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DATUM 28-4-2016 

AAN Commissie MME 

VAN Mariëtte Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER 3500 

ONDERWERP Lobby luchtkwaliteit in Europa en het Nederlands voorzitterschap 

 

 

Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van Ministers van de Europese Unie 

(EU). Gedurende zes maanden vinden dan verschillende ministeriële en ambtelijke raadsbijeenkomsten in 

Amsterdam plaats. Als EU-voorzitter heeft Nederland in 2016 een sturende rol bij het maken van wetten en 

politiek beleid. De kansen die het voorzitterschap biedt om aandacht te vragen voor zaken die de provincie 

belangrijk vindt zijn beperkt, omdat de voorzitter wordt geacht het raadstandpunt te verkondigen en niet het 

nationale standpunt. 

 

Met dit memo wil ik u informeren over de activiteiten van de provincie Utrecht en het netwerk AIR op het gebied 

van luchtkwaliteit tijdens het Nederlands voorzitterschap. Hieronder volgt een overzicht van de luchtonderwerpen 

die spelen tijdens het Nederlands voorzitterschap en de wijze waarop wij daarbij betrokken zijn. 

 

Urban Agenda en Partnership AirQuality 

Eén van de speerpunten van het Nederlands voorzitterschap is de Urban Agenda. Het doel van de Urban Agenda 

is het sterker betrekken van de steden en stedelijke regio’s bij de doelen van Europa 2020: slimme, groene en 

inclusieve groei. Als werkmethode wordt ingezet op het ontwikkelen van partnerships tussen EU instellingen, 

Europese steden//verstedelijkte gebieden en lidstaten. De Europese Agenda Stad en de eerste vier 

partnerschappen moeten in het Pact van Amsterdam op 30 mei aanstaande worden bekrachtigd. Eén van de 

eerste vier partnerships is een Partnerschap voor luchtkwaliteit. Luchtverontreiniging is bij uitstek een thema dat 

een lokale, regionale, nationale en grensoverschrijdende dimensie heeft en daarom actie vanuit alle 

bestuurslagen vereist. Het Partnerschap Luchtkwaliteit wordt getrokken door het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu. De stad Utrecht is één van de deelnemende steden.  

 

De provincie Utrecht zet bij de Urban Agenda in op gezonde verstedelijking: Healthy Urban Living. Wij zijn via de 

gemeente Utrecht betrokken bij het Partnerschap Luchtkwaliteit. De provincie Utrecht denkt waar nuttig mee met 

de gemeente Utrecht en levert regionale inbreng. 

 

Beleidspakket Schone Lucht voor Europa 

In het beleidspakket Schone Lucht voor Europa dat eind 2013 door de Europese Commissie is gepubliceerd, 

heeft de Europese Commissie de ambitie uitgesproken om de Europese normen voor luchtkwaliteit op termijn 

meer in lijn te brengen met de normen die de WHO voor de gezondheid wenselijk acht. Er is geen Europese norm 

voor roet of ultrafijnstof. Vooralsnog hanteert Europa de fijnere fractie van fijnstof (PM2,5) als stof die de beste 

indicator is voor de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging. 

 

  



 
 
 
 

De inzet voor de korte termijn is dat de luchtkwaliteit in 2020 in alle Europese landen aan de normen voor 

luchtkwaliteit voldoet. Hiervoor is een goed Europees bronbeleid onontbeerlijk. Het beleidspakket Schone Lucht 

voor Europa bevat twee voorstellen: 

1. Herziening van de NEC-Richtlijn voor nationale emissieplafonds. Het Europees Parlement heeft op 28 

oktober 2015 gestemd over de NEC-richtlijn en de richtlijn wordt nu, onder Nederlands voorzitterschap, 

besproken in de Raad van Ministers. Er is veel weerstand bij de lidstaten om te komen tot ambitieuze 

plafonds. Als de Raad tot een positie komt, volgt nog een pittige triloog (besloten gesprekken tussen de 

Raad van Ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie). 

2. Een nieuwe richtlijn voor Middelgrote stookinstallaties. Eind november is deze richtlijn in Brussel 

gepubliceerd, waarmee het voorstel op Europees niveau is afgerond. De richtlijn wordt nu 

geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.  

 

De provincie Utrecht is de afgelopen jaren in Randstadverband en met het AIR netwerk actief betrokken geweest 

bij het beleidspakket Schone Lucht voor Europa. Wij hebben actief meegedacht en de regelgeving vroegtijdig 

beïnvloed. We hebben meegewerkt aan standpunten voor de Europese Commissie en het Europees Parlement 

van het AIR netwerk, VNG – IPO en het Council of European Municipalities and Regions (CEMR). Verder heeft 

het AIR netwerk drie conferenties georganiseerd, twee gericht op de Europese Commissie en één gericht op het 

Europees Parlement.  

 

Belangrijke resultaten van de lobbyactiviteiten zijn: 

 De Europese Commissie heeft een toenemende bereidheid getoond voor het nemen van Europese 

bronmaatregelen. Het terugdringen van grensoverschrijdende luchtverontreiniging middels Europees 

bronbeleid was uiteindelijk een belangrijk onderdeel van het beleidspakket Schone Lucht voor Europa.  

 Het Europees Parlement heeft ons voorstel overgenomen voor bindende tussendoelen voor 2025 in de 

NEC-richtlijn (in plaats van de eerste bindende doelen pas in 2030). 

 

Onder andere via het AIR netwerk hebben wij in Europa ook meer aandacht gevraagd voor roet als indicator voor 

gezondheidseffecten. De reactie van de Europese Commissie daarop was dat de bewijslast daarvoor nog 

onvoldoende is en er eerst meer onderzoek van de WHO nodig is. 

 

Meer betrouwbare testcycli voor euro-normering van dieselauto’s 

Het Europese bronbeleid voor het gemotoriseerde wegverkeer (de zogenaamde Euronormen, voertuigen die nu 

op de markt komen moeten aan de Euro 6 norm voldoen) heeft niet de verwachte resultaten opgeleverd. De 

praktijkuitstoot van de voertuigen bleek vele malen hoger te liggen dan uit de toelatingstesten naar voren kwam. 

De EC heeft daarom gewerkt aan een uitbreiding van de toelatingseisen met praktijktest, de Real Driving 

Emissions test (RDE), waarbij voertuigen moeten voldoen aan de normen bij typisch stedelijk rijgedrag. Eind 

oktober 2015 hebben de lidstaten in de Technical Committee of Motor Vehicles het Commissievoorstel 

aangenomen. Nieuwe automodellen mogen per 1 september 2017 alleen verkocht worden als ze de praktijktest 

halen, maar ze mogen dan wel iets meer dan twee keer zoveel stikstofdioxide uitstoten als de Euro 6 limiet. Vanaf 

2020 wordt dit naar verlaagd 1,5 maal de Euro 6 limiet.  

 

De Europese Commissie acht een verdere aanscherping van de emissienormen ná Euro 6 niet nodig om overal 

in Europa de normen voor de luchtkwaliteit te behalen. Uit de monitoring van de luchtkwaliteit moet blijken of de 

Euro 6 normen inderdaad voldoende zijn. 

 

Non Road Mobile Machinery 

Er is Europese regelgeving in afronding voor niet-voor-de weg-bestemde voertuigen (denk aan schepen, maar 

ook bouwmachines, tractors en (diesel)treinen). Het Europees Parlement en de Raad hebben eind vorig jaar een 

standpunt vastgesteld, waarmee het voorstel in de triloog fase is beland. Naar verwachting wordt dit dossier 

binnenkort afgesloten met een positief resultaat voor Nederland. 

 

 

 


