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Motie: Het onzichtbare van luchtkwaliteit zichtbaar maken
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 13 november 2020.
Behandelend Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021
Programma: Natuur en milieu (gezondheid)
Constaterende dat:
* luchtkwaliteit en gezondheid een correlatie hebben met elkaar
» Q-koorts en Covid-19 een samenhang hebben met onze luchtkwaliteit
* de regio Noord-Oost Brabant veel slachtoffers kende bij de uitbraak van Q-koorts en
Covid-19.
* De regio Noord-Ooost Brabant geen ‘real-time’ luchtkwaliteit meetkasten heeft
geplaatst voor het meten van (ultra)fijnstof en stikstofdioxide.
* De regio midden en west Brabant, slechts een beperkt aantal meetkasten kent.
» Het Regionaal Meetnet Lucht en Geluid in de regio Zuid-Oost Nederland meet in
deze regio de luchtkwaliteit ‘real-time’ met 50 meetkasten op Stikstofdioxide en
(ultra )fijnstof.
* De nadruk ligt hierbij op het stedelijk gebied, het gebied rond de luchthaven
(Eindhoven) en het buitengebied met veel veehouderijen.
Overwegende dat:
» Fijnstof en stikstofdioxide van invloed zijn op ons welzijn en gezondheid van mens en
dier
* Meten is weten.
* Het Regionaal Meetnet Zuid-Oost een unieke samenwerking is en allerlei initia tieven
verbind met burgers, het Rijk, lokale overheden en kennisinstellingen.
« Provincie Noord-Brabant een van de partners en deelnemers is, samen met 16
gemeenten in Zuid-Oost Brabant, de GGD, Areas en TNO.
* Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is initiatiefnemer van het Regionaal Meetnet in
Zuid-Oost.
Roepen Gedeputeerde Staten op:
* een pilot op te zetten in Regio Noord Oost Brabant gelijk aan de opzet van
regio Zuid Oost Brabant.
« de uitkomsten van deze pilot terug te brengen naar de Staten en deze te agenderen
voor bespreking met de Staten in het 1de kwartaal van 2022.
« de kosten voor deze pilot mede te financieren vanuit het programma Natuur en Milieu
(thema gezondheid).

En gaan over tot de orde van de dag.
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