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Datum 

23 november 2017 

  

  

Geachte woordvoerders Infrastructuur en Milieu, 

  

  

U heeft volgende week de begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat. Hierbij treft u de 

inbreng van de VNG. We gaan hieronder in op drie onderwerpen: 

  

1.     Luchtkwaliteit, graag snel duidelijkheid over de contouren van het Nationaal Actieplan; 

2.     Fietsinfrastructuur, hoe gaat de cofinanciering van de € 100 mln. vorm krijgen? 

3.     Verkeersveiligheid, geef een impuls aan de aanpak door gemeentelijke handhavers in te zetten.  

  

  

Luchtkwaliteit 

Het regeerakkoord kondigt een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit aan als opvolger van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een gezamenlijk programma om de 

luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren en wordt verlengd tot de inwerkintreding van de 

Omgevingswet. Naar aanleiding van een uitspraak van de rechter inzake een door Milieudefensie 

aangespannen kort geding tegen de Staat der Nederlanden heeft de staatssecretaris aangekondigd 

het NSL aan te passen, in overleg met de betrokken NSL partners. 

Wij zijn verheugd met de aankondiging van een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit, want de 

luchtkwaliteit is alles behalve gezond, met name in verstedelijkt gebied. Het is wel belangrijk dat er 

voldoende financiële middelen worden gereserveerd, zodat effectieve maatregelen kunnen worden 

uitgevoerd. In het NSL hebben het rijk en gemeenten met veel succes gewerkt met vormen van 

cofinanciering. Gemeenten zien dit als een goede optie voor het nieuwe actieplan. 

  

Gemeenten leveren veel inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren ten behoeve van hun 

inwoners. Dat kunnen zij niet alleen. In het kader van de Omgevingswet heeft de minister voorgesteld 

om de programmaplicht voor PM10 en stikstofdioxide geheel bij gemeenten te leggen. En daarnaast 

aparte bestuurlijke afspraken te maken met de gemeenten en provincies in de aandachtsgebieden om 

de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het verbeteren van de luchtkwaliteit nader te verankeren. 

Gemeenten willen dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid direct in de wettelijke regelingen wordt 

geborgd (in ieder geval in Besluit Kwaliteit Leefomgeving, Omgevingswet). 

  

Gemeenten wensen met de wettelijke regelingen een geborgde gezamenlijke (programmatische) 

aanpak, waarmee op doelmatige wijze en brongericht kan worden ingezet op het verlagen van de 

achtergrondconcentraties (zoals ook van de landbouw). Zo kunnen bronnen en knelpunten ook in de 

komende periode in gezamenlijkheid en doelmatig worden aangepakt en kan op robuuste wijze 

voorkomen worden dat nieuwe knelpunten ontstaan.  
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Verzoek gemeenten 

Wij verzoeken u de staatsecretaris te vragen of zij de contouren van het Actieplan kan uiteenzetten.  

  

Fietsinfrastructuur 

Het regeerakkoord maakt eenmalig een extra bedrag van 100 miljoen euro vrij voor cofinanciering van 

gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsen¬stallingen bij OV-

knooppunten. Alle modaliteiten groeien fors en de fiets is hierin een belangrijk vervoersmiddel: niet 

alleen is fietsen gezond, emissiearm en neemt het voertuig relatief weinig ruimte in beslag, ook is de 

fiets een onmisbare schakel in de mobiliteitsketen voor het afleggen van de ‘first & last mile’, zoals het 

ritje van thuis naar het treinstation. Investeren in de fietsinfrastructuur is dan ook belangrijk en draagt 

eraan bij dat er vanuit de keten een volwaardig alternatief geboden kan worden voor de auto. 

Gemeenten willen daarom graag gebruik maken van de financiering om de fietsinfrastructuur te 

verbeteren. 

  

Verzoek gemeenten 

Wij willen u vragen per motie de regering te verzoeken of vraag aan de minister het voor gemeenten 

duidelijk te maken hoe de cofinanciering van € 100 mln. voor fietsinfrastructuur snel vorm wordt 

gegeven.  

  

Verkeersveiligheid  

Wij zijn blij dat het Manifest Verkeersveiligheid integraal door het kabinet is overgenomen. Sturen op 

verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersongevallen op gemeentelijke wegen 

vraagt wel dat gemeenten voldoende handhavingsbevoegdheden en handhavingscapaciteit krijgen; 

alleen verkeersborden plaatsen helpt niet. Dit is eerder onderschreven in zowel het manifest als het 

rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Verkeershandhaving. In dit laatste 

rapport is door het ministerie van Veiligheid & Justitie o.a. opgenomen dat gemeenten hun BOA’s 

meer willen inzetten op verkeershandhaving. Gezien de lage prioriteit bij de politie zijn extra 

handhavers zeer gewenst. Zeker bij gemeenten, waar de meeste verkeersslachtoffers vallen. Er zijn 

echter nog geen concrete toezeggingen om handhaving bij decentrale overheden te verbeteren. 

Daarvoor moet regelgeving worden aangepast t.b.v. een uitbreiding van de bevoegdheden van de 

gemeentelijke boa’s openbare ruimte ten aanzien van lichtere verkeersovertredingen, inclusief een 

regeling voor kosten en baten van boa’s in één hand. Ook hebben gemeenten een wettelijke 

bevoegdheid nodig om lichtere verkeersovertredingen door middel van een bestuurlijke boete af te 

doen.  

 

Verzoek gemeenten 

Wij verzoeken u om met een motie het kabinet op te roepen dit snel uit te werken, zodat gemeenten 

aan de slag kunnen in het veilig houden van hun wegen om de stijgende trend van verkeerslachtoffers 

te keren.  

  

We hopen dat u deze punten kan meenemen bij het debat. Als u vragen heeft dan horen wij dat 

graag.  


