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Europees conflict over fijnstof
Door Hans de Bruijn

B RUSSEL 䡵 Het Europees Parlement en de EU-landen zijn
het oneens over de normen
voor de luchtkwaliteit in de
EU. Het parlement wil de
hoeveelheid fijnstof in de
lucht in 2015 veel sterker
terugdringen dan volgens
de lidstaten haalbaar is.
De milieucommissie van het
parlement nam hierover gisteren met ruime meerderheid
een voorstel aan van PvdA-Europarlementariër Dorette Corbey.
Het EP wil dat een kubieke meter lucht over acht jaar maxi-

maal 20 microgram fijnstof bevat. De lidstaten werden het
eerder eens over 25 microgram.
Volgens de regeringen is een
strengere norm onuitvoerbaar,
maar het parlement ziet dat anders. Het moet nu met de lidstaten en de Europese Commissie
tot een compromis zien te komen. Op dit moment is er geen
Europese norm, verwacht
wordt dat er begin volgend jaar
een afspraak is.
Corbey is zeer tevreden over de
stemming. „Dit is goed voor de
volksgezondheid en voor Nederland.” Ze bestrijdt dat de
strenge norm niet haalbaar is.

„Juist lage overheden willen
graag de middelen om iets tegen de luchtvervuiling te kunnen doen. Die krijgen ze hiermee.” Het gaat vooral om de
aanpak van de uitstoot door
vrachtwagens,
afvalverbrandings- en stookinstallaties.
Het Europees Parlement wil wel
dat landen die hun best doen
maar problemen hebben om de
norm te halen, bijvoorbeeld
omdat fijnstof komt overwaaien uit een buurland, uitstel
kunnen krijgen. Het CDA was
als een van de weinige groeperingen tegen het voorstel. Volgens parlementariër Lambert

van Nistelrooij is het door de
hoge concentratie van fijnstof
in Nederland onhaalbaar. „Het
is onlogisch wetgeving te beginnen als je weet dat je het niet
haalt.” Hij vreest dat bouwprojecten en wegenaanleg worden
vertraagd als telkens juridische
procedures moeten worden gevoerd over de normen.
De Nederlandse Europarlementariërs leden een nederlaag
over de aanpak van bodemverontreiniging. Een meerderheid
wil net als de Europese Commissie een Europees bodembeleid, terwijl Nederland dit aan
de lidstaten wil overlaten. Bo-

demvervuiling is veelal niet
grensoverschrijdend en dat
moeten de landen oplossen
zonder Europese bemoeienis,
vinden CDA, PvdA en VVD.
De richtlijn kan het Europese
bedrijfsleven tot een half miljard euro per jaar kosten. Nederland heeft al een streng bodembeleid en volgens Van
Nistelrooij dreigt een nieuwe
EU-bureaucratie bij de controle
op de normen. Hij wil landen
die moeite hebben bij het ontwikkelen van een bodembeleid,
bijvoorbeeld in Oost-Europa,
via Brussel wel helpen met geld
en deskundigheid.

