
Factsheet luchtkwaliteit over 2015  Pagina 1 

 

Achtergrondinformatie 
Fijnstof is een vorm van luchtverontreiniging die een negatief effect kan hebben op de 
gezondheid van de mens. Kortstondige blootstelling aan hoge concentraties kan de 
gezondheid schaden, terwijl langdurige blootstelling aan lage concentraties kan leiden 
tot chronische bronchitis en infecties, aderverkalking en vervroegde sterfte. 
Stikstofdioxide (NO2) is een belangrijke component van luchtverontreiniging waarvan 
tot op heden is aangenomen dat deze stof niet leidt tot gezondheidseffecten. De stof 
wordt gezien als een goede indicator van een mengsel van stoffen die worden 
geassocieerd met verkeersemissies. Sommige studies wijzen uit dat blootstelling aan 
stikstofdioxide (NO2) mogelijk luchtwegklachten en -aandoeningen kan veroorzaken of 
verergeren. Hierbij is niet duidelijk of de gevonden effecten door NO2 zelf veroorzaakt 
worden of door een mengsel van verbrandingsproducten. Er zijn wel aanwijzingen dat 
kortdurende piekblootstelling aan NO2 het afweermechanisme tegen bacteriële 
infecties kan verminderen. 
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Monitoring Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
De monitoring van het NSL is neergelegd bij Bureau Monitoring en wordt uitgevoerd door het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Kenniscentrum InfoMil. Centraal 
onderdeel van de monitoring is een rekeninstrument waarvoor de verantwoordelijke overheden de 
invoergegevens aanleveren. Het RIVM heeft de daaruit voortvloeiende rekenresultaten samengevoegd 
in een monitoringsrapportage. Kenniscentrum InfoMil heeft de voortgang van maatregelen en 
projecten van de lokale overheden in beeld gebracht. Deze factsheet is een publieksvriendelijke 
samenvatting van de rapporten. 

 
Doelstelling 
De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd en zijn bijna alle knelpunten opgelost. 
Daarmee zijn we nog niet klaar. Ook wanneer er geen knelpunten meer zijn, is het belangrijk om te 
blijven werken aan de verdere verbetering van de luchtkwaliteit. Met de verlenging van het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit tot het ingaan van de Omgevingswet, het Actieplan 
luchtkwaliteit en het project Slimme en Gezonde stad blijven het Rijk, gemeenten en provincies zich 
inzetten om ook onder de norm de luchtkwaliteit te verbeteren met het oog op gezondheid. Het 
ministerie van I&M heeft in dit kader de Gezondheidsraad om advies gevraagd. Dit advies wordt 

meegewogen in het luchtkwaliteitsplan dat in het kader van de nieuwe NEC-richtlijn (National 
Emission Ceiling)  in 2018 zal worden opgesteld. Zo wordt toegewerkt naar de WHO-streefwaarden 
(World Health Organisation).  
 
Wettelijk kader 

 Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit normen voor:  

o Fijnstof (PM10):  

- jaargemiddeld 40 μg/m3 

- maximaal 35 overschrijdingsdagen van 50 μg/m3 

o Fijnstof (PM2,5):  

- jaargemiddeld 25 μg/m
3 
 

- indicatieve waarde jaargemiddeld van 20 μg/m3 (vanaf 2020) 

- blootstellingsindex (AEI) 20 μg/m
3 op stedelijke achtergrond-concentraties. 

Deze index wordt vastgesteld op het driejarig voortschrijdend jaargemiddelde. 

o Stikstofdioxide (NO2): jaargemiddeld 40 μg/m3  

 Wet milieubeheer (Wm) en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
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Wat hebben de maatregelen opgeleverd? 
De luchtkwaliteitsnormen voor fijnstof en stikstofdioxide zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn 
Luchtkwaliteit. In 2005 moest aan deze normen worden voldaan. Omdat Nederland niet aan de 
normen kon voldoen, is het NSL opgesteld. Het NSL is in april 2009 goedgekeurd door de Europese 
Commissie. De einddatum van het NSL is vooruit geschoven naar 31 december 2016. Tot de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft het NSL van kracht. 
 
Veroorzakers  
In Noord-Brabant zijn veehouderijen en verkeer en vervoer de grootste emissiebronnen van fijnstof en 
stikstofdioxide. 
 
Stand van zaken 
Fijnstof (PM10)  
Uit de analyse van de rekenresultaten volgt dat in Nederland 
bij 10 van de 390 gemeenten (ten gevolge van emissiebijdragen 
van 34 veehouderijen) sprake is van een overschrijding van de 
etmaalnorm voor fijn stof op een of meerdere toetspunten in 
het jaar 2015. In totaal gaat het om 46 toetspunten met een 
overschrijding. De overschrijdingen vinden vooral plaats in 
Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. In Noord-Brabant 
vinden deze overschrijdingen plaats in de gemeenten 
Cranendonck, Cuijk, Gilze en Rijen, Someren en Woudrichem 
en betreft 8 bedrijven. 
 
De berekeningen laten zien dat de gemiddelde 
fijnstofconcentratie waar de bevolking aan wordt blootgesteld, 

tussen 2010 en 2015 met ruim 6 μg/m3 (ongeveer 25 procent) 
is gedaald. Of deze daling de komende jaren doorzet is onzeker 
omdat in de verwachting de daling lijkt te stagneren door een 
verwachte economische groei. Ondanks de verwachte stagnatie 
kan een plaatselijke overbelasting door veehouderijen met 
lokale maatregelen worden opgelost 
Voor Noord-Brabant geldt dat in 2015 geen overschrijdingen 
van de normen voor fijnstof (PM10) nabij wegen (exclusief 
veehouderijen) zijn berekend. In ’s Hertogenbosch zijn wel overschrijdingen berekend maar deze zijn 
waarschijnlijk gebaseerd op onjuiste gegevens.  
 
Fijnstof (PM2,5) 
De jaargemiddelde PM2,5-concentratie in 2014 over Nederland 

bedraagt circa 15 μg/m3 en ligt hiermee onder de Europese 

grenswaarde van 25 μg/m3. Deze grenswaarde geldt vanaf 
2015 en vanaf 2010 geldt dit niveau als streefwaarde. Van 
2015 zijn nog geen nieuwe gegevens beschikbaar. In Noord-
Brabant varieert in 2014 de jaargemiddelde PM2,5-concentratie 

tussen 15 en 18 μg/m3. 
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Stikstofdioxide (NO2)  
Voor NO2 gaat het vooral om uitstoot vanwege verkeer en vervoer. Voor het oplossen van knelpunten 
is de betreffende wegbeheerder verantwoordelijk. Van de 9,9 kilometer rijrichting in Nederland waar 
in 2015 niet aan de normen voor stikstofdioxide voldaan wordt, is 1,0 kilometer rijrichting in Noord-
Brabant gelegen. Dit is onderverdeeld in 0,1 km rijksweg en 0,9 kilometer rijrichting gemeentelijke 
wegen. Op alle provinciale wegen wordt aan de normen voor stikstofdioxide voldaan. De 
prognoseberekeningen laten voor Noord-Brabant zien dat in 2020 op alle rijks- en provinciale wegen 
aan de normen voor stikstofdioxide voldaan zal worden.  
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Wat zijn de laatste ontwikkelingen? 
In september 2016 is de monitoringsrapportage van het NSL gepubliceerd. Uit de 
rapportage blijkt dat in 2014 en 2015 (prognose) vrijwel overal in Nederland de 
grenswaarden worden gehaald. Gedurende de looptijd van het NSL is de 
luchtkwaliteit sterk verbeterd en is het aantal mensen dat is blootgesteld aan 
normoverschrijdingen gedaald. Er resteert alleen een aantal knelpunten langs 
overwegend drukke binnenstedelijke wegen en in de directe omgeving van 
veehouderijen. 

 
 
Trend 
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de overschrijdingen sinds de invoering van de 
monitoringsrapportage NSL. Het betreft de jaren 2009 tot en met 2015. 
 

Fijnstof PM10 
Jaar Overschrijding aantal KM rijrichting Prognose overschrijding aantal KM rijrichting in 2015 

Landelijk Rijksweg Prov.weg Gem. weg Landelijk Rijksweg Prov.weg Gem.weg 

2009 11,2 2,2 9 Niet berekend 

2010 33,8 0 0 0,9 11,6 0 0 0,5 

2011 21,8 0 0 0,3 16,1 0 0 0 

2012 3,9 0 0 0 13,7 0 0 0 

2013 2,5 0 0 0 10,2 0 0 0 

2014 6,6 0 3,9 2,7 10,1 0,2 5,9 4,0 

2015 5,4 0,1 1,9 3,4 0,7 (2020) 0,1 (2020) 0,3 (2020) 0,3 (2020) 

 

Stikstofdioxide NO2 
Jaar Overschrijding aantal KM rijrichting Prognose overschrijding aantal KM rijrichting in 2015 

Landelijk Rijksweg Prov.weg Gem. weg Landelijk Rijksweg Prov.weg Gem.weg 

2009 1077,5 95,8 30,5 63,3 2,9 0 0 

2010 584,5 25,9 3,1 31,6 13,7 0 2,7 0 

2011 356,8 11,0 0 6,9 11,2 0 0 0 

2012 187,9 4,3 0,1 9,7 12,6 0 0 1,0 

2013 42,6 0 0,1 6,8 9,2 0 0 0,4 

2014 29,8 0,6 0,6 27,9 12,5 0,1 0,3 11,8 

2015 9,9 0,6 0 9,3 * 0,7 (2020) 0,1 (2020) 0,3 (2020) 0,3 (2020) 

*  Totaal van gemeentelijke-, waterschaps- en private wegen (8,1 km lokaal/1,2 km overig) 
 

Fijnstof PM10 Veehouderij overschrijdingen 

Jaar Aantal Landelijk In aantal gemeenten in NBr Aantal bedrijven in NBr 

2009 140 23 81 

2010 64 16 25 

2011 131 21 61 

2012 92 13 Niet benoemd 

2013 63 6 14 

2014 57 8 15 

2015 34 5 8 
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Bevolkingsblootstelling 
Bij de vaststelling van het NSL is als eerste doel het verbeteren van de luchtkwaliteit ten behoeve van 
de volksgezondheid opgenomen. Vermindering van de concentraties van NO2 en PM10 leidt tot 
verbetering van de volksgezondheid, ongeacht of dit boven of onder de grenswaarde gebeurt. Om 
beter inzicht te geven in het effect van het beleid op de gezondheid zijn op alle woonlocaties 
luchtkwaliteitsberekeningen uitgevoerd. Met de resultaten van de berekeningen wordt de trend 
bepaald van het aantal burgers dat wordt blootgesteld aan bepaalde concentraties PM10 en NO2 in de 
buitenlucht. Het resultaat van de blootstellingsberekeningen is een concentratie NO2 en PM10 per 
adres, waar vervolgens het aantal personen aan is gekoppeld dat op die plek woont. Met de per 
woning berekende concentratie en het aantal bewoners wordt de gemiddelde concentratie berekend 
waaraan bewoners binnen een gemeente (of in heel Nederland) worden blootgesteld: de 
bevolkingsgewogen concentratie. Hiermee wordt een algemeen beeld van een bepaald gebied gevat in 
één getal. 
 
Resultaten blootstellingsberekeningen 
Volgens de berekeningen is de gemiddelde bevolkingsgewogen NO2-concentratie tussen 2010 en 2015 

gedaald met ruim 5 μg/m3. Tussen 2015 en 2020 daalt naar verwachting de bevolkingsgewogen 
NO2-concentratie wederom met enkele microgrammen. Deze daling treedt vooral op in provincies 
met veel verkeer. In de provincies die nu al relatief schoon zijn, is de daling kleiner. 
 
Tussen 2010 en 2015 zijn de berekende gemiddelde bevolkingsgewogen fijnstofconcentraties met 

ruim 6 μg/m3gedaald. De grootste daling vond plaats tussen 2011 en 2012, maar ook tussen 2014 en 
2015 was de daling fors te noemen. Deze variaties kunnen een gevolg zijn van wisselende 
meteorologische omstandigheden tussen de jaren. Voor een gefundeerde uitspraak over een 
verandering in de trend van fijnstofconcentraties is minimaal een periode van 10 jaar nodig. In alle 
provincies lagen in 2015 de gemiddelde bevolkingsgewogen concentraties onder de WHO-adviesnorm 
voor PM10. In 2020 is dat wegens de verwachte hogere concentraties niet het geval. 
 
In onderstaande histogrammen zijn de resultaten voor NO2 en PM10 voor Noord-Brabant voor 2015 
en 2020 weergegeven. In de figuren is weergegeven hoeveel mensen aan een bepaalde concentratie 
NO2 en PM10 worden blootgesteld (PM10 exclusief specifieke overschrijdingen bij veehouderijen). De 
emissies van veehouderijen zijn wel in de achtergrondconcentraties meegenomen. 
Voor NO2 geldt dat voor nagenoeg elke range het aantal blootgestelden afneemt. Voor PM10 is de 
verwachting dat in 2020 het aantal blootgestelden toeneemt in de range vanaf 20 ug/m3. Deze 
toename is een gevolg van de verwachte economische groei. 
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Hoe wordt de fijnstof doelstelling gerealiseerd? 
 
Gemeenten en Rijk zijn volgens het NSL verantwoordelijk voor het bereiken van de 
fijnstof doelstelling.  
 
Ter ondersteuning  heeft de provincie Noord-Brabant in de verordening Ruimte 2014 bij uitbreiding 
van bebouwing van veehouderijen een norm voor o.a. fijn stof opgenomen. Deze norm voorkomt dat 
er nieuwe overschrijdingen ontstaan en laat uitbreiding van veehouderijen in een overbelaste situatie 
alleen toe als de overbelasting geheel gesaneerd wordt. 
 


