samen sterk voor
schone lucht

Wat is jouw bijdrage aan een betere luchtkwaliteit?
Wethouder Arjan Kraijo:

OPROEP

Testrijders gezocht
voor elektrische
deelauto
Twee jaar lang voordelig een
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elektrische auto rijden die je tegen

een aantrekkelijke vergoeding met

anderen deelt. Dat is in een notendop

waar het project Testrijders van Natuur

Alblasserdam komt in actie
voor schonere lucht
Gezond leven vraagt om schone lucht. Binnen de gemeente Alblasserdam houden we de
luchtkwaliteit daarom scherp in de gaten. En proberen we vervuiling terug te dringen.
Onderzoek leert dat de lucht in onze
gemeente voldoet aan de Europese

normen voor de luchtkwaliteit. Dit betekent

maar ook door luchtvervuiling die binnen
de gemeentegrenzen ontstaat.

helaas nog niet dat de lucht gezond is.

Een werkgroep van gemeenteraadsleden

dan in omringende plaatsen. Dat komt niet

samen met de provincie, buurgemeenten,

In Alblasserdam zit meer fijnstof in de lucht
alleen door onze ligging -bij industrie, de

snelweg en langs een scheepvaartroute-,

Het doel is om in 2030 te voldoen aan de

advieswaarden voor schone lucht van de
Wereldgezondheidsorganisatie.

heeft een actieprogramma opgesteld om

Wie zetten zich hiervoor in? Wat gaan

bedrijven én inwoners te werken aan

bijdragen? U leest het op deze pagina.

schonere lucht in Alblasserdam.

& Milieu om draait. Wie deelneemt,

draagt bij aan een betere luchtkwaliteit,
een verminderde CO2-uitstoot en

vermindert het aantal auto’s op de weg.
Dat is goed voor het oplossen van het

'Schone lucht hoort bij een
gezonde woonomgeving'
„Luchtvervuiling is een sluipmoordenaar. Je ziet het niet, je ruikt het nauwelijks maar het kan
ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.” Wethouder Arjan Kraijo (milieu en duurzaamheid) van
Alblasserdam windt er geen doekjes om. „Een schone lucht hoort bij een gezonde woonomgeving.”
De kwaliteit van de lucht in Alblasserdam

het rijk, Rijkswaterstaat, de provincie, de

VRACHTVERKEER

sluiting van Nedstaal. ,,Maar we zijn er

tunnelmond van de A15 staat een installatie

maatregelen om de luchtvervuiling binnen de

is licht verbeterd, onder meer door de

nog lang niet’’, zegt Kraijo. ,,In Nederland
hanteren we de Europese normen en die

zijn veel soepeler dan de advieswaarden van
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Volgens deze waarden hebben we

in Alblasserdam te veel fijnstof in de lucht.

We hebben dus nog steeds een probleem.’’

buurgemeenten en het bedrijfsleven. „Bij de

In het actieprogramma staan ook

die smog afzuigt. Omdat de locatie niet

gemeentegrenzen aan te pakken. „Ter hoogte

optimaal is proberen we Rijkswaterstaat
ervan te overtuigen de smogstofzuiger

te verplaatsen. We doen ook mee aan de

lobby voor verbreding van de A15, want de
files op deze rijksweg zijn slecht voor de
luchtkwaliteit.”

worden gehaald.

strengere WHO-advieswaarden. In het

actieprogramma ‘Samen sterk voor schone

innovatieve maatregelen te introduceren.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 18

van de provincie mensen kunnen laten

veroorzaakt door burgers. „Het is goed

interesse om Testrijder te worden?

Meld u aan op www.alblasserdam.nl/
luchtkwaliteit. Hier vindt u ook meer

dit doel te bereiken. Omdat luchtvervuiling
zich niets aantrekt van gemeentegrenzen,

werkt de gemeente samen met partners als

FIJNSTOF

„Wij onderzoeken of we met subsidie

procent van het fijnstof in de lucht wordt

project Testrijders”, aldus Kraijo.

ARIE VAN ‘T ZELFDE (CDA)

‘De basis voor een goede gezondheid’

ORHAN YILMAZ (PvdA)

‘We hebben écht een probleem’

„Luchtkwaliteit is belangrijk. Het gaat niet alleen om de gezondheid van

onze inwoners. Maar ook om de toekomst van onze planten, dieren en ons
nageslacht. De hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in de Drechtsteden

JACO BRAND (SGP)

hierover beslist, komt er een onderzoek

‘Het is onze duurzame plicht’

In Alblasserdam is dat bijvoorbeeld het

verwachten resultaten. Daarbij wordt

Onze invloed is dus beperkt. Toch zijn wij het aan volgende generaties

naar de verschillende opties en te

niet alleen gekeken naar de luchtkwaliteit

TIP!

Wilt u een laadpaal
voor elektrische auto’s
bij u in de buurt? Kijk op
www.alblasserdam.nl/
elektrische-auto

om je daarvan bewust te zijn”, zegt Kraijo.
„Iedereen kan z’n steentje bijdragen.

„Ik hoop dat iedereen zich ervan bewust wordt dat het nodig is om zaken
te veranderen. Denk aan een betere doorstroming van de A15. En aan

nog meer inzet van bedrijven om uitstoot te voorkomen en te beperken.

Ook burgers kunnen een bijdrage leveren. Een wereldprobleem kunnen we niet oplossen,

in Alblasserdam wordt teruggedrongen en verder van code rood af komt staan.”

als dat kan, zonnepanelen op je dak. Laten we er samen voor gaan!”

maar we kunnen wel onszelf veranderen. Gebruik de fiets of het openbaar vervoer en leg,

De provincie betaalt mee aan de acties om

Alblasserdam leunt niet achterover tot

de luchtkwaliteit te verbeteren.

„De opgave in Zuid-Holland om tot een

lijkt; gasloze woningen bij nieuwbouwprojecten bevorderen en zorgen voor scherp toezicht

‘Laten we er samen voor gaan’

Daarom vindt de provincie het belangrijk

partner als het gaat om de luchtkwaliteit.

verplicht om te werken aan een schonere lucht. Ik wil aandacht vragen

blijft u op de hoogte van de resultaten.

PETER STERRENBURG (ChristenUnie)

De provincie Zuid-Holland is een belangrijke

Jan Harm Brouwer, teamleider Lucht

voor een schonere A15, bijvoorbeeld door het plaatsen van fijnstof absorberende schermen

Via www.alblasserdam.nl/luchtkwaliteit

Provincie:
‘Alblasserdam neemt verantwoordelijkheid’

„De meeste stoffen komen van buitenaf ons dorp binnenwaaien.

maar ook naar eventuele geluidsoverlast.

voldoet op dit moment niet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Er is dus écht een probleem. Wij moeten er met z’n allen voor zorgen dat de luchtvervuiling

alleen bereiken als iedereen bereid is hieraan een bijdrage te leveren.’’

Zeker rond drukke wegen laat de

route wenselijk. Voordat de gemeente

discussie worden gevoerd.”

en stelt geld beschikbaar om nieuwe en

kennismaken met elektrisch rijden via het

bekende druppel op een gloeiende plaat.”

informatie over dit initiatief.

Onderzoek andere route vrachtverkeer

verkeer door invoering van een andere

Op basis van de uitkomsten kan de politieke

van de provincie naar Alblasserdam kan

realiseren in heel Alblasserdam, is het actieprogramma voor mij geslaagd. Dit kunnen we

Voor omwonenden lijkt minder (vracht)

de effecten zijn van deze openstelling.

De provincie ziet Alblasserdam als proeftuin

gezamenlijkheid met burgers en ondernemers een betere luchtkwaliteit

Alblasserdamse gemeenteraadsleden hebben luchtkwaliteit hoog
op de politieke agenda gezet. Op hun initiatief is het actieprogramma
‘Samen sterk voor schone lucht’ opgesteld. Waarom vinden zij
luchtkwaliteit zo belangrijk? Hoe zien zij hun rol? En welk resultaat
hebben ze voor ogen?

verspreid. We willen laten onderzoeken wat

Alblasserdam wil in 2030 voldoen aan de

„Een goede luchtkwaliteit is de basis voor een goede gezondheid.

geval op de route Dam/Ruigenhil.

vrachtverkeer. De vervuiling wordt dan meer

onderzoekt of dit project met steun

Heeft u, uw bedrijf of organisatie

we met elkaar veel meer bereiken dan die

door de Oude Torenbrug open te stellen voor

PROEFTUIN

lucht’ staan plannen en maatregelen om

open haard met beleid. Als burgers kunnen

zegt Kraijo. „We kunnen daar iets aan doen

SAMENWERKING

zij doen? Hoe kunt u zélf een steentje

luchtkwaliteit vaak te wensen over.

van de Ruigenhil is veel luchtvervuiling”,

file- en parkeerprobleem. De gemeente

De overheid heeft de plicht daarvoor zorg te dragen. Als we in

Raadsleden zetten zich
in voor luchtkwaliteit

Laat de auto wat vaker staan, stook de

bij de tunnel; inwoners duidelijk maken dat houtstook niet zo duurzaam is als het misschien

en Geluid provincie Zuid-Holland:

goede luchtkwaliteit te komen is groot.

dat dit ook lokaal wordt aangepakt.

het rijk en de provincie het probleem

oppakken. De gemeente neemt op een
goede en aansprekende manier haar

eigen verantwoordelijkheid. Daarmee

is Alblasserdam een voortrekker en een
voorbeeld voor andere gemeenten.”

op milieubelastende bedrijven.”

MARKO STOUT (D66)

‘We moeten zelf in actie komen’

„Onze welvaartmaatschappij bedreigt de kwaliteit van onze lucht.

Niet alleen door uitstoot van fabrieken en het goederentransport, maar

ook door het autoritje dat we verkiezen boven de fiets. Het is eigenlijk te

gek voor woorden dat we deze zaken belangrijker vinden dan schone lucht. Willen we onze

lucht zo schoon mogelijk maken dan moeten we zelf in actie komen. Laten we er samen voor
zorgen dat het niet slechter maar beter wordt. Daar zijn soms harde maatregelen voor nodig
die we niet moeten schuwen.”

Benieuwd wat u kunt doen om de
luchtkwaliteit in Alblasserdam en
omgeving te verbeteren? Kijk op
www.alblasserdam.nl/luchtkwaliteit

