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Kritische data: 
-  Fijn stof: PM10: 11 juni 2011 
-  Fijn stof: PM2,5: 1 januari 2015 
-  Stikstofdioxide: 1 januari 2015 



Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit 

-  EU-Verdrag art. 4 lid 3: “het beginsel van 
 loyale samenwerking” 

-  EU-werkingsverdrag: art. 288 derde alinea: 
 “Een richtlijn is verbindend t.a.v. het te  
 bereiken resultaat voor elke lidstaat…” 

-  Richtlijn 2008/50/EG, art. 22 en bijlage 2 
 



Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit 

Rechtspraak inzake verplichting tot 
naleving richtlijnen luchtkwaliteit: 
-  HvJ 25 juli 2008, C-237/07 (Janecek) 

-  Verplicht tot “maatregelen die geschikt zijn” 

-  HvJ EU 26 mei 2011C-165 – C167/09, Gst. 
2011/68 m.nt. Van der Sluis (kolencentrales) 



Historie NSL 

-  Goedgekeurd door de Europese  
Commissie 7 april 2009 

-  Vastgesteld: 30 juli 2009 
-  Geldig voor vijf jaar 
-  Aanvaard door ABRvS: 31 maart 2010 



Aanpassingen NSL 

-  Maatregelen 
-  Fijn stof en veehouderij: emissiereducerende 

maatregelen, subsidieregeling fijn stof, emissie-
eisen voor stallen 

-  Meldingen 
-  Meldingen van 13 juli 2010 en 8 december 2010, 

13 meldingen en 14 april 2011(zes) 



Monitoring NSL 

-  Eerste monitoring (2010 en 2011):  
-  Wettelijke eis: monitoring en zo nodig: aanpassing 

NSL 
-  Geeft de rechter de kans validiteit van systeem 

NLS in de gaten te houden 
-  Kamerstukken II 2010/11 30175, 101-102 

(monitoring 2010), 130 (monitoring 2011); 
Kamerstukken I 2010/11 30 489, Z 
-  Resultaat: aanvullende maatregelen nodig 



Resultaten NSL  

-  Aantal verwachte overschrijdinglocaties 
2015:  

-  NOx: van 633 naar 27 + 110 nieuwe = 137; 14 km 
weg overschrijding 

-  PM10: van 180 naar 111 + 5 nieuwe = 116; 12 km 
weg overschrijding.  

-  Grenswaarde PM10 was op 11 juni 2011 niet 
volledig gehaald 



Resultaten NSL  

-  Overschrijdingen  
-  PM10: industriegebieden en bij veehou- 

derijen; 170 toetslocaties met overschrij-
dingen (Gelderland, Limburg en Noord-
Brabant) 

-  NOx: verkeer belangrijkste bron, naar 
verhouding geringe restproblematiek 



Rechtspraak Afdeling inzake exceptieve 
toetsing 

-  Tussentijdse aanpassing n.a.v. 
tegenvallers wordt voldoende geacht: 

-  Niet doorgaan rekeningrijden ABRvS 15 
september 2010, LJN BN7032, JB 2010/236 

-  Onzekerheden geconstateerd door RIVM, 
ABRvS 23 februari 2011, BR 2011/57 



Rechtspraak Afdeling inzake exceptieve 
toetsing 

Zolang niet kan worden aangetoond, dat het halen van de 
grenswaarden op de voorgeschreven data  “redelijkerwij- 
ze niet mogelijk is” (ook niet met aanpassingen) kan men 
zich op het NSL blijven baseren. 
 

 ABRvS 6 juli 2011, LJN BR0472, JM 2011, 110 m.nt. 
Zijlmans en Van Velsen 

 ABRvS 30 november 2011, LJN BU6375   



Rechtspraak Afdeling inzake exceptieve 
toetsing 

Ex nunc: Hoewel het NSL nog niet in werking was t.t.v de 
vaststelling en goedkeuring van het plan dien in het 
kader van het in stand laten van de rechtsgevolgen, 
toetsend ex nunc, het recht in acht te worden genomen 
zoals dat thans geldt (r.ov. 2.20.2). 
 
ABRvS 29 juni 2011, LJN BQ9663, JM 2011/101 m.nt. Jong 
en Van Velsen 
 



ABRvS 4 januari 2012, LJN BV0106, BR 
2012/41 m.nt Bosma, JM 2012/24 m.nt. 
Zijlmans 
1.Hoe gedetailleerd moet de beschrijving van 
 een NSL-project bij opname in het NSL zijn?  
Niet gedetailleerd. 
2.Moeten wijzigingen in het NSL niet eerst ter 
 goedkeuring aan de Europese Commissie worden 
 voorgelegd?  
Neen, dat hoeft niet. 
 



ABRvS 4 januari 2012 (II) 

3. Wat moet een appellant aantonen wil hij de bestuurs- 
rechter ervan overtuigen, dat (een beroep op) het NSL 
onrechtmatig is?  
Dat het redelijkerwijs niet mogelijk is – ook niet met een 
verdere bijstelling van het programma – de in bijlage 2 
van de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden op de 
voorgeschreven data te halen.  



ABRvS 4 januari 2012 (III) 

4. Kan de vrees voor gezondheidsklachten nog  
een eigen rol spelen?  
Neen, een beroep gebaseerd op de vrees voor 
gezondheidklachten ter zake van emissies van 
zwevende deeltjes en stikstofdioxide kan niet 
slagen zolang de wettelijke eisen voor luchtkwa- 
liteit in bijlage 2 Wm worden gehaald. 



Toetsing NSL door de rechter: beperkt 

-  Beroep tegen vaststelling NSL uitgesloten 
Wm (art. 8.5 Awb jo. art. 20.2 Wm) 

-  Toetsing aanpassingen door EU Commissie: 
Afdeling: niet vereist 

-  Belanghebbendheid 
-  Relativiteitseis (Crisis- en herstelwet) 
-  Exceptieve toetsing mogelijk, maar: 

afstandelijk 



Toetsing NSL door de rechter: beperkt 

-  Bestuursorgaan kan tot het laatst met 
nieuwe rapporten en gegevens komen (“in 
stand laten rechtsgevolgen”) 

-  Toetsing pas succesvol bij bewijs, dat de 
grenswaarden niet kunnen worden gehaald. 

-  En het gegeven dat ze feitelijk niet overal 
zijn gehaald? 


