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Betreft: Art. 43 vragen: luchtkwaliteit in Limburg voldoet niet  

 

Geacht College, 

 

De huidige luchtverontreiniging in Limburg veroorzaakt nog steeds  schade aan de gezondheid blijkt 

uit het onderzoek van beide Limburgse GGD'en. In Limburg voldoet de jaargemiddelde blootstelling 

aan stikstofdioxide en fijn stof in geen enkele gemeente aan de advieswaarden voor luchtkwaliteit van 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De luchtkwaliteit verschilt binnen de provincie. Zo is de 

blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen in de regio Noord- en Midden-Limburg het hoogst, en 

in Zuid-Limburg het laagst. Ook de bronnen van luchtverontreiniging verschillen. In Noord- en Midden-

Limburg is wegverkeer de grootste bron van stikstofdioxide (bron: GGD Limburg-Noord, 25 januari 

2023). 

 

Er zijn meer maatregelen nodig om de luchtkwaliteit in Limburg verder te verbeteren, concluderen de 

Limburgse GGD’en. Zo worden gemeenten geadviseerd mee te doen met het Schone Lucht Akkoord. 

(bron: GGD Limburg-Noord, 25 januari 2023). 

 

GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg onderzochten de effecten van de luchtkwaliteit in Limburg 

op de gezondheid van de inwoners van Limburg. Ze keken daarvoor naar de luchtkwaliteit in 2019. 

De GGD’en berekenden dat inwoners van Limburg gemiddeld bijna 11 maanden (329 dagen) korter 

leven door luchtverontreiniging. Bij 1 op de 7 longkankerpatiënten in Limburg is de longkanker toe te 

schrijven aan luchtverontreiniging. Bij bijna 1 op de 5 Limburgse kinderen is luchtverontreiniging de 

oorzaak van hun astma. De buitenlucht die inwoners inademen is vergelijkbaar met het passief 

meeroken van 4 tot 5 sigaretten per dag (bron: GGD Limburg-Noord, 25 januari 2023). . 

 

Op 10 november 2021 is op initiatief van D66 Roermond en gesteund door GroenLinks, CDA, DS, SP 

en SPR motie Schone Lucht Akkoord vastgesteld. Helaas is Roermond nog steeds niet aangesloten 

bij het Schone Lucht Akkoord.  

 

D66 Roermond stelt u een aantal vragen:  

 

1. Bent u met ons eens dat schone lucht noodzakelijk is en dat gemeenten dienen te voldoen aan de 

advieswaarden voor luchtkwaliteit van de WHO?  

 

2. Kunt u aangeven op welke wijze de gemeente Roermond zich inspant om te voldoen aan de 

advieswaarden voor luchtkwaliteit van de WHO?  

 

3. Bent u gelet op het advies van beide GGD’en alsnog bereid om zo spoedig mogelijk mee te doen 

aan het Schone Lucht Akkoord?  

 



4. D66 wil graag op korte termijn in commissie Ruimte in gesprek gaan over maatregelen die de 

gemeente Roermond treft in samenwerking met (regionale) maatschappelijke partners om de 

luchtkwaliteit te verbeteren. Bent u bereid een commissievoorstel hierover voor te bereiden?  

 

Alvast bedankt voor de beantwoording van onze vragen.  

 

Hartelijke groet, 

 

Michael Kalthoff  

Laura Tegels  


