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› Het NSL is het samenwerkingsprogramma van het Rijk en 
decentrale overheden (v.a. 2009) dat gericht is op het overal in NL 
voldoen aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) 
en fijnstof (PM10 en PM2.5). Het voldoen aan deze grenswaarden 
biedt een minimaal beschermingsniveau. 

› Jaarlijks brengt het RIVM een monitoringsrapportage uit.
› Gedurende de looptijd van het NSL is de luchtkwaliteit in NL 

aanzienlijk is verbeterd. De concentraties NO2 en PM10 waaraan 
de bevolking gemiddeld genomen wordt blootgesteld zijn sinds 
2010 structureel gedaald. De prognoses laten zien dat deze daling 
zich, als gevolg van lokaal, nationaal en internationaal beleid, 
doorzet in de toekomst.

Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL)
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› Overal in Nederland wordt aan de grenswaarden voor NO2 en 
PM2.5 voldaan. De verwachting is dat Nederland aan deze 
grenswaarden zal blijven voldoen, zoals de prognoses voor 2030 
laten zien.

› Voor PM10 geldt dat in 2021 overal in Nederland wordt voldaan 
aan de PM10 jaarnorm. De etmaalnorm voor PM10 wordt in enkele 
gebieden met intensieve veehouderij lokaal nog overschreden.

NSL Monitoringsrapportage 2022
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› De WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit zijn in september 2021 
aangescherpt omdat onderzoek aantoont dat er ook bij lagere 
concentraties negatieve gezondheidseffecten optreden. 

› Deze waarden zijn nu niet in Nederlandse wetgeving opgenomen.
› De nieuwe WHO-advieswaarden zijn een extra stimulans om door 

te gaan met al het werk om de lucht schoner te maken. 
› 2030 komt echter te snel om de WHO-advieswaarden al overal in 

NL te halen. Het kabinet kiest er daarom voor om stapsgewijs toe 
te werken naar WHO-advieswaarden.

WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit
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Het Schone Lucht Akkoord
Het Schone luchtakkoord (SLA, 
2020) is een akkoord tussen Rijk, 
alle provincies en een groot aantal 
gemeenten (thans 94).
Doel van het akkoord is om de 
luchtkwaliteit in NL permanent te 
verbeteren. Samen streven de 
deelnemende partijen naar een 
gezondheidswinst van 50 % in 2030 
ten opzichte van 2016.
In alle sectoren zijn overheden in 
samenspraak met bedrijven en 
burgers gestart met initiatieven en 
acties voor schonere lucht.
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› In de Uitvoeringsagenda staat welke maatregelen, pilots en 
activiteiten de deelnemers uitvoeren om de afspraken in praktijk te 
brengen. Het gaat om een verdere uitwerking van de afspraken uit 
het SLA.

› Daarnaast stellen provincies en gemeenten hun eigen decentrale 
uitvoeringsplannen vast. Daarin nemen ze de relevante afspraken 
uit het SLA op en geven ze aan welke aanvullende maatregelen ze 
nemen. 

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord (I)
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› Wat weten we over luchtkwaliteit en gezondheid, wat weten we 
niet en wat kunnen we doen om die hiaten te dichten? Daar staat 
de kennisagenda van het Schone Lucht Akkoord voor.

› Inzet o.a. gericht op meer kennisopbouw over emissie en 
effecten van ultrafijn stof (UFP).

› Over emissies en effecten van UFP is onvoldoende bekend. Voor 
normering en bepalen van effectieve maatregelen is het 
noodzakelijk dat kennis over bronnen, hoeveelheden en effecten 
van UFP worden vergroot.

Kennisagenda Schone Lucht Akkoord 
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› IenW heeft het RIVM om advies gevraagd met betrekking tot een 
strategie voor het meten, modelleren en monitoren van UFP met 
als doel om de kennisbasis te vergroten, over zowel de 
concentraties in NL als de bronnen.

› In het RIVM-advies wordt ingegaan op hoe het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit ingericht kan worden om dat doel na te streven, 
onder andere welk type apparatuur er ingezet kan worden en op 
welke locaties die geplaatst zou kunnen worden.

› In navolging van het advies gaat IenW het RIVM opdracht geven 
om UFP-metingen toe te voegen aan het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit.

Structureel meten en monitoren UFP in NL
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› De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord biedt financiële 
steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en 
gezondheidswinst.

› Aan de provincie Limburg is een rijkssubsidie toegekend voor het 
meten van UFP in Limburg. Nadere toelichting door Xavier Maurier.

Rijkssubsidie voor UFP-metingen in Limburg
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