
 

 

 
 
 
 

Schriftelijke vragen fractie Groen Links fijnstof en stikstofdioxide 
 

  
Op maandag 15 oktober 2018 stond er een bericht in de Tubantia  over de veel te soepele 
norm voor de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide, aldus een rapport van Royal Haskoning 
in opdracht van Milieudefensie. Veel minder streng dan die voor gifstoffen die veel minder 
vaak voorkomen. Hierdoor overlijden jaarlijks 12.000 Nederlanders vroegtijdig, aldus de 
Gezondheidsraad. 
  
De fractie van GroenLinks maakt zich met name zorgen om de accumulatie: de ophoping van 
giftige stoffen, wanneer de opname daarvan groter is dan de afbraak. In eerst instantie 
denken we aan de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide die vrij komt van bedrijven in onze 
eigen omgeving. Daarnaast geven Denekampers aan dat zij, met name in de winter, bij 
ZOwind het Ruhrgebied ruiken; de lucht wordt minder helder.  
  
In de Tubantia van 7 maart jl. stond al een bericht: “Aanpak faalt: grote uitstoot van 
ammoniak in Dinkelland zorgelijk”,  op basis van het rapport van onderzoeker Roland 
Bobbink, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Evenals het rapport van Jan 
Willem Erisman van de VU. In het filmpje “Falend ammoniakbeleid Overijssel: ‘Honderden 
miljoenen euro’s dreigen te verdampen’ dat RTV Oost op 6 maart jl. publiceerde op haar 
webpagina over de PAS, zien we dat de hoeveelheid ammoniak (een verbinding van 
waterstof met stikstof) onveranderd hoog blijft. En hier is ook Roland Bobbink aan het 
woord, hij laat statistieken zien waarop de grootste rode stippen m.b.t. concentraties 
ammoniakdepositie boven Noord-Oost Twente staan. Hij ziet in Overijssel geen resultaten, 
hier neemt de uitstoot het meest toe.  
 
Terug naar de berichtgeving van afgelopen maandag over 12.000 vroegtijdige sterfgevallen 
als gevolg van de luchtverontreiniging boven Nederland. Wij concluderen daaruit dat, waar in 
maart nog werd gesproken over ‘het is vijf voor twaalf’; we inmiddels kunnen stellen dat het 
meer dan vijf ‘over’ twaalf is.  
  
Onze vragen zijn: 
- Hoe zit het met metingen van fijnstof in Dinkelland. Is bekend wat nu de waardes zijn in de 
lucht boven onze gemeente?  
- Welke normen worden hier gehanteerd, en hoe worden die gehandhaafd? 
- Wat weten we over de gezondheid van onze inwoners c.q. vroegtijdige sterfte als gevolg 
van fijnstof en stikstofdioxide?  
-Welke maatregelen gaat het college nemen om de gevolgen van veel te hoge concentraties 
fijnstof en ammoniak boven Dinkelland terug te dringen? 
 


