luchtvervuiling - Fijnstof en Gassen

PM10

PM2,5

UFP: PM0,1

Gassen

NOx

PM – particulate matter – aerosol – deeltjes (samenstelling niet gedefinieerd)

NOx – stikstofoxide – één van de schadelijke gassen



Luchtvervuiling → Ziektelast / overlijden
(13000 † pj; levensduurverkorting 13 maanden)

Om gezondheid te verbeteren
moeten concentraties naar 
beneden

Waarden boven de grens hebben met 
zekerheid aantoonbaar significant 
negatief effect op gezondheid

Ja, maar het moet wel haalbaar en 
betaalbaar zijn 

Grens: 
EU Norm = NL wettelijke norm

ADVIESWAARDEN (WHO)

NORMEN (Politiek)

Dus grenzen stellen
voor zowel kortstondige als voor 
langdurige blootstelling
(per uur; per dag; per jaar)



Voortschrijdend 
Inzicht

EU-Norm en WHO 
advieswaarden

WHO advieswaarden zijn strenger 
geworden voor stoffen die diep in de 
longen binnendringen 

Verschenen

24/9/2021



EU normen zijn verouderd

▪ WHO heeft in september 2021 de 
advieswaarden voor luchtvervuiling 
aanzienlijk aangescherpt

▪ EU werkt aan nieuw beleid en nieuwe 
normstelling

▪ Nieuwe normen gebaseerd op de 2021 WHO 
advieswaarden

▪ Nieuw beleid wordt 2H 2022 gepresenteerd

▪ Aanpassing van wetgeving in de landen in de 
EU in de volgende jaren

▪ RIVM en andere overheidsinstanties zijn 
actief bezig met de nieuwe normen

▪ 1 juli: 
Vrijwel onmogelijk voor Nederland om in 2030 
te voldoen aan WHO-adviezen voor 
luchtvervuiling (volkskrant.nl)

▪ Ambitie Leidschendam-Voorburg in 
Actieplan Luchtkwaliteit 2016-2020:

▪ Streven naar WHO advieswaarden in 2030

▪ Schone Lucht Akkoord (Nederland)

▪ Doel: 
minimaal 50% gezondheidswinst ten opzichte 
van 2016 te behalen voor de negatieve 
gezondheidseffecten afkomstig van 
binnenlandse bronnen

▪ In praktijk: 
streven naar waarden dik onder de EU norm

▪ Leidschendam-Voorburg heeft het Schone 
Lucht Akkoord onderschreven

▪ Leidt tot verantwoordelijkheid

▪ Mogelijkheid tot subsidie (SpUk SLA)

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vrijwel-onmogelijk-voor-nederland-om-in-2030-te-voldoen-aan-who-adviezen-voor-luchtvervuiling~bf80a3a8/


Vervuiling 2019
NO2 PM2,5

Bron: www.atlasleefomgeving.nl

Lichtgrijs: onder WHO advieswaarde 2021
Lichtgrijs: onder WHO advieswaarde 2021

Geel: boven WHO advieswaarde 2005



Luchtkwaliteit wordt 
beter
Adviezen worden
strenger 

Luchtkwaliteit gemiddelde van 
concentraties in de Vlietzoom

2020 gegevens zijn beïnvloed door de 
Corona shutdown.



Prognose voor 2030
Vergelijking met WHO advieswaarden 2021

Bron: Rob Maas, Schone Lucht Kennisdag 2021 Wit = geen overschrijding van de advieswaarde



Met staand beleid 
worden de 
advieswaarden van de 
WHO niet gehaald

Waarop moet de 
gemeente zich richten?

Motie 25 januari 2022:

verzoekt het college met 
voorstellen te komen voor 
eventuele maatregelen om 
aan de verscherpte 
grenswaarden te voldoen

Gezondheidsbijdrage per sector/thema
Toelichting Schone Lucht Akkoord, januari 2020



Motie 2:
Verzoek aan ministerie:

Beperk snelheid op A4, A12, A13 
tot 80 km/h in gebied Den Haag, 
Zoetermeer, Leidschendam-
Voorburg, Delft, Rijswijk

Strikte handhaving op deze 
trajecten

2.600.000 autokilometers per dag in 

Leidschendam-Voorburg

79% daarvan is doorgaand verkeer

A4 and A12 levert 57% van de 

verkeersgerelateerde CO2
(bron – MRDH)

CO2 uitstoot LV 129 Kt

Snelwegen 57% 73 Kt

Niet-snelwegen 37% 48 Kt

Mobiele 

werktuigen
6% 8 Kt



Halen van 
de WHO advieswaarden
en van SLA doelen 
is een uitdaging

▪ Lokaal/Regionaal beleid is beperkt tot

▪ Vergunningen

▪ Milieuzones

▪ Infrastructuur

▪ Aanbevelingen:

▪ Werk samen in de regio in verkeersbeleid

▪ Lobby in Den Haag voor snelheidsbeperking A4, A12, A13

▪ Aanpak grootste vervuilers (vrachtauto’s, busjes, 
bezorgdiensten)

▪ Intelligent betaald parkeren, P&Rs, OV en shuttles

▪ Verscherp beleid voor vuurwerk en houtstook

▪ Vuurwerk – 2-4% van de jaarlijkse hoeveelheid fijnstof in LV

▪ Houtstook – 23% van PM2,5 emissie (landelijk)

▪ Binnenkort: Routewijzer voor gemeenten

▪ Bedenk bij elke maatregel en vergunningsafgifte wat de 
gevolgen zijn voor lucht-, stikstof- en klimaatbeleid.


