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De rechter heef  eoordeeld dat Nederland zo nnel oo eljk� overal aan de urroeene 
lrcht�waljtejtnnoroen ooet voldoen. Oo� oo en er  een oaatre elen  enooen worden dje de 
lrcht�waljtejt vernlechteren oe locaten waar dat oo eljk� tot njerwe noroovernchrjkdjn en lejdt. De 
overhejd oa  zelf beealen wel�e oaatre elen zjk neeot, zolan  oaar aantoonbaar jn dat de noroen oe 
de �ortnt oo eljk�e terojkn worden behaald. Wat �an de overhejd doen oo het vonnjn rjt te voeren? 
Mjljerdefennje zet het oe een rjktke1. Met veel van de oaatre elen dje we noeoen �an ke oeerdere 
vlje en jn een �lae nlaan: ze verbeteren njet alleen de lrcht�waljtejt, oaar oo� de leefaarhejd jn nteden 
en van  ebjeden rond veehorderjken en nnelwe en. un de rjtntoot van CO2 wordt verojnderd.

Veel �nelernten (locaten waar de lrcht te vervrjld jn vol enn de wet) lj  en lan n drr��e 
bjnnenntedeljk�e we en of nabjk veehorderjken. Daaroo ljk�t het lo jnch oo alleen oaatre elen oe lo�aal 
njvear te trefen. uchter, het Rjk� �an oo� veel doen oo de lrcht�waljtejt ' enerje�', drn overal, te 
verbeteren. Dan wordt de lrcht�waljtejt jn het hele land beter en daar heef jedereen erofkt van. Oo� 
wordt het voor  eoeenten dan oa��eljk�er oo de noroen te halen. Het jn drn ennenteel dat zowel Rjk� 
aln erovjncjen en  eoeenten oaatre elen neoen oo lrchtvervrjljn  te en te  aan. 

Wat kan het Rijk doen
 Forn jnventeren jn berej�baarhejd oet oeenbaar vervoer (OV) en (nnel)fetneaden.
 Stoeeen oet jnventerjn en dje verder aande artooobjljtejt ntorleren, zoaln we verbredjn en 

en njerwe nnelwe en. 
 Schoner (woon-wer�) ver�eer fncaal ntorleren en fncaal voordelj e leanere eljn en voor 

vervrjlend vervoer aforwen.
 De ver�ooe van njerwe voertrj en oe fonnjele brandntofen bjnnen en�ele karen verbjeden.
 Gereden �jlooetern eerljk�er beerjkzen: hoe oeer ke rjkdt en hoe vervrjlender ke arto jn, hoe oeer 

ke betaalt.
 De oaxjoronnelhejd oolaa  bren en:  een 130 �o/r we en oeer. Overal 100 �o/r en 80 

�o/r oe alle rjn we en.
 Connjntent belejd voeren oo nchonere arto'n, brnnen, vrachtwa enn, etc, te ntorleren
 Scootern oe verbrandjn nootor verbjeden.
 Alle 'nkoeoeldjeneln' vereljcht terr roeeen en oe �onten van de artofabrj�ant laten aaneannen oo

de brjtenneorj e vervrjljn  van deze arto'n terr  te drjn en.
 Vervrjljn  door ncheeevaart, lrchtvaart en jndrntrje jneer�en, bjkvoorbeeld door ojljerzonen en 

beerjkzjn  van rjtntoot.
 Stoeeen oet het fncaal ntorleren van ondrrrzaoe bjooanna,  een joeort van bjooanna voor 

verbrandjn  en verbrandjn  van Nederlandne bjooanna alleen onder ntren   ere rleerde 
oontandj heden.

 Hortntoo� aanea��en door drjdeljk�e en handhaafare re eln.
 Redrcte- of nanerjn nelan voor de jntennjeve veehorderjk oentellen en (laten) rjtvoeren. uen 

redrcteelan bete�ent bjkvoorbeeld het afrooen of oe�oeen van var�enn- en elrjoveerechten en 
van fonfaatrechten bjk oel�veehorderjken.

 Hrjdj e ojljerver rnnjn en voor veehorderjken ntrj�t handhaven en ntren  oetreden bjk 
overnchrjkdjn en.

 De benchj�bare fnancjile ojddelen bjnnen het MIRT (Meerkarenero raooa Infrantrrctrrr, 
Rrjote en Tranneort) oo� oeenntellen voor rrjoteljk� belejd.

 In urroea elejten voor ntren  bronbelejd voor njerwe voertrj en, alnoede aanncherejn  van de 
eojnnje-ejnen voor oobjele wer�trj en (hefrrc�n, tractoren, a  re aten, etc) en ncheeevaart.

 Kolencentralen nlrjten en forn jnventeren jn drrrzaoe ener je.

1 De genoemde maatregelen hebben allemaal aantoonbaar en bewezen positief effect op de luchtkwaliteit. Het is 
echter niet mogelijk voor Milieudefensie om de exacte effecten van individuele maatregelen of een combinatie 
daarvan op de luchtkwaliteit door te rekenen. Daarvoor zijn modellen nodig, die bijvoorbeeld het RIVM beheert.



Wat kunnen gemeenten doen
 Toewer�en naar artolrwe nteden oet artovrjke bjnnennteden, dje berej�baar zjkn door een 

coobjnate van  oed en betaalbaar OV, fetnjnfrantrrctrrr, coofortabele wandeleaden en 
ele�trjnche (deel)arto'n. Daar worden nteden oo� een ntr� leefaarder van! uernte ntaeeen 
hjernaartoe voor een nnel efect:
 jnventerjn en jn rrjote voor fetnern en wandelaarn;
 ojljerzonen voor de oeent vervrjlende arto'n;
 con enteheen : vervrjlend vervoer ooet betalen bjk betreden van de ntad. De oebren nten 

�rnnen  aan naar drrrzaoere oobjljtejtnoeten.
 Ho ere ear�eertarjeven jnvoeren (bjkvoorbeeld jn rrjl voor la ere OV �onten). Verbod oe 

torrjn carn jn de bjnnenntad. Par�eren brjten de ntad en verder oet OV of ele�trjnch vervoer.
 Alleen rjtntootvrjke taxj’n toelaten jn de ntad.
 Inventeren jn drrrzaao deelvervoer, zoaln ele�trjnche deelarto'n en een  oed nynteeo van 

deelfetnen, dje aannlrjten oe belan rjk�e benteoojn en en OV �nooeernten. 
 Schone ntadndjntrjbrte: alleen no  oaar ele�trjnch en veel eecjintere beladjn  van voertrj en.
 Inventeren jn �ortere afntanden trnnen wonjn en, recreate, wjn�eln en wer�. 
 Bjk njerwe wjk�en zor en dat de berej�baarhejd erjoajr oet fetn en OV wordt  erealjneerd. Oo� 

overj e wonjn borw concentreren rond OV �nooeernten. 
 Geen ver rnnjn en  even voor zeer vervrjlende ncheeen, zoaln  rote crrjnencheeen, oo jn 

bjnnenhavenn aan te oeren. 
 Mjljerzonen jnntellen voor vervrjlende tweewjelern, rondvaartboten, oobjele wer�trj en, etc.
 Hortntoo�overlant aanea��en.
 Ver rnnjn en wej eren voor bedrjkven oet oe antallen (�jeeen, var�enn elrjovee) bjk rjtbrejdjn 

of njerwe vent jn .

Wat kunnen provincies doen
 In alle concennjen (aanbentedjn en) voor re jonaal vervoer ejnen dat het wa enear� eojnnjevrjk jn.
 Inventeren jn nnelle fetneaden trnnen  eoeenten. Handhavjn  van bentaande ojljerwet evjn  

jntennjveren.
 Wonjn borw concentreren rond OV �nooeernten. 
 Het rjtrrnten van bjnnenvaartncheeen oet SCR �atalynatoren nrbnjdjiren (deze �atalynatoren 

verla en de rjtntoot van nt�ntofoxjden).
 Redrcte- of nanerjn nelan oentellen en rjtvoeren voor de jntennjeve veehorderjk.
 Geen ver rnnjn en oeer verlenen voor njerwe of rjtbrejdjn  van bentaande oe antallen.
 Bentaande ojljerver rnnjn en van veehorderjken ntren  handhaven en oetreden bjk 

overnchrjkdjn en. 

Wat moet vooral niet gebeuren
 Waar njeoand jetn oee oenchjet, jn aln vervrjljn  wordt 'rjt enoeerd'. Ver�eer ooet njet 

oo elejd worden naar andere we en dje nr no  rrnt  zjkn. Me antallen ooeten njet verelaatnt 
worden, zodat de lrcht er eldern vjezer oe wordt. Oo� djn en aln nnelwe over�aeejn en of 
flternynteoen zjkn rjtejndeljk� alleen oaar nyoetooobentrjkdjn . Heleoaal rjt den boze jn 
rjteraard het �aeeen van booen lan n drr��e we en waar de noroen worden overnchreden, 
(oet aln ar roent dat de rjtntoot dan beter verwaajt en er enn andern terecht �oot). Wjk wjllen 
belejd waar de totale vervrjljn  oee wordt terr  edron en. Alleen daar nchjet onze  ezondhejd 
en het ojljer jetn oee oe.

 Nederland en Nederlandne nteden ooeten voor jedereen berej�baar zjkn. Oe djt oooent jn dat 
no  njet zo: oodat het  rootnte deel van onze jnfrantrrctrrr en fnancjerjn  wordt  ento�en jn 
artooobjljtejt, zjkn beeaalde  ebjeden onberej�baar voor oennen zonder arto. Daardoor zjkn er 
 roeeen oennen oet ojnder verelaatnjn noo eljk�heden. Dat noeoen we oo� wel 
vervoernarooede en dat vjnden wjk onrechtvaardj . Door te jnventeren jn betaalbaar en de��end 
OV en relatef  oed�oee vervoernojddelen zoaln de fetn, oa�en we Nederland oo� voor deze 
 roee oennen berej�baarder. Aan de andere �ant zjkn er oennen dje bjkvoorbeeld ojnder valjde 
zjkn en een arto nodj  hebben, of dje af en toe njet zonder arto �rnnen, bjkvoorbeeld voor hrn 
wer�. Oo� voor hen ooet berej�baarhejd  ewaarbor d zjkn. 

Vragen of opmerkingen? Mail ze naar mobiliteit@milieudefensie.nl


