
 
Beantwoording vragen ‘Kassa’ over luchtkwaliteit 
 

1. Op dit moment is in Nederland de politieke besluitvorming gaande naar aanleiding van het 
voorstel voor nieuwe aangescherpte richtlijn voor Luchtkwaliteit van de Europese Commissie. 
Volgende week is er in de Tweede Kamer een ronde tafel naar aanleiding van het onderwerp 
en in maart een debat. Wat is de inzet van de staatssecretaris in dit proces? 

 
Ik ben blij dat de Commissie met een voorstel is gekomen voor de herziening van de  Richtlijn 
Luchtkwaliteit. Het kabinet is positief over de hoofddoelen van het voorstel. Ook zijn de 
grenswaarden aangescherpt en een stuk ambitieuzer. Dat vind ik een goede zaak. In Nederland 
investeren we namelijk heel veel in het verbeteren van de luchtkwaliteit, vanuit milieu- én 
gezondheidsbelang. Maar het is natuurlijk belangrijk dat andere Europese landen dat ook doen. 
Want luchtverontreiniging houdt zich niet aan grenzen. Daarom moeten we in Europa en 
mondiaal samen optrekken om de gezondheid van onze inwoners te verbeteren. Een stevige 
Europese aanpak is dus nodig.  
 
Tegelijkertijd is Nederland een dichtbevolkt en intensief gebruikt land, dat ook nog eens te 
maken heeft met een aantal grote maatschappelijke opgaven en transities, waaronder de 
woningbouwopgave. Dit alles beïnvloedt de luchtkwaliteit. We willen schone lucht, en werken 
daar ook hard aan. Ook willen we dat ook op die nieuwe woningbouwlocaties bewoners schone 
lucht zullen inademen. Normen die we stellen en de maatregelen die we daarvoor moeten 
nemen, zijn altijd een compromis tussen de gezondheidskundige wenselijkheid, de economische 
haalbaarheid en de mate waarin we als samenleving bereid zijn ons gedrag aan te passen. Dat 
betekent dat ik niet alles kan doen wat je uit oogpunt van gezondheid misschien wel zou willen, 
omdat ik ook rekening moet houden met wat dat verder voor impact heeft. Het is altijd zoeken 
naar een balans.  
 Ik wil voorkomen dat Nederland instemt met nieuwe normen voor 2030 waar we dan – ondanks 
onze inspanningen – niet overal aan kunnen voldoen. Misschien is het dan beter om de 
bindende grenswaarden enkele jaren later in werking te laten treden, of om op enkele specifieke 
locaties tijdelijk een uitzondering te kunnen maken. Met dergelijke ingrepen voorkomen we ook 
het afzwakken van het hele voorstel, omdat lidstaten de haalbaarheid in twijfel zouden trekken. 
Dat zou zonde zijn.  

 
Ik heb het RIVM gevraagd in kaart te brengen in hoeverre de door de Commissie voorgestelde 
luchtkwaliteitsstandaarden, waaronder de bindende grenswaarden voor fijnstof en 
stikstofdioxide, in 2030 binnen bereik zijn. Het is nu al duidelijk dat we deze waarden voor het 
grootste deel van Nederland gaan halen.  De resultaten van de analyse van het RIVM verwacht ik 
nog dit voorjaar. Afhankelijk van deze resultaten bepaal ik mijn definitieve inzet op de punten 
waar ik nu nog een voorbehoud op heb. 
 
Totdat we meer weten, houd ik in ieder geval het standpunt aan dat het doeljaar om aan de 
normen te voldoen binnen de bandbreedte 2030 en 2035 zou moeten liggen.  

 
2. Is invoering van de nieuwe EU-normen haalbaar in 2030? 
 

Dat wordt nu onderzocht: ik heb het RIVM gevraagd in kaart te brengen in hoeverre de door de 
Commissie voorgestelde luchtkwaliteitsstandaarden, waaronder de bindende grenswaarden 
voor fijnstof en stikstofdioxide, in 2030 binnen bereik zijn. Het is nu al duidelijk dat we deze 
waarden voor het grootste deel van Nederland gaan halen.  De vraag is of het overal in 
Nederland haalbaar is. De resultaten van de analyse van het RIVM verwacht ik nog dit voorjaar. 



 
3. Wil de staatssecretaris de invoering van de nieuwe EU-normen uitstellen tot 2035?  
 

Afhankelijk van de uitkomsten van de analyse door het RIVM zal ik bepalen wat de inzet wordt. 
Totdat we meer weten, houd ik in ieder geval het standpunt aan dat het doeljaar om aan de 
normen te voldoen binnen de bandbreedte 2030 en 2035 zou moeten liggen. Een later doeljaar 
is niet wenselijk, omdat dan het doel van ‘nul vervuiling’ in 2050 (voldoen aan de WHO-
advieswaarden) in gevaar komt. 
 

4. Zet de staatssecretaris in op invoering van de normen in 2030, maar dan met uitzonderingen 
voor bijvoorbeeld specifieke industrieën, (lucht)havens en intensieve (pluim)veehouderijen?  

 
Daar kan ik nog niet op vooruit lopen. Afhankelijk van de uitkomsten van de analyse door het 
RIVM bepaal ik mijn definitieve inzet. 

 
5. Volgens berekeningen van het RIVM,  haalt Nederland niet het doel van een vermindering van 

gezondheidsschade met 50% tov 2016 in 2030. Het idee was om met het Schone Lucht 
Akkoord (SLA) op het niveau van de WHO-advieswaarden van 2005 te komen. Veelgehoorde 
kritiek op het SLA is dat het te vrijblijvend is. Niet alle gemeenten doen mee en de gestelde 
doelen zouden niet concreet genoeg zijn. Deelt de staatssecretaris deze kritiek? 

 
Ik deel deze kritiek niet. Meer dan 100 decentrale overheden zijn aangesloten bij het Schone 
Lucht Akkoord (SLA), waaronder alle provincies en 93 gemeenten. De inwoners van de 
aangesloten gemeenten vertegenwoordigen bijna de helft van de bevolking van Nederland. De 
deelname is groot in dichtbevolkte gebieden. 

 
De nationale doelen die in het SLA zijn afgesproken zijn concreet. De voortgangsmeting van het 
RIVM laat zien dat we goed op weg zijn om de doelen voor 2030 realiseren. Voor de 
verschillende sectoren zijn reductiepercentages afgesproken. Daar houden de partijen zich aan. 
Dit is niet vrijblijvend. Daar waar het kan doen we meer, onder andere via het klimaat- en 
stikstofbeleid van dit kabinet, dat grotendeels ook goed is voor de luchtkwaliteit. 

 
6. Zou er volgens de staatssecretaris boven op het huidige beleid en voorgenomen beleid, uit 

bijvoorbeeld het SLA, in Nederland meer moeten worden gedaan om de luchtkwaliteit te 
verbeteren? Zo ja, welke maatregelen is ze bereid te nemen?  

 
De inzet van het kabinet is een permanente verbetering van de luchtkwaliteit en 50% 
gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016. We liggen op koers om deze doelen te halen. 
De lucht in ons land wordt gelukkig al steeds schoner. Daar werken we hard aan en onder meer 
de stikstofaanpak en de klimaataanpak helpen daarbij. Ondertussen ben ik aan het kijken waar 
we een stap harder kunnen zetten. Daar ga ik later dit jaar over in overleg met de partijen uit het 
Schone Lucht Akkoord. Kortom, we zijn op koers, en we gaan door. 

 
7. Is de staatssecretaris bereid tot maatregelen om houtstook voor de gezelligheid te verbieden 

of te verminderen? 
 

Ik realiseer me dat thuis hout stoken gezellig kan zijn, maar het is belangrijk te weten dat veel 
mensen hinder ondervinden van houtstook. Een algeheel stookverbod is voor mij echter nu niet 
aan de orde. Dat vind ik een te ingrijpende maatregel en ook lastig te handhaven.  
 



Veel mensen zijn zich niet bewust van de negatieve impact van houtstook op hun eigen 
gezondheid en die van hun omgeving. Ik vind het van belang om eerst aan die bewustwording te 
blijven werken, zoals we bijvoorbeeld nu al doen met het stookalert.  

 
Daarnaast voeren we binnen het Schone Lucht Akkoord een aantal pilots uit met gemeenten 
voor verdergaande maatregelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld een stookverbod tijdens een 
stookalert en houtstookarme wijken. Daarnaast is er een routewijzer ‘houtstook en overlast’ 
uitgebracht, een hulpmiddel voor gemeenten om op te treden in situaties van overlast. 

 
8. Inzetten op biomassacentrales, agrarische bedrijven verplaatsen uit natuurgebieden naar 

locaties waar mensen wonen, luchthavens die stikstofrechten opkopen van boerderijen. Er zijn 
keuzes die we met het oog op de stikstof- en klimaatproblemen (kunnen) nemen die een 
negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. Is bij beleid voor de aanpak van de stikstof en 
klimaatproblematiek genoeg oog voor de effecten op luchtkwaliteit? 

 
Er wordt op de beleidsterreinen luchtkwaliteit, energie, klimaat, stikstof en industrie nauw 
samengewerkt tussen de verschillende ministeries en in het kabinet. Ook al zijn voor ieder 
beleidsterrein de doelen verschillend, er is zeker oog voor de effecten die de maatregelen van de 
verschillende opgaven op elkaar hebben. Hier is kabinetsbreed aandacht voor.  
Dat gebeurt onder andere bij het beperken van de uitstoot van stikstof door industrie en 
mobiliteit en bij de maatwerkafspraken die het kabinet maakt met de grootste uitstoters van 
broeikasgassen. 

 
9. Volgens berekeningen van de EU-commissie zou het kosteneffectief zijn, met een verhouding 

van 1:6, om al in 2030 aan de WHO-advieswaarden te voldoen. Als de effecten van fijnstof en 
luchtverontreiniging op de gezondheid zo groot zijn, en de gezondheidswinst die behaald kan 
worden ook enorm kosteneffectief is, waarom nemen we dan niet meer ingrijpende 
maatregelen? 

 
Het RIVM heeft onderzoek gedaan of en zo ja met welke maatregelen de WHO-advieswaarden in 
2030 gerealiseerd kunnen worden. Het RIVM geeft aan dat dit  zeer verregaande en ingrijpende 
maatregelen vergt in verschillende sectoren, zoals verkeer, industrie en landbouw, zowel in ons 
land, als in onze buurlanden. 2030 komt te vroeg, zo lees ik uit het onderzoek van het RIVM van 
vorig jaar. 

Op korte termijn is voldoen aan de WHO-advieswaarden nog niet haalbaar. Als we dit zouden 
doen, zou het bijzonder ingrijpende maatregelen vragen.   

 
Normen die we stellen en de maatregelen die we daarvoor moeten nemen, zijn altijd een 
compromis tussen de gezondheidskundige wenselijkheid, de economische haalbaarheid en de 
mate waarin we als samenleving bereid zijn ons gedrag aan te passen. Dat betekent dat ik niet 
alles kan doen wat je uit oogpunt van gezondheid misschien wel zou willen, omdat ik ook 
rekening moet houden met wat dat verder voor impact heeft. Het is altijd zoeken naar een 
balans. 

 
Dat neemt niet weg dat ik de noodzaak zie om werk te maken van schone lucht in ons land.  
De lucht in ons land wordt gelukkig al steeds schoner. Daar werken we hard aan via het Schone 
Lucht Akkoord, en onder meer de stikstofaanpak en de klimaataanpak helpen daarbij. 
Luchtverontreiniging stopt niet bij de grens. Daarom werken we ook aan schone lucht via 
Europa. Ik kijk op dit moment waar we een stap harder kunnen zetten en ben daarover in 



overleg met de partijen aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. Later dit jaar kom ik met een 
plan daarover. Op deze manier werken we stapsgewijs naar de WHO-advieswaarden toe.  
 

 


