
  
  

  
   
Stedelijke Ontwikkeling  
 

Koningsplein 1 - Postbus 271 - 2980 AG  Ridderkerk - T 0180 451 234 - F 0180 427 036 - e-mail info@ridderkerk.nl 
 

Gemeenteraad Ridderkerk  

 

ambtenaar : Mw. Govaart uw brief d.d. :  
doorkiesnr : 0180 451 497 uw kenmerk :  
fax :  ons kenmerk : RU/09405 
email : a.govaart@ridderkerk.nl  
bijlage(n) :  Ridderkerk,  13 januari 2012 
    
Onderwerp: rapportage luchtkwaliteit 2009 & 2010 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Met deze brief willen wij u de volgende rapportages aanbieden: ‘Rekenen en meten: de 
Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009’ en de rapportage ‘Rekenen en meten: de Luchtkwaliteit in 
Ridderkerk 2010’. 
 
Waarom deze rapportages 
Tot 2007 was de gemeente Ridderkerk verplicht (in het kader van de Wet Luchtkwaliteit) tot het 
jaarlijks rapporteren van de luchtkwaliteit in onze gemeente. Door de introductie van het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn gemeenten niet meer verplicht om jaarlijks te 
rapporteren. Dit komt omdat bij het NSL een monitoringstool is opgenomen die de luchtkwaliteit 
over heel Nederland berekent en rapporteert. 
 
Uw raad heeft echter in 2008 (amendement 2008-62) besloten om toch jaarlijks een rapportage 
Luchtkwaliteit te laten maken. Hiermee wordt de continuïteit in de gegevensverstrekking 
gegarandeerd. Ook inwoners geven aan belang te hechten aan de jaarlijkse rapportages. Zo is 
beter te zien hoe de cijfers zich verhouden tot voorgaande jaren.  
 
Wat is nieuw aan de rapportages 
Wat nieuw is aan deze rapportages, is dat de rapporten zich niet langer beperken tot berekende 
resultaten maar dat de gegevens vanuit het meetpunt aan de A16 ook getoond worden. Er is 
weinig verschil tussen de berekende waarden en de gemeten waarden in Ridderkerk. Uiteraard 
moet hierbij de kanttekening geplaatst worden dat het Meetpunt enkel meet direct langs de A16, en 
dat de berekende resultaten voor meerdere wegen in onze gemeente worden berekend. 
Resultaten zijn daarom niet een op een te vergelijken. 
 
Wat zijn de resultaten 
Wat laten de gegevens zien: aan de metingen zien we in 2010 ten opzichte van 2009 een lichte 
afname van concentraties stikstofdioxide (NO2). Dit is helaas nog steeds hoger dan de norm 
toestaat. Voor de concentraties fijnstof (PM10) zien we een lichte toename. Dit is nog steeds ver 
binnen de normen. Wegens een verschil in uitvoering van de monitoringstool verschillen de kaarten 
van de berekeningen in de rapportages 2009 en 2010 qua achtergrond en qua invulling. Deze 
verschillen zijn enkel cosmetisch. 
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Waar kunt u de rapportages vinden 
U kunt de rapportages inzien via de gemeentelijke website onder het menu leven en wonen. Via 
het onderwerp milieu kunt u doorklikken naar het thema luchtkwaliteit. Hier vindt u ook de 
rapportages van voorgaande jaren.  
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
 
 
De secretaris,     de burgmeester 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele  Mw. A. Attema 


