
GGD adviseert: Een betere luchtkwaliteit is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

Bij maatregelen voor een betere luchtkwaliteit wordt vaak door verschillende groepen en 
overheden naar elkaar gewezen. Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit zijn echter 
zowel lokale, regionale, nationale als internationale maatregelen nodig. Daarnaast is het 
belangrijk dat ook burgers hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door vaker de auto te laten 
staan. De GGD vindt het belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt bij het 
werken aan een betere luchtkwaliteit. 
 
Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit zijn maatregelen nodig op verschillende 
beleidsniveaus 
Bij het werken aan een betere luchtkwaliteit is internationale samenwerking belangrijk. Een groot 
deel van de concentraties fijn stof in Nederland is immers afkomstig van het buitenland. Ook op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau is er echter winst te behalen. Op lokaal niveau is het lokale 
wegverkeer voor een groot deel verantwoordelijk voor de roet- en NO2-concentraties. Hoewel een 
verschoning van het wagenpark door internationale emissie-eisen hier op de lange termijn een 
effect op zal hebben, kunnen lokale maatregelen al veel sneller effect sorteren. Voorbeelden van 
lokale maatregelen zijn het stimuleren van het gebruik van de fiets en openbaar vervoer, een 
schoon eigen wagenpark, schone binnenstadservice en milieuzonering. Op regionaal niveau kan 
gedacht worden aan lage emissie-eisen in OV-concessies, het verlagen van de snelheid op 
provinciale wegen en het verbeteren van de fiets- en OV-infrastructuur tussen steden en dorpen. 
Op nationaal niveau zijn voorbeelden van maatregelen het verlagen van de maximumsnelheid op 
(snel)wegen, nationaal beleid rondom leaseauto’s (lagere bijtelling voor schonere auto’s en 
ontmoedigen van privégebruik) en een schoon eigen wagenpark. Daarnaast kan het Rijk meer 
lokale maatregelen faciliteren. 
 
Ook de burger is aan zet 
Burgers zelf kunnen ook voor een belangrijke mate een bijdrage leveren aan een betere 
luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door te kiezen voor schoner vervoer. Hiermee denken we niet alleen 
aan het overgaan op schonere auto’s (zuiniger, elektrisch), maar met name aan het laten staan 
van de auto en in plaats daarvan te gaan lopen of fietsen of gebruik te maken van het OV. Naast 
vervoer gaat het ook om zaken zoals niet stoken van hout en geen vuurwerk afsteken.  
 
GGD-advies: 
De GGD adviseert zowel het Rijk, als de provincies, als de gemeenten om te werken aan 
verbetering van de luchtkwaliteit. Daarnaast is het belangrijk dat ook burgers hun steentje 
bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. 
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