
 
 
Het wegverkeer is één van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling 

waar mensen dagelijks aan worden blootgesteld. Auto's, vrachtwagens, 

motoren en ander verkeer stoten veel fijn stof, stikstofoxiden en 
koolmonoxide uit. Tevens dragen ze ook bij aan de uitstoot van andere 

schadelijke stoffen.    
 

Deeltjes fijn stof zijn vele malen kleiner dan huisstof en zijn zo licht dat ze 
blijven zweven. De zwevende deeltjes zijn zó klein dat ze niet blijven 

plakken aan de natuurlijke vuilvangers in de neus-, mond- en keelholte. 
Hierdoor komen ze heel diep in de luchtwegen terecht en dat kan leiden 

tot allerlei gezondheidsklachten. Bovendien kan een stofdeeltje beladen 
zijn met een complex mengsel van schadelijke stoffen zoals ijzer, nitraat, 

pak's, dioxines en geoxideerde (gechloreerde) koolwaterstoffen. Er hangt 
als het ware een onzichtbare deken van fijn stof over de stad. 

Iemand hoeft niet te lijden aan bijvoorbeeld een aandoening aan de 
luchtwegen om slachtoffer te worden van vuile lucht. Ook gezonde 

mensen die over een langere periode worden geconfronteerd met fijn stof, 

lopen risico's. De nieuwe Europese regels verplichten overheden om 
maatregelen tegen overmatige luchtvervuiling te treffen. Uit recent 

onderzoek van Institute of Risk Assesment Sciences (IRAS, onderdeel van 
de universiteit van Utrecht) blijkt dat mensen die dicht bij een drukke weg 

wonen, een twee keer zo grote kans hebben om te overlijden aan hart- of 
longaandoeningen. Anders meten heeft ertoe geleid dat Nederland in een 

jaar tijd veranderde van een land dat nergens aan de luchtnormen voldoet 
in een land met ‘een beperkt aantal knelpunten’. Het luchtprobleem is 

simpel weggedefinieerd. Hier maak ik mij grote zorgen over.  
 

Men leeft in Nieuwegein een aantal jaren korter als in de rest van 
Nederland, op Rotterdam en Limburg na (zie rapport GGD). Nieuwegein is 

qua luchtverontreiniging de Bermuda driehoek van Nederland. De 
verkeersstromen door en langs Nieuwegein zijn reeds immens en worden 

door uitvoering van toekomstige plannen alleen maar erger. Een aantal 

voorbeelden zijn: A12 Centraal, Galecopperzoom, bedrijventerrein het 
Klooster, Rijnenburg, vestiging hoofdkantoor Ikea (zelfde plangebied), 

grootste Mac Donalds van nederland (AC Verhoefweg), regiofunctie st. 
Antonius ziekenhuis (longen en hart), regiofunctie stadshart Nieuwegein 

etc. Men zou dus verwachten dat men in dit gebied reeds een nauwkeurig 
luchtmeetnet gerealiseerd zou hebben die al deze ontwikkelingen 

eenvoudig zouden kunnen ondersteunen. Provinciaal, landelijk of lokaal 



aangestuurd. Dit luchtmeetnet in niet gerealiseerd ondanks dat de 

gemeenteraad daar in 2006 1.3 miljoen euro voor heeft vrijgemaakt.   
Nieuwegein is een belangrijke indicator betreffende kwaliteit lucht in 

verband met onderbouwing van het NSL. Echter, voor de onderbouwing 

meet men met de Palmes diffuus buis methode. Een onnauwkeurige en 
goedkope methode. Provinciale/ VROM richtlijn is daar te meten waar men 

overschrijdingen verwacht. Aan die richtlijn wordt in Nieuwegein niet of 
nauwelijks voldaan.  

                                                               

 
Links ziet u het St Anonius Ziekenhuis. Rechts het nieuwe stadshart van Nieuwegein. In 

het midden woningen (rode gebouw) en langs de randen flats. 

  

Dat er niet aan deze richtlijn wordt voldaan, zou volgens de 
gezondheidsraad een conflicterende situatie moeten zijn. Zie het stuk 

hieronder uit een brief van de gezondheidsraad van 24 april 2008.  
 

‘Verkeersgerelateerde gezondheidseffecten bij omwonenden 
De relatie tussen de afstand tot een rijksweg of een provinciale weg en de 

omvang van gezondheidseffecten. Rijkswegen en provinciale wegen 
worden in dit advies geïnterpreteerd als drukke verkeersaders. In uw brief 

geeft u aan dat u van plan bent om in de definitieve AMvB voor rijkswegen 

en provinciale wegen afstanden vast te leggen waarbinnen onderzoek naar 
de luchtkwaliteit op een bouw- of uitbreidingslocatie verplicht wordt. Voor 

locaties langs rijkswegen is die afstand 300 men voor provinciale wegen 



50 m. Een vergunning voor de bouw van een gevoelige bestemming wordt 

volgens de AMvB niet verleend als uit dat onderzoek zou blijken dat er 
sprake is van overschrijding of dreigende overschrijding van een of meer 

luchtkwaliteitsnormen, en als door de bouw ter plaatse het aantal 

personen die aan een slechte luchtkwaliteit  wordt blootgesteld zou 
toenemen.’ 

 
Met gevoelige bestemmingen inzake de luchtkwaliteit worden gebouwen 

bedoeld die bestemd zijn voor verblijf van groepen personen die gevoelig 
zijn voor luchtverontreiniging en waar deze zich gedurende langere tijd 

ophouden, zoals scholen, en verpleegtehuizen. Bij gevoelige groepen kan 
een gegeven blootstelling een extra effect teweegbrengen. 

Op grond van zijn verantwoordelijkheid, met betrekking tot de 
volksgezondheid, vat de Gezondheidsraad gevoelige bestemmingen ook zo 

op dat er sprake kan zijn van bestemmingen waarvan personen, 
behorende tot gevoelige groepen, in aanzienlijke mate gebruik maken en 

waarbij omvangrijke blootstelling van deze groepen te verwachten is. 
Vanuit het oogpunt van bescherming van de volksgezondheid zijn er meer 

bestemmingen die het predicaat gevoelig verdienen dan scholen, 
kinderdagverblijven, bejaardenhuizen en verzorgings- en 

verpleegtehuizen. Ook ziekenhuizen en woningen komen naar mijn inziens 
voor dat predicaat in aanmerking. De ‘bewoners’ van ziekenhuizen zijn 

immers relatief vaak kwetsbare zieken, ook al verblijven ze er per opname 
slechts gedurende beperkte tijd (dat overigens wel kan oplopen tot 

meerdere weken). Woningen zijn bij uitstek plekken waar kinderen en 
ouderen langdurig vertoeven, ook al zijn deze groepen niet de enige 

bewoners. Daarbij moet bedacht worden dat bijna een kwart van de 
Nederlandse bevolking 19 jaar of jonger is (waarvan de helft 10 jaar of 

jonger), en een vijfde 60 of ouder (en circa 15 procent 65+). De realiteit 

is echter dat tussen de bedrijfsgebouwen lange rijen flats dichtbij de 
wegrand staan waar men dus verplicht zou moeten meten omdat deze 

bewoners grote gezondheidsrisico's lopen. Deze weg vervult vijf functies 
namelijk: 

  - Ontsluiting snelwegen. 
  - Stad en wijkverkeer. 

  - Regioverkeer nieuwe stadshart. 
  - Sluipverkeer omliggende gemeenten. 

  - Route vrachtverkeer omliggende industrieterreinen.  
 

Meerdere jaren is de gemeente erop attent gemaakt dat er een onjuist 
beeld ontstaat van schone lucht in onze gemeente. 

In dit voorbeeld heeft de gemeente het standpunt dat er 
bedrijfsgebouwen staan en geen woningen. Hierdoor zou er wat hun 

betreft geen verplichting tot meten bestaan. VROM is de aangewezen 

instantie om deze misstanden in rapportages te controleren maar beroept 
zich op het feit dat de gemeente autonoom is en dat ze te weinig 

mankracht hebben om deze controles te doen. 



Het RIVM is b.v. verzocht om een toets te doen. Echter, het RIVM 

controleert een rapport alleen als VROM een verzoek doet deze op 
juistheid te controleren dus geen honorering. Onderdeel van de 

systematiek van het NSL is een rapportagetool dat landelijk is opgesteld 

en waar de NSL-partners (lees gemeente, provincie, etc) hun eigen 
verkeersgegevens en omgevingskenmerken invoeren. 

Hiermee zou transparantie moeten ontstaan in de rapportages die 
gemeenten aanleveren. Hoewel het Rijk geen wettelijke taak heeft alle 

gemeentelijke gegevens te controleren, is de minister bereid om, daar 
waar onduidelijkheden of inconsequenties naar voren komen, de 

gemeenten hierop te wijzen. De cirkel is rond. 
Niemand controleert.  

  
Het St. Antonius ziekenhuis ligt naast de Zuidstedeweg. In de nabijheid 

ziet u op de foto een zwaar verouderde oliegestookte installatie. 
In dezelfde nabijheid is links het nieuwe stadshart als IBM project 

opgenomen in het NSL, hier zijn reeds en worden 5000-7000 
parkeerplaatsen gerealiseerd. Er is geen recent rapport te vinden die deze 

plannen kunnen rechtvaardigen of onderbouwen. Als maatregel is ook 

aangeboden dat de wegen rondom het nieuwe stadshart 30 km zouden 
worden, maar dit blijft nu 50 km. Garages en parkeerdekken zouden 

ondergronds uitgevoerd worden, wegen zouden verdiept worden 
aangelegd, extra ontsluitingswegen zouden gerealiseerd worden. Al deze 

plannen zijn gewijzigd en worden niet uitgevoerd. Eind 2005 heeft VROM 
en de PPC een negatief advies gegeven om dit project te realiseren. Als 

antwoord hierop heeft het college besloten om van vier luchtkwaliteit 
rapportages één te maken. De Provincie Utrecht gaf een verklaring van 

geen bezwaar, de Raad van State een verklaring van onherroepelijk. 
Echter, de rapporten die dit moesten onderbouwen kwamen pas in veel 

later stadium uit. Eén van de voorwaarden van het NSL is dat deze 
aangeboden maatregelen ter compensatie van verslechtering van lucht 

voor 2010 gerealiseerd hadden moeten worden anders mag men niet 
bouwen. Het enigste wat de gemeente Nieuwegein heeft weten te 

realiseren is met belgerinkel naar de winkel, informatie op scholen en met 

1000 fietsbelbellertjes vermelding in het Guiness Book of Records. De 
gemeente is echter met dit project begroot op totaal +/- 1 miljard euro in 

2008 begonnen met bouwen. Dit terwijl de bouwvergunning niet 
eens verstrekt was. Recent voorbeeld: men moet een project 

besluitprocedure uitvoeren en het bestemmingsplan aanpassen (P4, P5 en 
P6, 2500 parkeerplaatsen). Deze plannen liggen tot 10 februari 2010 ter 

inzage en bezwaren moeten nog behandeld worden. Men bouwt echter 
volop. Geen Luchtkwaliteitplan volgens aangepaste richtlijnen 2008. 

  
Een lidstaat van de Europese Unie moet wel laten weten dat er voldoende 

inspanningen geleverd worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. 
Nederland heeft voor een groot deel van het land voor fijn stof (PM10) 

uitstel gekregen tot 2011 en voor stikstofdioxide (NO2) tot 2015. De 
richtlijn vervangt de Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit uit 1996 en de daarop 



gebaseerde 1e, 2e en 3e dochterrichtlijn. In de richtlijn staan nieuwe 

normen voor PM2.5. De richtlijn geldt sinds 11 juni 2008. 
  

Ook deze inspanningsverplichting wordt in Nieuwegein niet uitgevoerd. 

Grote verkeersstromen worden over 30 km zones afgewikkeld via 
woonwijken. Men noemt dit gekscherend 30 km wegen met 50 km 

inrichting. Onmeetbaar want voor 30 km zones geldt geen 
meetverplichting. Emissie van luchtverontreinigende stoffen door 

voertuigen is in dit type gebieden verwaarloosbaar (2500-5000, vpe). 
Deze gebieden worden eveneens niet in rapportages opgenomen omdat 

de uitstoot van uitlaatgassen verwaarloosbaar is. Terecht. Echter, op deze 
erf- en toegangswegen rijden gemiddeld 3 tot 4 keer zoveel auto's als 

verondersteld. Openbaar vervoer en vrachtverkeer nog buiten 
beschouwing gelaten. Dus men moet wel degelijk meten om een goed 

beeld van de luchtkwaliteit te krijgen. Vorig jaar is aan het RIVM gevraagd 
de rapportage van luchtkwaliteit 2007 van Nieuwegein te controleren. Het 

ging over de uitslag meetpunt Sluyterslaan en meetpunt midden in het 
park.  De Sluyterslaan behoorde volgens de provincie Utrecht tot 1 van 7 

vuilste plekken van de provincie. De Sluyterslaan gaat ook als 

ontsluitingsroute voor de nieuwe binnenstad functioneren. Het bezwaar 
ging erover dat tijdens de meet periode deze weg 7 maanden afgesloten 

is geweest dus dat men de uitslag en het rapport ter 
discussie moest stellen. Noch VROM, noch RIVM of College wilde hier 

inhoudelijk op reageren. Dit terwijl de bewijslast aantoonbaar overlegd 
kon worden middels gemeentelijke bekendmakingen.  

 
Een ander voorbeeld is de Koekoekslaan: deze laan is erf- en 

toegangsweg, 30 km en ligt rondom het St Antonius Ziekenhuis. Buiten 
bestemmingsverkeer rijden ook hier, volgens opgaaf van gemeente, 

10.000 auto's per dag exclusief distributieverkeer. Zoals uit voorgaande 
blijkt, zou men hier moeten meten. Men doet dit echter niet vanwege 

eerder genoemde motivatie. Bijkomend effect is dat politie op deze wegen 
niet controleert, omdat deze niet als zodanig is ingericht. Automobilisten 

weten dat en rijden in de praktijk nog veel harder. De bewoners van deze 

straten zijn vogelvrij verklaard. Verder bijkomende effecten zijn 
slaapverstoring, geluidsoverlast etc. 

  
Verkennend onderzoek TNO heeft onderzoek gedaan naar ultrafijn stof 

door wegverkeer en de verspreiding ervan naar de woonomgeving. Er is 
gekeken naar de uitstoot door auto’s op een rollerbank, door 

snelwegverkeer in de Drechttunnel en door stadsverkeer in de binnenstad 
van Rotterdam. De resultaten laten zien dat auto’s inderdaad veel ultrafijn 

stof uitstoten en dat concentraties hiervan bij snelwegen en drukke wegen 
in de stad een factor 5-10 zijn verhoogd. Een dergelijk onderzoek naar 

ultrafijn stof was binnen Nederland nog nooit gedaan. Het onderzoek 
bevestigt internationaal onderzoek in onder andere Californië, waarin ook 

werd gevonden dat wegverkeer een belangrijke bron is van ultrafijn stof.  
Bewoners van dorpen en steden die aan drukke stadswegen wonen 



moeten zich grote zorgen maken en ik hoop dat u strikte controle uit gaat 

voeren bij de lokale besturen door te beginnen met zoiets simpels als het 
handhaven van wetten om de gezondheidsrisico's die bewoners lopen bij 

verdichting van binnensteden te verkleinen. 

 
Mocht u verdere onderbouwing willen of in gesprek komen dan u kunt mij 

bereiken op onderstaand adres. 
              

Met vriendelijke groet,  
 

Fractie de Mol 
Burger Belang Nieuwegein 

Ton de Mol 
Zwanenburgstraat 11 

3431 EL Nieuwegein 
 

Mobiel nummer: 0651110696. 
 

 

 
 

  
  

  
  

  
 


