
Milieuzonering 
Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid 

Utrecht, 22 augustus 2012 

Het probleem 
In Utrecht sterven dagelijks gemiddeld twee inwoners door luchtvervuiling1. Bovendien veroor-
zaakt luchtvervuiling veel gezondheidsklachten. Het grootste deel van de luchtvervuiling is af-
komstig van het autoverkeer. Veruit de meeste autobewegingen komen van personenauto’s, en 
daarvan weer vormt het woon-werkverkeer van mensen die in Utrecht werken het merendeel2. 
Veel luchtverontreiniging wordt ook de stad in gebracht door vracht- en bestelauto’s. Weliswaar 
zijn er veel minder vracht- dan personenauto’s, maar ze stoten per auto aanzienlijk meer fijn 
stof uit, vooral als ze nog veel moeten optrekken en afremmen, zoals in filerijden. Verder is er 
nog een merkbare bijdrage van mensen die in de stad wonen en buiten de stad werken, vooral 
als ze voor het werk eerst nog de kinderen met de auto naar school brengen. Het aantal auto-
mobilisten dat naar de stad komt om te winkelen is klein. Hoewel brommers en scooters op ben-
zine per gereden kilometer veel vieze lucht uitstoten is ook hun bijdrage klein, en wel omdat het 
er niet veel zijn. 
 
De gezondheidsschade is vooral het gevolg van ultrafijn stof, geproduceerd door verbrandings-
motoren3. Om de gezondheidsschade en het aantal doden omlaag te brengen moet de lucht 
schoner worden. Het al of niet voldoen aan de Europese normen is daarbij nauwelijks een afwe-
ging, en wel omdat er geen norm bestaat voor ultrafijn stof. 

De oplossing 
Om de lucht schoner te maken moet dus de uitstoot door het verkeer omlaag. Dat kan bereikt 
worden door met schonere auto’s te rijden of minder met de auto te rijden. Schonere auto’s 
dringen slechts langzaam door in het Nederlandse wagenpark, en bovendien produceren ook 
die schonere auto’s, zelfs elektrische4, nog steeds veel ultrafijn stof5. Daarom is de hoofdroute 
naar een gezonder leefklimaat voor de Utrechtse burger gelegen in een reductie van het auto-
                                                
1 Dit getal volgt uit de gegevens in het RIVM  rapport uit 2005: Trends in the environmental burden of 
disease in the Netherlands 1980 – 2020,  AB Knol, BAM Staatsen. Later gaven onderzoekers de 
voorkeur aan een uitspraak als “elke dag verliest Utrecht gemiddeld 20 levensjaren door luchtvervuiling” 
(Zie bijvoorbeeld de presentatie van B. Brunekreef, op 23 mei 2012, voor de Adviesgroep, 
http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/images/Downloads/ 
Presentatie%20Bert%20Brunekreef%20Lucht%20Utrecht%2023052012.pdf), maar beide uitspraken 
beschrijven netto dezelfde gezondheidsschade.  
2 VRI tellingen 
3 Roetconferentie: http://www.dcmr.nl/nl/adviesenbeleid/lucht/nationaleconferentie/index.html 
4 Onderzoek KLM: http://www.arbeidshygiene.nl/~uploads/text/file/DME%20NVvA%20Antoinette.pdf 
5 Roetfilters op dieselmotoren reduceren wellicht fijn stof wel en ultrafijn stof niet 
(http://www.amt.nl/Nieuws/Roetfilters-niet-goed-voor-ultrafijnstof.htm) . Benzinemotoren met directe 
inspuiting hebben een hoge ultrafijnstofuitstoot (http://www.mobimix.be/inhoud/2012/3/2/2974). 
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verkeer, en in het bijzonder van het woon-werkverkeer door automobilisten die naar Utrecht ko-
men om er te werken. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: als er minder auto’s de stad in 
willen tijdens de ochtendspits dan kunnen de overblijvende auto’s, en in het bijzonder de vracht-
auto’s, sneller doorrijden, zodat de extra uitstoot door het filerijden sterk afneemt. 

Milieuzonering 
Doel van een milieuzonering: minder verkeer en bewustwording 
In Utrecht is een milieuzone ingevoerd om vuile vrachtwagens te vervangen door schone6. Vol-
gens een studie van Goudappel Coffeng7 heeft deze milieuzonering de lucht in Utrecht slechts 
enkele honderdsten van een μg/m3 schoner gemaakt (hoewel het college spreekt van een ‘sig-
nificante bijdrage’8). Natuurlijk is elke vermindering van vervuiling welkom, maar milieuzonering 
is niet bepaald effectief in het directe effect, dat wil zeggen voor zover deze maatregel leidt tot 
het vervangen van vervuilende door schonere vrachtauto’s. Eenzelfde conclusie zal ongetwijfeld 
getrokken gaan worden nadat milieuzonering ook voor bestel- en personenauto’s is ingevoerd, 
indien deze maatregel niet gepaard is gegaan aan een verkleining van de stroom auto’s. 
 
Toch denkt de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid dat het nuttig kan zijn een milieuzone 
voor personenauto’s in te voeren. Het primaire doel moet daarbij zijn te bewerkstelligen dat 
mensen besluiten niet meer met een vervuilende auto naar de stad te forensen, en dan kiezen 
voor een andere modaliteit, zoals OV of fiets; dus niet voor een minder vervuilende auto. Zeker 
niet moet gestimuleerd worden dat mensen een vuile auto inruilen voor een schone. Het beleid 
moet erop gericht zijn dat mensen die voor hun werk vaak naar Utrecht komen het aantrekkelijk 
gaan vinden om per OV of fiets te gaan reizen, bijvoorbeeld vanaf een P+R ver van de stad9. 
 
Indien een milieuzonering zodanig wordt vormgegeven dat ook inwoners van Utrecht erdoor 
worden geraakt, dan zou een slooppremie kunnen worden overwogen, maar dan niet in een 
vorm die stimuleert een nieuwere auto te kopen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden bereikt 
door de slooppremie uit te keren in de vorm van een OV vergoeding (zoals NS/GVU bonnen). In 
plaats van een slooppremie zou ook een eenmalige ontheffing voor eigenaren van een benzine-
auto die in de milieuzone wonen kunnen worden overwogen. Door de milieuzone op deze ma-
nier vorm te geven wordt het autogebruik door forensen de stad in, en mogelijk ook door bewo-
ners van de stad, geremd. 
 
De Adviesgroep ziet nog een ander doel van een milieuzone voor personenauto’s, te weten het 
vergroten van het bewustzijn dat de situatie ernstig is en dat maatregelen niet kunnen uitblijven. 
Wellicht ontstaat daarmee draagvlak voor deze en voor andere maatregelen. De Adviesgroep 
denkt dat dit doel van een milieuzone veel sterker wordt gediend door aansluiting te zoeken bij 
het Duitse systeem van milieuvignetten10, dan door auto’s te weren louter op basis van leeftijd 

                                                
6 Het volgende citaat uit http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=203566 laat zien dat de milieuzone niet 
bedoeld is om vrachtverkeer te verminderen: nieuwe vrachtauto's en dieselvrachtauto's met bepaalde 
roetfilters zijn welkom in de milieuzone. 
7 Rapport Landelijke effectstudie milieuzones vrachtverkeer 2010, kenmerk ANL005/Bkr/0049, dd. 28 
oktober 2010.  
8 Commissiebrief gedateerd 8 juli 2012, onderwerp ‘Stand van zaken milieuzonevrachtverkeer’. 
 
9 In de uitdrukking P+R staat de P bij voorkeur voor Fietsenstalling 
10 http://www.umwelt-plakette.de 
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en brandstofsoort. Voordelen van dat systeem zijn dat het systeem al bestaat en dat het de 
automobilist niet opzadelt met verschillende regelingen in Europa. Voor de Adviesgroep weegt 
het volgende voordeel echter het zwaarst: Door met een vignet te rijden toont de automobilist 
zijn betrokkenheid bij het milieu. Iedereen ziet dat er iets aan de hand is in Utrecht. Dat is veel 
motiverender dan het risico anoniem gescand te worden door een scanauto. Veel belangrijker 
dan de directe effecten zijn dus de indirecte: de rem op het autogebruik, vooral voor forensen 
die buiten Utrecht wonen, en de toename van het bewustzijn en draagvlak. 

Omvang van de milieuzone: ruim 
Om het effect van een milieuzone zo groot mogelijk te maken moet de milieuzone ook zo groot 
mogelijk zijn. De voertuigcategorieën die eronder vallen zijn eigenlijk al vastgesteld: zwaarder 
vrachtverkeer is in landelijke wetgeving en convenanten geregeld; bestelwagens zullen naar het 
zich laat aanzien ook spoedig (medio 2013) daaronder worden gebracht 11. Het Duitse vignet-
systeem definieert de toepassing op personenauto’s12. Utrecht moet dan alleen toegankelijk zijn 
met een groen vignet. 
 
Ook ruimtelijk moet worden gestreefd naar een grote omvang. De Adviesgroep vindt dan ook 
dat de hele stad eronder moet worden gebracht13. 

Draagvlak 
Om enig draagvlak te creëren voor een milieuzonering voor personenauto’s is het belangrijk 
breed uit te dragen dat het verkeer grote gezondheidsschade veroorzaakt. Benadrukt moet wor-
den dat de normen volstrekt ontoereikend zijn. Een overheid die zich achter normen verschuilt 
dient de belangen van het volk niet. De lucht moet gewoon schoner, niet om de normen te halen 
maar voor het welzijn van de burger. 
 
Een milieuzonering voor personenauto’s op basis van milieuvignetten maakt openlijk duidelijk 
dat iets eraan gedaan wordt, en dat het breed gebeurt. Dat zal meer draagvlak geven dan een 
verstolen scanauto die op overtreders jaagt. Door personenauto’s erbij te betrekken maakt de 
overheid ook des te duidelijker dat geen genoegen wordt genomen met halfslachtige maatrege-
len, die tezamen misschien voldoende zijn om aan de normen te voldoen maar die de gezond-
heid van de burger niet dienen. 
 
Om het draagvlak verder te vergroten denkt de Adviesgroep dat het nuttig is ook brommers en 
scooters onder het regiem van milieuzonering te brengen. 

Haalbaarheid 
De invoering van een milieuzone voor personenauto’s zal zeker op verzet vanuit de bewoners 
stuiten. De Adviesgroep benadrukt dat de milieuzone wellicht aanvankelijk zo ingericht kan 
                                                
11 Commissiebrief gedateerd 8 juli 2012, onderwerp ‘Stand van zaken milieuzonevrachtverkeer’. 
12  Om verschillen in regelingen te vermijden is het nodig de Duitse voertuigeisen over te nemen.  
 
 
 
13 In het genoemde convenant (http://www.milieuzones.nl/sites/default/files/Het%20convenant.pdf) is 
afgesproken de zones te beperken tot gebieden met knelpunten. Knelpunten worden daarbij niet in 
verband gebracht met overschrijding van luchtkwaliteitsnormen. Dat is terecht, enerzijds omdat de 
normen de volksgezondheid niet beschermen; anderzijds omdat de gezondheidsschade die een 
vrachtwagen aanricht in een vies gebied even groot is als die in een schoon gebied. 
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worden dat vooral forensen van buiten de stad gestimuleerd worden andere vervoerswijzen te 
kiezen. De maatregel treft dan Utrechtse bewoners minder of niet. Verder voorziet de Advies-
groep vooral tegenwerking vanuit het Rijk. Argumenten om het Rijk mee te krijgen kunnen wor-
den gevonden in (1) de constatering dat de situatie in Utrecht zo ernstig is mede door de nabij-
heid van rijkswegen14; en (2) samenwerking met andere steden in Nederland, in de implemen-
tatie van het Duitse systeem. 
 
Een uitbreiding van de huidige milieuzone voor vrachtverkeer tot een veel groter gebied dan het 
huidige is eenvoudig haalbaar en zal niet op veel bezwaren vanuit het bedrijfsleven mogen stui-
ten15. De milieuzone voor bestelauto’s lift dan op de uitbreiding mee. 

Conclusie 
De Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid adviseert de invoering van een ruime milieuzo-
ne, zowel in de ruimte als qua bereik. Het doel van milieuzonering moet in de eerste plaats zijn 
het terugdringen van het autogebruik. Daarom moeten personenauto’s eronder worden ge-
bracht. Verder mag de invoering van een zonering niet gepaard gaan met maatregelen die de 
overgang naar schonere auto’s stimuleren, maar stimuleringsmaatregelen moeten gericht zijn 
op de overgang naar OV en fiets. Door de zonering aanvankelijk vooral te richten op forensen 
die in Utrecht komen werken is er zicht op draagvlak onder de Utrechtse bevolking. Het terug-
dringen van het forensenverkeer verbetert de doorstroming zodat ook de uitstoot van vrachtwa-
gens vermindert. De Adviesgroep raadt aan aansluiting te zoeken bij het Duitse systeem van 
milieuvignetten, met een groen vignet voor Utrecht. Dat vergroot het draagvlak en draagt bij aan 
de haalbaarheid. Ook maakt het de burger meer bewust van de ernst van het probleem. 
 
Het vergroten van de milieuzone voor vrachtwagens en het invoeren van een zone voor bestel-
wagens zullen weliswaar niet veel effect hebben, maar deze maatregelen zijn zo eenvoudig uit 
te voeren dat de Adviesgroep ze toch aanbeveelt. 
 
Al met al is het directe effect van milieuzonering verwaarloosbaar. De indirecte effecten wegen 
veel zwaarder: automobilisten worden gestimuleerd met OV en fiets te gaan reizen en zonering 
vergroot draagvlak voor milieumaatregelen, vooral als de zonering wordt uitgevoerd via milieu-
vignetten. 
 

                                                
14 Er is toenemend bewijs dat met name geluidsschermen de concentraties op enige afstand van een 
weg juist verhogen. De huidige modellen beschrijven dat effect niet. Utrecht lijdt dus veel meer onder de 
ligging tussen rijkswegen dan de modellen momenteel suggereren. Bv:  R. Baldauf et al., Impacts of 
noise barriers on near-road air quality, Atm. Env. 32,  2008, pp 7502-7507. 
15 In de Commissiebrief gedateerd 8 juli 2012, onderwerp ‘Stand van zaken milieuzonevrachtverkeer’, 
suggereert het college dat aan een uitbreiding van de milieuzone voor vrachtwagens hoge kosten voor 
het bedrijfsleven verbonden zouden zijn. Maar dat is in tegenspraak met de constatering in dezelfde brief 
dat “Metingen laten zien dat eind 2011 86% van het waargenomen vrachtverkeer op grote wegen buiten 
de milieuzone, maar binnen de stadsring, voldoet aan de regels van de milieuzone”. Blijkbaar is het 
bedrijfsleven al vrijwel helemaal klaar voor een uitbreiding van de milieuzone tot het hele gebied binnen 
de stadsring. Om dezelfde reden zal overigens het directe effect van die uitbreiding klein zijn,maar alle 
beetjes helpen waar we te maken hebben met honderden doden per jaar onder de Utrechtse bevolking. 
Ook hier zijn de indirecte effecten belangrijker, vooral voor het creëren van draagvlak: waarom zou een 
personenauto schoon moeten zijn als die vieze vrachtauto’s gewoon mogen blijven rijden? Een 
soortgelijk argument geldt voor scooters en brommers. 
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