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Iedere burger heeft recht op een gezonde leefomgeving. In principe zijn kwaliteit van leven en de leefomgeving nogal abstracte 
begrippen, maar veel is meetbaar. De luchtkwaliteit bijvoorbeeld, de concentraties aan fijnstof in de lucht, en gezondheid. Data van 
onder meer het RIVM en SamenMeten worden gebruikt om de fijnstof te monitoren en te onderzoeken of bestaande wetgeving 
voldoet om die kwaliteit te waarborgen of dat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen wanneer de leefbaarheid in het geding 
raakt. Tot slot zijn ook data uit Basisregistratie Grootschalige Topografieën (BGT) gebruikt om verder in te zoomen op de bebouwde 
omgeving (woningen en industrie), groenvoorzieningen (natuur, sport, spel, zonder landbouw) en ontsluitingsstructuren (wegen). 
Een belangrijke uitkomst is dat de koppeling tussen meetstations van fijnstof (SamenMeten) en ontsluitingsstructuren (BGT) 
duidelijk wordt waar gemeenten het beste meetstations kunnen plaatsen. 
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Uit onderzoek is gebleken dat door slechte kwaliteit van de lucht de gezondheid van mensen onder druk staat. Maar wanneer is de 
luchtkwaliteit slecht? Nationaal en Europees zijn hiervoor al nodige richtlijnen en wetgeving(en) opgesteld. Meting van de luchtkwaliteit  
is een indirecte indicator voor de meting van de gezondheid en welzijn van de mens in een specifiek gebied. 

De omgevingswet verplicht gemeenten de luchtkwaliteit van de leefomgeving te monitoren. Deze verplichting zal ingaan op het moment 
van de inwerkingtreding van de wet. Hierbij is het van belang om data te verzamelen van bij voorbeeld fijnstof, om te monitoren of aan  
de wet en regelgeving wordt voldaan en dat je tijdig maatregelen kunt treffen bij overschrijding van die bijbehorende norm. 

Ook hebben steeds meer gemeenten ‘ja’ gezegd tegen de sustainable development goals (SDGs). SDGs 3 en 11 vragen aandacht  
voor de kwaliteit van de leefomgeving. In beide SDGs is een belangrijk pijler de luchtkwaliteit, die mede inzicht geeft over de kwaliteit  
van de leefomgeving. 

Het probleem is dat we niet goed in kaart hebben welke SDGs expliciet het verbeteren van de luchtkwaliteit omarmen als doel (target). 
Door dit scherp te stellen geven wij invulling aan de SDG doelen en kunnen wij die monitoren.   

onderzoek luchtkwaliteit

Om de kenmerken in beeld te krijgen van de leefomgeving hebben wij de Basisregistratie 
Grootschalige Topografieën (BGT) gebruikt. Hiernaast zijn drie kleuren te zien die 
aangeven hoe een bepaalde omgeving gebruikt wordt. Blauw betekent dat het een 
bebouwde omgeving is waar gewerkt en gewoond wordt. Groen is een groene omgeving 
en sport/spel (exclusief landbouw). Grijs toont openbare wegen, vaarwegen en water. 

Er zijn diverse kaarten beschikbaar gesteld waar de bebouwde omgeving (blauw), 
ontsluitingsstructuren (grijs) en natuur en sport/spelvoorzieningen (groen) worden 
gevisualiseerd. Dit is gedaan voor heel Fryslân en diverse gemeenten. De kaarten zijn via 
de volgende link bereikbaar: https://www.datafriesland.nl/2023/01/19/libbensomjouwing

Indicatoren die bijdragen aan inzicht in de kwaliteit van de leefomgeving

•  Zowel stikstofdioxide als fijnstof hebben invloed op de volksgezondheid. Daarom moet het 
rijk, provincie en gemeenten straks jaarlijks de luchtkwaliteit monitoren. In het Besluit 
kwaliteit leefomgeving (Bkl) – in de omgevingswet – staan rijksomgevingswaarden voor 
lucht. Daarnaast kunnen provincies en gemeenten lokale omgevingswaarden stellen in 
hun omgevingsverordening of omgevingsplan. 

•  Data over concentraties aan fijnstof (PM10, PM2,5) stikstofoxide (NOx) en stikstofdioxide 
(NO2) zijn meegenomen. Er zijn twee RIVM-meetstations in Fryslân (Balk-
Trophornsterweg en Kollumerwaard-Hooge Zuidwal). Data van beide meetstations ten 
aanzien van NO2, NOx, en fijnstof zijn geëxporteerd van 2019 tot en met oktober 2022. 

•  We tonen daarnaast zelfgemeten SamenMeten sensordata van fijnstof. We hebben 
sensor data uitgedraaid van Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland, Waadhoeke, 
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Verder moeten gemeenten en de provincie jaarlijks 
omgevingswaarden van luchtkwaliteit monitoren vanuit de omgevingswet. De specifieke 
jaargemiddelde normen, gesteld in de omgevingswet, worden getoond met een zwarte 
stippellijn. Het dashboard toont in hoeverre de uitstoot onder of boven de norm ligt.

•  Het dashboard is via de volgende link bereikbaar:  
https://www.datafriesland.nl/2023/01/19/libbensomjouwing-luchtkwaliteit

Samen meten we fijnstof

•  De dekking van SamenMeten sensoren over heel Fryslân is relatief matig, zeker als  
men wil toetsen aan de normen uit de omgevingswet met Sensor dataData over 
concentraties aan fijn stof (PM10, PM2,5) stikstofoxide (NOx) en stikstofdioxide (NO2)  
zijn meegenomen. 

•  Als we de gegevens op basis van de BGT-data en de SamenMeten meetstations over 
elkaar heen leggen dan zien we waar er gemeten wordt, maar ook waar wellicht gemeten 
zou moeten worden en niet gemeten wordt. 

•  In onderstaande figuur is een combinatie gemaakt tussen de “blauwe” (wonen, werk, 
industrie) en “grijze” (wegen, vaarwegen en water) omgeving gemaakt. Hoe geler de plek 
hoe hoger het percentage grijs en blauw gecombineerd. Met andere woorden: Een geel 
gekleurde hexagoon laat zien dat het desbetreffende gebied veelal gebruikt wordt 
bewoning en ontsluiting. De rode punten zijn SamenMeten meetstations. Met name gele 
en groene gebieden zijn interessante locaties om meetstations te plaatsen omdat daar 
actief gebruik wordt gemaakt van de leefomgeving. 

Waar moeten fijnstof meetstations komen?
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