Nieuwbouw weer mogelijk

Vuile lucht
compenseren
in omgeving
Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, 21 JULI. Staatssecretaris Van Geel (Milieu,
CDA) heeft de toepassing van Europese eisen voor luchtkwaliteit zo aangepast dat er weer kan worden gebouwd.
Dit blijkt uit een brief van hem aan de Tweede Kamer.
De soepeler toepassing waar Van
Geel voor kiest moet de stagnatie
bij tal van bouwprojecten en bij de
aanleg of verbreding van wegen
weer opheffen.
Alles draait om het begrip saldering. Als door een bouwproject de
luchtkwaliteit verslechtert en de
normen worden overschreden,
zullen tegelijk maatregelen worden getroffen waardoor de kwaliteit in een ruimer gebied (per saldo) niet verslechtert of zelfs verbetert. Bij een wegverbreding of een
spitsstrook kan dat worden gerealiseerd door bijvoorbeeld de maximumsnelheid op dat weggedeelte
te verlagen. Van Geel neemt op diverse plaatsen nu een proef met deze aanpak. Deze pilots worden gecontroleerd door een team waarin
gemeenten, provincies en rijk samenwerken.
De wijze waarop Van Geel de saldering wil uitvoeren, kan rekenen
op steun in de Tweede Kamer. Eind
juni dreigde PvdA-woordvoerder
Samsom nog met een actie om de
maatregel te blokkeren.
In zijn brief laat Van Geel weten
dat de compenserende maatregelen verband moeten houden met

het bouwproject, dus gaan gelden
in de directe omgeving. Bovendien
moet die compensatie worden geregeld door hetzelfde bestuursorgaan dat verantwoordelijk is
voor de nieuwbouw of de wegverbreding. Ook moet het om dezelfde vervuilende stoffen gaan: een
vervuiling door ﬁjn stof kan niet
worden ondervangen door de vermindering van stikstof. ,,De compensatie dient in de directe nabijheid van het project te worden gezocht, zodat de luchtkwaliteit niet
per saldo verslechtert.’’
Als extra maatregelen niet mogelijk zijn in de directe omgeving,
kan een groter gebied worden gekozen. Als voorbeeld noemt Van
Geel de aanleg van een rondweg
waardoor verslechtering van de
lucht zal optreden. Door een
woonwijk of een heel centrum autoluw te maken zal echter weer
,,een aanzienlijke verbetering optreden’’. In een groter gebied zal de
kwaliteit daardoor niet hoeven te
verslechteren, zegt Van Geel.
,,We zullen het besluit niet blokkeren, maar er blijft te veel onzeker. Dat is een slechte zaak’’, zegt
PvdA’er Samsom.

