
 

Best, 24 oktober 2017 

Betreft: 
Schriftelijke vragen ex art. 30 RvO D66 Statenfractie inzake Gezonde Lucht 

Geacht college, 

D66 vindt dat alle Brabanders recht hebben op gezonde lucht.  
Vorige maand oordeelde de rechter dat de Nederlandse Staat onmiddellijk maatregelen moest 
treffen om luchtvervuiling aan te pakken op de plekken waar die de Europese norm overschrijdt; 
d.i. op plekken bij veehouderijbedrijven, in de binnensteden en langs drukke snelwegen. 
Ook moest het ministerie zo snel mogelijk een luchtkwaliteitsplan maken dat zich richt op de 
plekken waar de norm overschreden wordt. In dat plan moet duidelijk worden dat “op de kortst 
mogelijke termijn” de normen gehaald zullen worden, aldus de rechter. In november staat de 
bodemprocedure gepland. 

In de Openbare Besluitenlijst van 5/9/2017 schreef uw college: "In de woonomgeving van 8 
veehouderijen in 5 Brabantse gemeenten werd een overschrijding van de fijnstof-norm 
vastgesteld. Dat blijkt uit rapporten over luchtkwaliteit die het RIVM en de provincie Noord-
Brabant jaarlijks opstelt.” 

De fractie van D66 stelt u daarom de volgende vragen: 

1. In welke 5 gemeenten spelen de door u genoemde overschrijdingen van de Europese fijnstof-
norm door veehouderijen? 
2. Heeft u deze gemeenten actief geïnformeerd over deze overschrijdingen? Zo ja, is bij u 
bekend welke maatregelen deze gemeenten gaan treffen? Zo nee, waarom niet? 
3. Heeft u al contact opgenomen met het Rijk om te informeren welke acties zij gaan 
ondernemen voor de overschrijdingen in Brabant naar aanleiding van de uitspraak? Zo ja, wat 
was hun reactie? Zo nee, wanneer gaat u dit doen? 
4. Welke mogelijkheden ziet het college om het opheffen van de overschrijdingen van de 
Europese norm voor luchtkwaliteit te bespoedigen?  
5. Wat is de rol van de betreffende gemeenten bij het opheffen van de overschrijdingen? 
6. Ziet uw college aanknopingspunten in het nieuwe regeerakkoord om de gezondheid van 
Brabanders in relatie tot luchtkwaliteit te verbeteren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

namens de D66-fractie Noord-Brabant, 

Ine Meeuwis - van Langen
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Bijlage(n) 
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Bij brief van 24 oktober 2017, ingekomen op 24 oktober 2017, heeft u namens 

de D66 fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

 

1. In welke 5 gemeenten spelen de door u genoemde overschrijdingen van de 
Europese fijnstofnorm door veehouderijen? 
 
Antwoord: Voor Noord-Brabant betreft het de gemeenten Cuijk, Woudrichem, 

Gilze en Rijen, Someren en Cranendonck. Op 22 september heeft 

staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitspraak 

inzake het kortgeding met betrekking tot het overschrijden van de 

luchtkwaliteitsnormen (NO2 en PM10). In de bijlage bij deze brief wordt een 

actualisatie gegeven van de locaties waar nog sprake is van overschrijdingen 

van de grenswaarden, zie 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/20

17/09/22/bijlage-1-overschrijdingen-nsl-2016-en-2020/bijlage-1-

overschrijdingen-nsl-2016-en-2020.pdf.  

 
 
2. Heeft u deze gemeenten actief geïnformeerd over deze overschrijdingen? Zo 
ja, is bij u bekend welke maatregelen deze gemeenten gaan treffen? Zo nee, 
waarom niet?  
 

Antwoord: Nee, wij hebben hierin geen taak. Het Rijk heeft met gemeenten 

afspraken gemaakt over hun rol en taak bij de sanering van deze 

overschrijdingen. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/09/22/bijlage-1-overschrijdingen-nsl-2016-en-2020/bijlage-1-overschrijdingen-nsl-2016-en-2020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/09/22/bijlage-1-overschrijdingen-nsl-2016-en-2020/bijlage-1-overschrijdingen-nsl-2016-en-2020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/09/22/bijlage-1-overschrijdingen-nsl-2016-en-2020/bijlage-1-overschrijdingen-nsl-2016-en-2020.pdf
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3. Heeft u al contact opgenomen met het Rijk om te informeren welke acties zij 
gaan ondernemen voor de overschrijdingen in Brabant naar aanleiding van de 
uitspraak? Zo ja, wat was hun reactie? Zo nee, wanneer gaat u dit doen? 
 
Antwoord: Nee, zie het antwoord op vraag 2. 

 
 
4. Welke mogelijkheden ziet het college om het opheffen van de 
overschrijdingen van de Europese norm voor luchtkwaliteit te bespoedigen? 
 
Antwoord: In onze Verordening ruimte hanteren wij een norm voor fijnstof. 

Veehouderijen die een overschrijding veroorzaken moeten deze eerst opheffen, 

alvorens te mogen uitbreiden. De verdere bevoegdheden liggen bij de 

betreffende gemeente, die bij veehouderijen in de meeste gevallen bevoegd 

gezag is op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Gemeenten kunnen in de omgevingsvergunning hierover voorschriften opnemen. 

Het Rijk heeft bepaald dat een aantal specifieke veehouderijen die een 

overschrijding (dreigen) te veroorzaken van de grenswaarden voor fijnstof, ook 

vergunningplichtig zijn. Gemeenten kunnen daardoor ook bij deze bedrijven 

voorschriften opleggen waarmee de overschrijding opgeheven kan worden.  

Daarnaast kunnen via de Crisis en Herstelwet Brabantse gemeenten eventueel 

ook maatwerkvoorschriften stellen bij bedrijven, die onder het activiteitenbesluit 

vallen (die zijn niet vergunningplichtig). Deze mogelijkheid is nu nog beperkt tot 

veehouderijen in urgentiegebieden. Binnenkort wordt dit echter verruimd naar 

veehouderijen in alle door een gemeente ‘aangewezen’ gebieden. 

 
 
5. Wat is de rol van de betreffende gemeenten bij het opheffen van de 
overschrijdingen? 
 
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 4. 

 
 
6. Ziet uw college aanknopingspunten in het nieuwe regeerakkoord om de 
gezondheid van Brabanders in relatie tot luchtkwaliteit te verbeteren? Zo ja, 
welke? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: Ja. In het regeerakkoord is de volgende passage opgenomen. “Het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit eindigt met de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet en zal worden vervangen door een 

nationaal actieplan luchtkwaliteit dat zich richt op een permanente verbetering 

van de luchtkwaliteit”. Bij het opstellen van het actieplan zijn diverse overheden 

betrokken waaronder ook de provincie Noord-Brabant. Onze insteek hierbij zal 

zijn om fijnstofconcentraties te reduceren.  
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger 
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