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De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal 
vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Water-
staat inzake het Advies van de Gezondheidsraad over ultrafijn stof 
(Kamerstuk 30 175, nr. 378). 
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Nr Vraag 

1 Is er onderzoek naar de cumulatieve effecten van verschillende 
soorten fijnstof? 

2 Zijn er additionele meetpunten nodig voor het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit (LML) in verband met de specifieke bronnen van 
ultrafijn stof? 

3 Hoe worden medewerkers en omwonenden in de omgeving van 
voorname ultrafijnstofbronnen op de hoogte gehouden van 
potentiële gezondheidsrisico’s ten gevolge van ultrafijnstof? 

4 Kunt u een volledig overzicht geven van de preventieve maatrege-
len die u heeft genomen om werknemers en omwonenden van 
luchthavens te beschermen? 

5 Hoe wordt gewaarborgd dat de berekeningen, waar volgens de 
commissie structurele modelberekeningen voor nodig zijn, 
voldoende getoetst worden aan metingen? 

6 Kan op een kaart worden weergegeven waar de kwaliteit van lucht 
wordt gemeten in Nederland? Wordt op al die plekken ultrafijnstof 
gemeten? Kan daarbij worden weergegeven welke instanties waar 
meten? Waar zijn de data te vinden? Worden de data gezamenlijk 
verzameld? 

7 Welke plannen liggen er om de uitstoot van ultrafijnstof uitgebreid 
in kaart te brengen? En op welke termijn worden de plannen 
uitgevoerd? 

8 Welke onderzoeken naar de gevolgen van ultrafijnstof op verschil-
lende ziektebeelden vinden er wereldwijd plaats? Wanneer worden 
daar rapporten van verwacht? 

9 Is het stellen van uitstooteisen aan de industrie en de energiepro-
ductie in voorbereiding? Zo nee, wanneer gaat dit proces starten? 
Zo ja, in welke fase bevindt dit proces zich? 

10 Hoe is de monitoring geregeld rondom de industrie en energiepro-
ducenten? Wordt er al gewerkt aan uitbreiding van het monitoren 
op deze plekken? 

11 Hoe is de monitoring geregeld rondom biomassacentrales? Wordt 
er al gewerkt aan uitbreiding van het monitoren op deze plekken? 

12 Wordt er bij de bouw van nieuwe woningen rekening gehouden 
met de aanwezigheid van ultrafijnstof? Wordt bij de aanleg van 
wegen rekening gehouden met mensen die daar wonen in 
combinatie met de uitstoot van ultrafijnstof? 

13 Is het beleid met betrekking tot het inrichten van de leefomgeving 
veranderd naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad 
uit 2018? Zo ja, hoe is het beleid veranderd?
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