
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag 

Gezondheidsraad 
De voorzitter van de Gezondheidsraad 
Prof. Dr. W.A. van Gooi 
Postbus 16052 
2500 BB Den Haag 

V O L K S G L T O \ ' ' - C i 

WELZIJN r » 

23 MEI 2016 

Bestuurskern 
Dir.Klimaat, Lucht en Geluid 
Afd. Lucht en Geluid 
Plesmanweg 1-6 
Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

Contactpersoon 

S C A N P L / V . Drs. S. Fa ber 
senior beleidsmedewerker 

T 070-4567124  
Sioukie.Faberiaminienm.nl 

Datum 1 8 MEI 2016 
Kenmerk 
IenM/BSK-2016/88710 

Betreft Adviesaanvraag luchtkwaliteit 

Geachte heer Van Gooi, 

De Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit hebben de afgelopen jaren richting 
gegeven aan het luchtkwaliteitsbeleid in Nederland. De beschikbare 
wetenschappelijke kennis wijst erop dat een verdergaande verbetering van de 
luchtkwaliteit extra gezondheidswinst kan opleveren. 

Ik vind het van belang om gezondheid nog meer centraal te stellen in het 
luchtkwaliteitsbeleid. Daarom zou ik graag uw visie vernemen ten aanzien van het 
volgende: 

• Wat is de huidige stand van wetenschap met betrekking tot de
gezondheidseffecten die kunnen optreden als gevolg van 
luchtverontreiniging? 

• Kan de Gezondheidsraad daarbij aangeven wat momenteel nog de
voornaamste bronnen van luchtverontreining zijn in Nederland? Welke 
bronnen zijn vanuit het perspectief van de gezondheid het meest relevant 
om aandacht aan te besteden? 

• Daarbij verzoek ik u in de advisering specifiek in te gaan op de eventuele
meerwaarde om in het toekomstige luchtbeleid extra aandacht te 
besteden aan kwetsbare groepen. 

• Wat zouden de belangrijkste aangrijpingspunten voor het toekomstige
luchtbeleid kunnen zijn. Zijn N 0 2 en fijnstof nog steeds het meest geschikt 
om het luchtkwaliteitsbeleid op te sturen of bieden andere stoffen of 
indicatoren betere aangrijpingspunten voor het bereiken van 
gezondheidswinst, en zo ja welke dan? 

Ik verzoek de Gezondheidsraad bij zijn overwegingen de Perspectievennota van 
het RIVM te betrekken. 

Graag verneem ik van u op welke termijn u mij hierover kunt adviseren. 
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Voor vragen met betrekking tot deze adviesaanvraag kunt u contact opnemen met Bestuurskern 
S j O U k j e Fabe r , t e l 0 7 0 - 4 5 6 7 1 2 4 . Dir.Klimaat, Lucht en Geluid 

Afd. Lucht en Geluid 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Sharon A.M. Dijksma 
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