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Beslisnota beantwoording vragen PvdA inzake Richtlijn 

Industriële Emissies 

 

Aanleiding 

Tijdens het Commissiedebat van 8 maart jl. over de Milieuraad van 16 maart 

heeft u toegezegd de Kamer deze week schriftelijk te informeren over een vraag 

van kamerlid Thijssen (PvdA). Hij vroeg of de herziene Richtlijn Industriële 

Emissies het bevoegd gezag in staat gaat stellen om niet alleen naar puntbronnen 

te kijken, maar ook naar het cumulatieve effect op de leefomgeving. De 

achtergrond van zijn vraag komt voort uit de situatie rond Tata Steel. Bijgaand 

treft u de kamerbrief met de beantwoording op deze vraag. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd bijgaande beantwoording aan de Tweede Kamer te sturen. 

Kernpunten 

In de brief reageert u op de vraag van het lid Thijssen of de herziene Richtlijn 

Industriële Emissies het bevoegd gezag in staat gaat stellen om niet alleen naar 

puntbronnen te kijken, maar ook naar het cumulatieve effect op de leefomgeving. 

U geeft aan dat de Richtlijn Industriële Emissies en de Richtlijn Luchtkwaliteit in 

feite al regelen wat het lid Thijssen vraagt. De Richtlijn Luchtkwaliteit bevat 

luchtkwaliteitsstandaarden, waaronder maximum concentraties van stoffen in de 

lucht. Via beide richtlijnen wordt geregeld dat als op bepaalde plekken, als gevolg 

van emissies van bedrijven, de luchtkwaliteitsnormen niet worden behaald de 

vergunning van het bedrijf moet worden aangepast. 

Rond Tata Steel wordt op dit moment voldaan aan de eisen zoals die zijn 

vastgelegd in de Richtlijn Luchtkwaliteit. Dat kan in de toekomst veranderen, als 

gevolg van aangescherpte bindende grenswaarden in de nieuwe Richtlijn 

Luchtkwaliteit, waarover nu in Brussel onderhandeld wordt. 

Krachtenveld 

• De Kamerbrief is afgestemd met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 

• De afgelopen jaren is er nog meer aandacht gekomen voor de gezondheid van 

de bewoners rond Tata Steel en is inzicht ontstaan in de ernst van de 

gezondheids- en milieueffecten. Een ambitieuze herziening van de Richtlijn 

Luchtkwaliteit kan bijdragen aan verbetering. 

• De aandacht voor het dossier en het gevoel van urgentie om de gezondheid 

van omwonenden meer prominent een plek te geven in de afwegingen is in de 

landelijke politiek toegenomen. 
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Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 


