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Datum 

20 januari 2022 

Ons kenmerk 

/  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

A. (Ans) Harthoorn - Huppertz 

Telefoon 

(06) 27 74 51 48 

Email 

aharthoorn@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 19 januari 2022 heeft u namens de PVV fractie technische vragen 

over de Startnotitie beleidskader milieu gesteld. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. Voor de effecten van stikstof op de natuur is er de Brabantse 
Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS). In het Beleidskader Milieu willen we wel de 
bredere milieueffecten van stikstof meenemen (blz 7). Wat zijn de bredere 
milieueffecten van stikstof? Kunt u hierbij een onderscheid aanbrengen in 
groene en grijze stikstof? 
Antwoord: Stikstof heeft niet alleen effect op de natuur, maar ook op de 

gezondheid van de mens. Het effect voor de gezondheid is afhankelijk van de 

vorm en concentratie waarin stikstof in de buitenlucht voorkomt en van de 

mate waarin het reageert met andere stoffen, niet van de herkomst op zich 

(groen dan wel grijs).  

 

2. Luchtkwaliteit, blz 12: Wat is de bijdrage van de fijnstof die binnenshuis 
zelf geproduceerd wordt t.o.v. van de fijnstof die buitenshuis geproduceerd 
wordt als bijdrage aan de ziektelast? 
Antwoord: Het RIVM schat in dat 4% van de ziektelast komt door een 

ongezond milieu, waarvan 3,5% door een ongezond buitenmilieu en 0,5% 

door een ongezond binnenmilieu. Luchtverontreiniging is bij beiden de 

grootste factor.  
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3. Geluid- en geurhinder, blz 12: Waar gaat dit specifiek over?  Wat of wie 
maakt dan het geluid en zijn daar nu geen wettelijke normen voor? 
Antwoord: De dominante bron van geluidshinder is wegverkeerslawaai. Er 

zijn momenteel geen wettelijke normen voor de hoeveelheid 

wegverkeerslawaai die bij een (provinciale weg) gemaakt mag worden. De 

Omgevingswet zal hier verandering in brengen. Geurhinder wordt veroorzaak 

door onder meer bedrijven onder provinciaal gezag. De wet biedt 

beleidsruimte die we momenteel invullen met een beleidsregel. 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

A. Harthoorn - Huppertz 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


