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Aan de leden van Provinciale Staten 

 

Toelichting vragensteller 

Onlangs heeft TNO vastgesteld dat de uitstoot van ultrafijnstof bij Luchthaven 

Schiphol onrustbarend hoog is. Volgens het Institute for Risk Assessment Sciences 

(IRAS) zijn de risico’s door blootstelling aan de gevonden niveaus mogelijk 

vergelijkbaar zijn met het “wonen dicht langs een drukke snelweg”. GGD Amsterdam 

en IRAS dringen aan op een vervolgonderzoek. 

 

Bronnen:  

Onderzoek van TNO laat zien dat de luchtvervuiling door ultrafijnstof vanuit Schiphol 

veel groter is dan tot nu toe altijd werd aangenomen, zie 

https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2014/12/schiphol-is-bron-ultrafijn-stof/  

http://www.nu.nl/binnenland/3951327/ultrafijnstof-schiphol-waarschijnlijk-risico-

amsterdammers.html 

En 

https://milieudefensie.nl/luchtvaart/nieuws/Omwonenden-Schiphol-tot-ruim-een-jaar-

eerder-dood#.VIqVYWCSu7Y.twitter 

 

1. Bent u van mening dat deze nieuwe feiten een rol moeten spelen bij het nieuwe 

luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport dat in concept in april 2015 wordt 

verwacht? Zo ja, heeft u de minister van I&M reeds van deze mening in kennis 

gebracht? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 

Wij hechten aan een gezond leefklimaat voor Zuid-Holland. Wij zien dan ook de 

kamerbrief[1] van Staatssecretaris Mansveld waarin zij toezegt een nader verkennend 

onderzoek en aanvullende metingen te laten verrichten bij Schiphol als een goede 

stap om meer inzicht  in deze problematiek te verkrijgen. Wij zullen bij de 

staatssecretaris aandringen om het onderzoek niet te beperken tot Schiphol maar dit 

ook uit te breiden naar andere luchthavens in Nederland, waaronder Rotterdam The 

Hague Airport. 

                                                           
[1] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/01/19/onderzoek-

ultrafijn-stof-rondom-schiphol.html 
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2. Bent u van mening dat voor de provincie voor het formuleren van een gedegen 

standpunt - in de vorm van een zienswijze - op dit concept luchthavenbesluit een 

helder beeld moet hebben van de gezondheidseffecten? Zo ja, bent u van plan om het 

pleidooi van GGD Amsterdam en IRAS om een vervolgonderzoek in te stellen dat 

duidelijkheid kan geven over de werkelijke gezondheidsrisico’s te ondersteunen? Zo 

ja, welke stappen gaat u hiertoe nemen? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 

Zie antwoord op vraag 1. 

 

3. Is GS van mening dat deze alarmerende berichten met betrekking tot de uitstoot van 

ultrafijnstof bij Luchthaven Schiphol reden zijn om vergelijkbare metingen te 

verrichten, of aan te dringen bij het bevoegd gezag, i.c. de minister van I&M, om deze 

metingen te verrichten, rondom Rotterdam The Hague Airport? Zo ja: wanneer zullen 

deze metingen verricht worden? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 

Zie antwoord op vraag 1. 
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

secretaris,                                     voorzitter, 

 

mw. drs. J.A.M. Hilgersom           drs. J. Smit 

 

 


