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De gemeente Maastricht heeft de ambitie uitgesproken de 
luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en een milieuzone te 
onderzoeken. Als bewoner pleit ik ervoor dat de gemeente 
doorgaat met de procedures die nodig zijn voor het instellen 
van de milieuzone. Laat dit een eerste stap zijn! Onderzoek 
toont aan dat zelfs kleine verbeteringen van de luchtkwaliteit 
al tot serieuze verbeteringen van de gezondheid leiden.  
 
Slechte lucht heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. Het 
is aangetoond dat uitstoot van roet en fijnstof een zeer 
negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit 
is hiermee een onderwerp voor publieke zorg geworden! Het 
onderwerp leeft dan ook sterk bij bewoners. Alleen al fijnstof 
veroorzaakt jaarlijks een vroegtijdig overlijden van 9.000 
mensen in Nederland.   
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Net als bij andere grotere steden zal de milieuzone de 
luchtkwaliteit ook in de stad Maastricht belangrijk kunnen 
verbeteren. Dagelijks merken wij de negatieve invloed van 
het zeer intensieve personen- en vrachtverkeer op de Prins 
Bisschopsingel. De milieuzone biedt de mogelijkheid om dat 
binnen afzienbare termijn te verbeteren. Een voorspelde 
daling van roetuitstoot in 2020 van 30% in de milieuzone en 
van 65 % in 2025 is significante gezondheidswinst. 
 
Zorgen voor een gezond leefmilieu en woonklimaat is één van 
de grondtaken van de overheid. Natuurlijk moet er een 
kostenafweging zijn. De constructie met kentekenregistratie 
brengt hogere kosten met zich mee dan de vignetten uit het 
oorspronkelijke voorstel. Steeds vaker zien we dat discussies 
binnen de landelijke en lokale overheid gedomineerd worden 
door financiën. Echter, een gemeente dient allereerst keuzes 
te maken die de grondtaken van de lokale overheid dienen. 
De maatschappelijke kosten van een slechte luchtkwaliteit 
worden betaald door de inwoners van de (binnen)stad: met 
hun gezondheid.  
 
Centrumondernemers hebben nagedacht over diverse 
alternatieve maatregelen voor de milieuzone. De milieuzone 
mag echter niet gezien worden als een onderwerp voor 
symboolpolitiek. Het dient een onderwerp te vormen voor 
politieke én publieke zorg. We moeten andere 
belangenbehartigers niet kenschetsen als “milieudrammers” 
of “oliestokers”. Vereende krachten kunnen leiden tot een 
verbeterde leefbaarheid en effectievere hantering van 
luchtvervuiling en andere milieubelasting. Niet denken in 
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alternatieven, maar de milieuzone als eerste stap met later 
aanvullende en wederzijds versterkende maatregelen.  
  
Als we echt gezonde lucht willen, moeten we de 
advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
nastreven. Ook landelijk en mogelijk regionaal zijn er eisen 
gesteld door het Haagse gerechtshof vanuit het z.g. Urgenda 
arrest. De CO2-uitstoot moet in 2020 een kwart lager zijn. Dat 
betekent dat we nu aan de slag moeten.  
 
Als bewoners van de binnenstad - in het bijzonder van het 
Jekerkwartier - verwachten wij dat u er alles aan zult doen 
om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Schone lucht is een 
basisrecht vergelijkbaar met schoon drinkwater! Beide 
verdienen onze uiterste inspanning.  
 
 
inwoner binnenstad (Jekerkwartier). 


