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delijke deeltjesvan natuurlijke oorsprong.
Nederland introduceert nu de zeezout-aftrek.
Spanjekan de 'Saharazand-aftrek'introduceren?En voor de droge zomersvan Frankrijken
Italië misschien de'bodemstof-aftrek'?Zokan
ieder land zich los rekenen uit knellendenormen. Gevolg is wel dat er weinig overblijft van
de gezondheidsdoelstelling.

HENKDEKLUIJVER

Saldering,daar zi| potentie in. Salderinghoudt
in dat een groot knelpunten, op locatieA, kan
worden opgelostmits het creërenvan eenkleiner knelpunt, op locatie B,wordt geaccepteerd.
Netto moet de situatie verbeteren.De Nederlandse Stichting Luchtverontreinigingis een
groot voorstandervan de aanpak van probleem
locatiesen beseft,dat waar gehakt wordt er
spaandersvallen. Zolanger flinke verbetedngen
worden bereikt is dit acceptabel.Voorwaardeis
wel dat locatie A niet terugvalt naar de oude
slechtesituatie. Om dat te voorkomenmoet er
een nauwkeurige boekhouding komen,die goed
moet worden bewaakt.Dat dit echt nodig is,
blijkt uit de ervaring binnen de geluidswereld.
Daar worden'hogere waarden'verleendalsde
voorkeursgrenswaardewordt overschreden.
De
hogerewaarden,die jaren geledenzijn verleend
worden nu echter massaaloverschreden.
Saldering:ok! Maar goedvastleggenen bewaken. Dat schort er nu nog aan.Eenblijvendeverplichting om eenjaarrapportageop te stellen
kan helpen.

normwaarden goed gekozen.Het gevaarschuilt
echterin het terugdringen van de indicatoren
DeNederlandseStichting Luchtverontreiniging
om aan de norm te voldoen.De situatie wordt
heeftonderzochtof de normen goedaansluiten
dan rekenkundig beter,maar de kans bestaat
bij debeoogdebeschermingvan de volksgezond- dat de werkelijk schadelijkestoffen niet worden
heid.Het betreft een literatuurstudie.De eerste
teruggedrongen.
Íesultatenuit ons onderzoekwaren hoopgevend.
Geblekenis dat de aanbevelingenvan de World
HealthOrganisationzijn overgenomenbij het
De basisvoor de normen zijn correlatiestussen
opstellenvan de normen.Daarbij geldenwel
negatievegezondheidseffectenen concentraties
tweekanttekeningen.In de eersteplaatswordt
van onder anderePMroen NOz.Zoalshierboven
met de normstellingeen zekergezondheidsrisico vermeld duiden dezeconcentratiesop luchtvergeaccepteerd.
Als de norm wordt behaald,vallen
ontreinigingen die schadelijkzijn. Onduidelijk is
er nog steedsslachtoffers.Er is namelijk geen
nog welke componentenverantwoordelijk zijn
ondergrensvoor fijnstof (PMro)en ozon-concen- voor de,bij de epidemiologischeonderzoeken,
I i r:,,'.,'-:..:,,:I:lt,.r,i,,t
tratie,waarbij er geengevaarmeer is. Het is ech- geconstateerdeluchtwegaandoeningen.Dat
Nog even over maatregelendie de NOz-concenter begrijpelijken goedte onderbouwendat een
maakt het lastig om voor anderelocaties,waar
tratie reduceren.Daar kunnen we kort overzijn.
(kosten/baten-)afweging
bij de bepaling van de
een andereluchtverontreinigingmix geldt, de
Aangezienhet er op lijkt dat hierdoorde
normenmoet worden gemaakt.
negatievegezondheidseffectenin te schatten.
gezondheidniet verbetert,zijn maatregelendie
Onzetweedekanttekening is verontrustend.De
Dat wordt appelsmet peren vergelijken.
enkel de NO2-concentratie
reducerenzondevan
exactetoxischeprocessenblijken nog niet
Hetzelfdegeldt wanneer delen van de PMrode energieen het geld.Het is zelfsgevaarlijk.De
bekend.Daarom zijn normen gesteldaan zogemix, zoalszeezout,bij de bepaling van de conindruk wordt immers gewekt dat er eenverbenaamdeindicatoren.We moeten namelijk roeicentratiesbuiten beschouwingblijven. Het
tering wordt bereikt.Maar die is er niet.
en met de riemen die we hebben.En in dat
gevaarbestaatdat de relatie met de oorspronkeopzichtzijn, zolangwe niet beter weten, de
:r.,. i.i -:
lijke epidemiologischeonderzoekenverloren
|
gaat.Ook de gewijzigdebepaling van de achterEenoplossingzou zijn om beterenormen op te
grondconcentratiesgaat gepaardmet een verge- stellen,die gebaseerdzljnop concentratie-effect
Iijkbaar risico.De concentraties,die na dit
relaties die geldig zijn per emissiesectorof per
gesleutel,uit de berekeningenvolgen voorspelchemischecomponent.Het zoekenvan de comlen
niet,
dus
meer,
dezelfde
gezondheidsrisico's.
ponent
met de steilsteconcentratie-responsNederlandse
StichtingLuchtverontreiniging
(zeer
De
situatie
wordt
waarschijnlijk)
te
roosrelatie
en
daar iets aan doen,heeft dan het
f f 1n f
À
r\l
Kleung
kleurig
gepresenteerd.
gepresenteerc.
r rr -\--a r.
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meeste
effect.
Ergverdachtis PMr,5.Dit pleit
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De PMro-mixbevat waarschijnlijk vele onschavoor
een
aparte
norm voor en een aanpakvan
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Dinsdag 19 september 2006
EuropazaalKamer van Koophandel,Den Haag

In overlegmet de Nederlandse
(NSL),voor wat betreftde
StichtingLuchtverontreiniging
inhoudvan programma,organiseert
Sdu Uitgevers/Vermande
Studiedageneen bijeenko
met als thema Luchtverontreiniging,
wat gaan we er nu aan doen?
Er wordt, naastde klassiekelezingen,een
belangrijkebijdragegeleverddoor een jongere
g r o e p e r i n gd,i e o p e e n g e h e e el i g e n t i j d sw
e i j z em e t z a n ge n d a n s h u n m e n i n gb e s l i s n
t ie
onder stoelenof bankenzullenstekenen hun zorgenten aanzienvan de gevolgenvan lu
v e r o n t r e i n i g i nv g
o o r h u n g e z o n d h e izdu l l e nu i t e n .
Als vertolkervan wat er onderjongerenleeft,is de top 40 rapperCliftonGiersthove
bereidg
den op te treden.De media,waaronder
de W hebbenreedstoegezegdvan dezebijeenko
opnamente maken,onderleiding
van fllmmakerJohnsonMacambaen dezeuit te zenden.

deze component. Zolang dit onderzoek nog niet
is uitgevoerd, zijn rekenkundige oplossingen of
een aanpak van één of enkele verontreinigingscomponent(en) gevaarlijk. Vooralsnog dient, volgens de Nederlandse Stichting Luchtverontreini
ging, een aanpak gerichl te zijn op het totale
spectrum va n luchtveronl rein i gingen.
Met sleutelen aan de normen wordt het er niet
gezonder op. Iaten we onze energie steken in
het terugdringen van de verkeersemissies!
Schonereauto's zijn er. Stimuleren van roetfilters moet toch kunnen via een lagere BPM? Het
weren van veruuilend verkeer via milieuzonering is ook mogelijk. En gratis/goedkoop parkeren voor schone auto's. Daar worden mensen
beter van. Pas dan kunnen we echt diep opgelucht adem te halen.

Kosten
€ 4 7 5 , -e x c l "b t w .
(vooroverhedenis terugvordering
van de BTW betalingmogelijkvia het BTW-compens
fonds)
Nadere informatie
H e t v o l l e d i g ep r o g r a m m ak u n t u n a l e z e no p w w w . s t i c h t i n g l u c h t v e r o n t r e i n i g oi nf g . n l
www.vermandestud
iedagen.
nI
Ook uw aanmeldingkunt u verzorgenvia een van deze websites.
Voor inlichtingenkunt u contactopnemenmet drs. SandorScheeres,telefoon0647.40.
of met de congrescoórdinator
lda Neves,telefoon070-378.99.66

ABONNEMENTÊN

Wij verwerkenuw gegevensvoor de uitvoeringvan de (abonnements)ove

Sdu Klantenservice,
Postbus 20014,2500 EA Den Haag,
tel (070)378 98 B0;
ïax (070)37897 83;

komst en om u van informatiete voorzienover Sdu Uitgeversbv en ander
vuldig geselecteerdebedrijven.Als u geen prijs stelt op deze informatie,ku
dit schriftelijkmelden bij Sdu Klantenservice,
postbus 20014, 2500 EA Den
Voor inÍormatieover onze leveríngsvoorwaarden
kunt u terecht op www.sd
Abonnementengeldenvoor minimaaleén jaar.

FredWoudenberg

e-mail:sdu@sdu.nl
Losse nummers€ 25,- ,
Abonnementen:lntroductieprijs€ 85,(excl.BTW).Normaleprijs € 115,Verschijnt6 maal per jaar.
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Een abonnementgeldt steeds voor
een jaar en kan op elk gewensttijdstip
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BerendHoekstra
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Esthervan Doesburg,
Sdu Uitgeversbv
REDACTIESECRETARIAAT

Sdu Uitgeversbv
Lauravan Mourik
PostLrus20025
2500 EA Den Haag
e-mail:Lv.mourik@sdu.nl
VORMGÊVING

DupuisCommunicatie

ingaan.Het abonnementwordt automatisch met een jaar verlengd,tenzij
uiterlijktwee maandenvoor het
verstrijkenvan het abonnementsjaar
schriftelilkwordt opgezegdbil Sdu
Klantenservice.
ADVERTENTIE-AQUISITIE

Adviesbureau't Hart
Postbus211, 8160AE Epe
tel; (0578)611281,fax: (0578)611381
e-mail: swot-groep@apeldoorn.
net
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