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Workshop: Realisatie van het webportaal lokale luchtkwaliteit

Bart Kempe www.lokalelucht.nl

Achtergrond

– Voorstellen

– Begrippen

Onderzoek

– Algemeen

– Wetgeving

– Rapportage verplichtingen voor Provincie Gelderland

– Conclusies

Realisatie en resultaat

– Content

– Eindresultaat

Inhoud
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– ICT’er met interesse voor Milieu

– Benaderd door Leefmilieu tijdens mijn afstuderen

– Positie: tussen Leefmilieu en Antenna

Wie ben ik?

Ik was verantwoordelijk voor:

– ICT; het ontwerpen van het webportaal

– Content; de inhoud van het webportaal

Kleine voorstelronde

– Naam / Organisatie?

– Waarom zit je bij deze workshop?

– Webportaal = Uitgebreide website

– CMS = Content Management Systeem

Begrippen
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Wat is de relevantie van het thema lucht?

– Onstaan en vaststellen

– Vervuilende stoffen (ozon, fijn stof, NOx etc)

– Gezondheiseffecten

– Wetgeving

Onderzoek

In het onderzoek is antwoord gegeven op de volgende deelvragen:

1. Wat is de relevantie van het thema luchtkwaliteit? 
2. Welke rapportages luchtkwaliteit moeten verzameld worden?

Wetgeving

– Het Verdrag van Aarhus

– Het Besluit Luchtkwaliteit

Onderzoek

EU

VROM

Provincies

Gemeenten
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In het onderzoek is antwoord gegeven op de volgende deelvragen:

1. Wat is de relevantie van het thema luchtkwaliteit? 

2. Welke rapportages luchtkwaliteit moeten verzameld 
worden?

Onderzoek

Onderzoek

Content

Documenten

Rapportages Besluit 

Luchtkwaliteit

Lijsten rapportageplichtige 

overheden

Overzicht
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In het onderzoek is antwoord gegeven op de volgende deelvragen:

1. Wat is de relevantie van het thema luchtkwaliteit? 

2. Welke rapportages luchtkwaliteit moeten verzameld 
worden?

Onderzoek

Tweede deelvraag is gesplitst in:

– Tot welke rapportages zijn overheden verplicht voortvloeiende uit  

het ‘Besluit Luchtkwaliteit’?

– Welke overheden zijn concreet verplicht de rapporten uit het 

‘Besluit Luchtkwaliteit’ op te leveren?

Onderzoek
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Onderzoek

Onderzoek
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Onderzoek

• Veel gemeenten komen hun rapportageverplichting niet na 
(de gemeenten in het rood). In het jaar 2003 en 2004 was 
het percentage gemeenten dat hun verplichtingen niet is 
nagekomen 36% in 2003 en 48% in 2004.

• Enkele gemeenten komen hun rapportageverplichtingen 
structureel niet na. 

• Deze uitkomsten zijn niet uniek voor Gelderland

Conclusies
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– Te tijdsintensief

– Onderzoek gericht op verleden

– Rapportages 2005 kwamen al binnenkort -> toekomst

– Het overzicht van 2005 stond al op Infomil beschreven!

Bezinning

Overzicht bekend -> nu nog de documenten!

– Een aantal rapportages gedownload

– Milieudefensie (Albert ten Kate)

– Aanschrijven Provincies

Documenten
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We hebben van de volgende provincies een reactie gekregen:

• Drenthe: geen reactie

• Flevoland: januari 2007

• Friesland 2007 (op papier)

• Groningen: januari 2007

• Gelderland: mei 2007 (ook digitaal op eigen site)

• Limburg: januari 2007

• Noord Holland: maart 2007 

• Noord Brabant: maart 2007 (prov. rapportage op papier)

• Overijssel: geen reactie

• Utrecht: maart 2007

• Zuid Holland: februari 2007

• Zeeland: januari 2007

Reactie provincies

– Overzicht en documenten (content compleet)

– Inhoud pagina’s verwerkt

Het eindresultaat>>>

Voortgang

Structuur Content Lay-out

Webportaal
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Eindresultaat
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Einde presentatie

E-mail: bartkempe@planet.nl

Website: www.lokalelucht.nl
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Voorstellen ter verbetering van de informatievoorziening over

milieu-informatie…

Aanbevelingen / discussie


