
Symposium Luchtkwaliteit 

10 februari heeft het Symposium 

Luchtkwaliteit plaatsgevonden op het 

provinciehuis te Utrecht. De bijeenkomst is 

georganiseerd op initiatief van de Staten. In 

de commissie Milieu, Mobiliteit en 

Economie is de problematiek van de 

luchtkwaliteit besproken. Raadsleden, 

statenleden, deskundigen, gemeente- en 

provinciale ambtenaren verdiepen zich 

daarom, onder leiding van dagvoorzitter 

Elisabeth van den Hoogen, tijdens dit 

symposium in de problematiek en 

mogelijke aanpak van de luchtkwaliteit in 

de regio Utrecht.  

 

Problematiek en huidig beleid 

Aad Bezemer (ministerie IenM) start de 

ochtend met een uitleg over de normen en 

grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide 

in Nederland en Europa. In Europa zijn 

grenswaarden vastgesteld waar lidstaten in 

2015 aan moeten voldoen. De deadline is 

inmiddels al twee maal verschoven, omdat een 

aantal lidstaten hier nog niet aan voldoet. Aad 

Bezemer vertelt ook over het NSL (Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). 

Het NSL is een plan om de luchtkwaliteit in 

Nederland te verbeteren. Bij grote projecten, 

die de luchtkwaliteit negatief kunnen 

beïnvloeden, worden maatregelen ingezet om 

luchtkwaliteit te verbeteren. De maatregelen 

zijn zo opgezet dat het de negatieve effecten 

van de ruimtelijke projecten meer dan 

compenseert. Hiermee wil het ministerie 

voldoen aan de Europese grenswaarden.  

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL) is een plan, van Rijk, 

provincies en gemeenten samen, om de 

luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Het 

NSL houdt rekening met voorgenomen grote 

projecten die de luchtkwaliteit verslechteren en 

zet hier maatregelen om de luchtkwaliteit te 

verbeteren tegenover. Het doel van het NSL is 

te voldoen aan de Europese grenswaarden.  

Aad Bezemer geeft aan dat er voor het 

bepalen van de luchtkwaliteit verschillende 

methoden zijn; het meten, berekenen, of het 

toepassen van een windtunnel. Meten is 

relatief duur en duurt lang, berekenen geeft 

inzicht bij grotere gebieden en windtunnels 

worden toegepast bij complexe situaties. De 

NSL verzorgt jaarlijks een monitoring en een 

rapport aan de Tweede Kamer. De resultaten 

worden ook richting de provincies en 

gemeenten teruggekoppeld. De resultaten zijn 

op de website www.nsl.nl-monitoring.nl/viewer  

voor iedereen toegankelijk. Aad Bezemer 

merkt op dat er veel situaties in Nederland zijn 

die net onder de norm liggen. Daarnaast is er 

ook nog de ‘Roetkaart’ die het roetpercentage 

in de lucht inzichtelijk maakt. Hij geeft aan dat 

de prognose is dat er na 2015 minder 

grensoverschrijdingen zijn in de regio Utrecht. 

In 2020 zijn er helemaal geen 

grensoverschrijdingen meer. 

 

N.a.v. de presentatie komen er vragen en 

ontstaat er een discussie. Lot van Hooijdonk 

(NMU) attendeert op het feit dat veel beleid nu 

is gebaseerd op normen van enige tijd 

geleden. Ook verwijst zij naar het begrip 

‘gezonde’ lucht versus het behalen van de 

Europese norm. Leendert van Bree 

(Planbureau voor de Leefomgeving) vraagt 

zich ook af of de norm nu ruimte geeft om de 

leefkwaliteit te bevorderen in de regio. Ook 

verwijst hij naar de WHO-norm veel scherper is 

dan de Europese norm nu. Hij vraagt zich af of 

dit probleem niet vraagt om een nieuwe 



systematiek met andere indicatoren. Rob Maas 

(Economic Board Utrecht) is positief over de 

prognose dat in 2020 er geen 

grensoverschrijdingen meer zijn. Hij geeft  aan 

dat de monitoring erg op detailniveau 

gegevens geeft. Een globalere wijze van 

inzicht en aanpak kan wellicht meer effect 

hebben op gezonde lucht en in de kosten. Aad 

Bezemer geeft nog een reactie op het feit dat 

de norm wel sturend is in het beleid. Er is door 

de normstelling wel degelijk positief effect 

geweest op de luchtkwaliteit t.o.v. een paar 

jaar geleden. Er is een discussie over de 

wettelijke norm en of er genoeg gemeten 

wordt. 

 

Gezondheidseffecten 

Bert Brunekreef (Universiteit Utrecht) geeft een 

toelichting op de gezondheidseffecten en de 

omvang van het risico. Hij maakt de 

vergelijking met de normen van de WHO, de 

US-normen en die van Europa. Hij vertelt over 

ESCAPE  (European Study of Cohorts for Air 

Pollution Effects) een studie naar gebieden in 

Europa naar de effecten van de luchtkwaliteit. 

De effecten van luchtverontreiniging treden al 

op ver boven de Europese norm. Hij adviseert 

om het beleid te baseren op gezondheidswinst. 

Lot van Hooijdonk (NMU) geeft aan de norm 

dus niet veel oplevert. Gemeenten en 

provincies kunnen beter zelf de lat hoger 

leggen. Er is een discussie over de aanpak in 

de Verenigde Staten, waar de overheid de 

aanpak als prioriteit heeft. De aanpak is 

anders. Zodra normen niet worden gehaald, 

moet er een plan van aanpak worden gemaakt 

om er zo snel mogelijk wel aan te voldoen. 

Daarnaast gaat het hierbij over grotere 

gebieden en een integrale aanpak. Er wordt 

gediscussieerd of een norm of grens aan 

geven sowieso zin heeft. Enkele zeggen van 

niet. Voorstanders geven aan dat het wel 

degelijk effect heeft en dat het niet alleen 

vanuit de EU zou moeten worden aangepakt, 

maar ook regionaal. Er wordt geattendeerd op 

de EU-lobby en het ‘Air-netwerk’ waar ook de 

provincie Utrecht aan deelneemt. Bronnen 

worden op regionaal niveau aangepakt. 

Problemen zitten vaak in verstedelijkte 

gebieden. Het is in deze lobby wel steeds een 

gevecht tegen de belangen van de auto-

industrie in Europa.  

Er wordt een toelichting gegeven op de 

normen versus gezondheid door Fred 

Woudenberg (GGD Amsterdam). Hij geeft aan 

dat normen de gezondheid zouden moeten 

beschermen. Ook geeft hij aan dat de lucht in 

Nederland wel schoner wordt, maar dat de 

schade niet vermindert. De samenstelling van 

fijn stof wordt nader bekeken. Met name roet is 

schadelijk. Fred Woudenberg gaat er dan ook 

voor om een norm voor roet in te voeren. 

“Minder roet = goed!” Hij geeft aan welke 

maatregelen effect hebben. Afstand houden 

heeft veel effect. Milieuzones en daardoor 

minder roet (diesel) zijn goed. Daarnaast 

kunnen gevoelige bestemmingen (scholen, 

verzorgingstehuizen, fietspaden etc) ook van 

binnenuit worden aangepakt, door bijvoorbeeld 

goede filtersystemen en schermen. Fred 

Woudenberg pleit, net als Bert Brunekreef, 

voor een integrale aanpak. Het gaat om 

mobiliteit, maar ook om ruimtelijke ordening en 

milieu. Ook komt ter sprake dat verspreiding 

van verkeer niet de oplossing is; dat is 

verspreiding van het probleem. Vanuit het 

publiek komen positieve reacties op de 

maatregelen waar winst te behalen is. Ook 

wordt het belang van het meten van 

schadelijke deeltjes beaamt. 

 

 

 

 

 

 

 



Maatregelen 

Er wordt een toelichting gegeven op de aanpak 

van schone lucht in de stad Utrecht door Frits 

Lintmeijer (wethouder Verkeer en Vervoer). Hij 

geeft aan dat de stad zicht richt op het behalen 

van de EU-richtlijnen 2015, het doel is sowieso 

de luchtkwaliteit in de stad te verhogen. 

Gezondheid staat voorop. Frits Lintmeijer geeft 

aan dat de stad Utrecht de fiets op nummer 

één heeft gezet, ook investeert de gemeente 

Utrecht in OV. De stad had al maatregelen 

getroffen, zoals: oplaadpunten, 

goederenvervoer, schonere bussen, aanleg 

P+R en een gemeentelijk wagenpark.  

Aanvullende maatregelen zijn met name de 

sloop/stimuleringssubsidies vieze 

personenvervoer, stop parkeervergunning voor 

vervuilende auto’s, milieuzones voor 

personenvervoer en bestelauto’s, 

optimaliseren bouwlogistiek, het convenant 

met Rijkswaterstaat (U15) en door 

Dynamische verkeersmanagement (DVM). Met 

DVM worden wegen waar ruimte is beter 

benut. Ondanks dat verspreiding van verkeer 

het probleem van luchtverontreiniging niet 

wegneemt, is deze verplaatsing wel beter dan 

stilstaand verkeer. De grootste concentratie 

van luchtverontreiniging zit in de binnenstad. 

Ook geeft Frits Lintmeijer aan dat een lobby 

richting de Europese Unie nog steeds van 

groot belang is. Er komen positieve reactie 

over de maatregelen. Er komen opmerkingen 

over het feit dat de milieuzones nog strenger 

kunnen, om zo meer resultaat in de vorm van 

schone lucht te bereiken. Deze zones kunnen 

strenger zodra er goed inzicht en manier van 

meten is betreffende de hoeveelheid roet in de 

lucht. Er wordt aangegeven dat een aanpak als 

deze effect heeft zodra het probleem op zowel 

Europees niveau als lokaal niveau wordt 

aangepakt. Andere problemen vragen weer om 

nationale maatregelen. Ook vinden enkelen 

dat er bij projecten van de provincie gekeken 

moet worden wat het effect is op de 

luchtkwaliteit. Gedeputeerde De Vries geeft 

aan dat met meer gegevens de huidige norm 

kan worden aangescherpt. Projecten van de 

provincie worden bekeken waarop zij kunnen 

bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. 

Huidige projecten worden nu niet opeens 

geschrapt. Er komen vragen over meting naar 

roet in de provincie Utrecht. Gedeputeerde De 

Vries geeft aan dat metingen naar roet vaak 

erg duur zijn. Het berekenen van de 

roetpercentages geeft ook een heel goed 

beeld. Geconcludeerd wordt dat problemen 

zowel lokaal, regionaal als nationaal moeten 

worden bekeken, zodat op alle niveaus 

maatregelen kunnen worden ingezet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kracht van Utrecht 

Er worden oplossingsrichtingen gegeven door 

Jan Korff de Gidts (deskundige van de Kracht 

van Utrecht). Jan Korff de Gidts is van mening 

dat er vanuit de overheid te veel wordt 

gestuurd op de huidige normen terwijl dit geen 

gezondheidseffect heeft. Hij geeft aan dat 

meer samenwerking tussen de verschillende 

ministeries een oplossing kan zijn. En duidt op 

de samenwerking tussen beleidsvelden 

Ruimtelijke Ordening, Milieu, Mobiliteit (I&M), 

en Volksgezondheid. Roetreductie is nodig om 

gezondheidswinst te behalen. Dit kan door 

minder autoverkeer, het stimuleren van (E -) 

fietsen en OV-gebruik. Hij roept overheden op 

om het zo goed mogelijk inzichtelijk te maken 

wat de gezondheidseffecten zijn voor de 

burgers en wat de oplossing kunnen zijn.  

 

 

 

 

 

 


