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Persbericht 9 december 2009 

 

Informatie over luchtkwaliteit niet langer beschikbaar 

 

De nieuwe regelgeving over luchtkwaliteit kan voor bouwers een steun in de rug zijn, voor 

burgers is ze een grote achteruitgang. Door het feit dat voor grote bouwprojecten die opgenomen 

zijn in het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) geen rapporten meer 

gemaakt hoeven te worden over de luchtkwaliteit is inspraak op dit punt onmogelijk geworden. 

Ook de informatie over de luchtkwaliteit in de eigen woonomgeving is onvindbaar geworden. 

Gemeenten rapporteren hun luchtkwaliteit alleen nog maar naar het ministerie van VROM. 

Publiceren voor de eigen burgers gebeurt nauwelijks meer. Er is door VROM wel een website in 

de lucht gebracht: de saneringstool1,  maar hier staan alleen nog maar de gegevens over enkele 

wegen en een paar stoffen. Niet duidelijk wordt op deze site met welke inputgegevens gewerkt 

wordt, de website die daar toegang toe biedt, de rapportagetool, is namelijk alleen voor 

ambtenaren toegankelijk.2 

 

Marga Jacobs, voorzitter van Leefmilieu: "De afgelopen jaren hebben we de rapportages 

luchtkwaliteit van alle gemeenten verzameld op de site www.lokalelucht.nl. We kregen in 2008 

steeds meer rapporten binnen, maar met de komst van de NSL is dat gestopt. Nog maar een enkele 

gemeente doet moeite de gegevens voor haar eigen inwoners te publiceren. Het lijkt erop dat men 

denkt klaar te zijn omdat VROM nu alle gegevens heeft”.  

 

Over de ontstane situatie is een brief geschreven naar de minister van VROM, Jacqueline Cramer, 

en deze treft u hierbij aan. In deze brief wordt gevraagd om een oplossing die recht doet aan de 

verplichtingen die Nederland heeft in het kader van de Europese regelgeving: 

1. Nederlandse gemeenten gaan hun rapportages luchtkwaliteit weer opstellen en 

publiceren zoals voorheen gebruikelijk was of, 

2. de saneringstool wordt uitgebreid met de nu nog ontbrekende gegevens en burgers en 

milieugroepen krijgen toegang tot de inputgegevens (wat nu niet het geval is). 
 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 http://www.saneringstool.nl/saneringstool.html 

2
 http://www.rapportagetool.nl/?menu=rapportage2008&sub=gegevens2008 

 


