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Onderwerp 

Afdoening motie: N.5 Nooit meer kampioen luchtvervuiling tijdens 

jaarwisseling 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de brief van de burgemeester inzake de Evaluatie 

jaarwisseling 2018-2019 (RIS302809) op 19 juli 2019 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende 

motie ‘Nooit meer kampioen luchtvervuiling tijdens jaarwisseling’ (RIS302276) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

constaterende, dat:  

 in het coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’ staat: “het verbeteren van 

de luchtkwaliteit blijft een prioriteit’;  

 in de nacht van 31 december op 1 januari in Den Haag sprake was van een opvallende piek 

in de concentratie fijnstof (PM10) van 906 μg/m31;  

 de luchtkwaliteit in Den Haag bij de jaarwisseling in 2017 met 1118 μg/m3 zelfs het slechtst 

was van heel Nederland2;  

 

overwegende, dat:  

 fijnstof in de lucht schadelijke effecten op de gezondheid kan hebben, zoals verminderde 

longfunctie en verergering van luchtwegklachten3;  

 

spreekt uit, dat:  

 het college zich, samen met de ons omringende gemeenten, blijft inzetten om te voorkomen 

dat we ooit nog kampioen luchtvervuiling tijdens de jaarwisseling zullen zijn. 

 

Ter afdoening van deze motie bericht het college u het volgende. 

 

Het verbeteren van de luchtkwaliteit is inderdaad een prioriteit van dit college. Daartoe worden 

jaarrond diverse maatregelen genomen, zoals een sloopregeling voor dieselvoertuigen, laadpalen voor 

elektrische auto’s en campagnes voor beter en minder hout stoken. Zie hiervoor ook de Nota 

Duurzaamheid (RIS301829). De maatregelen zijn gericht op het verminderen van de blootstelling aan 

luchtverontreiniging ter verbetering van de gezondheid. Het college richt zich daarbij vooral op het 

terugdringen van lokale uitstoot van verontreinigende stoffen.  
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Tijdens de jaarwisseling van 2018-2019 zijn de concentraties fijn stof gedurende enkele uren sterk 

verhoogd. Dit is gemeten met de meetstations van het RIVM in Den Haag, maar ook in de rest van het 

land. De fijnstofpieken duurden ongeveer twee uur. Door de vrij krachtige wind rond de jaarwisseling 

verspreidden de fijnstofdeeltjes zich snel. Hierdoor daalden de fijnstofconcentraties binnen twee uur 

weer tot normale waarden. 

 

De maatregelen die we momenteel in het kader van de jaarwisseling nemen sluiten steeds beter aan op 

de maatregelen die we al nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De centrale vuurwerkshow op de 

Hofvijver, de aangewezen vuurwerkvrije zones en de bewonersinitiatieven vuurwerkvrije buurt zijn 

hiervan voorbeelden.  

Het college hecht grote waarde aan initiatieven die in belangrijke mate bijdragen aan een veilig verloop 

van de jaarwisseling en stimuleert elk initiatief dat hierop van aanvulling kan zijn. Voor de 

aankomende jaarwisseling spant het college zich in het aantal bewonersinitiatieven vuurwerkvrije 

buurt verder uit te breiden. 

 

Het college beschouwt hiermee de motie als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de wnd. secretaris, de burgemeester, 

 

Dineke ten Hoorn Boer Pauline Krikke 

 

 


