
Verslag van het algemeen overleg van de 2e-
Kamercommissie over lucht en geluid op 29-02-2012

Inbreng en vragen van partijen: 

• Het CDA heeft als uitgangspunt dat wanneer luchtnormen niet gehaald 
kunnen worden zonder extra investeringen (Rijk of gemeente), verhogingen 
van de max. snelheid niet doorgevoerd moeten worden. Daarnaast stellen we 
een hogere snelheid niet verplicht. Iedereen mag 80 rijden op de ringwegen 
van de grote steden. 

• SP heeft grote zorgen: gezondheid is het wisselgeld voor extra asfalt. In de 
rekenmodellen verdwijnen fijnstof en geluid als sneeuw voor de zon. Het 
probleem zit in de invoer van gegevens: gemeenten kunnen de uitkomsten 
van de monitoringstool sturen met allerlei factoren. Wij willen deze input 
stelselmatig steekproefsgewijs controleren. Graag willen zij het bouwen van 
scholen binnen 300 meter van Rijks- of provinciale wegen verbieden. Graag 
doen we iets aan de vervuiling van bestaande voertuigen. 

• VVD: scholen bouwen langs snelwegen vinden wij niet gewenst, maar het is 
de keuze van de wethouders. Wij laten de verantwoordelijkheid bij de 
gemeenten. VVD wil sturen op normen, niet op specifieke technieken. Focus 
op echte oplossingen. Wij willen sancties kunnen geven bij slecht beleid (van 
gemeenten). Invoering Euro 6 graag uitstellen; het zal namelijk nu niet 
helpen. Bovendien rijden vrachtwagens op snelwegen; ons probleem zit meer 
in de steden. 

• PvdA: Monitor luchtkwaliteit rammelt aan alle kanten. Er moet een betere 
controle komen op de invoergegevens van de wegbeheerders. Ook willen wij 
een berekening van alle kosten van de 130-maatregel. Beleid mag niet leiden 
tot extra gezondheidsrisico's. Het PvdA is voor een extra norm voor roet, als 
aanvulling op NO2 en fijnstof. 

• GroenLinks: Inwoners hebben recht op schone lucht. Ook binnen de normen 
treedt gezondheidsschade op, zeker bij astmapatiënten. Extra kosten van de 
130 maatregel zijn er ook voor lagere overheden. Het NSL is een grote 
goocheltruc. Het beeld is veel te rooskleurig. Het grootschalige gerommel met 
invoergegevens is de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris. 

• D66: Er wordt slecht samengewerkt in het NSL: de lagere overheden vangen 
de klappen op. De modellen hebben enorme onzekerheidsmarges; de kans op 
niet halen van de normen is net zo groot als het wel halen. De 
snelheidsverhogingen zijn op meer plekken een probleem dan de minister 
heeft gemeld. Zou het mogelijk zijn om PM2.5 in de toekomst mee te nemen 
in de normering voor luchtkwaliteit? 

Antwoorden van dhr. Atsma, staatssecretaris Milieu:  

Aan het NSL zitten ook positieve kanten. Het zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit 
steeds beter wordt. Dit blijkt uit de cijfers. Op heel veel plaatsen is de luchtkwaliteit 
in orde. Er zijn echter wel knelpunten. Voor NO2 is een nog sterkere afname nodig 
om de normen te halen. Luchtkwaliteit na 2015: in de loop van 2012 gaan we het 
vervolgtraject van het NSL melden aan de kamer. Dat moet ook, want anders 
hebben we een probleem. Voor zover er iets mis is met de invoergegevens: 
Daarvoor zijn de wegbeheerders verantwoordelijk, niet het RIVM en niet het 
ministerie van I&M. Een extra controle is niet aan ons of het RIVM, maar is ook een 
zaak van dezelfde wegbeheerders. 



Het werken met nog meer toetspunten in de monitoringstool heeft geen 
toegevoegde waarde. Onze systematiek is betrouwbaar. We zijn een voorbeeld voor 
andere landen. 

Situatie in grote steden oplossen met een milieuzone: Parkeertarieven 
differentiëren is geen oplossing; het heeft te weinig invloed. Milieuzonering kan wel 
werken. We hebben de ambitie om milieuzones in 2013 in te voeren. In algemene 
zin is milieuzonering het meest geëigende instrument. Niet alleen voor 
vrachtverkeer en bestelbussen, maar ook voor (jonge) oldtimers. Jonge oldtimers 
worden massaal geïmporteerd uit Duitsland en Frankrijk, waar ze door milieuzones 
niet kunnen worden gebruikt. Daarom stellen wij de vraag of er geen instrument is 
om dit tegen te gaan. Het doet alle bestaande maatregelen teniet. De uitstoot van 
jonge oldtimers is onevenredig groot. Met milieuzonering kun je dit soort wagens 
weren. Ik doel niet op de echte oldtimers, die in het weekend voor een ritje gebruikt 
worden. Het gaat over jonge wagens, zwaar vervuilend en gebruikt als eerste auto. 

Over smalle marges en tegenvallers: Het probleem heeft vooral te maken met 
de achtergrondconcentraties, die bepaald worden door het buitenland. De bijdrage 
van de landbouw is beperkt. Vergeleken met de achtergrondconcentraties heeft de 
130-maatregel maar een zeer beperkte invloed. De achtergrondconcentraties 
moeten in Europees verband omlaag. (later in tweede termijn geeft Atsma toe dat 
Nederland netto toch echt veel meer voor fijnstof exporteert:) Het klopt dat 
Nederland netto fijnstof exporteert, maar wij liggen dan ook aan zee. Met de wind 
richting het oosten exporteren wij nu veel fijnstof. 

Over een roetnorm: Roet kan een probleem zijn voor de volksgezondheid. Daar 
moeten we meer onderzoek naar doen. Roet zou een aanvulling op fijnstof 
metingen kunnen  zijn. De GGD houdt het ook al aan als indicator. TNO is bezig met 
roet op zijn merites te beoordelen: heeft roet meten zin als indicator voor 
volksgezondheid? Zo gauw deze rapportage ons toekomt, komen wij er op terug. 
Voor NSL is het natuurlijk niet relevant, voor de volksgezondheid wel. 

Over plussen en minnen binnen het NSL: Uitbreiding van de haven in 
Rotterdam heeft tot meer luchtverontreiniging geleid. Maar dat compenseren we 
weer met andere maatregelen binnen  het NSL. Onze ambitie is om de norm te 
halen; daarmee zijn de risico's voor de volksgezondheid minimaal. Lagere normen, 
bijvoorbeeld zoals het WHO voorstelt, zijn praktisch gezien niet haalbaar. 

Antwoorden mw. Schultz, Minister van Infrastructuur en 
Milieu: 

Snelheidsverhogingen hebben minimaal effect. Binnen een kilometer van een 
snelweg zijn de effecten beperkt, daarbuiten niet aanwezig. Daarmee hoop ik de 
zorg van bewoners en wethouders weggenomen te hebben. Wat betreft effecten op 
achtergrondconcentraties: We hebben het RIVM gevraagd om naar die effecten te 
kijken; de resultaten komen in mei. Voorlopige inschatting is dat verhoging van de 
max. snelheid een beperkt effect heeft op concentraties (0.1 tot 0.5 microgram). 

Vraag van Van Gent (GL): Wethouders in A'dam en R'dam zitten er niet op 
snelheidsverhogingen te wachten. A'dam heeft enorme kosten gemaakt om aan 
luchtnormen te voldoen. Daar moet nu niet nog meer bij komen. Antwoord: 



nogmaals – het heeft geen lokaal effect. Het NSL gaat over plussen en minnen. De 
Rotterdamse haven hebben we uitgebreid, maar we compenseren met het NSL de 
toegenomen vervuiling. Wij creëren met het NSL ruimte voor gemeentes om te 
groeien. Van Gent: TNO zegt dat investeringen in milieuzones teniet worden gedaan 
bij 80 naar 100. Schultz: Wij maken economische groei en hogere snelheden 
mogelijk, en zorgen in het NSL ervoor dat we dit compenseren. 

Betrouwbaarheid wegverkeer gegevens: Wij zijn het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu: beide zijn ons lief. We zijn niet gebaat bij een te positief 
voorstellen van resultaten. Vanaf 1 oktober zijn in de monitoringstool de 
invoergegevens zichtbaar, om volledige transparantie te waarborgen. 


