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Uw brief m.b.t. verzoek tot handhaving Europese

Geachte mevrouw Velthuis Verhoog,

Op 23 november 2016 heb ik door tussenkomst van de Partij voor de Dieren
(digitaal als bijlage bij een email van de Partij voor de Dieren), uw brief met uw
"Verzoek tot handhaving Europese milieunormen" ontvangen,

IYet uw verzoek richt u zich tot meerdere bestuurslagen en instanties, te weten:
'Europa'; 'l4inisterie';'Provincie'; 'Orngevingsdienst';'Centrale Stad';'Stadsdeel'.

In reactie op uw hierboven genoemde brief bericht ik u, voo. zover u zich tot het
mlnisterie van Infrastructuur en Iqilieu, als volgt.

Uit uw brief maak ik op dat u de overheid, in dit geval het ministerie, veftoekt om
handhavend op te treden, omdat u van mening bent dat de Europese
milieunormen voor stikstofdioxide (Nor) in uw straat worden overschreden. lJ bent
van oordeel dat de overheid, in dit qeval het ministerie, in overtreding is, omdat
hij onvoldoende maàtregelen (en dan bedoelt u vooral locatiespecifieke
maatregelen) treft om aan het voortduren van de overschrijding in uw straat een
einde te maken. Vanwege het uitblijven van màatregelen en het iaten voortduren
van de overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen handelt het ministerie naar uw
oordeel in strijd met de bepalingen in de Wet mllieubeheer, meer in het bijzonder
de bepalingen uitTitel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, o.a. de artikelen 5.7 en 5.12 en
Bijlase 2.

In het onderstaande ga ik in op de hierboven beschreven onderdelen van uw brief.
De beantwoordinq bevàt aan de ene kant een formeeljuridische benaderjng voor
zover uw verzoek is gericht op bestuursrechtelijk handhavend optreden tegen
door u vermeende overtredingen in uw straat. Daarnaast geef ik een inhoudelijke
reactie op uw verzoek om locatiespecifieke máatregelen te treffen om de
overschrijdingen van de N02 norm in uw straat te beèindigen.

Handhaving naleving normen luchtkwaliteit volgens de bepalingen in de
wêt milieubêheer

Voor zover u de overheid, in dit geval het ministerie, verzoekt om met toepassing
van bestuursrechtelijke handhaving een einde te maken aan de door u gestelde



overschrijding van de bepalingen in uit Titel 5.2 Luchtkwa iteitseisen, o.a. de
artikelen 5.7 en 5.12 en Bijlage 2, ben ik van oordeel dat ik aan dat verzoek niet
tegemoet kan komen en moet ik uw verzoek om handhaving afwijzen. Hieronder
wordt dit toegelicht.

Geen grondslag voor handhaving in Titel 5.2 Wet milíeubeheer
ln de Wet milieubeheer is sprake van een limitatief stelsel van
handhavingsbevoegdheden, neergelegd in hoofdstuk 18. Voor uitoefening van
handhavingsbevoegdheden als bestuursdwang (boete en dwangsom) is een
voorafgaande wettelijke grondslaq vereist (legaliteitsbeginsel).

Tot op heden werd aangenomen dat de bepalingen in Titel 5.2 en Bijlage 2 van de
Wet milieubeheer tezamen met hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer een
regeling bevatten om met bestuursrechtelijke handhaving op te treden tegen
overschrljdingen van de luchtkwa iteitsnormen. Een dergelijke regeling ontbreekt
echter. Evenmin zljn ln deze bepalingen het rijk, respectievelijk de provincie, de
gemeente, het stadsdeel, als de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, voor het
toepassen van bestuursrechtelijke handhaving van de luchtkwaliteitsnormen als
bevoegd gezag aanqewezen,

Titel 5.2 Wet mílieubeheer voorziet in toets en naleving grenswaarden gekappeld

De luchtkwaliteitseisen van Wet milieubeheer richten zich tot bestuursorganen; ziJ

dienen deze in hun regelgeving en uitvoering in achtte nemenl. In aftikel 5.16
Wet milieubeheer is bepaald dat bestuursorganen bij een aantal specifiek
benoemde besluiten rekening moeten houden met de gevolgen voor luchtkwaliteit
en daarbij de wetteltke grenswaarden in acht moeten nemen, Tegen deze
besluiten staat bezwaar en beroep open. Bij concrete besluitvorrning ter uitvoering
van artikel 5.16 Wet milieubeheer kan aldus toetsinq plaàtsvinden door de
bestuursrechter, hetgeen ook regelmatig plaatsvindt. Er is dus rechtsbescherming
via de bestuursrechter rnogelijk over de uitvoering van maatregelen die gevolgen
hebben voor luchtkwa iteit. Van een dergelijke situatie is blijkens uw brief echter
geen sprake,

Titel 5.2 Wet milieubeheer voorziet in programmatische- en planmatige aanpak
De naleving van de Europese luchtkwaliteitsnormen is in de Wet milieubeheer op
andere wijze geregeld. Voor zover het om het bereiken van de Europese
grenswaarden 9aêt, bevat de Wet milieubeheer een regeling die is gericht op een
programrnatische, planmatige aanpak. Deze systematiek is gebaseerd op een
gezamenljke aanpak, waarin de verschillende overheidslagen samenwerken. Het
Nationaal Sêrnenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (het NSL), waarin rijk,
provincies en gemeenten vertegenwoordigd zijn, is een dergelijk programma dat
ervoor zorgt dat de grenswaarden in Nederland tijdig worden bereikt en in geval
van overschrijding deze zo kort mogelijk te hoLden.

Het systeem van titel 5.2 (Luchtkwaliteitseisen) van de Wet milieubeheer. gericht
op het bereiken van de grenswaarden, gaat uit van een gezamenlijke inspanning
door gemeenten, provincies en het rijk. Reden hiervoor is dat de bevoegdheden
tot het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit verspreid
liggen bij alle bestuurslagen.
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Wettelike monitoring over 2075
Toezicht op het uitvoeren van maatregelen en het bereiken van grenswaarden
vindt plaats door mlddel van de jaarlijkse, op wettelijke wijze Lrit te voeren
monitoring. Op 9 november 2016 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
14llieuhygiëne (RIVIY) de lYonitoringsrapportage NSL 2016 gepubliceerd. De
berekeningen uit de monitoring laten zien dat de gemiddelde concentratie waar de
bevolking als geheel aan wordt blootgesteld is qedaald. Daarnaast blijkt dat in het
jaar 2015 in Amsterdam op een beperkt aàntal locaties sprake is van
overschrijdingssituaties ( knelpunten') met betrekking tot de jêárgemiddelde
norm voor stikstofdioxide (NOr). Sinds 1 janLrari 2015 geldt de Europese norm
voor stikstofdioxide voor Nederland. Arnsterdam kent volgens de
Ivlonitoringsrapportage NSL 2016 in 2015 nog 12 knelpunten, gesitueerd op de
volgende vier wegvakken: Stadhouderskade Oost. de Prins Hendrikkade, deel
Weesperstraat en de Zuidelljke IJtunnelmond.

Overschrijdingen van Titel 5.2 van de Wet milieubeheer
In uw verzoek om handhaving gaat u uit van de veronderstelling dat er in uw
straat sprake is van overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm voor NO2, en
daarmee van overschrijding van de bepalingen in de Wet milleubeheer. U refereert
daarbij aan meerjarige metingen stikstofdioxide van de Amsterdamse GGD.

Daarover merk ik op dat in juridische zin slechts van een overschrijding van de
luchtkwaliteitsnormen sprake is, indien deze overschrijd ngen op de wettelijk
voorgeschreven wijze is vastgesteld. Jaarlijks rapporteert het RIVI4 over de
luchtkwallteit in heel Neder and, waaronder Amsterdam. Overschrijdingen die op
basis van deze wettelljk geregelde monitoringsrondes zijn berekend, zijn conform
de daaraan in de Wet milieubeheer en de Regeling beoordeling luchtkwaliteit
gestelde eisen vastgeste d,

Overschrijding ín uw straatT
In uw verzoek baseert u uw verzoek om hàndhaving op de veronderstelling dat in
uw straat sprake is van overschrljdingen en dat daarmee de bepalingen in Titel
5.2 van de Wet Ínilieubeheer, onder andere de artike en 5-7 . 5.12 en Bijlage 2,
worden overtreden. Van dergelijke overschrijdingen is in Arnsterdam sprake langs
de Stadhouderskade Oost/ de Prins Hendrikkade, deel Weesperstraat en de
Zuidelijke lltunnelmond. Indien u op een ander adres woont dan is op dat adres.
op grond van de wettelijke toetsing in de 14onitoringsronde over het jaar 2015,
geen overschrijding geconstateerd.

Maatregelen ter verbet€rin9 van de luchtkwaliteit

Voor zover uw verzoek zich richt op het treffen van voldoende. en vooral
locatiespeclfieke maatregelen, zodat in uw straat aan de Europese norm voor
stikstofdioxide wordt voldaan, het vo gende.

NSL: gezamenlijke aanpak, samenwerking met rijk en provincies
Het verbeteren van de luchtkwaJitelt is een complexe maatschappelLjke opgave.
Luchtverontreiniging verspreidt zlch vrije ijk door de atmosfeer en trekt zich niets
aan van bestuurlijke grenzen, Beleidsinzet van alie overheidslagen is daarom
noodzakelijk. In ons land werken de verschillende overheden (rijk, provincies,
gemeenten) daarom gezarnenlijk aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit
gebeurt aan de hand van het Nationaal Samenwerkingsproqramma Luchtkwaliteit
(NSL). In het kader van het NSL heeft het Rijk de afgelopen jaren €1,5 miljard
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vrijgemaakt ten behoeve van de uitvoering van maatregelen om te luchtkwaliteit
te verbeteren, De middelen zijn ingezet voor locatiespecifieke maatregelen langs
het hoofdwegennet en generieke maatregelen vanuit het Rijk zoals een
subsidiereqeling voor het verschonen van de binnenscheepvaart, Daarnaast zijn
de middelen vià een subsidieregeling ter beschikking gesteld aan lokaie overheden
voor lokale maatregelen. Onlangs is het NSL verlengd tot de inwerkingtreding van
de Omgevingswet. Binnen het NSL hebben gemeentenr provincies en het rijk ieder
hun verantwoordelijkheid en wordt een breed maatregelen pakket ingezet gericht
op bereiken van de Europese grenswaarden. Aanvullend kunnen regio's en
decentrale overheden afzonderlijk (actie)plannên opstellen om verdergaande, dan
wel meer locatiegerichte maatregelen te treffen. Deelnemers aan het NSL hebben
de verplichting orn de in het kader van de NSL afgesproken maatregelen tijdi9 uit

Aanvullende maatregelen ríjk en gemeente am de luchtkwaliteit verder te

De lucht wordt niet vanzelf schoner, Daarvoor zijn aanvullende maatregelen nodiq
van alle overheidslagen, Naast maatregelen in NSL-verband worden aanvullende
maatregelen getrofïen om ook de laatste stikstofdioxlde knelpunten langs drukke
binnenstedelijke wegen aan te pakken. In 2015 is het Actieplan Luchtkwaliteit
(Tweede Kamer, 2015-2016. 30175 nr. 223) opgesteld, waarin de inzet van rijk
en de gemeenten uiteen is gezet voor de aanpak van hardnekkige
binnenstedelijke knelpunten en voor het verder verbeteren van de luchtkwaliteit,
ook wanneer er geen knelpunten meer zljn, Voor de aanpak van de
binnenstedelijke knelpunten in Amsterdam heeft het Rijk in het kader van het
Actieplan € 8 mln. ter beschikking gesteld. ook is onlangs aangekondlgd dat het
Rijk samen met de betrokken gemeenten inzet op een versnell ng en verdieping
van het Actieplan (Tweede Kamer, 2076-2011, 30115 nr. 247).

Daarnáast zal een nieuw landeTijke luchtkwaliteitsplan worden opgesteld in
samenwerkng Ínet verschillende partijen, zoals belangenorganisat es en
gemeenten, De inzet van dit plan is om ook onder de Europese noam de
luchtkwaliteit verder te verbeteren met het oog op gezondheid. Zo werken we toe
naar de WHO-streefwaarden. In dit kader is ook de Gezondheidsraad advies
gevraagd-

Het Rijk neemt alle maatregelen die redelijkerwijs gevraagd kunn€n

Het beleid van het rijk is erop gericht om overal in Nederland te voldoen aan de
Europese grenswaarden. Naast de samenwerking Ínet andere overheden binnen
en buiten het NSL zet het rijk ook sterk in op bronbeleid om de kwaliteit van de
lucht te verbeteren en overschrijdingen teniet te doen, Neder and kan alleen in
EIJ-verband eisen stellen met betrekking tot de emissies van auto's, vrachtwagens
en dergelijke. In 2015 heeft Nederland tegen het voorstel van de Europese
commissie gestemd voor een nieuwe Real Driving Emissions (RDE) testprocedure.
omdat het tempo waarmee de in dat voorstel gedane emissielimieten ingaanr naar
het oordeel van Nederland, te traag is en de nieuwe limieten te soepel zljn.
Daarnaast heeft Nederland zich in Europese context afgelopen jàren hard gemaakt
voor de nieuwe richtlijn inzake de nationale emissie plafonds.

De overschrijdingen waaraan u refereert betreffen lokale knelpunten waarvoor de
bevoegdheid tot het nemen van maatregelen die op kode termijn effect kunnen
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softeren, bij deze lokale overheden berust. Het is aan de lokale overheid om de
afweging te maken welke maatregelen te treffen om de plaatselijke
normoverschrijdingen op lokale wegen op te lossen, Generieke maatregelen door
het rijk zijn niet de aangewezen maatregelen om de lokale knelpunten op te
lossen, aêngezien de effecten van dergelijke maatregelen op lokale
binnenstedelUke knelpunten zeer beperkt zijn. Zoals hierboven aangegeven spant
het rijk zich samen met provincies en gemeentes in om er voor te zorgen dat de
nodige maatregelen worden genomen.

Op uw verzoek, wordt deze brief naar het door u in uw brief genoemde retour
adres gestuurd, te weten: Stêdhuis Amste.dam, AÍnstel 1. Kamer 2249, 1011 PN

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geinformeerd.

D l'Kifiàat, LUcht en Ge Uid

DË STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN I!4ILIEU,
namens deze,
DE DIRECTEUR KLiT4AAT, LUCHT EN GELUID,

rnw. mr. drs. A.J.L van den Ende

Op grond van de Alqemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit beslLrit
binnen zes weken na de daq waarop dit is bekendgerÍiaakt een bezwaarschrift indienen. Het
bêzwaarschrift moet worden gerichi aan de Siaatssecretarls van Infrastructuur en IYi ieu, ter
atieniie van Hoofddlrectiê BestuLrrlijke en Jurdische zêken, aldeling a gemeen BestLrurlijk
lurd sche Zaken, posib!s 20901, 2500 Ex, Den Haag.
Het bezwaarsclrrift dient te zijn onderiekend en ten minste te bevalten:
a. naam en àdres vdn de indiener;

c. een omschrijving van het besluii waartegen hef bezwaarschrft zjch richt (datum en nrrm

d. een opgave van de redenen waarom men zlch met het besl!i! niet kan verenlgen.


