
Besluitenlijst vergadering stas-staf d.d.: 
 
7 september 2004: 
Toepassing besluit luchtkwaliteit; gevoelige bestemmingen. 
 In de brief aan de provincies en gemeenten wordt aangegeven dat er bij de toetsing aan de 
normen prioriteit wordt gegeven aan gevoelige bestemmingen. Daarnaast wordt het perspectief 
opengehouden dat de normen op langere termijn met name via het bronbeleid ook voor andere 
bestemmingen wordt bereikt. 
Ook wordt in de brief aangegeven dat het besluit van toepassing is op plannen, die na 
inwerkingtreding van dit besluit op 19 juli 2001, zijn vastgesteld. De staatssecretaris wil hierop 
geen uitzonderingen. 
 
18 januari 2005: 
Stand van zaken luchtkwaliteit. 
a. Ministeriële regeling luchtkwaliteit is goed op streek. Wel moet het DUIV worden 

geconsulteerd. Dit hoeft niet tot vertragingen te leiden. Daarna kan het voorstel via de 
Ministerraad naar de Tweede Kamer. 

b. De Europese Commissie heeft het door Nederland ingediende standpunt voor roetfilters 
overgenomen. Dit moet nu worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Op 1 
april 2005, wanneer volgens KvL de stimuleringsregeling in werking kan treden [afhankelijk 
van de belastingdienst en de RDW] is het juiste communicatiemoment. 

 
25 januari 2005:
Besluit luchtkwaliteit. 
Naast een persbericht zal ook een briefing plaatvinden n.a.v. de brief aan de Tweede Kamer over 
besluit luchtkwaliteit. Lijn voor de briefing en persbericht: er is reeds veel gedaan (in perspectief 
plaatsen), maar er is ook nog veel te doen, zowel vanuit gezondheidsperspectief als vanwege EU 
regelgeving. Bepaalde knelpunten zullen niet met generiek beleid zijn op te lossen; specifieke 
maatregelen zijn noodzakelijk. 
 
1 februari 2005:
Luchtkwaliteitsplan 2004: 
De staatssecretaris geeft aan dat het Luchtkwaliteitsplan niet naar de Tweede Kamer en Brussel  
kan worden gezonden zolang de financiering van de maatregelen nog niet is geregeld. 
Er wordt momenteel gewerkt aan een ministeriële regeling die het besluit Luchtkwaliteit zal 
vervangen, ook deze ministeriële regeling zal niet van kracht worden zolang de dekking nog niet 
is geregeld. 
 
15 februari 2005:
Luchtkwaliteit. 
Op 16 maart 2005 vindt een Algemeen Overleg Luchtkwaliteit plaats. In een nota aan de 
staatssecretaris is aangegeven dat de ministeriële regeling luchtkwaliteit voor het Algemeen 
Overleg aan de Tweede Kamer zal worden gezonden. DGM/LMV heeft grote vraagtekens bij de 
haalbaarheid van deze planning, gelet op het feit dat op dit moment nog wordt gewerkt aan de 
regeling en dat daarna de Raad van State in deze periode nog een informeel advies over deze 
regeling zal  moeten uitbrengen. 
Afgesproken wordt dat JZ de Raad van State informeel en formeel [+ aankondigen dat deze 
regeling op korte termijn voor advies wordt voorgelegd] zal benaderen met het verzoek om deze 
regeling met spoed in behandeling te nemen en van advies te voorzien, zodat de regeling voor 
het Algemeen Overleg van 16 maart 2005 naar de Tweede Kamer kan worden gezonden. 
 
8 maart 2005:
Luchtkwaliteit. 
De staatssecretaris zal vandaag telefonisch contact hebben met de vice-president van de Raad 
van State, de heer mr. H.D. Tjeenk Willink. 



De ministeriële regeling Luchtkwaliteit zal naar verwachting deze week voor ‘voorlichting’ aan de 
Raad van State worden gezonden. 
 
5 april 2005:
Luchtkwaliteit [voorlichting Raad van State over ministeriële regeling]. 
Het blijkt dat de Raad van State ernstige bezwaren heeft tegen de voorgestelde regeling. 
De staatssecretaris neemt kennis van de gedegen analyse zoals in de notitie beschreven. 
Over de analyse, de consequenties en het vervolg wordt uitgebreid van gedachten gewisseld. 
De redeneerlijn wordt als volgt. Er wordt vastgehouden aan de doelen van de EU richtlijn [milieu 
en gezondheid is een serieus en belangrijk punt]. De staatssecretaris zal op korte termijn in een 
gesprek met commissaris Dimas de zorgpunten aan de orde moeten stellen [met als doel 
aanpassing van de richtlijn]. In de tussenliggende periode vindt sanering plaats van huidige ‘hot 
spots’ waarbij dient te worden gekeken naar de te nemen maatregelen inclusief de financierings-
mogelijkheden. 
Nieuwe ontwikkelingen op het vlak ruimtelijke ordening en milieu kunnen niet plaatsvinden omdat 
deze in strijd blijken te zijn met de EU-richtlijn. Dit kan niet de bedoeling zijn van de richtlijn. Deze 
‘neveneffecten’ zouden moeten worden weggenomen. 
 
De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen [voorlichting door de Raad van 
State] inzake het dossier Luchtkwaliteit. Hierin wordt tevens aangegeven de inzet van de 
Staatssecretaris. 
Daarnaast wordt er een persbericht opgesteld waarin de redeneerlijn van de staatssecretaris 
wordt weergegeven. 
 
12 april 2005:  
Luchtkwaliteit. 
De ontwikkelingen omtrent het onderwerp ‘luchtkwaliteit’ worden besproken. DGM/dLMV zal voor 
de staatssecretaris en andere betrokken bewindslieden een A4 maken, waarin wordt aangegeven 
dat 1] VROM aanspreekpunt is voor dit dossier 2]  het probleem wordt geschetst 3] de boodschap 
vanuit het kabinet wordt weergegeven en 4] de strategie richting de EU. 
Op 30 mei 2005 vindt op bewindslieden-niveau besluitvorming plaats over de financiering van de 
maatregelen in het kader van luchtkwaliteit. 
Daarnaast wordt voor de staatssecretaris een notitie met een politieke boodschap gemaakt ten 
behoeve van een gesprek met commissaris Dimas/Barosso. Op dg-niveau worden de betrokken 
departementen geïnformeerd. 
Tenslotte wordt de Tweede Kamer per brief geïnformeerd. In deze brief wordt de redeneerlijn van 
de staatssecretaris verwoord. 
 
26 april 2005:
Luchtkwaliteit. 
Actuele zaken omtrent het dossier Luchtkwaliteit worden besproken. Op 26 april 2005 heeft de 
staatssecretaris een brief ontvangen inzake luchtkwaliteit van de voorzitter van de Tweede 
Kamer. Per direct zal een nette reactie op deze brief worden gemaakt. 
 
31 mei 2005:
DGM/dLMV meldt dat deze middag duidelijk wordt of de EK het ‘voorgehangen’ besluit 
luchtkwaliteit in behandeling zal nemen. Voorts kunnen tot vanmiddag 14.00 uur feitelijke vragen 
worden ingediend bij de griffier van de vaste commissie VROM TK. 
Mede in relatie tot bovenstaande is nu de vraag aan de orde of  het ontwerp besluit conform de 
planning op 2 juni 2005 aan de Raad van State moet worden gezonden. 
De staatssecretaris wil worden geïnformeerd indien er elementaire punten door EK/TK worden 
ingebracht. Afhankelijk daarvan wordt een besluit genomen om het ontwerpbesluit al dan niet 
voor advies naar de Raad van State te zenden. 
 



Het onderwerp implementatievarianten [o.a. koppeling ruimtelijke ordening en milieu] van het 
wetsvoorstel luchtkwaliteit wordt geagendeerd voor de eerstvolgende STAS-staf vergadering, 
waarna het tevens wordt geagendeerd voor de Bewindsliedenstaf. 
 
Op de vragen van Duyvendak n.a.v. het interview met de staatssecretaris en de artikelen in 
diverse kranten hierover afgelopen week dient kort en zakelijk te worden gereageerd. 
 
De staatssecretaris zal de ontwikkelingen omtrent het dossier luchtkwaliteit aan de orde stellen in 
het gesprek met mw. Beckett op 16 juni 2005. 
 
8 juni 2005:
Implementatievarianten EG richtlijnen luchtkwaliteit. 
De staatssecretaris is akkoord met de denklijn, benadering en het uitwerken van de voorgestelde 
geschetste optie zoals verwoord in de notitie [+ gesprek met Koeman en Backes]. 
De vraag is in hoeverre er sprake is van een juridische kansrijke optie. Daartoe worden enkele 
punten verder uitgewerkt. 
De sg vraagt aandacht voor de vraag hoe en op welk moment met deze materie naar buiten te 
treden. 
Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de eerstvolgende Bewindsliedenstaf. Daartoe zal de 
geschetste optie zoveel als mogelijk verder worden uitgewerkt en zal worden bezien of het dit 
pakket op hoofdlijnen al dan niet gelijktijdig wordt gepresenteerd met het maatregelenpakket 
luchtkwaliteit [ zie hieronder]. 
De TK dient te worden geïnformeerd over de stand van zaken van het besluit in relatie tot de 
nahangprocedure. 
 
Maatregelenpakket luchtkwaliteit. 
De staatssecretaris geeft aan dat de volgende elementen van belang zijn. Het inhoudelijke pakket 
aan maatregelen en de dekking via de volgende financieringsbronnen: FES, fiscaal via 
accijnsdifferentiatie, MIT en eventueel VROM begroting. De besluitvorming over FES is gepland 
op de MR van 17 juni 2005. 
Op de dag van besluitvorming over FES dient op politiek niveau de totale financiële dekking 
geregeld te zijn. Daartoe is het noodzakelijk dat nu op ambtelijk en op politiek niveau contact 
wordt gezocht met VenW over MIT gelden en dient duidelijk te zijn hoeveel gelden eventueel van 
de VROM begroting kunnen worden gebruikt. 
Het is de bedoeling om op de dag van besluitvorming over de FES gelden naar buiten te treden 
[bijvoorbeeld persbericht en/of interview] met het totaalpakket, de verzoeken van de TK, de 
financiële dekking en de te nemen vervolgstappen.  
 


