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Motie Verzoek luchtkwaliteitsmetingen langs de A8 (vreemd aan de orde van de 
dag) 

 

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 28 juni 2018, 

 

Constaterende dat: 

 (ultra)fijnstof in de lucht schadelijke effecten hebben op de gezondheid 

van mens en dier. 

 de Overheid aangeeft dat bijna overal in Nederland de berekende fijnstof 

en stikstofdioxiden concentraties onder de Europese grenswaarden liggen. 

 de GGD Amsterdam, in samenspraak met Zaanstad, sinds 2018 een aantal 

officiële meetpunten heeft ingericht langs de A8 en dat daar in 2019 nog 

een aantal bij komen, inclusief bijhorend advies van de GGD Amsterdam 

over de meetresultaten. 

 er binnen de regio nog steeds voornamelijk wordt berekend en 

onvoldoende wordt gemeten en er daarmee onduidelijkheid bestaat over 

de feitelijke hoeveelheid (ultra)fijnstof in de directe omgeving van de A8. 

 

Overwegende dat: 

 De extra meetpunten van de GGD Amsterdam langs de A8 alleen dan 

effect ressorteren als de meetresultaten ook door RWS (Rijkswaterstaat) 

worden geaccepteerd en gebruikt.  

 De gemeenten Oostzaan en Zaanstad daartoe middels een motie, via de 

regioraad van de VRA die op 10 juli as bijeenkomt, een officieel verzoek 

kunnen indienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

 Het coalitieakkoord Zaanstad 2018-2022 een aantal gerelateerde 

verbeteracties bevat, te weten: 
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 Wij gaan ons blijvend inzetten voor maatregelen rondom de 

Coentunnelweg om filevorming, geluidsoverlast en overlast door fijnstof 

te verminderen. 

 We gaan het luchtkwaliteitsplan uit 2010 actualiseren en nemen daarin 

op dat we de metingen van de luchtkwaliteit gemeentebreed verbeteren. 

 

Verzoekt het dagelijks bestuur van Vervoerregio Amsterdam: 

 om bij betreffende beslissers binnen de Rijkoverheid te bepleiten dat 

Rijkswaterstaat de beschikbare (ultra)fijnstof meetpunten (eigen en 

overigen) in de directe omgeving van de A8 actief gebruikt in de 

beoordeling van de luchtkwaliteit en het netwerk van meetpunten waar 

nodig uitbreidt. 

 de gemeenteraden van Oostzaan en Zaanstad goed op de hoogte te 

houden van de uitkomsten van dit verzoek en betreffende metingen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens:  

CDA, Marc Wit 

PvdA, René Tuijn 

SP, Evert Hartog 

D66, Jan de Vries 

Rosa, Mariska Schuttevaêr 

Partij voor de Dieren, Judit Raa 

Groenlinks, Romkje Mathkor-Van Bennekom 

CU, Christa Neefjes 
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