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Fiche Duurzame Leefomgeving  

Stand van zaken per 27 februari 2013 

 

Context 

De Europese Unie roept op economische groei te plaatsen in het licht van duurzame benutting van 

hulpbronnen. Daarvoor bracht Europa in 2011 de “Routekaart naar een Hulpbron efficiënt Europa in 

2050” uit. De routekaart is het kader voor toekomstig Europees beleid, wetgeving en 

financieringsmogelijkheden. Deze Europese initiatieven raken de provinciale taken op gebied van natuur 

en ruimte.  

In de Randstad hebben we, vanwege ons bijzondere karakter – een grootstedelijke regio met continue 

schaarste aan middelen – veel initiatieven die vergroening beogen waarbij een goede balans 

economie/ecologie geborgd is. Bijvoorbeeld klimaatneutraal wonen, bescherming van gebieden tegen 

overstroming, watermanagement, natuurinclusieve gebiedsontwikkeling, bio-based economy en het 

stimuleren van duurzame energie in verkeer & vervoer via smart grids. De uitdaging in de brede zin van 

het woord (zowel wetgeving als financiële middelen) is steun verzamelen voor initiatieven die de 

Randstad neemt. 

 

Binnen dit algemene dossier wordt in 2013 is het accent gelegd op lucht en geluid. Uiterlijk oktober 2013 

presenteert de Europese Commissie voorstellen voor herziening van het luchtpakket, bestaande uit de 

huidige richtlijnen en de strategie voor luchtkwaliteit en de richtlijn voor Nationale Emissie Plafonds. Het 

geluidsdossier bestaat uit twee afzonderlijke wetgevingsvoorstellen: een richtlijn voor het geluidsniveau 

van motorvoertuigen (besluitvorming bijna afgerond in Brussel) en een richtlijn Omgevingslawaai 

(consultatiefase).  

 

Lobbydoel 

Inbreng Randstadbelangen in het EU luchtdossier:  

- Aangeven waar de huidige richtlijnen uitvoeringsproblemen opleveren (bereiken van bepaalde 

grenswaarden binnen de deadline) voor de Randstad en oplossingen (regionale best practices) 

aandragen aan de Commissie als input voor de review van het luchtpakket in 2013. 

- In de toekomstige richtlijn ruimte inbouwen voor regionaal maatwerk voor implementatie. 

- EU-instrumenten (financieel, wetgevend) laten bijdragen aan luchtkwaliteit verbetermaatregelen 

in de regio. 

- EU treft bronmaatregelen om luchtkwaliteit aan te pakken (bijv. Euro standaards, realistische 

test cycli, banden en remmen, gebouwen, industrie, schone brandstoffen). 

- Betere afstemming tussen EU luchtbeleid en EU sectorbeleid (transport, industrie) enerzijds en 

nationaal, regionaal en lokaal beleid anderzijds.  

Voor geluid: 

- Het terugdringen van omgevingslawaai is belangrijk. Dit kan het beste geschieden door middel 

van gericht bronbeleid. 

- Door het karakter van de provinciale wegen zijn maatregelen beperkt mogelijk. Om een lagere 

geluidbelasting te kunnen realiseren is een grotere inzet van EU nodig op bronbeleid. 

- Een nieuwe richtlijn van de Europese Commissie moet werkbaar en uitvoerbaar zijn voor 

provincies. Het opleggen van waarden die moeten worden nageleefd, past hier niet in. Het 

moeten naleven van waarden kan leiden tot dure en absurde maatregelen. 
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Bestuurlijk/ambtelijke trekkers 

Bestuurlijk: Bert Gijsberts, Europagedeputeerde Flevoland (EU Coördinerend Gedeputeerde) 

Bestuurlijk Overleg P4 Duurzame Leefomgeving: milieugedeputeerde Jaap Lodders (Flevoland), Tjeerd 

Talsma (Noord-Holland), Ralph de Vries (Utrecht), Rik Janssen (Zuid-Holland) 

Ambtelijk: Sidony Venema (Flevoland/ P4 Brussel), Marieke Kuijer (Utrecht), Joanne Swets (P4 Brussel) 

P4 expertgroep Duurzame Leefomgeving (P4: Linda Docter (voorzitter/Utrecht), Frauke van Geenevasen 

(secretaris/Flevoland), Michael Jonk (Noord-Holland), Erik de Haan (Zuid-Holland), Ellen Snijder (Zuid-

Holland), G4: Hans Verdonk (Rotterdam), Koen de Kruif (DCMR),  

P4 Expertgroep (luchtkwaliteit): Beate Arends (Zuid-Holland), Sake Haagsman (Flevoland), Sanne Ruijs 

(Noord-Holland), Marjon Plantinga (Utrecht) 

 

Partners  

 AIR netwerk (Baden-Württemberg, Catalunya, Emilia-Romagna, Greater London, Hessen, Lombardia, 

North Rhine Westphalia, Piemonte, Randstad, Steiermark, Veneto en Vlaanderen) 

 P4/G4 expertgroep luchtkwaliteit: voor P4 zie expertgroep lucht hierboven. G4 experts: Harry van 

Bergen (A’dam), Jan-Harko Post (Den Haag), Mirna Hensen en Marco te Veldhuis, Patricia Timmerman 

(R’dam), Bertien Oude Groote Beverborg (Utrecht) + Johan Voerman (DCMR: Milieudienst Rijnmond) 

 Council of European Municipalities and Regions (CEMR): Marjon Plantinga (Utrecht) 

 InterBestuurlijkDossierTeam (IBDT): Beate Arends (IPO), Harry van Bergen (VNG), Johan Voerman 

(DCMR)  

 Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging EU (Lizet Quaak), rapporteur Europees Parlement 

NEC
1
/Luchtkwaliteit Holger Krahmer (G, ALDE) 

 Nederlandse Europarlementariërs in ITRE (Commissie Industrie, Onderzoek en Energie): Judith 

Merkies (PvdA), Van Baalen (VVD) en Van Nistelrooij (CDA, plvv) en Nederlandse Europarlementariërs 

in ENVI (Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en voedselveiligheid): Bas Eickhout (GL) en 

Gerben-Jan Gerbrandy (D66) 

 Vanuit de Europese Commissie zijn de volgende DG’s relevant: SANCO, CLIMA, ENER (ecodesign), 

ENVE, AGRI, MOVE and ENTR (Euro 6 normen) 

 Ministerie van I&M, Inge van der Veen 

 Eurocities. 

 

Rol Provinciale Staten: ambassadeur (intern, extern), informatiemakelaar 

Pleiten in Tweede Kamer en Europees Parlement voor gezamenlijke inzet op Europees bronbeleid en 

aandragen best practices vanuit de regio’s.  

 

Beleidskaders 

Randstad Strategie Europa 2012-2015, Thematische Strategie Lucht, Provinciaal Milieu Beleidsplan 2009-

2013, Actieplan Geluid, Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel, Herziening 

Bodem, Water en Milieubeleid, Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu.  

 

Resultaten – gepleegde acties 

- Op 19 september ambtelijk aan eerste bijeenkomst CEMR focusgroup luchtkwaliteit 

deelgenomen. Inhoud geleverd voor position paper dat begin 2013 voorzien is.  

- Op 24 september en 26 september presentaties door het AIR netwerk tijdens bijeenkomsten in 

het Europees Parlement met Eurocommissaris Potoçnik voor milieu, Europarlementariër Bas 

Eickhout en Dieter-Lebrecht Koch bij Intergroup van het Europees Parlement klimaatverandering, 

                                                        
1 NEC: National Emission Ceiling (nationaal emissieplafond) 
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biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. Deze bijeenkomsten waren belegd om te spreken over 

de resultaten van het luchtkwaliteitsrapport door het Europees Milieu agentschap gepubliceerd. 

- Opstellen ambtelijke strategie met G4, VNG en IPO over te volgen gezamenlijkheid in de lobby. 

- Expertvergadering P4/G4 luchtkwaliteit AIR werkplan en P4 werkplan 2013 

- September 2012- januari 2013, coördinator van het AIR netwerk samen met VLEVA 

- 18 december 2012 Getting DAIR conferentie 

- 26 november 2012 in AIR verband gesprek met Thomas Verheye, Europese Commissie over 

herziening thematische strategie luchtkwaliteit 2013 

- 17 december 2012 Participatie brainstorm ministerie I&M jaar van lucht 2013 

- 8 januari 2013, succesvol AIR sprekers ingebracht in de Conferentie ter Lancering van het Jaar 

van de Lucht, in samenwerking met European Environmental Bureau en Europese Commissie 

- 16 januari 2013, succesvol gesprek met Europese Commissie over regionale deelname aan 

Europese activiteitenprogramma in kader van het Jaar van lucht 2013; resultaat: wederzijdse 

steun toegezegd bij Green Week Air (juni) en Open Days European Week of Regions and Cities 

(oktober).  

- 30-31 januari 2013, Deelname Randstad aan Luchtconferentie Wereld Gezondheids Organisatie 

over impact van luchtverontreiniging op gezondheid door o.a. DCMR en RIVM. 

- 1 februari 2013: Randstad neemt deel aan overleg Min. BZK over afstemming inbreng 

luchtconsultatie. 

- 7 februari 2013: Randstad deelname aan Interbestuurlijk dossierteam lucht van het rijk. 

- 20 februari 2013, Als Randstad input gegeven aan Ministerie Infrastructuur en Milieu op 

Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen fiche ‘Schone energie voor vervoer’. I&M heeft deze 

input overgenomen. 

- 6 maart 2013, Input consultatie Europese Commissie als Randstad Regio, Council of Municipalities 

and Regions en als Interprovinciaal Overleg 

- Maart, aangemeld voor deelname aan Green Week en Open days 

 

Tijdpad 

Datum Actie Provinciale Staten 

2013 Europees ‘Jaar van de Lucht’   

30 januari 2013 CEMR publiceert conceptstandpunt consultatie  Informatievoorziening via 

Europese nieuwsbrieven en 

media 

Februari 2013 AIR schrijft lobbybrief aan Eurocommissarissen Informatievoorziening via 

Europese nieuwsbrieven en 

media 

7 februari 2013 Randstad neemt deel aan Interbestuurlijk Dossierteam Lucht rijk Informatievoorziening via 

Europese nieuwsbrieven en 

media 

februari Volgen uitkomst Europees Parlement richtlijn geluidsniveau  

motorvoertuigen 

Informatievoorziening via 

Europese nieuwsbrieven en 

media 

februari Verwachte EC publicatie van het resultaat van de consultatie 

omgevingslawaai (analyse van 700 inzendingen) 

Informatievoorziening via 

Europese nieuwsbrieven en 

media 

Feb./maart IBDT en ENVI vergaderingen EP (18, 19, 25, 26 feb) op geluid monitoren 

(rapporteurs Franco Gasten, Gerben-Jan Gerbrandy en Margrete Auken) 

 

4 maart 2013 Uiterste datum voor inzenden Randstadreactie op consultatie Europese 

Commissie over luchtverontreiniging: opties voor de herziening van de 

De PS’en hebben de kaders 

voor Eur. Luchtbeleid  in 
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thematische strategie van de EU  Randstad Strategie Europa in 

2012 vastgesteld 

4-8 maart 2013 European Mobility Week Informatievoorziening via 

Europese nieuwsbrieven en 

media 

15 april 2013 Irish Presidency Scientific Conference on AIR pollution (preparation for 

informal council) 

 

22 april 2013 Irish Presidency  Informele Raad: lucht en geluid uitkomst volgen Kennisnemen van uitkomsten 

23/24 mei 2013 Eco-innovation Forum on Urban Air Quality (datum tbc) Informatievoorziening via 

Europese nieuwsbrieven en 

media  

 

6 juni 2013 Regio Randstad neemt deel aan Green Week: focus on air policy review, 

’s avonds. Info volgt 

Informatie wordt verspreid via 

WG Europa 

Eind okt./begin nov. 

2013 

 Forum luchtkwaliteit, in 

Lelystad (Flevoland is trekker) 

Oktober 2013 Verwacht voorstel herziening Europese richtlijn luchtkwaliteit Informatievoorziening via 

Europese nieuwsbrieven en 

media 

Oktober 2013 Start Europese Besluitvorming Europese richtlijn luchtkwaliteit Informatievoorziening via 

Europese nieuwsbrieven en 

media 

8-9 oktober Open Dagen, Comite van de Regio’s; Europese Week van Regio’s en 

Steden, Regio Randstad buffet 

Deelname per provincie 

December 2013 High-level UNECE event Geneva (Russia, EECCA) Informatievoorziening via 

Europese nieuwsbrieven en 

media  

Januari  2014 Afsluiting 20-jarige aanwezigheid Regio Randstad in Brussel. Voorstel bezoek P4 koppelen 

aan afsluiting jubileum 

 


