Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
t.a.v. woordvoerders voor de stikstofproblematiek

Amersfoort, 13 december 2019
Betreft: Algemeen Overleg Stikstofproblematiek – Inbreng GGD GHOR Nederland en
Longfonds

Geachte mevrouw/ meneer,
Op woensdag 18 december a.s. debatteert u over de stikstofproblematiek. GGD GHOR Nederland en
het Longfonds willen u graag het volgende voorleggen.
De stikstofproblematiek gaat over het effect van de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden op
natuurgebieden en hoe de emissies te verminderen en de natuur te herstellen. Echter, niet alleen de
natuur lijdt onder een teveel aan stikstof. Ook de gezondheid van mensen wordt erdoor geraakt.
Ammoniak en stikstofoxiden zorgen ook voor luchtvervuiling en daarmee voor veel
gezondheidsschade. Ammoniak draagt bij aan de fijnstofconcentratie en wordt door de veeteelt
veroorzaakt. Stikstofoxiden worden door verkeer en industrie uitgestoten.
Beide stoffen dragen eraan bij dat de lucht die we inademen bijna overal in Nederland ongezond is.
Daar kun je doodziek van worden. Elk jaar overlijden in ons land 12.000 mensen vroegtijdig door vieze
lucht. Luchtvervuiling veroorzaakt en verergert longziekten als astma en COPD. Ook hart- en
vaatziekten, longkanker, vroeggeboorten en een lager geboortegewicht worden veroorzaakt door
luchtvervuiling. Het vermoeden dat luchtvervuiling ook dementie en diabetes kan veroorzaken groeit.
Recent bleek uit onderzoek van de Lancet Planetary Health dat bij 1 op de 5 kinderen met astma in
Nederland het ontstaan van de ziekte is gerelateerd aan de concentratie stikstofdioxide. Meer dan 20
procent van het aantal nieuwe gevallen van chronische bronchitis bij volwassenen ontstaat door
fijnstof PM2,5.
Kortom de schade aan de natuur en gezondheid is groot. De winst die we kunnen boeken door het
nemen van maatregelen is dat daarmee ook! Als we erin slagen om de stikstofuitstoot adequaat
omlaag te brengen vaart niet alleen de natuur daar wel bij, maar is dat ook goed voor onze
gezondheid.
Als we denken vanuit winst voor natuur en gezondheid dan is het logisch dat Nederland kiest voor
structurele oplossingen. Een generieke aanpak valt dan veelal te verkiezen boven een
gebiedsgerichte aanpak. Dan is het evident dat het kabinet de uitstoot van alle bronnen van vervuiling
omlaag moet brengen en de grootste vervuilers als eerste moet aanpakken, waarbij gezocht wordt
naar permanente verbetering. Dan ligt het voor de hand dat er een aanpak komt waarin natuur-,
luchtkwaliteit- en klimaatbeleid elkaar versterken. En dat ruimte voor luchtkwaliteit en natuur, die wordt
gewonnen door het nemen van maatregelen, niet meteen wordt opgevuld door vervuilende projecten.
Binnenkort wordt het Schone Lucht Akkoord gesloten tussen de landelijke overheid en provincies en
gemeenten. Het zou verstandig zijn als het kabinet een duidelijke link legt tussen de maatregelen die
in het kader van het SLA genomen worden en degene die nodig zijn voor het oplossen van de
stikstofproblematiek.
Wij vragen u daarom om bij minister Schouten te pleiten voor een aanpak van de
stikstofproblematiek waarbij niet alleen oog is voor natuurherstel, maar nadrukkelijk ook voor
gezondheidswinst en maatregelen te treffen die voor beide opgaven een permanente oplossing
bieden.

Contactpersoon
Voor toelichting en vragen, kunt u contact opnemen met Christine Strous, senior adviseur Gezonde
Lucht bij het Longfonds, christinestrous@longfonds.nl, (06) 51 49 21 74.
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