
 

Schriftelijke vragen fractie Partij voor de Dieren Flevoland inzake de gezondheidsrisico’s van vervuilde 
lucht en geluidsoverlast – 9 september 2019  

Provincie Flevoland 
T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek 
 
Onderwerp:  Schriftelijke vragen ex. artikel 23 Reglement van Orde Provinciale Staten van 

Flevoland over de gezondheidsrisico’s van vervuilde lucht en geluidsoverlast; 

Datum:   9 september 2019  
 
 
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor 
de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de gezondheidsrisico’s 
van vervuilde lucht en geluidsoverlast: 

 
1. Is het college bekend met onderstaand artikel1 en het in het artikel genoemde onderzoek 

van het RIVM? 
2. Wat is de reactie van het college op de hoge gezondheidsrisico’s in en rond Almere en 

langs de A6? 
3. Het coalitieakkoord 2019-2023, de basis van het college van Gedeputeerde Staten, 

onderstreept het belang van een gezonde samenleving. Is het college het met ons eens 
dat het terugdringen de luchtvervuiling door verkeer, industrie en luchtvaart een zeer 
hoge prioriteit zou moeten hebben binnen Flevoland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke 
initiatieven gaat het college ondernemen om de uitstoot en daarmee de 
gezondheidsrisico’s voor de inwoners van Flevoland te reduceren? 

4. Is het college het met ons eens dat de maximumsnelheid van 120 km/u op de 
hoofdrijbaan van de A6 bij Almere, die leidt tot meer uitstoot van fijnstof en andere 
vervuilende stoffen ten opzichte van een lagere maximumsnelheid, niet past bij het 
terugdringen van de luchtvervuiling en daarmee het terugdringen van de 
gezondheidsrisico’s van de inwoners in de omgeving? Zo nee, waarom niet? 

5. Is het college het met ons eens dat deze snelheid ook niet past bij de grote urgentie van 
het tegengaan van de klimaatverandering? Zo nee, waarom niet? 

6. Is het college bereid er bij het Rijk, Rijkswaterstaat en de Gemeente Almere voor te 
pleiten dat de maximumsnelheid op het Almeerse deel van de A6 100 km/u blijft? Of, om 
onder de WHO-luchtkwaliteitsnormen te blijven en klimaatverandering tegen te gaan, de 
maximumsnelheid zelfs te verlagen naar 80 km/u? Zo nee, waarom niet? 

7. Is het college bereid de maximumsnelheid op provinciale wegen, waar deze 100 km/u is, 
naar 80 km/u te verlagen ten behoeve van de luchtkwaliteit en de gezondheid van de 
omwonenden? Zo nee, waarom niet? 

 
1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4838361/kaart-lucht-vies-herrie-geluid-lawaai-gezondheid-gezond-
ongezond-smerig-rivm 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4838361/kaart-lucht-vies-herrie-geluid-lawaai-gezondheid-gezond-ongezond-smerig-rivm
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4838361/kaart-lucht-vies-herrie-geluid-lawaai-gezondheid-gezond-ongezond-smerig-rivm
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8. Hoe past de actieve steun van het college voor de uitbreiding van Luchthaven Lelystad, 
die voor een forse toename van de uitstoot van (ultra)fijnstof, stikstof en broeikasgassen 
en een toename van geluidsoverlast in de omgeving zal leiden, in deze situatie? 

 
Bij voorbaat dank voor de spoedige beantwoording. 
 
Namens de Flevolandse fractie van de Partij voor de Dieren, 
 
Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren, lid Provinciale Staten 


