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Geachte mevrouw Teer, 
 
In uw brief van 1 februari jl. vraagt u aandacht voor enkele aspecten van de ministeriële regeling 
luchtkwaliteit. Belangrijke uitgangspunten bij de voorbereiding van de regeling zijn geweest dat deze op zo 
kort mogelijke termijn tot stand dient te komen, maximaal aan dient te sluiten bij de inhoud van de 
circulaire over de toepassing van het Besluit luchtkwaliteit van 30 september jl. en op grond van artikel 
21.6 Wm alleen strikte implementatie van EU-recht mag omvatten. Uw opmerkingen hebben enerzijds 
betrekking op de vraag of de regeling een correcte en juridisch houdbare vertaling van de Europese 
richtlijn is en anderzijds op enkele praktische aspecten zoals de haalbaarheid van rapportagetermijnen. 
De conceptregeling luchtkwaliteit is op 3 februari jl. in de ambtelijke stuurgroep luchtkwaliteit besproken 
met vertegenwoordigers van IPO en VNG. In dit overleg is nadrukkelijk stilgestaan bij zowel de juridische 
als praktische aspecten van de regeling. Geconstateerd werd dat de voorgestelde regeling een duidelijke 
verbetering betekent ten opzichte van het huidige Besluit luchtkwaliteit, in lijn met de bovengenoemde 
uitgangspunten. Niettemin is ook in dit overleg geconstateerd dat er op sommige punten nog vragen 
bestaan ten aanzien van de juridische houdbaarheid van de voorgestelde regeling. Hoewel dit bij een 
ministeriële regeling niet verplicht is, zal de regeling dan ook aan de Raad van State voorgelegd worden. 
Ten aanzien van een aantal praktische aspecten is afgesproken dat door de gezamenlijke overheden 
toegewerkt zal worden naar een uitvoeringsprotocol. De vraag of rapportages op de gestelde termijnen 
bestuurlijk vastgesteld dienen te zijn, of dat op de betreffende datum minimaal een ambtelijke rapportage 
beschikbaar moet zijn zal hierin meegenomen worden. 
 
Hoogachtend, 
De directeur-generaal Milieubeheer 
 
 
 
 
ir. J. van der Vlist 
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