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Afspraken 1e overleg Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid, met 
de wethouders Frits Lintmeijer (verkeer) en Victor Everhardt (gezondheid). 
15 maart 2012, Trouwzaal, Stadhuis Utrecht 
 
Opstellers: Richard Kres, Jan Korff de Gidts; check en noten: Bertien Oude Groote Beverborg 
 
Agenda  
1.Welkom door de voorzitter 
 - Oprichting Adviesgroep 29 febr.  
2.Kennismakingsronde 
3.Wederzijdse verwachtingen + werkwijze overleg  
- Hoe kan het college ons werk steunen om als Adviesgroep serieus gesprekspartner te zijn? 
4.Introductie NSL-Monitor Luchtkwaliteit: Hoe werkt de Monitor? / hoe gaan we verbeterslagen maken?  
- Casus Bussen; enkele controversiële straten 
- Vervolgafspraken opvolging discussie 
5.Planning besluitvorming College: Tijdlijn 
- Inzicht in Luchtkwaliteit en Gezondheidsschade 
- Te nemen maatregelen 
6. Check van gemaakte afspraken 
 
 
Gemaakte afspraken (met toelichting / aanleiding) 
 
1. Bij de agendapunten 1 en 3 Welkom (doelen en rol adviesgroep) en Wederzijdse verwachtingen 
De voorzitter, Jan Korff de Gidts, licht na zijn welkom aan het verrassend grote aantal deelnemers (circa 65, 
“een uitverkochte Trouwzaal) doelen en rol van de Adviesgroep toe; alsmede waarom de Adviesgroep bij zijn 
oprichting het vormen van slechts een Klankbordgroep heeft afgewezen.  
 
Bij deze toelichting heeft de voorzitter de onderstaande blokken via een beamer gepresenteerd.  
 
Doelen en rol Adviesgroep 
1)informatie verzamelen en verspreiden over luchtverontreiniging, de relatie met het verkeer en de schade die 
vervuilde lucht (met name het roet) toebrengt aan de gezondheid; 
 
2)adviseren van en het betrekken van bewoners bij initiatieven om de lucht schoner te krijgen; 
 
3)adviseren aan en overleggen met wethouders en de gemeenteraad, o.a. over de te nemen maatregelen 
 
Rol Adviesgroep: 
–gevraagd en ongevraagd adviseren 
–zelfstandig en onafhankelijk 
 
Aanvulling Werkgebied Adviesgroep: Stad Utrecht en stadsregio Utrecht   
 
Wethouder Lintmeijer geeft als reactie op doelen en rol van de Adviesgroep dat hij blij is dat de Adviesgroep 
kiest voor een onafhankelijke en zelfstandige rol, waarin de Adviesgroep het College gevraagd en ongevraagd 
adviseert. Dat betekent voor hem winst voor de verankering aan het democratisch proces in de stad. Frits 
Lintmeijer: “Het gaat mij om de groep mensen die kritisch en gestructureerd meekijken, daar ben ik  blij mee. 
Ook als de Adviesgroep haar eigen agenda bepaalt is dat winst. Een advies van de Adviesgroep aan het college 
wint aan kracht als het komt van de onafhankelijke positie van de Adviesgroep.  
Afspraak 1.1. Wethouder is hiermee akkoord.  
 
Gemeenschappelijk overleg Adviesgroep - Wethouders 
1.De voorzitter van de adviesgroep treedt op als voorzitter van het overleg met de genoemde wethouders. 
 
2.De agenda van dit gemeenschappelijk overleg wordt door beide partijen voorbereid. 
 
3.De in dit gemeenschappelijk overleg gemaakte afspraken worden door beide partijen aan het eind van elk 
overleg getoetst en vastgesteld.  
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4.Adviezen van de adviesgroep kunnen mondeling en schriftelijk worden uitgebracht: de schriftelijke adviezen 
worden aan B&W met cc aan de raad uitgebracht. 
 
5. Opstelling gemeente pro-actief en transparant 
-het tijdig beschikbaar stellen van informatie met open toegang tot informatiebronnen en planningen.  
 
6.Aanstelling ambtelijk aanspreekpunt voor Adviesgroep naar de gemeente en andere overheden.  
 
7.Gemeente stelt Adviesgroep vergaderruimte en (kopieer-)voorzieningen in het stadhuis ter beschikking. 
 
8. Geen vertrouwelijkheid; bijeenkomsten en overleg openbaar.  
 
Afspraak 1.2 Wethouder Lintmejer is akkoord met de voorgestelde werkwijze voor het gemeenschappelijke 
overleg.  
 
Afspraak 1.3 Aanspreekpunt: (punt 6) Mevrouw Bertien Oude Groote Beverborg. Bertien Oude Groote 
Beverborg is aanspreekpunt zowel namens Frits Lintmeijer (Luchtkwaliteit, meten, rekenen, etc.) als namens 
Victor Everhardt (Gezondheidsschade, GGD, etc.). Zij is aanspreekpunt in ieder geval totdat duidelijk is hoe de 
nieuwe ambtelijke organisatie er uit zal zien per 1.1.2013. Voor haar is Jan Korff de Gidts het aanspreekpunt 
voor de adviesgroep. Verzoek aan een ieder om vragen, adviezen ed via hem te laten lopen. 
Afspraak 1.4. (punt 7) Hier zijn geen bezwaren tegen, te regelen in redelijkheid (oa kopieerpas?). Bertien Oude 
Groote Beverborg zal dat regelen. Noot Bertien OG Beverborg: wordt aan gewerkt.. 
 
2. Bij het agendapunt Monitor 2011/2012 
Hoe werkt de monitor en wat valt daar in op?  
Afspraak 2.1: De Adviesgroep zal de punten, waarvan zij vindt dat die voor 1 mei als invoer in de NSL-monitor 
2012 moeten worden meegenomen (“ten behoeve van de eerste verbeterslag” ) schriftelijk aan het aanspreekpunt 
toezenden.  
 
Casus Bussen en Busemissies (Wijk C Comite)  
Frits Lintmeijer geeft in zijn reactie als zijn doelstelling dat hij de schoonst mogelijke bussen wil die te leveren 
zijn en zal dat ook inbrengen bij de concessieverlening in BRU verband en daarna, en als het TNO onderaoek 
daarbij helpt vindt hij dat prima. Op wethouder Viktor Everhardt wordt door het comite en door aanwezigen een 
beroep gedaan zich sterk te maken voor een betere luchtkwaliteit in verband met de gezondheid, door ook bij de 
bussen en het TNO onderzoek de roetemissie omlaag te krijgen.  
Raadslid Bram Fokke meldt dat de gemeenteraad op 3 april een Raadsinformatieavond organiseert, over thema 
Busemisssies in de OV-Concessie 2013. Tevens komt ter sprake dat de BRU onlangs een interne expertmeeting 
heeft georganiseerd. Documentatie hiervan is niet beschikbaar. 
 
Afspraak 2.2 Wijk C–Comite bespreekt op korte termijn met gemeente de concept -opdracht TNO voor 
strengere eisen aan schone bussen.   
 
Afspraak 2.3 In aansluiting op 2.1. worden ook de door de Adviesgroep in kaart gebrachte controversiele straten 
ivm stagnatiefactoren en het aandeel zwaar verkeer schriftelijk aan de gemeente aangeleverd met een advies voor 
de verbeterslag invoer lokale gegevens met deadline 1 mei 2012.  
 
Afspraak 2.4 Kees van Oosten maakt zo spoedig mogelijk een handleiding hoe bewoners de NSL-monitor voor 
hun eigen straat of hen bekende straten benutten, kritisch kunnen bekijken en  onwaarschijnlijkheden in de 
invoergegevens aan hem te rapporteren. Om het lijstje met controversiële straten eventueel aan te vullen en 
verbetervoorstellen te doen voor de invoer. Als daar belangstelling voor is kunnen we eea in wijken komen 
toelichten.  
 
3. Bij het agendapunt 5. Planning besluitvorming College: de Tijdlijn,  
- Inzicht in Luchtkwaliteit en Gezondheidsschade + te nemen maatregelen  
zie sheet Tijdlijn (bijlage), vervaardigd en ter plekke toegelicht door Bertien. Samengevat:  
 
- Invoeren van gegevens in NSL Monitor 2012: in de periode half maart – 1 mei 2012  
- Samenstellen Gemeentelijke Monitoringsrapportage 2011 Periode 2de week april – 3de week mei 
- Voorstellen aanvullend Luchtkwaliteitsmaatregelenpakket te verwachten voor de zomer. Besluitvorming zal in 
de loop van dit jaar plaatsvinden na consultatie burgers en raad. 
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- Voorstellen Ambitiedocument / Parkeernota: te verwachten vanaf juni: De uitvoeringsagenda wordt gekoppeld 
aan het ambitiedocument. Dit wordt samen aan de commissie voorgelegd. Rondde zomer zal totaal pakket 
worden aangeboden.  
- Rapportage Meetnet Luchtkwaliteit. Streven is in mei de gevalideerde gegevens bekend te maken. Hiervoor 
zijn we echter afhankelijk van de GGD Amsterdam die de werkzaamheden uitvoert. 
- Evaluatie gezondheid in ruimtelijke plannen; planning is uiterlijk mei de evaluatie richting de commissie te 
sturen. 
 
Gemaakte afspraken bij deze vijf punten:  
Afspraak 3.1 (= in lijn met afspraken 2.1 en 2.3): de Adviesgroep zal adviezen ten behoeve van de eerste 
verbeterslag Monitor en Monitoringsrapportage  schriftelijk aan het aanspreekpunt toezenden. 
 
Bij Maatregelen Luchtkwaliteit 
Vanuit de Kracht van Utrecht / Fietsersbond zullen voorstellen voor extra maatregelen als bijdrage aan de 
Uitvoeringsagenda 2012-2014-2020 via Bertien bij de wethouder worden ingebracht (Actie Ria Glas en Jan 
Korff de Gidts). Ook op de volgende bijeenkomst van de Adviesgroep staan de te nemen maatregelen op de 
agenda. Datum nog vast te stellen.  
Afspraak 3.2 = Acties Ria Glas (FB), Jan Korff de Gidts (KvU) en voorzitter Adviesgroep 
 
Bij Meetnet Kees van Oosten adviseert de rapportage Meetnet naar voren te halen voor een geintegreerd 
totaalbeeld m.b.t Luchtkwaliteit rond half mei. Bertien Oude Grote Beverborg en Erik Boons zeggen: ‘Nu 
valideert de Amsterdamse GGD het luchtmeetnet van Utrecht en vergelijkt dit met de berekende gegevens. De 
resultaten zij rond de zomer bekend’. Kees van Oosten benadrukt of dat naar voren gehaald kan worden namelijk 
voor de bespreking half mei, want dit is van groot belang voor het verbeteren van de ijkpunten in het 
monitoringsprogramma en ook voor de te nemen maatregelen. Erik Boons zegt dat de Utrechtse GGD voor de 
vergelijkingsslag afhankelijk is van de Amsterdamse GGD en dat dat in principe sneller zou kunnen, maar dat de 
Utrechtse GGD wel zelf de korte rekenslag doet. Bewoners vanuit de Meern melden de behoefte aan een extra 
meetpunt bij de A2. Geen afspraak gemaakt.  
 
Bij Evaluatie gezondheid in ruimtelijke plannen.  

a. Bestuursadvies klaar half mei. Rachel Robbe (GG&GD)  meldt zij dat ‘voor de Utrechtse GGD, 
n.a.v. besluit 2010 samenwerking GGD met dienst Stadsontwikkeling, een evaluatie schrijft in 
hoeverre de gezondheidsadviezen meegenomen zijn of moeten worden in ruimtelijke plannen, 
waaronder bestemmingsplannen> Doel: een betere samenwerking tussen de GGD en de dienst 
Stadsontwikkeling (Ruimte, Verkeer, Milieu. Luchtkwaliteit) te verkrijgen .  Dit moet leiden tot 
een bestuursadvies, gereed half mei’.   ‘Tot op heden is de GGD slechts in een laat stadium om 
advies gevraagd. Het is niet voldoende zichtbaar wat de GGD gedaan heeft’. Het doel is dat te 
verbeteren en beter zichtbaar te maken opdat de GGD als probleemeigenaar gezien wordt. 

b. Gezondheidsschade tgv de luchtkwaliteit. De voorzitter vraagt of in het bestuursadvies ook 
wordt meegenomen hoe groot de gezondheidsschade voor bewoners in de stad globaal. Rob 
van Strien (GG&GD) zegt ‘De GG&GD vindt de problematiek te complex om hier nu uitspraken 
over te doen. Met gegevens uit het meetnet gaat de GGD samen met IRAS  een model maken, naast 
het monitoringsprogramma. En we gaan proberen de gegevens van de GGD uit de 
gezondheidsmonitor daaraan te koppelen. Dat gebeurt nog dit jaar’.  

c. WOB adviezen GGD. Kees van Oosten wil zelf een WOB verzoek doen om de adviezen van de 
GGD te verkrijgen over gezondheid en fijn stof en vraagt Viktor Everhardt wat hij dan zal 
ontvangen. Viktor Everhardt: weet het niet maar denkt dat er geen adviezen zijn.    

 
Afspraak 3.3 Voorbereiding thema eerstvolgend overleg: Vergroten medische kennis over 
gezondheidsschade luchtkwaliteit. De voorzitter maakt met Viktor Everhardt vervolgens de afspraak om het 
eerstvolgend overleg Adviesgroep met beide wethouders te besteden aan dit thema. En voor dit overleg 
huisartsen, longartsen en prof Bert Brunekreef van het IRAS uit te nodigen. Half mei.Actie: Gezamenlijke 
voorbereiding Adviesgroep, Bertien en GG&GD.  
 
Afspraak 3.4 Michel, Richard en Kees organiseren een pilot bewonerzelfonderzoek op de Graadt van 
Roggenweg om samen met de bewoners de gezondheidsschade in kaart te brengen (gevallen van astma e.d.) We 
gaan daar ook palmes buisjes ophangen (de Graadt van Roggenweg zit helaas niet in het meetnet). Dit pilot 
bewonerszelfonderzoek heeft haast, omdat de Graadt van Roggenweg nog veel drukker dreigt te worden ('fly-
in'). De bedoeling is ook om ervaring op te doen met bewonerszelfonderzoek, zodat dat op grotere schaal kan 
worden gedaan. 
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4. Afsluiting van het overleg: De belangrijkste afspraken worden door de voorzitter gememoreerd en door 
Richard Kres vastgelegd. Een voorstel van Richard aan Victor Everhardt (Frits Lintmeijer had zich kort voor het 
einde van de bijeenkomst afgemeld vanwege andere werkzaamheden) wordt door de wethouder aangenomen en 
dat luidt:  
 
Afspraak 4.1.  
Brief beide wethouders aan de Raad: Victor Everhardt bespreekt met Frits Lintmeijer, hoe zij de 
Gemeenteraad zullen berichten over dit eerste overleg en de samenwerking met de Adviesgroep. Actie Victor 
Everhardt . 
 
Actie Victor Everhardt . 
 
Noot Bertien Oude Groote Beverborg: Haar interpretatie van de afspraak 4.1. is dat wethouder Everhardt met 
wethouder Lintmeijer bespreekt of zij de Gemeenteraad zullen berichten over dit eerste overleg en de 
samenwerking met de Adviesgroep. Actie Victor Everhardt . 
 
TOT ZOVER DE GEZAMENLIJKE AFSPRAKEN  
 
 
 
 
 
Bijlage: Tijdlijn 
 

 
 
 
 


