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Rotterdams beleid n iet voldoen de voor verbeterin g lu ch tkw aliteit 
en  gezon dh eid.  
 
D e gemeen te Rotterdam voert al en kele jaren  beleid om de lu ch tkw aliteit te verbeteren . 
H et doel is om in  2015 aan  de Eu ropese n ormen  voor N O 2 te voldoen . M et h et h u idige 
beleid zal dit n iet lu kken . D aarbij komt dat verbeterin g van  de volkgezon dh eid, 
w aarvoor de n ormen  zijn  gesteld, in  h et beleid geen  p rioriteit h eeft. D it sch rijft de 
Reken kamer Rotterdam in  h aar rap port ‘een  slag in  de lu ch t. effecten  van  beleid 
lu ch tkw aliteit’. 
 
D e Eu ropese U nie heeft ter bevordering van de volksgezondheid  normen ten aanzien van 
de N O 2-concentraties in de lu cht gesteld . In 2015 mag op  geen enkele plek in Rotterdam 
de concentratie hoger zijn dan�40 microgram per m3. W anneer dit het geval is, kan het 
zijn dat – afgezien van de schade aan de volksgezondheid  – ru imtelijke ontw ikkelingen 
geen doorgang kunnen vinden. 
 
V olgens berekeningen van de zogenoemde monitoringstool zu llen er in 2015 vijf w egen 
met een overschrijding zijn (zogenoemde knelpunten; W eena, D oklaan, W estblaak, 
Statentunnel en de M aastunnel). D it zijn er vier meer dan volgens eerdere berekeningen 
in 2009 (alleen W eena). B  en W  geven in hun reactie op  het rekenkamerrapport niettemin 
aan dat de norm in 2015 zal w orden gehaald .  
 
H et is ondu idelijk w aarop  zij dit baseren. Effecten van bestaande maatregelen vallen 
tegen (schoon openbaar vervoer), zijn niet aannemelijk (P+R -voorzieningen) of te 
verw aarlozen (milieu zone). In een herijking van mei 2011 w orden deze maatregelen niet 
geïntensiveerd  of aangepast. H ierin staan w el maatregelen als het bevorderen van 
fietsverkeer, elektrische scooters en een verdere verschoning van het eigen w agenpark. 
V an deze maatregelen stelt het college echter zelf dat de effecten op  de lu chtkw aliteit op  
de knelpunten niet is vast te stellen. Potentieel effectieve maatregelen, zoals het 
verminderen van de verkeersstromen door bijvoorbeeld  het afslu iten van w egvakken, zijn 
niet overw ogen. In D en H aag en U trecht zijn of w orden zu lke maatregelen w el ingevoerd . 
 
H et niet voldoende verbeteren van de lu chtkw aliteit heeft gevolgen voor de 
volksgezondheid . H et college stuu rt echter primair op  het halen van de w ettelijke N O 2-
normen. V olksgezondheid  heeft geen prioriteit. Z o w eigert het college hierop  
doelstellingen te formuleren. O ok neemt het geen maatregelen specifiek gericht op  andere 
stoffen die voor de volksgezondheid  schadelijker kunnen zijn (u ltra fijnstof en 
zogenoemde PA K s; kankerverw ekkende stoffen die hart- en vaatziekten kunnen 
veroorzaken). H et college kondigt w el een onderzoek naar maatregelen tegen 
concentraties zw arte rook aan, maar dit zal vanaf 2015 vorm w orden gegeven; dat is in de 
volgende collegeperiode. 
 
T en slotte richt het beleid  zich vooral op  knelpunten die dat volgens de berekeningen zijn. 
D oor onzekerheden en beperkingen van de modellen kunnen er echter meer straten zijn 
w aar N O 2-concentraties w el degelijk w orden overschreden, zoals de C oolsingel en de ’s-
G ravendijkw al. O ndanks een aanbeveling daartoe, neemt het college geen specifieke 
maatregelen voor deze plekken, maar volstaat het met algemene maatregelen. H et college 
neemt w el de aanbeveling over om bijvoorbeeld  w indtunnelonderzoeken op  de ’s-
G ravendijkw al te verrichten, om beter te w eten hoe daar de lu chtkw aliteit is. 
 


