
 
 
SEIZOEN 2022 – 2026 

TWEEDE TOESPRAAK TOT DE GEMEENTERAAD ZOETERMEER 

Goedenavond leden van de raad, college & toehoorders, 

Mijn naam is Peter Vergers en ik wil u vanavond graag inspreken over het 
coalitieakkoord. Deze keer NIET op persoonlijke titel maar als voorzitter van de 
Meetgroep Luchtkwaliteit Zoetermeer, MLZ. 
 

De provincie Zuid-Holland helpt lokale initiatieven bij het zelf meten van de 
luchtkwaliteit. De provincie stelt meetapparatuur beschikbaar en ondersteunt het 
meten zelf. Hierbij werkt de provincie samen met het RIVM en de Milieudienst 
Rijnmond.   

Dit initiatief valt onder de noemer citizen science. Hierbij doen vrijwilligers 
onderzoek, vaak in samenwerking met wetenschappers.  

Deze burgerwetenschappers doen zelf aan dataverzameling- en analyse, en 
gebruiken deze bron van informatie om het gesprek aan te gaan over de lokale 
luchtkwaliteit, en de gevolgen daarvan voor volksgezondheid. 

Er zijn op dit moment 10 van dit soort meetclubs in Zuid-Holland. 

De meetclub luchtkwaliteit Zoetermeer is in juni 2021 opgericht, bestaat dus 
bijna 1 jaar en telt op dit moment circa 30 leden. 

We hebben met de meetclub 12 aanbevelingen opgesteld om de luchtkwaliteit in 
Zoetermeer verder te verbeteren. Het gaat dan om heel praktische dingen, om 
common sense. Bijvoorbeeld bouw bij het ontwikkelen van de Entree geen 
school langs de snelweg.  

Graag willen we deze aanbevelingen aan de formateur en aan alle partijen in de 
gemeenteraad aanbieden. En hopen dat bij het samenstellen van een nieuw 
coalitieakkoord er ook aandacht zal zijn voor het verbeteren van de 
luchtkwaliteit.    

Voorzitter, ik meen te begrijpen dat u niet zo houdt van het protocollair in 
ontvangst nemen van allerlei stukken. Maar vooral de voorkeur geeft aan een 
snelle en praktische weg. Dus we zullen de aanbevelingen via de griffie aan de 
formateur, de raad en het college doen toekomen. 

Tot zover, 

Zoetermeer, 19 april 2022, Peter Vergers, 06 22 70 55 49 
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