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Uw briefm.b.t. Vêrzoek tot handhavin g Europese milieunormen

Geachte hêer/mevrouw,

23 november 2016 hêbben wij doortussenkomst vàn de Partij voorde Dierên (digitaàlals
bij{àge bij een emailvên dê Partij voorde Dieren), uw briêf met uw "Verzoektot hèndhaving

op
Eu

ropese m ilieun ormen" ontva ng en,

Met uwverzoek richtuzich totmeerdere bestuurslagen en instanties,te weten:'Ëuropa';
isterie'; 'Provincie'; 'Omgêvingsdienst'r 'CentÍa lê Stad'; 'Stadsdee l'.

'í\,4 in

ln reactie op uw hierboven genoemde brief berichten wij u, voorzoveí u zich tot de gemeente

Amst€Ídamricht('Centralestàd'en

Stadsdeel'), àlsvolgi-

ln uw briefgeeft u terecht aan dat bij het onderwêrp luchtkwaliteit dê volksgezondhe;d centraal
dientte stààn. Luchtverontr€iniging is schàdelijkvoor de gezondheid en wij delen uw zoÍgen op dit

gebied. Het verbeteren van de luchtkwàliteit heeftvan ons college daàromeen hoge prioriteit
gekregen. Vànuitde'Agenda Du u rzaam heid' (vastgeste ld door dê gemeenteraad opÉ maart
2ox5) zetten wij actiefin op gezonde lucht. Ons college kiest daarbij voor iniensivering en een
hogere ambitie doorervoorte zorgen datde luchtkwaliteit overàl in Amsterdam niet alleen
voldoet êàn de Euíopese normen, maàr ook dat deze verbeterttot beneden die normen.
Onze beantwoording van uw brief bevat allereerst eên inhoudelijke readie op uw verzoêk om
locatiespeciÍieke maatregêlen te treffen om de overschrijdingen van de NO, norm in uw straattê
beëindigen. Vewolgens geven wij de stand van zêken weer met bêtrekkingtot de Iuchtkwêliteit in

Een routebeschrilvinq vindt u op

M.êmsterdêm.nl.

Amstêrdam. Het derde deelvan de brief bevat een formeeljuridische benadering voorzover uw
verzoek is gerichtop bestuursrechtel!jk handhavend optreden tegen dooruvermeende
oveftredingen in uw stràat.

1-

Maatregelen terverbetering van de luchtkwaliteit

Voor zover uwverzoek zich richt op het ireffen van voldoende, en voorêl locatiespecifieke
maètregelen, zodat in uw stràat aan de Europese norm voorNOr wordtvoldaan, hetvolgende.
De gemeente Amsterdêm heeftzich alsdeelnemerààn het Nêtionaà

I

Samenwe rking5prog rêmma

Luchtkwaliteit (NSL)veÍbonden èan afspraken over maarregelen die in het kêdervàn dit landelijl<e
programmê ztn vastgel€gd. [Verderop in de bÍiefl(omen wij daar op terug.) Dèa rnèast neemtde
gemeente aanvullend eigen mêatregelen. Dêarondervallen zowelgenerieke êls locatiespecifieke
maatregelen. Wij lchten dat onderstàand toe en vermelden daarbU ookde àctuele stand van
zàken en plênning.
NSL: gezamenlijke aanpak, samenweÍking met jk en provincies
HetveÍbeteren vàn de luchtkwaiiteit is een complexe maatschappelijke opgave.
Luchtverontreiniging verspreidtz'ch vrijelijk doorde atmosfeer en trekt zich niets êèn van
bestuurltke grenzen. Beleidsinzetvan dile overheidslagên isdaàrom noodzêkelijk. Lokale
overheden als Amsterdam zijn in hoge mate afhankelijk vên andere overheden zoàls het rUken
Europa om te komen totgezondere lucht. Amsterdam heeftslechts beperkt invloed op de

luchtkwêliteitin de stàd. Het Europese bronbeleid en relevante nàtionèle wet- en regelgevingzijn
vên cruciaal belang voorAmsterdêm. De gemeêntê voed daarom -veelal in G4-verbànd - bij
zowelEuropa (ten aanzien van adequate testprocedures voor voeÉuígen) als

bU het rUk
(bijvoorbee ld fisca le maatrege len) voortdu Íen d een lobby om voortgang te maken op het gebied
vên het verbeteren va n de luchtkwaliteitOok het rijk en de provincies zijn zich van het grensoverschrijdend€ karêktervan

luchtverontreiniging bewust. ln ons lêndwêrken de verscl,illende ovêrheden {rijk, provinciês,
emeenten) daÀrom gezamen lijk àèn het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit gebeurt èan de
hand vàn het N ation a al Sê m€nwerkin gsprogramma Luchtkwa liteit (N S L). Onlèngs is het NSL

g

vedengdtotde inwerl<jngtred

in9 van de Omgevingswet- Binnen hêt NSL hebben gemeenten,
provincies en het rijk ieder hun verantwoordelijkheid en wordteen breed maatregelen pakket
ingezet gericht op bereiken van de Europese grenswaàrden. Aanvullend kunnen regio,s en
decentràle overheden àfzonderlij k (actle)plannen opstellen om verdergàande, dan welmeer

locatiegêrichte

m

aatrege len te treffen.

In het kadervàn de in het NSL gemaakte afspraken, komt de gemeente Amsterdam êl haàr
verplichtingen na. Nèar ons oordeelvàlt de gemeente op ditvlak niets te verwijten.

Aanvulknde maatregelen rijk en gemeente om cle luchtkwaliteit veder te vetbeteren
De luchtwordt nietvànzelfschoner. Dàaruoor zijn aanvullende maàtrêgelen nodig van alle
overheidslagen. NaàstNSLverband worden êanvullende maatregelen getroffen om ook de laatste
NO, knelpunten lèngs drukke binnenstedelUke wegen aan t€ pakken. tn 2015 is hetActieplàn
Luchtkwà lite it {Tweede Kamer, 2015- 2015, 30175 n r. 223) opgeste ld, waarin de inzetvan riiken de

gemeenten is uiteen 9€zet voor de aanpakvan hàrdnÊkkig€ binnenstedelijke knelpunten en voor
hetverderverbeteren van de luchtkwaliteit, ook wênneerergeen knêlpunten meerzrjn. Daèrnàast
is onlangs aangekondigd dat het rijksàrnen de betrokken gemeenten inzet op een versnelling en
verdieping vèn het Actieplan (Tweede Kamer 2016-zo1713oatSnt.241). Amsterdam sluit zich
hierbij aên.
DêaÍnaàst zaleen nieuw landelijk luchtkwa liteitspla n worden opgesteld in samenwerkÍng met
verschillende partijen, zoals belàngenorganisaties €n gem€enten, wêaronderAmsterdam. De
inzetvan dit plàn is om ook ond€r de Europese norÍn de luchtkwàliteit vêrdÊrte veíbeteren met
het oog op gezondheid. Zo werken we toe naèrde WHO-streeÁ^/aàrden. ln dit kader is ook de
gezondheidsraad om advies gevraà9d.
A m ste r d a m se I u ch

t kw al it e it s m a at rc g e le n

De gemeente Amsterdàm heeÍtzich êls deelnemeraàn het NSLverbonden aan afspraken over
maatregelen die in hetkadervan het NSLen het eerder genoemde Actiepla n Luchtkwa liteit (2015)
zijn vastgelegd. Daarnààst neemt de gemeente èanvullend eigên maatregelen. Dààrondervallen
zowelgenerieke àls locàtiespecifieke maatregelen-Wij lichten datonderstaand toe en vermelden
dêdíbijool de àcluele stènd vd"l zàlen en plênF'ng

Alvanafdejaren 2006/2007 neemt Amsterdam maàtregelen om de luchtkwalíteilte verbeteren.
Te cndêrschêiden zijn twee soorten vàn maatregeleni

b,)

Gene eke maatregelen: dit beireft maatregêlen d iê de luchtkwaliteit in d e gehele sïad
verbeteren, dus ook op plekken waaralvoldààn wordtaan de normen. Deze maatregelen
vloeien ondermeervoort uit de'Agênda Du urzaamhe id' (vastgesteld door de
gemeenterèad opfi maèrt 2o15). Voorbeelden zijn deverschillende milieuzones die
Amsterdam heeft oÍgàat invoeren. Voorde goede orde: generieke maatíegelen helpen
óók om de luchtkwaÍite it te ve rbeterÊn, zowelbij de overschrijd ingslocaties zoalsdie
worden vastgesteld door het RijksinstituutvoorVolksgezondheid en N4ilieuhyqiëne
{hierna RIVNr)àls bij locaties waarde meetresultaten van d€ GGD Amsterdam {hiema
6GD) hoge concentÍatiês NO,laten zien.

ln voaryaandejaren heeft Amsterdam de valgende geneíeke maatregelen genomen:
- Milieuzonevoor hetvrachwerkeer{2o1o);
Programma elektrisch vervoe r (opgestàrt in 2oo7),9ericht op het stimulêren
(onderêndere subsidieregelinq€n voor de êanschafvàn elektr'sche voertuigen) en
faciliteren (realiseren vande benodigde oplaadinfrastru€tuur) van elekrisch
vervoer,

(2) Locetiespecifeke naatregelen:

deze màatregelen richten zich specifiekop hêtverbeteren
vàn de luchtkwaliteit bij zowelde door het R IVI\4 vastgestelde overschri.jdingslocatíes als
bij een aantàl locaties waarde meetresultaten vên de GGD hoge concentráties No,lêten
zien, Deze soort màatregelen worden genomen binnên het kadervan de
Uitvoeringsagenda Mobiliteit (vaígesteld doordê gemeenteraad op 30 september 2o15).

Het be1reft de volqendetypê màatreqelen:

V€rkeerskundige mêatregelen diefilevorming en stêg nêtie iegen 9aàn;
lnrichtinqsmêatreqelen in de op€nbare ruimte diesnellere doorstroming van het
verkeer helpen mogelijk maken;
lnzetten op verschon ing van lokàlê àctiviteiten die dèarmêe substêntieel
bildràgen êan hetverbetêren vên de luchtkwaliteitteÍ plàatse;

Uitplàatsenvàn èctiviteiten indien mogelijkdie een sterk negatiefhebben oP d€

hr.htkwaliteit.
ons college heeff in Ansterdan devolgende locatiespecneke maatregeLen genamen:
Doorstromingsmaatregei Stàdhouderskade oost ( uitgevoerd 2o4)i
Doorstrom ing tràject Va lken burgerstràat Weesperstraat ( uitgevoerd 2016);
opheffen pàrkêerplatform to u ringcà r bussen langs Prins Hendrikkade {2016);
Verplaàtsen en ve rschon e n tèxistè ndplaàts CS vên voor naa r êchterkant

-

(uitvoering zo15-2o18,
Verplaatsenen versc hone n tèxistê nd plaats Leidseplein (uitvoering 2o$)i
Versobering aànsluiting L€idseplein op Stàd houderskad e (uitvoerlng 2o'15'
zo18).

nv u ll e n d ê A m ster d a m s e I u cht kw al i te í ts m a atÍe g e I e n
Behalve betrokkenheid bij vÀnult het rijk ingezette, êanvullende maatrêgelen, neemtons college
ze lf ook aanvullende mêatíegelen op hêt bestaànde AmsteÍdamse pàkket om de luchtkwaliteit
vêrdê r tê vê rbêteren.

As

Generíeke maatregelen

Amsterdàm de milieuzone voor het bestelverkeervan kÍêcht en vanaf
2o18 komen daar een milieuzone voortàxi's, autobussen (wàarondertouringcars) en brom- en
snodietsên b;;. De verderop in deze briefgênoemde overschrtdingss'tuaties (zoals die door hêt

Vènafljanuèri zoq

is in

RIVÍ\Í zijn vastgesteld) liggen allemaêl binnen deze milieuzones. Amsterdam werkttevens met het
GVB en

d e

Vervoerreg io Amsterdam áan een trànsltie van dieselaandrljving naarelektrische

het GVB, en heeft dèarto€ een financiële bijdrage vÀn het rijk
gekregen van €8 miljoen- Het betrefthierallêmaalgenerieke màatregelen die ook lokaalen ook
bÍj de resterende overschrijdingslocaties een gunsu g effect hebbên op de luchtkwaiiteit. Dat geldt
nog in hogerê matevoorde elektrischê (siàds)busse n vàn het GVB, want diê zullen zoveel
moge|jk worden ingezet bÍ overschrijdingssituèiies, zodàt zij daareen extrà gunstig effect oP de

tractie voor de

(sta ds)bussen vên

luchtkwêliteitzullen hebben. Amsterdam gaè!doormet het Progràmma ele kÍisch vervoer, dat
wilzeggen met hetstimuleren Gubsidjeregelingen voor de aanschafvan elektrische voeÊuig ên)
enfàciliteren (verdere uitrolvan de op laa dinfrastructuud van elektrisch vervoer.
Lacati especirte ke n aatreg e Len
Amsterdam heeft de volgende locêtiespecifieke maatregelen voorde rêsterende
overschrijdingslocaties in voorbereiding:
Verminderen ovedastlaad- en losverkeerop troofdnetauto door optima lisêtie laàd en

-

-

losplekken;
Verminderen overlasttouringcars op hoofdnet auto door optimàlisatie haltelocêties;
Versoberen êaníuiting lokale weqennetop hoofdnet auto;

'lnzetvanrea/tlmeverkeer5regelinstallaties(verkeeÍsafhankelijkeinstallatiesdiezorqen
vooíeen betere doorstroming van hetverkeer, hetgeen gunstig is voor de luchtkwàlit€it).
Deze locatiespecrfiek€ maêtregêien hebben een beperktgunstig effect(en êlleen voorde

desbetreffende locêties), maarzU dragen intotaliteitwelbij aan hetverbeieren van de lokale
luchtkwaliteit.
Amsterdam neemt maatíegelen die gewaagal kunnen woralen
H et gemeente bestuur heefl mei het oog op een goede bereikbê arheid van de stàd €ntussen de
verschillende gebieden in de stad, doormiddelvàn het BeÍeÍdskade r Hoofdnetten (Ràadsbêsluit
2oo5) en de

I\,4

obilite itsAanpa k Amste rda m (Raèdsbesluit 2o13) een hië rarchiê êangebracht in het

Amsterdam5e autonetwerk, De Amsterdamse wegen waa r vee I autoverkeer
gebruikvan maald en wàarook veel verkeêr tussen de verschíllendê stàdsdelen plaats vindt,

vormenhetzogenoemde Hoofdn€t/Plusnetauto. Erzijn lo.atiespecifieke
luchtkwaliteitsmaatregelente bedenken, zoàls het afwààrderen van belangri.jkê wegen die
ondêrdeeizrjn ván h€t Plusnet Auto waar zich nu nog overschrijdingssituaties luchtkwaljteit
voordoen. Een dergelijke maatregel(bijvoorbeeld hetinstellen van een lager
maximumsnelheidsregirne) kan mogelijkvooÍ de desbetreffende locaties een gunstig effect
hebben op de luchtkwalitêii, maar heeft nadelige effecten voor de luchtkwalite;tvàn de rest van
de stad ofvooràndere locaties in de stad, IVet anderê wooaden, er kan sprake zijn van een
waterbedeffect, waarbU de problemàtiekvàn de ene locatie nààr een anderc locêtie in Amsterdam

verschuift.
D€ komendejaren gaat de gemeente doormet hetverderverbeteren vàn de luchtkwaliieit, zowel

gêzamenlijk met het rjjkals metèndere overheden, zelfstotbeneden de EU grenswaarden.
Amsterdam roept hetR!jkopvoorechte oplossingente kiezen zoals goed bronbeleid en
investeringen in schoon openbaarvervoer. Daarbij gaatAmsterdam ook kijken naar hetÍaciliteren
en testen van moge|jke innovàtieve opties.

2.

Standvanzaken luchtkwaliteit in Amsterdàm

De luchtkwdliteit in AnsteÍdam vetbetett dooÍ dejaren heen

essentieelvoor hetverbeteÍen van de luchtkwàliteit en dit geldt in het
veíengde daàrvan ookvoor het nationàle bronbeleid. Helaas gaat de implementatie van het
Europese bronbeleid nie!altijd naarbelroren, zoêls het d ieselschandaàl illustreêrt. Tegenvàllend€
resuÍtêten op dit punt hebben negètieve gevolgen voorde luchtkwaliteit in Nedeíand. Ook hêt
bronbeleidvan hetÍrjk;s weinig àmbitieus envormtdaarmee onvoldoende ondersteuning om de
lucht in Amsterdàm schoner en qezonderte maken,
ondanks de hierboven genoemde te9ênvallers is ersprêl<e van een structurele verbetering
van de luchtkwèlitêit in Amsterdam. Zowelvolgens de monitoringvan het RIVM alsvolgens de
metingen ván onze GGD is inAmsterdêm sprakevaneên daling van dejaargemiddelde
concentràties NO2- Deze verbetering van de luchtkwaliteit in Amsterdam is àleen aantàljàren
gaande en zet ntsèrverwachting ook de komende periode dooí.
Het Europese bronbeleid

is

Overschríjdíngssituatíes in Amsterdam woÍden opgelost
Alsgevolgvan àlle maatregelen (Europa, rijk èn Amsterdêm)zalde luchtkwàliteit, ook in
Amsterdam en ook op lokèal niveau, verderverbeteren. Wat Amsterdèm betreftzijn wij van
oordeêldat alle mèairegelen worden ingezetdie redelij ke lwijs van de gemeente te verwa chten
zijn. De iaatste overschrljdingssituaties zullen in Amst€rdam naarvelwêchting bjnnen enkelejaren
Ons collêge heeft daarv€Érouwen in-

tot hetveÍleden behoren.

3.

Handhaving naleving normen luchtkwa Íiteit volgens dê bêpalingen in
milieubêheer

dewet

Uit uw briefmaken wij op dat u de overheid, in dit qevalde gemeente/ veEoekt om handhêvênd

opie tr€den/ omdêt u vên mening bent dat de Ëuropese miliêunormen voor stiksiofdioxide (NO2)
in uw straêt worden overschreden. U bentvan oordeel dat dê overheid, in dit gevalde gemeente,
in overtreding is, omdat hijonvoldoende maatregelen (en dan bedoelt u vooràl locatiespecifiekê

màatregelen) treft om aàn hetvoortduren vên de overschrijding in uw íraat een einde te maken.
Vanwege het uitblijvenvan maatregelenen het latenvoortduren van de overschr'jding vê n de
luchtkwaliteitsnormen hàndeltde gemeente naaruw oordeelínstrijd met de bepalingen in deWet
milieubeheer, meer in he!bijzonderdê bepalingen uitTitel5.z Luchtkwaliteitseisen, o.a. de
àrtikelen 5.7 en 5.12 en Bijlage 2.
Voor zover u de overheid, in dit gevalde gêmeente, verzoeki om mettoepàssing van
bestuursrechtêlijke handhêving een eindete maken àan de door u gestelde overtredingên vàn de
bepalingen in uitTitel5.2 Luchtkwaliteitseisen, o.a. de êrtikelen 5.7 en 5.12 en Bílage 2, zijn wLj
vàn oordeeldat wij wegens het ontbreken van een wettelijke grondslêg aan datveÍzoek niêt

tegemoet kunnen komen. Wij wijzen uw verzoek om handhaving dèàrom êfen lichten dat
onderstaand toe.
Geen grondslag vooí hdndhavíng

in Titel5.2Wet milieubeheer

ln de Wet milieubêheer is sprake van een limítatiefstelselvan handhavingsbevoegdheden,

neergelegd in hoofdstu k 18. Voor uitoefening van handhavingsbêvoegdheden als bestuursdwang
(boetê en dwê n gsom) is een vooraÍgàa nde wettelij ke grondslà 9 vere ist (lêg àliteits beginsel).
De bepalingen in Titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet miliêubeheer bieden tezamen met hoofdstuklS
van de Wet rnilieubeheergeen regêling om met bestuuBrechtelijke hàndhaving op te treden

têg€noverschrijdingen van de luchtkwahteitsnormen als in deze bepalingen omschreven. Evenmin
zijn in deze bepalingen hetrljlt Íespectíevelij k d e provincíer de gemeente, hetstadrdeel, alsde
Omgevingsdiensi Noordzeekànaalgebied, voor hêttoepassen vên bestuuÍsrechtelUkê handhaving
van de luchtkwaliteitsnormen êls bevoegd gezag àangewezen. Amsterdam voert constÍuctief
overleg met het rijkoverde wijzewaèropde huidige regelgeving lu chtkwa liteit en de naleving vên
de EU g renswaarde n wo rden opgenomen in de (nieuw in te voeren) omgêvingswet.
Verbeteringen en êvêniuele omissies in de huidig€ regelgevíng krijgen dêêrin de aandàcht. De
vrêag oÍhet instrumentvan bestuurlUkê hàndhaving êls een geschikt instrumentvoordê nalevrng
van de Euíopese grenswêàrden moetworden beschouwd, en zo ja in de nieuwe Omgevingswetàls
instrument moetworden toeqevoegd, is zo snel niet concreet te beantwoorden, Deze vraag zal

doorAmsterdam in het overleg met het riik over de nieuwe regelgeving aan de orde worden
gesteld en kan in dàtverband naderworden onderzocht en afgewogenWe I voorziet Tiie I 5.2 op andere wijzê in een regeling diê ervoor moetzorgen dat de Europese
grenswaarden voor luchtkwaliteiiworden bereikt en dat de periode van overschrrjdingen zo kort

mogelijk gehouden wordt. Dat heeftte maken met het gegeven dàt luchtverontreiniging een
maatschappelijken g re nsoveíschrijdend fe nomeen is, wàarèlleen door middelvan sam€nwerking
tussen de diveÍse overhêden verbetering in te behalenvalt. Hieronderleggen wij dàtnaderuit.
ToeÍs en nalevinq gÍenswdarden op grond

vln Titel 5-2 wet milíeubeheer gekopPeld aan

besluiten

tot bestuursorqanen; zii dienen dezê
in hun regelgeving en uitvoering in àchtte nemen'.ln artjkêl5.x6 wet m ilieubeheer i5 bepaald dat
De luchtkwa liteitseisen va n deWet milieub€ hee r richten zich

bestuursorganen bij een ààntalspecifiek benoemde besluiten rekening moeten houden met de
gevolgen voor luchtkwa liteit en daarbU de wettelijke grenswaêrden in acht moeten nemen. Tegen
deze besluiten staat bezwaàren beroeP open. Bij concrete beslu itvorming ter u itvoedng va n
artikel5.a6Wetmilieubeheerkan êldustoetsing plaatsvinden doorde bestuursrechter, hetgeen

ookregelmêtig plèatsvindt. De wet biedt voor burgers dus rechtsbescherming via de
beíuursrechter oveÍde uitvoering van maatregelen die gevolgên hebben voor de luchtkwaliteit.
Van een derqeliike situatie is bhjkens uw brjefechter geen spràke.
Toets en ndleving grenswaatden op grcnd van Titel 5.2 Wet míIíeubeheet via een

prcgrammatische- en pldnmdtige aanPak
De nalêving vàn de Europese luchtkwaliteitsnormen is in de Wetmilieubeheerop andêrewÍze
geregeld. Voorzover het om hêt bereiken vàn de Europesê grenswèardên gàà! bevat de Wet
milieubeheereen regeling die is gericht op eên programmatische, planmatige aànpak. Deze
systematiekis gebaseerd op een gezamenlijke aênpàl! waarin de verschillende overheidslà9en
sàmenwerkên- H et N ation àal S àmenwerkingsprog ram ma Luchtkwaliteit (het NSL), waaÍin rijk,
provincies en gemeenten vertegenwoordigd zUn, is een dergelijk programma dat ervoorzorgt dat
de grenswaêrden in Nederland tijd ig worden bereikten in gevalvan overschrijding dezezo kort

mogelijkte houden. Het systeem van titel

5.2 (Luchtkwaliteitseisen) vàn de Wet milieubeheer,

gerichiophei bereiken vèn de grenswaarden, gàat uitvàn een gêzamenlijke ínspanning doo!
gemeenten, provincies en het r!jk. Rêden hiervoor is dàt de bêvoegdhedÊn tot hettÍeffen van
maatregelen gerichtop verbetering vên de luchtkwaliteit verspreid liggen

bU

alle bestuurslagen.

De gemeente Amsterdam heeft als deelnemer aan het NSL d€ verplichting om de in het kàdervan
het NSL afgesproken maatregel€n tijdig uitte voeren. De wiize wààrop de gemeente in dit

verbànd aan ziin verplichtingen tot uitvoeringvan màatreg e len voldoêl is in heteerste deelvàn
dêzê brieftoegeticht. Behàlve in NSL verband lreft gemeente Amsterdam zelfook màatregelen
Ook daarov€rtreft u een loelichting aan in het eerste deelvan deze briel
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doormiddelvan dejààrlijkse, op wettelUke wijze uit te voeren Monitoring. Op 9 november 2o16
heeft het RIVIM de Monitoringsràpportage NSL 2ox6 gepu bliceerd. De berekeningen uit de
monitoring latên zien dat de gemiddelde concentratie waar de bevolking als geheelaan wordt
blootgesteld ls gedêald. Daàrnààst blijkt dat in h€tjaaÍ 2015 in Amsterdam op êên beperkt aantal
locaties sprakê is vên overschnjdingssituèties ('knelpunten') met betrekking tot dejaargemiddelde
norm voorNO,. Sinds ljanuari2ol5gelden de Europese norm voor stikstofdioxide voor
Nederland. Amstêrdam kentvolgens de IVonitoringsrapportage NsL 2o16 in 2o15 no912
knelpu nten, 9es itueerd op de volgende vierwegvakken: Stêdhouderskade oost de Prins
Hendrikkade, deel Weesperstrê at en de Zuidelijk€ lJtunnelmond.
Overschríjdíngen van bepdlíngen ínTitel S,2 van de Wet milieubeheeÍ
ln uw vezoek om handhaving gaat u uitvan de veronderstelling dat eÍ in uw straat sprêke is van
oversch rijd ing vàn de luchtkwà liteits norm voor NO:, en daarmee vàn ove rschrijd ing van de
bepalingen in deWet milieubeheer. U refereert dê a rbil àan mêerjarige metíngen stikstofdíoxide

(No,) van deAmsterdamse GGD.
Daarover merken wij op dat injuridisclre zin slêchts van een 'overtreding' van de
luchtkwa liteitsnormen sprake is, indien deze ove rsch rijd ing en op d€ wettelij k voorgesch reve n
wijze is vastgeste ld. l aarÍijks rapporteert het RIV[4 overde luchtkwaliteit in heel Nederland,
waaronder Amsterdam- Overschrijdingen die op basis van deze wette |jk geregelde
monitoringsrond€s zijn berekend, zijn conform de daaraan in deWetmilieubeheeren de Regeling
beoordeling luchtkwalit€it gestelde eisen vàstgeste ld.
Devermeende overschrijdingen op bàsisvan de meerjaÍige metingen stikstofd ioxide (NOJ van de
Amsterdamse GGD wàaraan u refereert, zijn op de meeste locàties vastgesteld met behulpvan
een passieve meetmethode (Palmes buisjes). Deze methodê voldoet niet àan de Europese
richtlijnen zoals die in de Nederlandse wetgevin I zijn vastgelegd en die voorschrijft dat gemeten

wordt met een methode (chemilumlnescentie volqens EN14211:2ox2 ofqelijkwàardig) wèarmee
uurgemiddelde concentraties kunnen worden bepaald. Daarom zijn deze overschrijdíngen niette
kwalificeren als ov€Ér€dingvan de bepalingen vàn de Wel milieLibeheer- De gemeente gebruikt
deze meetgegevens overigens wel, omdatdeze extrà metingen van onze GGD beterinzicht
biêden in de (ontwikkeling vên) de lokale luchtkwalitêítDààÍnàast meetde GGDondermeerbij d€ Jànvan Galenstraàten HaarlemmeÍwêg met
een vàst meêtstàtion en dat betreft metingen die weliswêarvolgens de EU voorschriften worden
uitgevoerd, mèàr deze metingen worden niet op de wettelijkvoorgeschreven toetsafstand
uitgevoerd (namelijklo meter van de wegrand, ofdirect aan de gevelals de gevelop minder dan
10 metervan de wegrand Iigt). Ook deze metingen voldoen dààrmee niet aan àlie

wettelijke

vereisren vooÍ het meten vàn de lucl'tkwàlitei!.

oveÍschrijdingen in uw straat?
ln uwverzoek baseedu uwveízoekom handhaving op de vero nderstelling dat in uw straat sprake
isvan ovêrschrijdingen en dat daaÍmee dê bepalingen inTitel5.2vàn deWet miliêubeheer, onder
andere de èriikelen 5.7, 5.12 en Brjlège 2, worden overtreden. Van dergelijke overschíljdingen is in
Amsterdam sprake langs de Stad houderskade Oost, de Prins Hendrikkade, deel Weesperstraèt e n
dê Zuidelijke Utunnelmond. lndien u op een anderadÍeswoontdan op devierhierboven

genoemde straten dan zijn daar, op grondvên de wettelijkê toetsing in de Monitorjngsronde over
het jèar 2o15, geen overschrljdingen geconstateerd.

4.

Tot slot

-

De gemeente Amst€rdam staàt altijd open voor gesprekken met bewoners over onderwerpen
ook locàtiespêcifiêke - diê zij grêag willên besprêken. Een onderwerp ak luchtkwaliteit behoon
daar zekertoe, en ervinden overdit onderuêrp met bewoners regelmatig gesprekkên plaats.

Mêerinformêt'e oveíde lLrchtkwàliteit in Amsterdam, hetgevoeÍde beleid en de maêtregelên
kunt u vinden op www.è msterda m. nl/schonelucht.
Op uw v€rzoe k stu

re n

wij onze brief naàr het door u in uw briefgenoemde retourèdres, te weten:
K amer 2249, 1011 PN Amsterdam-

Stadhuis Amíerdam, Amstelr,

Wí veftrouwen u mêt deze briefvoldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke qroet,

Hetcollêge van burqem

mr, E.Ë.van
burgemee

mr. A.H.P.
gemeente

Bezwaarclausule
Dcze antwoordbriefvan ons college op uw verzoek on lT andhaving Europese
njlieunormen hordt een besluii in, waarteg€n u op grontl va11 de Algenene 1\€t
bestuursrecht binneÍ zes weken nê veruencldatum een bez$,aarschrift kunt indienen
bij burgemeester en wethouders, Postbus 202, 1000 AË AnNlerdam.

