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Het wagenpark moet ook wel schoner worden, 
want het door ons getelde vierde deel vieze 
vrachtwagens zorgt voor méér vervuiling dan 
driekwart schonere exemplaren in het totaal. Een 
inspanning om de vieze vrachtwagens te weren, 
heeft dus wel degelijk effect, meer dan je op 
basis van de relatief kleine aantallen zou ver
wachten. 
Uit onze tellingen is gebleken dat de naleving 
van de regels van de milieuzone erop voor
uit gaat, maar dat waakzaamheid is geboden. 
Immers, op 1 januari 2010 treedt een nieuwe, 
strengere toelatingseis in werking en zullen 
ondernemers eraan moeten wennen dat oude 
Euro II en III wagens het gebied niet meer in 
mogen. Te hopen valt dat deze viespeuken dan 
niet naar gemeenten zonder milieuzone worden 
gestuurd, maar netjes worden gesloopt en ver
vangen door een schoner exemplaar.  
   
Het invoeren van een milieuzone is een effec
tief middel om in korte tijd het meest vervuilen
de verkeer uit een gebied te weren. Het is ook 
een noodzakelijk middel, aangezien Europese 
regels voorschrijven dat binnen een aantal jaren 
de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd moet zijn. 
Invoering van milieuzones alléén zal daarvoor 
onvoldoende zijn. Er is nog een heel scala aan 
maatregelen mogelijk om het verkeer minder te 
laten vervuilen, dus laten we die snel ter hand 
nemen. De lucht kán schoner, maar móet ook 
schoner.  Zodat we weer opgelucht adem kun
nen halen.  
  
Meta Meijer,
woordvoerder verkeer bij Milieudefensie

De milieuzone, een jaar later 
 

Begin dit jaar deed het onderzoek van Milieu
defensie naar de handhaving en daarmee de 
effectiviteit van de milieuzones veel stof opwaai
en. Het onderzoek liet zien dat het er vaak op 
neer kwam dat een zone in naam wel bestond, 
maar dat iedereen wist dat niemand geweerd 
zou worden. De milieuzone was een papieren tij
ger: op papier ziet de gemeente er fris en daad
krachtig uit, terwijl in werkelijkheid de lucht nog 
even vies is. Er volgden Kamer en raads vragen 
en veel gemeenten zagen in dat alleen het bord
je in de berm tekort schoot. Er werd beterschap 
beloofd.  
   
Nu, bijna een jaar later, heeft  Milieudefensie 
weer een ronde gemaakt in de steden met 
milieu zones die een jaar of langer bestaan. 
Amsterdam is daarbij uitgezonderd, aangezien 
die gemeente inmiddels een controle met 100 
procent dekking heeft. Direct na de invoering 
van de camera’s werden er geen dertig maar 
honderdvijftig chauffeurs per dag beboet. Een 
transporteur zal al snel schoon genoeg heb
ben van die boetes en overgaan op een schoner 
voertuig. Bovendien leverde de controle in drie 
weken tijd een half miljoen euro op.
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1. Inleiding

De luchtkwaliteit in Nederlandse steden is veelal 
ronduit slecht. Op tal van plaatsen is de lucht 
zo slecht, dat niet eens wordt voldaan aan de 
Europese normen, laat staan aan wat vanuit een 
gezondheidsperspectief wenselijk zou zijn. Dat is 
uiteraard niet nieuw. Maar sinds een aantal jaren 
worden ook daadwerkelijk maatregelen geno
men. Een daarvan, het instellen van een milieu
zone, kan sinds de zomer van 2007 en is inmid
dels in een aantal steden succesvol ingevoerd. 
Rotterdam, Utrecht, Tilburg, Breda, Den Bosch 
en Eindhoven hebben sinds 2007 een milieu
zone. Den Haag volgde in 2008 en sinds begin 
dit jaar heeft Amsterdam er eindelijk ook een. 
Delft en Leiden krijgen een milieuzone per 1 
januari 2010. Op die datum wordt de milieu
zone in Tilburg ook uitgebreid over een groter 
gebied, met naar verwachting een veel groter 
effect. De gemeente Maastricht had korte tijd 
twee kleine wegvakken aan de noordrand van 
de stad tot milieuzone verklaard. Deze treurnis 
is inmiddels beëindigd. Wel wordt in Maastricht 
nog gesproken over een milieuzone in het cen
trum. Geen overbodige luxe, gezien de slechte 
lucht in die stad.

Is een milieuzone nou effectief? Zeker, maar dan 
moet hij wel strikt worden gehandhaafd. De 
logica van het idee, namelijk de luchtkwaliteit 
verbeteren door de grootste vervuilers te weren, 
is natuurlijk evident. Maar alleen het maken van 
een regeling en het plaatsen van een aantal 
borden langs de weg is niet voldoende. Milieu 
defensie was altijd al een groot voorstander van 
milieuzones en strenge emissieeisen aan voer
tuigen in het algemeen. Na de instelling van een 
milieuzone gaat het erom hoe de naleving wordt 
bevorderd en gecontroleerd.

Toen halverwege 2008 het gros van de milieu
zones ruim een jaar in werking was, hadden wij 
dan ook een evaluatie en een beoordeling van 
de effectiviteit verwacht. Die bleek er niet te 
zijn. Een belronde leerde dat sinds de invoering 
vrijwel geen enkele gemeente zich bezighield 
met monitoring of handhaving. Wij schrokken 
hier erg van en hebben toen besloten om zelf 
op onderzoek uit te gaan. Ons rapport ‘Milieu
zone, iets meer dan een halve maatregel’ (januari 
2009) liet zien dat gemiddeld éénderde van de 
vrachtwagens in de milieuzone te vies was om 

daar te mogen zijn. Daardoor was de luchtkwali
teit in de praktijk veel vuiler dan verwacht en dan 
door de modellen voorspeld was. 

De publicatie van onze steekproef viel samen 
met de behandeling van de evaluatie van de 
milieuzone in de Tweede Kamer. Mede naar 
aanleiding hiervan deed minister Cramer een 
klemmend beroep op lokale overheden om hun 
handhaving te intensiveren. Ook in veel gemeen
teraden is de inhoud van het rapport besproken 
en is aangedrongen op strengere handhaving en 
betere voorlichting. Milieudefensie beloofde om 
later in 2009 nog eens te onderzoeken of de ver
beterde handhaving tot betere resultaten leidt. 
Bij deze. 

Sinds december 2008 (de meetperiode van het 
vorige onderzoek) is er wel het een en ander 
veranderd. De milieuzone in Maastricht is zoals 
gezegd afgeschaft en doet dus niet meer mee. 
De milieuzone van Den Haag is de vorige keer 
overgeslagen omdat deze slechts enkele weken 
in functie was. Dit keer zijn ook in Den Bosch 
de vrachtwagens onderzocht. De vorige keer is 
Den Bosch overgeslagen omdat de tijd ontbrak. 
Tenslotte is nu ook in Amsterdam een milieuzone 
actief, de grootste van allemaal. Amsterdam is 
niet meegenomen in het onderzoek. Niet zozeer 
omdat wij iedereen een jaar wilden gunnen voor 
het op orde brengen van de handhaving, maar 
omdat wij erop vertrouwen dat het allemaal in 
orde is. Amsterdam handhaaft met automatische 
kentekenscanners langs alle inritten. Daarmee 
wordt een defacto 100 procent controle bereikt. 
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Een vrij wil
liger noteert 
kentekens van 
vracht wagens 
in Utrecht.

inzicht te krijgen in de naleving van de regels en 
de samenstelling van het vrachtwagenpark. Het 
is dan niet van belang hoeveel kilometers een 
vrachtwagen binnen de zone aflegt en/of een 
vrachtwagen vaak in en uitrijdt. Alle dubbelin
gen zijn daarom verwijderd. Het restant is vervol
gens onderzocht op uitstoot en leeftijd.  

De website van SenterNovem geeft naast de 
Euroclassificatie veelal ook aan of er sprake 
is van een generieke ontheffing, bijvoorbeeld 
omdat het om een bijzonder voertuig gaat. 
Behalve de gegevens over de motor zoals de 
Euroclassificatie en of er een retrofit roetfilter 
is geplaatst, is ook gekeken naar de datum van 
eerste toelating. Dat laatste is van belang omdat 
per 1 januari 2010 de toelatingseisen worden 
verscherpt. Vanaf die datum mogen ook vracht
wagens met een Euro III motor met retrofit roet
filter de zone niet meer in, als ze ouder zijn dan 
acht jaar. Ook Euro II vrachtwagens met roet
filter mogen dan de zone niet meer in, net als de 
meeste bijzondere voertuigen met een onthef
fing. 

In dit rapport is aan elke stad een hoofdstuk 
gewijd, waarin wordt ingegaan op de bijzon
derheden van de betreffende milieuzone en de 
bevindingen van onze steekproef. De tabellen 
en grafieken geven de uitslag van de steekproef 
weer, eventueel in vergelijking met een eerdere 
steekproef en/of een recente steekproef van de 
gemeente zelf. 
De ontheffingen, verleend aan bijvoorbeeld bij
zondere voertuigen, staan in de tabellen en gra
fieken aan de ‘schone kant’. De reden hiervoor is 
dat ze vanwege hun ontheffing voldoen aan de 
juridische regels. Maar ze hebben uiteraard een 
ontheffing omdat ze eigenlijk te vies zijn. Uit het 
oogpunt van milieuhygiëne zouden ze eigenlijk 
aan de andere kant moeten staan. 
Tenslotte zijn de verkregen data geëxtrapoleerd 
naar januari 2010. Dit laatste is uiteraard fictief, 
maar het laat vooral zien wat de gevolgen voor 
het nalevingspercentage zijn als het wagenpark 
in de komende weken niet alsnog met spoed 
verandert. Anderzijds is het ook een indicatie 
voor de toenemende effectiviteit van de verbe
tering van de luchtkwaliteit. 

Het is heel eenvoudig om vast te stellen of een 
vrachtwagen aan de vereiste emissienormen vol
doet. Via het kenteken kunnen immers alle hier
voor relevante gegevens worden opgevraagd bij 
de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) of bij 
SenterNovem. Deze gegevens zijn openbaar en 
eenvoudig via internet opvraagbaar. Hoofdstuk 3 
beschrijft de regels van de milieuzone.

Voor de steekproeven zijn vrijwilligers gewor
ven, die na instructie samen met medewerkers 
van Milieudefensie de betreffende milieuzone 
in trokken. Over het algemeen kregen mensen 
een straat of kruispunt toegewezen. Daar werd 
van alle passerende vrachtwagens het kenteken 
genoteerd. Alle steekproeven vonden op werk
dagen plaats, ‘s ochtends tussen 9.00 en 11.00 
uur. De lijsten met kentekens werden vervolgens 
verzameld en verwerkt.

Er zijn veel meer kentekens genoteerd dan de 
resultaten in dit rapport weergeven. Om te 
beginnen zijn relatief vaak vrachtwagens lich
ter dan 3,5 ton genoteerd. Die mogen altijd de 
milieu zone in. Het verschil is soms slecht waar
neembaar en in geval van twijfel zijn ze altijd 
opgeschreven. Verder zijn af en toe de kente
kens van trailers opgeschreven en die hebben 
nou eenmaal geen motor. Een enkel kenteken 
bleek niet te bestaan. Wij nemen aan dat dit 
fout genoteerde of fout ingevoerde kentekens 
zijn. Tenslotte zijn veel vrachtwagens dubbel, 
driedubbel of zelfs vier keer genoteerd. Dat is 
uiteraard onvermijdelijk als een vrachtwagen 
rondrijdt en op verschillende plekken geno
teerd wordt. Dit onderzoek heeft tot doel om 

2.  Methodiek van de steekproef
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3.  Regels voor de milieuzone

die door de eisen aantoonbaar in de problemen 
komt, kan zich op een dergelijke uitzondering 
beroepen. Ook dit zijn slechts zeer geringe aan
tallen. Ondernemers morren vaak wel, maar in 
de praktijk is gebleken dat de eisen niet te zwaar 
zijn. Ondanks de crisis is geen enkele ondernemer 
vanwege de milieuzone failliet gegaan. 

De rest van de voertuigen moet voldoen aan de 
emissieeisen die zijn gekoppeld aan de Euro
normen. De eisen worden gaandeweg strenger, 
zoals de tabel laat zien. 
De Euronorm is een norm voor fabrikanten. Wie 
een voertuig op de markt wil brengen, moet vol
doen aan de norm die voor dat jaar is afgespro
ken. Een hoger cijfer betekent een latere invoer
datum en strengere eisen. 

Voor Nederland is de uitstoot van stikstofoxides 
(NOx) en fijnstof (PM10) het meest relevant. De 
Euronormen hebben overigens betrekking op 

Milieuzones weren zwaar vervuilende vrachtwa
gens. Of een vrachtwagen de milieuzone in mag, 
wordt bepaald aan hand van de Euronorm waar 
de motor van een voertuig aan moet voldoen. 
De Euronormen worden door de Europese Unie 
vastgesteld en alle nieuwe voertuigen die na een 
bepaalde datum worden toegelaten moeten aan 
die norm voldoen. Verschillende soorten voer
tuigen hebben verschillende criteria en ingangs
data. 

Het convenant ‘Stimulering schone vrachtauto’s 
en milieuzonering’ (2006) regelt welke voertui
gen een milieuzone in mogen rijden. In prin
cipe gaat het om alle voertuigen zwaarder dan 
3,5 ton. Er is een uitzondering gemaakt voor 
onder andere bussen, verhuiswagens en kraan
wagens. Een aantal soorten bijzondere voertui
gen heeft een ontheffing tot 1 januari 2010. Dit 
zijn bijvoorbeeld pantserwagens (waardetran
sport), brandweerwagens en rioolzuigers. Verder 
zijn voor sommige voertuigen geen roetfilters 
beschikbaar of niet in te bouwen. Zij krijgen 
een individuele ontheffing. Tenslotte kunnen 
gemeenten dagontheffingen verlenen voor voer
tuigen die een enkele keer de zone in moeten, 
of een tijdelijke regeling treffen om te voorko
men dat een bedrijf in ernstige problemen komt. 

Wij hebben geen toegang tot informatie over 
welke kentekens voor welke dag en welke 
gemeente een dagontheffing hebben gekregen. 
Omdat het slechts om elke tientallen aanvragen 
per jaar gaat is het voor dit onderzoek een ver
waarloosbaar aantal. Ook individuele hardheids
clausules zijn niet meegenomen. Een ondernemer 

Periode Toegelaten voertuigen

Van 1 augustus 2009  
tot 1 januari 2010

1. met Euro IV motor of hoger; 
2. met Euro II of III motor met een gecertificeerd roetfilter; 
3. die op een andere brandstof rijden dan op diesel.

Van 1 januari 2010  
tot 1 juli 2013

1. met Euro IV motor of hoger; 
2. met Euro III motor met gecertificeerd roetfilter en jonger dan 8 jaar  
    vanaf de datum van eerste toelating; 
3. die op een andere brandstof rijden dan diesel.

Vanaf 1 juli 2013 1. met Euro IV motor of hoger; 
2. die op een andere brandstof rijden dan diesel.

Toelatingseisen milieuzones

[Bron: 
SenterNovem]

Emissie-
standaard

Datum
CO 
(g/kWh)

NOx 
(g/kWh)

HC 
(g/kWh)

PM 
(g/kWh)

Euro 0 19881992 12.30 15.8 2.60 none

Euro I 19921995 4.90 9.00 1.23 0.40

Euro II 19951999 4.00 7.00 1.10 0.15

Euro III 19992005 2.10 5.00 0.66 0.10

Euro IV 20052008 1.50 3.50 0.46 0.02

Euro V 20082012 1.50 2.00 0.46 0.02

[bron: European Environment Agency]

Emissiestandaard euronorm



8  

NOx terwijl de luchtkwaliteitsnormen betrek
king hebben op NO2. Een aantal technieken om 
de uitstoot te beperken lijkt te leiden tot een 
lagere NOxuitstoot als geheel, maar wel met 
een hoger aandeel en hoger totaal aan NO2. Dit 
wordt gezien als een van de redenen waarom 
ondanks alle maatregelen het NO2gehalte bij 
stedelijke meetstations niet daalt.

De twee andere stoffen in de tabel zijn koolmo
noxide (CO), een giftig gas, en koolwaterstoffen 
(HC), veelal onverbrande diesel. Koolwaterstof
fen worden gezien als kankerverwekkend. CO en 
HC zijn ook een indicator voor de efficiëntie van 
de motor. 

In tegenstelling tot de Euronorm voor personen
auto’s, die wordt gemeten in gram per afgeleg
de kilometer, gaat het bij vrachtwagens om de 
uitstoot per kWh vermogen. Een vrachtwagen 
mag dus meer uitstoten naarmate hij een krach
tigere motor heeft.

Uit onderstaande grafiek (en de bovenste tabel 
op pagina 7) wordt goed duidelijk hoe effectief 
het weren van oude voertuigen is. Een vijftien 
jaar oude vrachtwagen met een Euro I motor 
stoot twintig keer meer fijnstof uit dan een Euro 
IV van vijf jaar oud.

De Euronorm en dus ook de vraag of een voer
tuig een milieuzone in mag, wordt dus bepaald 
op het moment dat een fabrikant een type
keuring en toelating vraagt. Of een voertuig 
jaren later nog steeds dezelfde uitstoot heeft, is 
natuurlijk de vraag. Slijtage en slecht onderhoud 
kunnen tot een aanmerkelijk hogere uitstoot 

leiden. Sowieso is de praktijk van ‘cyclebea
ting’, een motor zo afstellen dat hij gedurende 
de testcyclus minimaal uitstoot, erg misleidend. 
Veel motoren stoten namelijk in de praktijk veel 
meer uit. Nederland is op dit vlak echter volle
dig afhankelijk van Europa, al heeft Nederland 
natuurlijk wel invloed op de procedures en regel
geving.

Om ons onduidelijke redenen is bij de RDW niet 
van elk voertuig bekend onder welke Euronorm 
het valt. Het is kennelijk niet goed bijgehouden. 
Meestal kan op basis van de datum van eerste 
toelating wel worden bepaald of het voertuig de 
milieuzone in mag of niet. Bij de registratie van 

#1)

Relatieve afname fijnstof- en NOx-norm

Fijnstof    NOx

personenauto’s en lichte bedrijfswagen (bestel
busjes) ontbreekt nog veel meer. Een goede 
registratie is uiteraard een voorwaarde voor een 
succesvolle introductie van milieuzones voor 
bestelbusjes. Dat laatste zou een logische ver
volgstap zijn in het verbeteren van de luchtkwa
liteit. Er rijden namelijk acht tot tien keer meer 
busjes door de stad dan vrachtwagens. Busjes 
maken vaak ook meer kilometers in de stad en 
hebben daarmee een fors aandeel in de vervui
ling. 
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4.  Naleving milieuzone per stad 

Fijnstof    NOx
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Den Haag

De Haagse milieuzone is een vrij nieuwe aan
winst. Daar was dan ook zeker aanleiding toe, 
Den Haag heeft een aantal van de meest ver
vuilde straten van het land. Bestuurlijk stuitte 
dit effectieve middel echter op behoorlijk veel 
weerstand. Onterecht, want het bedrijfsleven 
heeft zich snel kunnen aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden. Met een naleving van 81,5 
procent scoort Den Haag beter dan veel andere 
door ons gecontroleerde zones, die vaak al veel 
langer in werking zijn.

Het hoge percentage Euro V vrachtwagens is 
prettig, hoewel er ook in Den Haag nog oude 
voertuigen rijden. Sommige chauffeurs hebben 
lak aan de regels. Wie in een vrachtwagen met 
een Euro 0 motor van 17 jaar oud rijdt, weet 
heus wel dat hij absurd veel fi jnstof uitstoot. 

De steekproef in Den Haag vond plaats op 29 
september 2009 en de verantwoordelijk project
leider van de gemeente Den Haag heeft die 
ochtend zelf ook het potlood ter hand genomen 
en vrachtwagens genoteerd. Zijn waarnemingen 
staan eveneens in de tabel vermeld. Omdat wij 

van unieke kentekens uitgaan zijn de aantallen 
niet zomaar samen te voegen. Dat zou ongetwij
feld tot ongewenste dubbelingen leiden. Het 
beeld van beide waarnemingen is echter redelijk 
consistent. Binnen de diverse categorieën ver
schillen de aantallen slechts enkele procenten en 
de uitkomst van het totaal is vrijwel identiek.   

Vanwege de ligging van Den Haag en speci
fi ek de Haagse milieuzone is het meeste vracht
verkeer daar bestemmingsverkeer. Tussen de 
milieu zone en de zee liggen vooral  woonwijken. 
Het meeste vrachtverkeer is bestemmings
verkeer, dat winkels komt bevoorraden. Ook het 
hoge aantal dubbelingen wijst dit wel uit. De 
vrachtwagens zijn dan op een aantal plekken in 
de zone door verschillende vrijwilligers geno
teerd.  

Bijzonder in Den Haag was het grote aantal 
bussen en touringcars. Zij hebben een gene
rieke ontheffi ng en mogen dus per defi nitie de 
zone in. We hebben ze desondanks genoteerd 
maar niet meegenomen in het percentage van 
de uitslag. Een fors deel van de bussen zou op 

Haagse
Bos

Binnenhof

Malieveld

Den Haag
CS.

.

.

Gemeente-
museum

.

Stadhuis
.

BinnenhofBinnenhof

.

.
StadhuisStadhuis
.

Den Haag 
Hollandspoor

Den Haag

Delft

Zoetermeer
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basis van zijn motor en uitstoot de zone niet in 
mogen. Voor de luchtvervuiling maakt het uiter
aard niet uit of een voertuig illegaal de zone in 
rijdt of een ontheffing heeft. De logica ontgaat 
ons dan ook enigszins. Gemeenten met veel 
toerisme en dito touringcars, zoals Den Haag en 
Amsterdam, zouden goed moeten uitzoeken wat 
het aandeel van de bussen is in de lokaal uitge
stoten luchtvervuiling.  

De handhaving in Den Haag is nu zoals zo vaak 
een kwestie van toeval of incidentele handha
vingsacties. Komend voorjaar zal Den Haag over
gaan op automatische kentekenregistraties in de 
milieuzone. Vanwege het relatief grote aantal in 
en uitritten (evenveel als in Amsterdam), heeft 
Den Haag ervoor gekozen de scanners op een 
aantal strategische plekken ín de zone te instal
leren. Wie de zone inrijdt, zal hoe dan ook een 
scanner passeren. Op deze manier wordt met 
minder scanners de pakkans even groot als met 
scanners bij alle in en uitritten. 

In 2010 zal het grootste deel van de overtreders 
nog steeds bestaan uit vervoerders met oude 
vrachtwagens zonder roetfilter. Hier komen dan 
in januari de Euro II en oude Euro III vrachtwa
gens mét retrofit roetfilter bij. Het gaat om een 
paar procent. Wij verwachten dat zij heel snel 
andere keuzes zullen maken zodra het scansys
teem in werking treedt.

Vergelijking van de steek-
proeven van Milieudefensie en 
gemeente Den Haag

Uitslagen steekproef Den Haag

Categorie Milieu defensie Gemeente 
Den Haag

totaal 336 75

niet relevant 68 8

dubbelingen 68

uniek  relevant 200 67

% %

Euro V 61 30,5 21  31,3

Euro IV 38  18 10  14,9

Euro III met 56  28 17 25,3

Euro III  zonder 19  9,5 6  8,9

Euro II met 6  3 4   5,9

Euro II  zonder 12  6 4  5,9

Euro 0/I 6  3 0

ontheffingen 2  1 5  7,4

Naleving milieuzone Den Haag

Milieu-
defensie 
2009

Gemeente 
Den Haag

extrapolatie
 2010

% 81,5 85 75,3
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Tilburg

De milieuzone in Tilburg bestaat sinds septem
ber 2007. De zone is in zijn huidige omvang 
tamelijk klein en omvat slechts vier doorgaande 
straten en het kernwinkelgebied dat voorname
lijk een voetgangerszone is. Per 1 januari 2010 
zal de zone echter fors worden uitgebreid. Hier
mee worden direct 60.000 inwoners beschermd 
tegen vuile vrachtwagens in plaats van de huidi
ge 6.000. Milieudefensie is hierover zeer te spre
ken. De nieuwe zone heeft ook logischere gren
zen, wat de handhaving ten goede kan komen. 
Veel meer vervoerders zullen maatregelen moe
ten treffen om hun vrachtwagen aan redelijke 
eisen te laten voldoen. Het effect van de zone 
wordt daarmee nog veel groter dan de zone zelf. 
Het geforceerd verschonen van het wagenpark 
leidt immers overal tot schonere lucht. 

Net als elders ging in Tilburg een voorlichtings
campagne vooraf aan de werkelijke invoering en 
volgde toen nog eens een periode van waar
schuwen in plaats van beboeten. Veel boetes 
werden er niet uitgeschreven en de naleving was 
dan ook matig. De steekproef van Milieudefen
sie in december 2008 liet zien dat 32 procent 

van de vrachtwagens in de milieuzone niet vol
deed aan de emissieeis. Mede naar aanleiding 
hiervan is het handhavingsbeleid geïntensiveerd 
en is tevens besloten de zone fors te vergroten.   

De steekproef van oktober 2009 laat zien dat de 
naleving wel is verbeterd. Bijna 80 procent bleek 
volgens onze cijfers te voldoen aan de normen. 
De gemeente Tilburg heeft in dezelfde week ook 
twee steekproeven gehouden en kwam zelf met 
nog betere resultaten. Volgens het gemeente
lijke onderzoek voldeed 85 procent van de gere
gistreerde vrachtwagens. Wij hebben de cijfers 
met elkaar vergeleken. Hieruit kwam naar voren 
dat de naleving de ene dag iets beter is dan de 
andere dag. Kennelijk was het later die week 
iets beter dan toen Milieudefensie kwam kijken. 
Uiteindelijk heeft een groter onderzoek meestal 
meer zeggingskracht. De verhouding tussen de 
categorieën voertuigen onderling verschilt ech
ter weinig.   

De handhaving van de milieuzone is in  Tilburg 
een taak van de politie. Het is bij ons niet 
bekend hoeveel boetes jaarlijks worden uitge
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schreven en of er speciale controleacties worden 
gehouden. In 2008 ontstond er ophef rond de 
jaarlijkse kermis in Tilburg. Kermisvoertuigen krij
gen altijd een ontheffing, maar veel exploitanten 
hadden die niet tijdig aangevraagd. 

Per 2010 verandert in Tilburg de omvang van 
de zone en net als overal veranderen ook de 
toegangscriteria. Bij een gelijkblijvend wagen
park zijn de overtreders in 2010 voornamelijk 
dezelfde als nu. Een aantal oude Euro II vracht
wagens met een retrofit roetfilter worden extra 
geweerd. Maar dit deel is veel geringer dan het 
aantal vrachtwagens dat nu al de regels over
treedt. Vanwege de geografische uitbreiding 
moet de gemeente toch al flink in extra voorlich
ting investeren, maar extra handhaving is dus 
ook noodzakelijk. 

 

Samenstelling Tilburg

Uitslagen steekproef Tilburg

Categorie Milieudefensie  
2009

Gemeente 
Tilburg

totaal 197 302

niet relevant 48

dubbelingen 54

uniek relevant 95

% %

Euro V 23 24,2 24,2

Euro IV 19 20 18,5

Euro III met 29 30,5 33,4

Euro III zonder 14 14,6 11,9

Euro II met 6 6,3 5,6

Euro II zonder 2 2,1 5,6

Euro 0/I 2 2,1 0,6

ontheffingen 0 0

Naleving milieuzone Tilburg

Categorie Milieu-
defensie 
2008

Milieu-
defensie 
oktober 
2009

Tilburg
oktober 
2009

extra-
polatie 
2010

% 68% 79.8% 86.1% 73.7%
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Utrecht

Utrecht was samen met Tilburg de eerste stad 
die een milieuzone invoerde. Maar aangezien 
pas later de roetfi ltereis van kracht werd, had de 
beginfase vooral een voorlichtend en symbolisch 
karakter. De zone was, vergeleken met andere 
steden, van een redelijke omvang, al vielen (en 
vallen) veel straten die de normen voor luchtver
vuiling overschrijden buiten de milieuzone. Die 
gebieden konden dus hooguit van een indirect 
effect profi teren. Gezien de omvang van de 
stad Utrecht is de zone natuurlijk wel weer klein. 
Utrecht is omringd door snelwegen en kent een 
behoorlijk aantal locaties waar niet wordt vol
daan aan de luchtkwaliteitsnormen. Het zou dus 
voor de hand liggen om ook hier de zone uit te 
breiden. Een zone met een ‘natuurlijke grens’ 
en een beperkt aantal in en uitritten is boven
dien gemakkelijker te handhaven. Utrecht zou 
een voorbeeld kunnen nemen aan Eindhoven, 
Tilburg en Amsterdam, waar de zone wel in een 
redelijke verhouding tot de omvang van de stad 
en de omvang van het probleem staat.

Utrecht kwam uit ons vorige onderzoek als beste 
uit de bus, met een nalevingspercentage van 

ruim 71 procent. Uit de steekproef van oktober 
2009 blijkt dat de situatie nog iets is verbeterd. 
Bijna 80 procent bleek te voldoen aan de eisen. 
Ook Utrecht volgt dus de trend van het lang
zaam aan schoner worden. Na ons vorige onder
zoek is de handhaving geïntensiveerd, kennelijk 
met een verbetering van de naleving als gevolg. 
Wij zijn hier uiteraard blij mee. Utrecht is echter 
niet meer de ‘winnaar’, maar ingehaald door 
Den Haag en Den Bosch. 

De handhaving van de milieuzone in Utrecht is 
op dit moment een taak van de politie en uiter
aard slechts een van de taken van deze dienst. 
Utrecht overweegt nu de aanschaf van een spe
ciale auto die al rijdend kentekens kan scannen 
en zo automatisch de naleving van de milieuzone 
(en andere mogelijke overtredingen) kan con
troleren. Hier speelt natuurlijk wel mee dat de 
boetes voor het onterecht binnenrijden in een 
milieuzone naar de landelijke overheid vloeien, 
terwijl de kosten voor de handhaving altijd lokaal 
zijn. De opbrengst van andere boetes (zoals 
parkeerboetes) blijft vaak wel in de stad en dat 
zou wellicht mee kunnen spelen bij de beoorde
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ling van taken en prioriteiten voor gemeente
lijke handhavingsdiensten. De gemeente Utrecht 
ontkent dit overigens en wij hebben hier verder 
geen andere aanwijzingen voor.

Ook een naleving van rond de 80 procent is nog 
lang niet voldoende. Wij kwamen negen vracht
wagens met een Euro 0, I of II motor zonder 
roetfilter tegen. Zij stoten met z’n negenen meer 
roet uit dan alle andere aangetroffen vrachtwa
gens bij elkaar. Dat heeft natuurlijk direct gevol
gen voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van 
mensen, maar ook voor de verwachte effectivi
teit van de maatregel en de betrouwbaarheid 
van de voorspellende waarde van luchtkwaliteits
modellen. Deze modellen gaan immers uit van 
een veel effectievere milieuzone.  

 

Samenstelling Utrecht

Uitslagen steekproef Utrecht

Categorie Najaar 2009

totaal 185

niet relevant 66

dubbelingen 22

uniek relevant 97

%

Euro V 21 21,6

Euro IV 21 21,6

Euro III met 29 29,9

Euro III zonder 11 11,3

Euro II met 3 3

Euro II zonder 7 7,2

Euro 0/I 2 2

ontheffingen 3 3

Naleving milieuzone Utrecht

Categorie toegelaten 
in 2008/2009

toegelaten 
in 2009

toegelaten 
in 2010

% 71,4 79,3 72,1
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Eindhoven

Vorig jaar deed Eindhoven het tamelijk goed 
in onze steekproef. Ongeveer 27 procent vol
deed niet aan de eisen voor milieuzones. Dat is 
natuurlijk heel veel, maar altijd nog beter dan 
het gemiddelde. In de meest recente steekproef 
doet Eindhoven het zoals verwacht nog iets 
beter. Van de door ons aangetroffen vrachtwa
gens voldeed 21,6 procent niet aan de criteria. 
De mate van verbetering blijft daarmee achter 
bij de vooruitgang die andere steden hebben 
geboekt en dat is jammer. Gezien de leeftijd van 
veel vrachtwagens, zal na de aanscherping van 
de criteria in januari het nalevingspercentage 
weer terugzakken naar ruim 27 procent. Een 
aantal ondernemers zal voor die tijd natuurlijk 
maatregelen hebben genomen, maar wij vragen 
ons af of iedereen wel op de hoogte is van de 
wijziging van de regels.

De Eindhovense milieuzone is mooi groot. Met 
de ring als natuurlijke grens is het ook voor 
iedereen snel duidelijk waar de zone begint en 
eindigt. Helaas heeft Eindhoven met het bedrijfs
leven afgesproken dat de zone voor een groot 
deel slechts symbolisch is. Het gehele noordelij

ke deel wordt volgens die afspraak niet gehand
haafd. Milieuzondaars hebben de garantie dat 
ze er de wettelijk vastgelegde regels straffeloos 
mogen overtreden. 
Tot enkele maanden geleden was het nog erger. 
Toen werd slechts in het centrum gehandhaafd. 
Het is prima om bij invoering van een zone een 
korte gewenningsperiode af te spreken, maar 
dan moet er natuurlijk wel worden gehandhaafd. 
Overtreders moeten worden aangesproken op 
hun fout, maar een boete kan tijdelijk achter
wege blijven. De Eindhovense situatie van half 
werk leveren duurt nu echter al ruim twee jaar. 
Er wordt ook duidelijk gecommuniceerd dat ver
voerders de regels van de milieuzone niet hoe
ven na te leven. Wij vinden dit tamelijk absurd, 
vies is immers vies.

Wij hebben niet specifi ek onderzocht of de 
samenstelling in het centrum anders is dan 
aan de buitenrand van de zone. In Eindhoven 
is mediaaandacht geweest voor het nieuwe 
beleid. De chauffeurs van vuile vrachtwagens 
zouden dus moeten weten dat ze ten zuiden van 
het spoor het risico lopen een boete te krijgen.
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In de meest recente steekproef is het percen
tage Euro IV vrachtwagens lager dan vorig jaar. 
Het aandeel Euro III vrachtwagens zonder roet
filter is verder afgenomen. Een deel hiervan zal 
echter na januari of in de maanden daarop ook 
niet meer de zone in mogen. Dat geldt ook voor 
de meeste voertuigen met een generieke ont
heffing, zoals pantserwagens en betonmixers. 
Verder viel ons nog het grote aantal landbouw
trekkers op dat door de stad rijdt. Wij konden 
hier geen verklaring voor vinden, maar vies 
waren ze wel.

Samenstelling Eindhoven

Uitslagen steekproef Eindhoven

Categorie Najaar 2009

totaal 178

niet relevant 53

dubbelingen 23

uniek relevant 102

%

Euro V 36 35,2

Euro IV 17 16,6

Euro III met 23 22,5

Euro III zonder 14 13,7

Euro II met 1 1

Euro II zonder 6 5,8

Euro 0/I 2 1,9

ontheffingen 3 2,9

Naleving milieuzone Eindhoven

Categorie toegelaten 
in 2008

toegelaten 
in 2009

toegelaten 
in 2010

% 73 78,4 72,5
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Breda

Breda heeft er in 2007 voor gekozen om alleen 
het oude stadshart tot milieuzone te verklaren. 
Voordeel is dat de singel die van oudsher al alle 
narigheid uit de stad moest weren, hier een 
natuurlijke grens vormt. Het nadeel is natuurlijk 
dat het maar een heel klein gebied is. De milieu
zone Breda is voor een groot deel voetgangers
gebied. Veel vuile (of schone) vrachtwagens 
rijden hier niet en onze steekproef bevat relatief 
weinig voertuigen. Al het vervuilende verkeer 
en dus ook alle straten met hoge concentraties 
luchtvervuiling, bevinden zich buiten de milieu
zone. Dat gaat natuurlijk wel ten koste van de 
effectiviteit van dit middel. Als het er niet toe 
leidt dat ondernemers versneld overgaan op 
schonere voertuigen, wordt de lucht ook niet 
schoner. 

Net als elders gaat het in Breda beter met de 
naleving van de zone. Wellicht dat de handha
ving beter is geworden, maar het kan ook zijn 
dat de natuurlijke verjonging van het vrachtwa
genpark in Nederland heeft bijgedragen. Over 
het nalevingspercentage van minder dan 72 
procent staan wij niet te juichen. Het is beter 

dan de 64 procent van de vorige keer, maar nog 
lang niet wat het zou moeten zijn. We hadden 
gehoopt dat er sinds ons vorig onderzoek meer 
inspanningen zouden zijn genomen, wat tot een 
beter resultaat zou leiden. Dat is helaas niet 
het geval. Als wij de in oktober waargenomen 
aantallen extrapoleren naar januari, dan zou het 
aantal overtreders weer stijgen naar ruim 35 pro
cent, net zo slecht dus als een jaar geleden. 

De verhouding is niet heel erg anders dan in 
andere steden. Gezien het relatief geringe aantal 
kentekens waar deze steekproef over gaat en 
het grote aantal categorieën waar deze voertui
gen in moeten worden ondergebracht, kunnen 
we daar natuurlijk geen hele harde conclusies 
aan verbinden. Het lijkt ons echter wel dat een 
extra inspanning bij de handhaving en extra 
voorlichting aan de vervoerders voor het eind 
van dit jaar nodig is. Samen met Rotterdam staat 
Breda onderaan de lijst, terwijl het maar om een 
hele kleine zone gaat en de zone ook nog eens 
al jaren in werking is. Al met al een teleurstellend 
resultaat.
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Samenstelling Breda

Uitslagen steekproef Breda

Categorie Najaar 2009

totaal 76

niet relevant 28

dubbelingen 6

uniek relevant 42

%

Euro V 7 16,6

Euro IV 11 26,2

Euro III met 9 21,4

Euro III zonder 8 19

Euro II met 1 2,3

Euro II zonder 3 7,1

Euro 0/I 1 2,3

ontheffingen 2 4,7

Naleving milieuzone Breda

Categorie toegelaten 
in 2008

toegelaten 
in 2009

toegelaten 
in 2010

% 64 71.4 64.2
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Den Bosch

De milieuzone van Den Bosch bestaat vooral uit 
de oude stad, het gebied tussen het Centraal 
Station, de Zuidwal en de ZuidWillemsvaart. 
Omdat de grens van de zone vooral de oude 
stadswallen volgt heeft het gebied van nature 
weinig in en uitgangen, met uitzondering van 
de Koningsweg/Koninginnenlaan langs het sta
tion. Daar zijn we dan ook de meeste vracht
wagens tegengekomen. 
Om de bedrijfsterreinen van Den Bosch te berei
ken is het vrijwel altijd gemakkelijker om het 
centrum te mijden. Afgezien van de noordzuid 
doorsteek langs het station gaat het dus vooral 
om bestemmingsverkeer voor het centrum zelf. 

Het totale aantal vrachtwagens dat wij gedu
rende de meetperiode tegenkwamen, was vrij 
laag. Het aantal dat niet aan de emissienormen 
voldeed, was nog lager. Met een naleving van 
86 procent deed Den Bosch het beter dan alle 
andere gemeenten die door ons zijn bezocht. 
Daar moet wel bij vermeld worden dat we in 
Den Bosch ook het minste aantal vrachtwagens 
geregistreerd hebben, waardoor de uitkomst 
wellicht iets minder betrouwbaar is dan elders. 

In het vorige onderzoek hebben wij Den Bosch 
niet mee kunnen nemen. Wij hebben dan ook 
geen eerdere cijfers om de huidige score mee 
te kunnen vergelijken. Wel zijn wij eerder dit jaar 
uitgenodigd bij een handhavingsactie, waarbij 
de gemeente op de belangrijkste  doorgaande 
wegen vrachtwagens ter controle staande 
hield. Overtreders werden niet alleen ter plekke 
beboet, maar kregen ook een aanwijzing direct 
de zone te verlaten, zonder eerst te mogen 
laden of lossen. Veel vervoerders ervaren dit 
als een ergere straf dan de boete van 150 euro. 
Ondanks dat de pakkans met incidentele hand
havingsacties veel kleiner is dan met permanente 
controles met kentekenscanners, is de conse
quentie kennelijk wel effectief.

Opvallend was ook het hoge percentage Euro 
IV en Euro V vrachtwagens. Dat betekent dat 
kennelijk niet alleen de regels beter dan elders 
worden nageleefd, maar ook dat het wagen
park gemiddeld tamelijk schoon en toekomstbe
stendig is. Bij een gelijkblijvende samenstelling 
stijgt het aantal overtreders per 1 januari 2010 
naar zo’n 25 procent. De helft van de stijging 
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zit in ontheffingen die eind dit jaar aflopen. De 
voertuighouders weten hier uiteraard van. Wij 
hopen dat zij een plan hebben voor 2010 en 
niet zomaar door blijven rijden. Dat per 2010 
niet heel veel verandert in de Bossche milieuzo
ne betekent helaas ook dat er geen forse extra 
afname van de emissies te verwachten valt. Voor 
een verdere reductie van emissies en luchtver
vuiling moeten dus andere maatregelen worden 
getroffen. 

We verbaasden ons er nog wel over dat twee 
jaar geleden een brandweerwagen met Euro 
III motor zonder roetfilter door de gemeente is 
aangeschaft. De komst en de regels van de mili
euzone waren toen immers al bekend.

Samenstelling Den Bosch

Uitslagen steekproef Den Bosch

Categorie Milieudefensie

totaal 152

niet relevant 38

dubbelingen 20

uniek relevant 94

%

Euro V 34 36,1

Euro IV 22 23,9

Euro III met 16 17,3

Euro III zonder 7 7,6

Euro II met 4 4,3

Euro II zonder 5 5,4

Euro 0/I 1 1,1

ontheffingen 5 5,4

Naleving milieuzone Den Bosch

Categorie toegelaten 
in 2009

toegelaten
in 2010

% 86.1 74.4

Gemeen te lijke hand       ha ving in Den Bosch.
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Rotterdam

De milieuzone Rotterdam werd van kracht op 
16 september 2008. Rotterdam zat daarmee in 
de eerste lichting milieuzones. Maar de omvang 
van de zone is, gezien de omvang van de stad, 
minimaal. Slechts het gebied tussen het Centraal 
Station en de Leuvehaven kent een beperking 
voor vuile vrachtwagens. De meeste straten die 
als probleemgebied in de luchtkwaliteit bekend 
staan, vallen buiten de zone en profi teren hoog
uit indirect van de maatregel.

Uit de steekproef van Milieudefensie in decem
ber 2008 en januari 2009 bleek dat er ook in 
Rotterdam er veel schort aan de handhaving. 
Slechts 66 procent van de door ons geregis
treerde vrachtwagens voldeed aan de eisen. Het 
onderzoek leidde tot Raadsvragen en het Col
lege beloofde beterschap door meer te handha
ven en beter voor te lichten.
Uitbreiding van de zone naar een groter gebied 
staat nog steeds ter discussie. De wethouder 
heeft beloofd om met een voorstel te komen, 
maar ons is hier verder niets over bekend. Ook 
over de door een deel van de Raad geëiste 
handhaving met kentekenscanners is nog geen 

besluit genomen. De verantwoordelijk wethou
der ziet hier juridische bezwaren, die kennelijk 
alleen in Rotterdam bestaan. Amsterdam werkt 
immers zeer succesvol met dezelfde apparatuur 
en ook andere gemeenten gaan over op scan
ners.

De gemeente Rotterdam heeft in de zomer van 
2008 een eigen onderzoek uitgevoerd waaruit 
bleek dat grofweg de helft van de vrachtwagens 
in de milieuzone niet aan de eisen voldeed. Die 
score was zelfs slechter dan wat men op basis 
van het landelijk gemiddelde had kunnen ver
wachten. Tijdens onze steekproef, een halfjaar 
later, bleek dat aandeel inmiddels te zijn gedaald 
tot een derde. Onze meting uit oktober laat zien 
dat het nog steeds een klein beetje vooruit gaat. 
Maar ondanks de extra inspanningen is het aan
tal overtreders nog steeds erg groot. Ruim een 
kwart voldoet niet aan de eisen. Ook het aan
deel oude Euro II vrachtwagens zonder roetfi lter 
is verbazingwekkend hoog. Bij een gelijkblijvend 
wagenpark zou het aantal overtreders in januari 
stijgen naar ruim een derde, dezelfde score als 
een jaar eerder. Rotterdam controleert met inci
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dentele handhavingsacties. Die zouden worden 
opgevoerd, maar het resultaat hiervan is nog 
lang niet wat het zou moeten zijn.

Tijdens onze controle kwamen wij verder een 
fors aantal buitenlandse vrachtwagens tegen. Wij 
hebben ze uitgesloten van de uitslag want de 
uitstoot hiervan is ons onbekend. Ze vallen ook 
niet onder de regels voor de milieuzone, maar ze 
vervuilen natuurlijk wel. In Duitsland moeten alle 
voertuigen, ook buitenlandse, aan de eisen van 
de daar aanwezige milieuzone voldoen. Het is 
dus niet zo dat internationale regels handhaving 
in de weg staan. 
Verder viel ons op dat een aantal gemeentelijke 
voertuigen, vuilniswagens, brandweerwagens, 
en dergelijke niet aan de eigen regels voldoet, 
of dat per 1 januari niet meer zal doen. Als over
heid stel je je dan wel heel erg kwetsbaar op 
jegens de ondernemers waarvan je eist dat ze 
wél maatregelen nemen. 

Rotterdam is wellicht de stad met de grootste 
problemen op het gebied van luchtkwaliteit. 
Mede hierdoor overlijden Rotterdamers gemid
deld een jaar eerder dan andere Nederlanders. 
Men zou verwachten dat dit tot enige urgen
tie leidt om effectieve maatregelen te nemen 
en deze streng te handhaven. Dit blijkt helaas 
niet uit ons onderzoek, want Rotterdam bungelt 
onderaan de lijst.   

Samenstelling Rotterdam

Uitslagen steekproef Rotterdam

Categorie Najaar 2009

totaal 301

niet relevant 74

dubbelingen 66

uniek relevant 161

%

Euro V 47 29,2

Euro IV 16 10

Euro III met 46 28,5

Euro III zonder 18 11,1

Euro II met 5 3,1

Euro II zonder 23 14,2

Euro 0/I 3 1,8

ontheffingen 3 1,8

Naleving milieuzone Rotterdam

Categorie toegelaten 
in 2008/2009

toegelaten 
in 2009

toegelaten 
in 2010

% 67 72,6 66,4
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5.  Conclusies

Voor de uitgebreide herhaling van het milieu
zoneonderzoek uit eind 2008/ begin 2009 zijn 
alle zeven steden bezocht met een milieuzone 
die langer dan een jaar in werking is. Hierbij zijn 
in totaal 1429 kentekens geregistreerd, wat 809 
unieke kentekens opleverde. In de zones van 
de grote steden zijn over het algemeen meer 
vrachtwagens genoteerd dan in kleinere steden. 

Van de 809 vrachtwagen bleken 18 een alge
mene ontheffing te hebben omdat ze stonden 
geregistreerd als een bijzonder voertuig. Deze 
achttien zijn dus wel vies (meestal Euro III zonder 
roetfilter) maar mogen toch de zone in. Vracht
wagens die een ontheffing hebben omdat ze bij
voorbeeld op aardgas rijden, zijn door ons inge
deeld als Euro V omdat ze bijzonder weinig ver
vuiling uitstoten. Touringcars zijn geregistreerd 
als ‘niet relevant’, omdat milieuzones hierop niet 
van toepassing zijn. 

Verreweg de meeste vrachtwagens vielen in de 
drie meest schone categorieën: Euro V, Euro IV 
en Euro III met retrofit roetfilter. Over de werking 
van een dergelijk filter is veel discussie geweest. 
De subsidies voor halfopen retrofit roetfilters 

zijn inmiddels afgeschaft omdat de betekenis 
voor de luchtkwaliteit tegenviel. Over twee jaar 
mogen ook zij de milieuzone niet meer in. 

Gemiddeld (voor het totaal aantal geregistreer
de unieke relevante kentekens) voldeed 77,5 
procent aan de criteria van de milieuzone, 22,5 
procent voldeed dus niet. Dat is beter dan de 
33 procent uit ons vorige onderzoek, maar nog 
altijd een fors deel. Deze 22,5 procent heeft 
een onevenredig groot aandeel in de vervuiling, 
meer dan de 77,5 procent die legaal de zone 
binnenrijdt. Een extra inspanning om deze vuile 
vrachtwagens te weren heeft dus een veel groter 
resultaat dan men op basis van de aantallen zou 
verwachten.

Om te zien wat de mogelijke effecten zijn van de 
aangescherpte toelatingscriteria in 2010, hebben 
we deze criteria toegepast op de door ons getel
de kentekens. Het effect is uiteraard dat het nale
vingspercentage daalt, meer voertuigen worden 
immers geweerd. Een aantal vervoerders zal naar 
verwachting in januari hun schema’s zo wijzigen 
dat hun oude vrachtwagens niet meer de milieu
zone in hoeven. Ook zal een aantal vrachtwagens 
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wisselen. In die zin zijn het wel verloren jaren, als dat proces nu nog serieus op gang moet komen. Het 
uiteindelijke doel van een Milieuzone, het geforceerd versneld vernieuwen van het vrachtwagenpark, 
moet worden afgedwongen. Zeker nu de verkoop van nieuwe vrachtwagens fors in ingezakt. Zonder 
die extra stimulans werkt het niet. 

In het jaar 2010 worden de criteria strenger. Maar in de verwachtingen zoals die geformuleerd zijn aan 
het begin van het project, ging VROM er van uit dat per 2010 de naleving op 90 procent zou zitten. Dat 
gaat dus niet lukken. We halen het nu al niet, terwijl de oude soepele regels nog gelden. Dat het 
streven van die 90% niet is gehaald, is natuurlijk jammer. Maar die 90procent zijn wel verwerkt in 
allerlei andere prognoses en modellen. Als de uitstoot van het vrachtwagenpark vele malen hoger is 
dan wordt aangenomen, omdat het een groter aandeel oude en vuile voertuigen bevat, komen de 
verwachtingen natuurlijk niet uit. De voorspellingen van modellen en beleidseffecten zullen veel 
positiever zijn dan uiteindelijk werkelijkheid blijkt. Aangezien Nederland niet de neiging heeft om meer 
te doen voor de luchtkwaliteit dan strikt noodzakelijk (en zelfs dat niet), is het dus zaak om minimaal het 
voorgenomen beid effectief te laten zijn.   

Onze aanbevelingen naar aanleiding van onze bevindingen zijn dezelfde als vorig jaar. Beter 
handhaven met een groter pakkans, betere en intensievere voorlichting, zeker nu nieuwe regels van 
kracht worden. Daarnaast zouden Milieuzones een fors deel van een stad moeten omvatten. Het is niet 
de bedoeling dat chauffeurs omrijden als er een controle acties plaats vindt. Het is de bedoeling dat 
ondernemers schone vrachtwagens kopen en de oude gesloopt worden. Een milieuzone is alleen maar 
effectief als hij onvermijdelijk wordt en aanpassing van het vrachtwagenpark afdwingt..
Tenslotte pleiten wij ervoor om zo spoedig mogelijk de zones ook van toepassing te verklaren voor 
bestelbusjes. De minister heeft beloofd dat volgend jaar de registratie bij de RDW op orde is. De 
voorbereidingen kunnen natuurlijk nu al van start gaan, zodat in 2010 nog kan worden begonnen met 
de invoering. Nederland moet in juni 2011 overal voldoen aan de Europese normen voor fijnstof. Er is 
dus haast geboden.

Den Haag Tilburg Utrecht Eindhoven Breda Den Bosch Rotterdam gemiddelde

81,5 % 79,8% 79,3% 78,4% 71,4% 86,1% 72,6% 77,5%

[tabel uitslag alle steden]

[grafiek uitslag alle steden]
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voor die tijd alsnog worden vervangen door een 
schoner exemplaar. De uiteindelijke naleving van 
de nieuwe regels is dus hopelijk beter dan wat 
voortkomt uit onze extrapolatie. 

Opvallend is wel dat ook in 2010 de meeste 
vrachtwagens die zich illegaal in de milieuzone 
bevinden, daar in 2009 ook al niet mochten zijn. 
De nieuwe regels leiden dus niet tot heel veel 
extra uitsluitingen. Een aanscherping van de 
controle zou effectiever zijn dan een aanscher
ping van de regels. Dit betekent overigens niet 
dat er geen of slechts een gering milieuvoordeel 
zit in die nieuwe criteria. Ook Euro II vracht
wagens met een halfopen retrofit roetfilter zijn 
verre van schoon. Daar moeten we van af en de 
nieuwe criteria gaan daarbij helpen. Een Euro II 
vrachtwagen, met of zonder filter, stoot immers 
altijd nog twee keer meer NOx uit dan een Euro 
IV. Aangezien de meest hardnekkige knelpun
ten in de luchtkwaliteit de NO2belasting is, zal 
een goed uitgevoerde en strenge handhaving 
van de nieuwe regels zeker een zinvolle bijdrage 
leveren.

Zoals met elk verbod, staat of valt de effectivi
teit bij de handhaving. Dat was vorig jaar zo, dat 
bleek nu en dat zal in 2010 niet anders zijn. Wij 
hebben in dit onderzoek ook gekeken naar de 
manier waarop gemeenten dat aanpakken. De 
verschillen in aanpak en de forse verschillen in 
de uitslag zijn vast geen toeval. Een milieuzone 
werkt niet vanzelf. Het vergt permanente aan
dacht. Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten 
van het automatisch scannen van alle vrachtwa
gens die de Amsterdamse milieuzone binnen rij
den. Het lijkt in elk geval te werken. Dit systeem 
is wellicht niet even bruikbaar voor elke stad, 
maar de pakkans moet wel omhoog, zoveel is 
duidelijk. 

Den Haag is voor ons een positieve verassing 
gebleken. De Haagse zone is de jongste in het 
rijtje, maar scoort als een van de besten. Den 
Bosch doet het nog iets beter. In beide zones 
hadden wij niet eerder zelf gecontroleerd. De 
achterblijvers zijn Breda en Rotterdam. Beide 
steden deden het vorig jaar ook al slecht en 
helaas is er weinig verbeterd. Dat is jammer, 
want andere steden zijn daar wel in geslaagd. 
Zelfs als de handhaving op korte termijn flink 
wordt opgevoerd zal het nog enige tijd duren 
voordat dit effect heeft. Vervoerders moeten 
immers anders gaan plannen en/of van vracht
wagen wisselen. In die zin zijn het verloren jaren, 
als dat proces nu nog serieus op gang moet 

komen. Het uiteindelijke doel van een milieu
zone, namelijk het geforceerd versneld vernieu
wen van het vrachtwagenpark, moet worden 
afgedwongen. Zeker nu de verkoop van nieuwe 
vrachtwagens fors is ingezakt. Zonder die extra 
stimulans werkt het niet. 

In het jaar 2010 worden de criteria strenger. 
Maar in de verwachtingen zoals die geformu
leerd zijn aan het begin van het project, ging het 
ministerie van VROM er vanuit dat per 2010 de 
naleving op 90 procent zou zitten. Dat gaat dus 
niet lukken. We halen het nu al niet, terwijl de 
oude soepele regels nog gelden. Dat het streven 
van die 90 procent niet is gehaald, is natuurlijk 
jammer. Maar die 90 procent is wel verwerkt in 
allerlei andere prognoses en modellen. Als de 
uitstoot van het vrachtwagenpark vele malen 
hoger is dan wordt aangenomen, omdat het een 
groter aandeel oude en vuile voertuigen bevat, 
komen de verwachtingen natuurlijk niet uit. De 
voorspellingen van modellen en beleidseffecten 
zullen veel positiever zijn dan de werkelijkheid 
aangeeft. Aangezien Nederland niet de neiging 
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heeft om meer te doen voor de luchtkwaliteit 
dan strikt noodzakelijk (en zelfs dat niet), is het 
dus zaak om minimaal het voorgenomen beleid 
effectief te laten zijn.   

Onze aanbevelingen naar aanleiding van onze 
bevindingen zijn dezelfde als vorig jaar: beter 
handhaven met een grotere pakkans en betere 
en intensievere voorlichting, zeker nu nieuwe 
regels van kracht worden. Daarnaast zouden 
milieuzones een fors deel van een stad moeten 
omvatten. Het is niet de bedoeling dat chauf
feurs omrijden als er een controleactie plaats
vindt. Het is de bedoeling dat ondernemers 
schone vrachtwagens kopen en dat de oude 
gesloopt worden. Een milieuzone is alleen effec
tief als hij onvermijdelijk wordt en aanpassing 
van het vrachtwagenpark afdwingt.

Tenslotte pleiten wij ervoor om zo spoedig 
mogelijk de zones ook van toepassing te verkla
ren op bestelbusjes. Omdat de Euronormen voor 
voertuigen eisen stellen aan de NOxuitstoot, 
maar de luchtkwaliteitseisen gelden voor NO2, 
is een tussencategorie busjes ontstaan dat welis
waar minder NOx uitstoot, maar wel méér NO2. 
De nieuwste busjes hebben ook een lagere 
NO2emissie. Als in een milieuzone voor bestel
busjes de hele oude busjes worden vervangen 
door iets minder oude, kan de NO2uitstoot in 
theorie iets stijgen. De emissie van fijnstof zou 
hoe dan ook flink gaan dalen. De gezondheid 
van de bewoners van die gebieden is dus wel 
gebaat bij een milieuzone voor bestelbusjes.

De minister heeft beloofd dat volgend jaar de 
registratie bij de RDW op orde is. De voorbe
reidingen kunnen natuurlijk nu al van start gaan, 
zodat in 2010 nog kan worden begonnen met de 
invoering. Nederland moet in juni 2011 overal 
voldoen aan de Europese normen voor fijnstof. 
Er is dus haast geboden.
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Links voor verdere informatie

Eerder rapport van Milieudefensie over milieuzones: 
http://www.milieudefensie.nl/verkeer/publicaties/rapporten/Rapport_Milieuzones.pdf 
 
Expertisecentrum milieuzones: 
http://www.milieuzones.nl/ 
 
Effectstudie één jaar milieuzones, door DHV:  
http://www.milieuzones.nl/documents/kl2008107226aeindrapporteffectstudiemilieuzonesvracht
verkeer.pdf 
 
Informatie over milieuzones in andere Europese landen: 
http://www.lowemissionzones.eu/ 
 
Veronderstelde emissies van vrachtauto’s in milieuzones ten behoeve van modellen:  
http://www.vrom.nl/Docs/Milieu/Toelichting%20emissiefactoren%20milieuzone%20voor%20
vrachtauto%20versie%20290409.pdf
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Bezoekadres

Postadres

Telefoon
E-Mail

Website

Stadsbouwhuis 
Langegracht 72 
Postbus 9100 
2300 PC Leiden 
071-5165200 
sleutel@leiden.nl 
www.leiden.nl/gemeente 

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden 

Datum 17 augustus 2009 Contactpersoon A. Hogedoorn 
Ons kenmerk Doorkiesnummer 071-5165864 

Onderwerp Informatieavond milieuzone voor vrachtverkeer 

Beste Leidse ondernemer, 

Op 14 juli 2009 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het ontwerp-
verkeersbesluit “Milieuzone Leiden” vastgesteld. De milieuzone omvat het gebied binnen de 
singels en het oostelijk deel van de Morsweg. Hieronder treft u een kaartje aan. 

Uw bedrijf ligt binnen dit gebied, de milieuzone voor vrachtverkeer zou gevolgen voor uw 
bedrijfsvoering of die van uw leveranciers kunnen hebben. De gemeente organiseert in 
samenwerking met de Kamer van Koophandel Den Haag, kantoor Leiden een 
informatieavond. 

Tijdens deze avond zullen wij u informeren over het fenomeen milieuzone voor vrachtverkeer 
en zal een ondernemer zijn ervaringen met een milieuzone voor vrachtverkeer met u delen. 
Vanzelfsprekend kunt u uw vragen stellen. 
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Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands
Postbus 19199
1000 GD Amsterdam
servicelijn: 020 6262 620

service@milieudefensie.nl
www.milieudefensie.nl

Met het oplossen en voorkomen 
van milieuproblemen is een wereld 
te winnen. Voor onszelf en toekom
stige generaties. Milieudefensie is 
een beweging van mensen die zich 
hiervoor inzet: lokaal, landelijk én 
wereldwijd als lid van Friends of the 
Earth International. 


