Provinciale Staten van Noord-Holland
Voordracht
Haarlem,
Onderwerp: Subsidieverordening lokale maatregelen luchtkwaliteit Noord-Holland 2008.
Bijlagen: ontwerpbesluit

Inleiding
In het kader van de nieuwe Wet Luchtkwaliteit is de ontwikkeling van een Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit in voorbereiding. In dat programma werken
diverse overheden samen aan verbetering van de luchtkwaliteit. Per regio wordt er een
programma ontwikkeld, de zogenaamde Regionale Samenwerkingsprogramma’s
Luchtkwaliteit (RSL). Op dit moment werken diverse partijen onder regie van de provincie
Noord-Holland aan een RSL voor de regio Noordvleugel. Naar verwachting zal het RSL
begin 2008 bestuurlijk en politiek vastgesteld kunnen worden.
Subsidieverordening
In het kader van het RSL zullen de komende jaren vele maatregelen genomen worden om tot
daadwerkelijke verbetering van luchtkwaliteit te komen. De investeringen die hiermee
gepaard gaan dienen opgebracht te worden door het Rijk, de gemeenten en de provincies. De
Provincie Noord-Holland dient de door de Minister van VROM beschikbaar gestelde
middelen, alsmede de in de toekomst door de Minister van VROM te verstrekken middelen,
te verdelen onder de lokale overheden. De verdeelsleutel hiervoor is het aantal
knelpuntkilometers die uit de saneringstool naar voren komen.

Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
H.C.J.L. Borghouts, voorzitter
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris

Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

overwegende dat de door de minister van VROM beschikbaar gestelde middelen voor het
uitvoeren van de tweede tranche van het Gebiedsgericht Programma Luchtkwaliteit volgens
een verdeelsleutel aan lokale overheden verdeeld dienen te worden;
gelet op artikel 145 van de Provinciewet;
gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;
gezien het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, Voorlopig programma in
het kader van het NSL (concept van 23 februari 2007);
besluiten:
1. De Subsidieverordening 'lokale maatregelen luchtkwaliteit Noord-Holland
2008’ ter uitvoering van maatregelen in het kader van het Regionaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit regio Noordvleugel (RSL) vast te
stellen.
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