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Motie voor schonere lucht in Heemstede 

 

De raad van de gemeente Heemstede, in vergadering bijeen op 4 en 5 november 2021,   

 

Constaterende dat: 

• De duurzaamheidsnota 2020-2024 vermeldt dat Heemstede het Schone Lucht Ak-
koord onderschrijft; 

• Heemstede zich daarom inspant om uitvoering te geven aan het  aanpakken van mo-
biliteit en van de houtstook in woningen; 

• Tot op heden Heemstede het Schone Lucht Akkoord nog niet heeft ondertekend; 
• Dat er volgens de website van het Schone Lucht akkoord op 24 augustus 2021 de 12 

provincies en 81 gemeenten het akkoord hebben ondertekend 
(zie https://www.schoneluchtakkoord.nl/schone-lucht-akkoord/deelnemers/). 

• Dat als onderdeel van het Schone Lucht Akkoord door het kabinet landelijke maatre-
gelen worden getroffen om de emissies in de sectoren (weg)verkeer, landbouw, 
scheepvaart, industrie, huishoudens en luchtvaart af te laten nemen. 

• Dat de luchtnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie strenger zijn geworden: 
de norm voor NO2 van 40 naar 10 µg/m3, fijn stof (PM2,5) van 25 naar 5 µg/m3 en fijn 
stof (PM10) van 40 naar 15 µg/m3; 

• De lucht in Heemstede volgens de metingen met de NOx buisjes niet voldoet aan de 
strengere norm voor NO2 en waarschijnlijk ook niet aan de strengere fijnstof normen; 

• Het college bezig is met de voorbereiding van het Uitvoeringsprogramma 2022-2023 
van het programma Duurzaam Heemstede. 

 

Overwegende dat: 

• Schone lucht van levensbelang is; 
• Gemiddeld Nederlanders door luchtverontreiniging 9 maanden korter  leven en jaar-

lijks 11.000 mensen overlijden als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging; 
• De Tweede Kamer op 12 oktober 2021 een motie heeft aangenomen, waarin zij uit-

spreekt dat de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie leidend moeten 
zijn in het huidige en toekomstige luchtkwaliteitsbeleid (Tweede Kamer, vergaderjaar 
2021–2022, 30 175, nr. 387); 

• In deze motie de Tweede Kamer de regering heeft verzocht om voor het zomerreces 
aanvullende maatregelen in kaart te brengen die nodig zijn om in 2030 aan de aange-
scherpte WHO-advieswaarden te voldoen; 
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• Schone lucht een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor het Rijk, provincies en 
gemeenten, en dus ook Heemstede in actie moet komen; 

• Voor nieuwe wijken en de meest hoogbelaste gebieden het Rijk samen met gemeen-
ten onderzoekt hoe houtstookvrije wijken kunnen worden gerealiseerd en deze ook 
naar de toekomst toe houtstookvrij te houden; 

• In het Klimaatakkoord veel mobiliteitsmaatregelen opgenomen die ook de luchtemis-
sies sterk kunnen terugdringen, vooral op de langere termijn; 

• De ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord een gezamenlijke uitvoerings-
agenda opstellen ter uitwerking en uitvoering van het Akkoord. 

 

Verzoekt het college: 
• Nog dit jaar een start te maken met schone lucht beleid door het ondertekenen van 

het Schone Lucht akkoord; 
• Daarna, aan de hand van de Uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord, een 

uitvoeringsplan op te stellen die leidt tot schonere lucht in Heemstede (waarbij aan-
gesloten wordt bij de lopende acties van het uitvoeringsprogramma Duurzaam 
Heemstede); 

• In dat kader een start te maken met monitoring van de luchtkwaliteit: ten minste 
eens in de drie jaar NO2, en fijn stof (PM10 en PM2,5); 

• In dat kader ook een start voor te bereiden met monitoring van de gezondheidseffec-
ten en daarbij aan te sluiten op de gezondheidsindicator die landelijk ontwikkeld 
wordt; 

• Deze activiteiten op te nemen in het Uitvoeringsprogramma 2022-2023 van het pro-
gramma Duurzaam Heemstede. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag 


