
Rotterdam, 3 november 2015. 15bb8610 

Onderwerp: 
Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid T.C. Weerdmeester (SP) 
over het meten van ultrafijn stof rondom Rotterdam Airport. 

Aan de Gemeenteraad. 

Op 2 oktober 2015 stelde T.C. Weerdmeester (SP) ons schriftelijke vragen over het 
meten van ultrafijn stof rondom Rotterdam Airport. 

Inleidend wordt gesteld: 

"In de Havenloods van 1 oktober j . l . was te lezen dat de Zuid-Hollandse Milieufederatie 
een verzoek heeft gedaan om het ultrafijnstof te meten bij Rotterdam Airport. Dit 
verzoek is tot nu toe niet gehonoreerd. Rapportages van RIVM en TNO geven aan dat 
de concentraties van het ultrafijnstof rondom Schiphol zo hoog zijn dat omwonenden 
mogelijk gevaar lopen. 
De SP wil graag weten of de omwonenden van Rotterdam Airport ook een dergelijk 
risico lopen. Daarnaast heeft de luchthaven uitbreidingsplannen: een afgewogen 
mening over deze plannen is alleen te nemen als alle voordelen, maar vooral ook de 
risico's goed in kaart zijn gebracht en daarom hebben wij de volgende vragen." 

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording: 

Vraag 1: 
Heeft de Milieufederatie Zuid-Holland zich rechtstreeks tot de gemeente 
Rotterdam gewend met een verzoek tot het meten van de concentraties fijnstof? 
Zo ja, wanneer was dat en hoe luidde op dat moment het antwoord van het 
college en met welke onderbouwing? 

Antwoord: 
Nee, de Milieufederatie Zuid-Holland heeft geen rechtstreeks verzoek ingediend bij de 
gemeente Rotterdam. Aangezien de DCMR het meetnet van de gemeente Rotterdam 
beheert is nagevraagd of het verzoek ook bij de DCMR is ingediend. Ook hier is echter 
geen verzoek tot meten binnengekomen. 

Is het college bereid om ook het ultrafijnstof rondom Rotterdam Airport te gaan 
meten, al dan niet in overleg met het ministerie over de verdeling van de kosten 
van een dergelijke meting? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunt u 
de commissie EHMD hiervan verslag doen. 

Antwoord: 
De provincie Zuid-Holland zal namens de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague 
Airport de staatssecretaris van Milieu en Infrastructuur schriftelijk verzoeken onderzoek 
te doen naar ultrafijnstof op en rond Rotterdam The Hague Airport. Wij stellen voor om 
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de commissie EHMD voor het einde van het eerste kwartaal 2016 te informeren over de 
stand van zaken op dat moment. 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam 

De bur 
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