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Beantwoording technische vragen
Datum

12 mei 2020
Ons kenmerk

/
Uw kenmerk

Contactpersoon

N.H.C.A. (Natasja) Wijnen
Telefoon

Bij e-mail van 6 mei 2020 heeft u namens de CDA fractie technische vragen over

(06) 10 38 71 34

Perspectiefnota 2020 gesteld.

Email

nwijnen@brabant.nl

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.

1. Op pagina 5/43 is aangegeven dat de productie van fosfaat en stikstof
en de emissie van ammoniak tussen 1990 en 2003 sterk gedaald zijn,
sindsdien heeft een stabilisatie plaatsgevonden. Voor de fijnstof emissie is
aangegeven dat deze sinds 2010 licht gestegen is, maar de laatste jaren
stabiliseert. In de bijlagen op pagina's 30 en 31 staan tabellen over de
concentratie NO2 en de concentratie PM 10. In beide tabellen zien we
echter een duidelijke daling in 2020 en een sterke daling ten opzichte van
2010.
a.

Zijn vergelijkbare tabellen ook voor fosfaat en NOx beschikbaar?

b.

Op basis van welke informatie concludeert u dat er een stabilisatie te
zien in de ammoniak Emissie?
Op basis van welke informatie concludeert u dat de fijnstof emissie
sinds 2010 licht gestegen is?
Wanneer komt de monítoríngsrapportage NSL 2020 uit? De CDAfractie is met name benieuwd naar de consequenties van de

c.
d.

Coronacrisis op NOx en fijnstof emissie.
Antwoord:

Bijlage(n)
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a.

De tabellen op pagina 30 en 31 zijn afkomstig uit de
monitoringsrapportage NSL 2019 (Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit). Deze tabellen zijn door het RIVM specifiek gemaakt om te
bepalen aan welke concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10)
de bevolking wordt blootgesteld. Voor andere stoffen zoals fosfaat en
stikstofoxiden zijn vergelijkbare blootstellingstabellen niet beschikbaar.
Nb: De tabellen uit de monitoringsrapportage 2019 op pagina 30 en 31
zijn niet bruikbaar voor stikstofoxiden (NOx). NOx is een verzamelnaam
voor een groot aantal chemische stoffen.
Voor de concentratie stikstofoxiden in de lucht is onderstaande tabel
beschikbaar. Deze tabel geeft de trend weer van de gemiddelde gemeten
concentratie stikstofoxiden in de lucht op de regionale meetstations.
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Voor fosfaat geldt dat vergelijkbare tabellen niet beschikbaar zijn. Fosfaat
wordt in hoofdzaak gemeten in water- en bodem.
b.

Via informatie van het Compendium van de Leefomgeving en informatie
van het RIVM. Zie onderstaande grafiek voor de ammoniaktrend.
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c.

Via informatie van het Compendium van de Leefomgeving en het RIVM.
Dit betreft fijnstofemissie t.g.v. landbouw specifiek.
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d.

Half december 2021 komt de monitoringsrapportage NSL 2020 uit.

2.

Op pagina 6/42 is in de tweede alinea aangegeven dat geen enkel
water in Brabant voldoet aan de eisen die vanuit de Kader Richtlijn Water
gesteld worden. Er wordt voor meer informatie over de natuur- en
waterkwaliteit verwezen naar de bijlage op pagina 33/42. Op deze
pagina is echter geen informatie terug te vinden over de waterkwaliteit,
maar over het percentage van de oppervlakte dat niet voldoet aan de
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watervast normen en de grondwaterstand. Dít betreft volgend de CDAfractie alleen alleen informatie over de waterkwantiteit. Waar is informatie
te vinden over de op pagina 6/43 genoemde waterkwaliteit?
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Antwoord:
Zie bijvoorbeeld www.brabantinzicht.nl

3. Biz 21: na verwerking van de financiële consequenties resteert een vrije
begrotingsruimte van 11 miljoen wordt in de eerste zin op deze pagina
gesteld. Je zou verwachten dat die 11 miljoen terug te vinden is in de tabel
die na deze zin volgt. Want in deze tabel zijn de financiële consequenties
overzichtelijk bij elkaar gezet. Echter, dat is niet het geval. Concrete vraag:
wat is de berekening om tot deze 11 miljoen te komen?
Antwoord:
Het bedrag van

1 mln. boven de tabel is een foutief bedrag. Dit dient 27,1

mln. te zijn.

Met vriendelijke groet,

N.H.C.A. Wijnen

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.
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