
10 juni 2022 

Geacht College, 

De Brabantse GGD’en onderzochten de luchtkwaliteit in Brabant (https://www.ggdhvb.nl/milieu-en-
veiligheid/luchtkwaliteit-en-gezondheid/). Zij kwamen tot de conclusie dat niemand in Brabant op een 
plek woont waar gezonde lucht is. Ook kwamen zij tot de conclusie dat er meer maatregelen nodig zijn 
om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. GroenLinks Brabant vraagt al jaren om meer inzet om de 
luchtkwaliteit te verbeteren, dit gaat tenslotte om de gezondheid van de Brabanders. Dit rapport van de 
GGD’en zou wat de fractie van GroenLinks betreft een stevige wake-up call moeten zijn om ook 
provinciaal de inzet voor gezonde lucht te intensiveren.  

De fractie van GroenLinks heeft hierover de volgende vragen aan het College:  

1. Is het College het met GroenLinks eens dat we de inzet van de provincie om de luchtkwaliteit te 
verbeteren verder moeten intensiveren? Welke mogelijkheden ziet het College om dit te doen? 

2. De GGD adviseert om in te zetten op bronmaatregelen. In het advies staat dat “op regionaal 
niveau kan gedacht worden aan lage emissie-eisen in OV-concessies (bv. elektrificatie), het 
verlagen van de snelheid op provinciale wegen en het verbeteren van de fiets- en OV-
infrastructuur tussen steden en dorpen”. Is de provincie bereid om met dit advies aan de slag te 
gaan om de luchtkwaliteit voor de Brabanders te verbeteren? Graag per genoemde mogelijke 
maatregel reactie waarom wel/niet, hoe en wanneer. 

3. Welke bronmaatregelen kunnen wij als provincie nog meer nemen? Is het College bereid om deze 
op korte termijn te nemen (en waarom wel/niet)? 

4. a) In het advies staat dat inwoners zelf ook kunnen bijdragen aan schonere luchtkwaliteit. Is het 
College bereid om in te zetten op betere communicatie naar de inwoners over hoe zij kunnen 
bijdragen?  
b) De GGD noemt het gebruik maken van OV en het minder of niet stoken van houtkachels, 
barbecues en het afsteken van vuurwerk als manieren hoe inwoners zelf kunnen bijdragen aan 
gezondere lucht. Is het College bereid om te onderzoeken welk beleid hierop gevoerd kan 
worden? Of op specifieke punten inwoners beter te informeren om bij te dragen aan schonere 
lucht?  

5. De GGD adviseert in het rapport om in de landbouw de latente vergunningsruimte te controleren 
en de mogelijkheden voor het intrekken van latente ruimte in verleende vergunningen te 
verkennen. Is het College bereid om met dit advies aan de slag te gaan?  

6. De provincie streeft naar verbetering van de gezondheidsbeleving. In het rapport staat dat de 
lucht die bewoners in Noord-Brabant inademen vergelijkbaar is met de lucht die iemand zou 
inademen als een huisgenoot elke dag bijna 5 sigaretten binnenshuis rookt. Wat GroenLinks 
betreft accepteren we dit niet als een gegeven. Is het College bereid om in gesprek te gaan met 
de Brabantse gemeenten die het schone luchtakkoord nog niet hebben ondertekend om hen te 
overtuigen om toch te tekenen en hun verantwoordelijkheid te pakken? 

We zien de beantwoording graag tegemoet komen, 

Bij voorbaat dank, 

 
Namens de fractie van GroenLinks 
Jade van der Linden 
Tom Ludwig 

 


