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Kentering in auto
milieubefeid 

en 

J.W. COPIUS PEEREBOOM* 

Ook de bestekken schuiven. Vroeger waren de 
standpunten rond de heilige koe. de auto, 
duidelijk. Het bedrijfsleven en 'rechts' waren 
pro-auto: 'Blij dat ik rij' was hun leuze. De 
milieubeweging en links betoogden bij 
voortduring dat veel auto's schadelijk zijn voor 
het milieu en schaarse ruimte in beslag nemen. 
Jarenlang werd het autogebruik bevorderd en het 
openbaar vervoer gekort; nu wordt de rekening 
gepresenteerd. Filevorming en toenemende 
verzuring zijn een logisch gevolg. Sinds het 
bureau MacKinsey de schade van het 
me-probleem berekende op 700 miljoen per jaar 
is het bedrijfsleven om. 

De milieubeweging voorzag het al jaren geleden. 
Doortrekken van de trends zou volgens haar leiden tot 
abnormaal hoge milieuverontreiniging, geluidhinder 
en onverantwoord ruimtegebruik. De autoloze zonda
gen uit 1973 worden in die kringen met heimwee 
herdacht. Bevordering van het openbam vervoer, het 
steeds aangedragen alternatief voor de auto, werd 
echter steeds minder aantrekkelijk, omdat het publiek 
en masse was overgegaan op zwart rijden en de 
vervoerbedrijven zwaar leunden op Haagse subsidies. 
links en de milieubeweging hebben nu kennelijk geac
cepteerd dat ook in het openbaar vervoer strengere 
controle en hogere efficiëntie noodzakelijk zijn. De 

* De auteur is milieukundige en was 15 jaar voorzitter 
van de landelijke werkgroep milieu D66. 

openbaar-vervoerorganisaties zijn thans bereid effi
ciënter:en meergezamenlijktewerken. Ookdesamen
werking met de spoorwegen is nu bespreekbaar. Het 
heilloze bezuinigen bij de NS lijkt om te slaan in het 
besef dat een verbeterd spoorwegnet een must is voor 
uitgroei van de randstand . 

De harde kern van de autolobby heeft het echter 
moeilijk. De meeste betrokkenen zien nu wel in dat de 
aanleg van steeds meer wegen het fileprobleem nooit 
zal oplossen (tenzij er een zware economische depres
siezou komen). MinisterSmit-Kroes-eens een stut van 
de autolobby- heeft zich ontpopt als een paladijn van 
een beter milieubeleid. Waarschijnlijk was het op
trekken van de maximum snelheid tot 120 km haar 
laatste auto-onvriendelijke daad. 

Gevolgen voor het milieu 

De gevolgen voor het milieu van die maatregel zijn nu 
al zichtbaar: en masse harder rijden en dus meer 
uitstoot van schadelijke gassen. Het is duidelijk dat het 
tot dusver gevoerde, vrij slappe anti-verzuringsbeleid 
de gestelde doelen niet naderbij brengt. Integendeel, 
door het toenemende autogebruik wordtde al bereikte 
emissie-reductie per kilometer weer teniet gedaan. In 
een tussentijdse rapportage heeft minister Nijpels een 
aantal ingrijpende maatregelen voorgesteld teneinde 
in het jaar 2000 een reductie van de uitstoot van 
stikstofoxiden, zwaveldioxide en ammoniak met 60 tot 
80% te bereiken. Na de landbouw (terugdringen van 
de ammoniakuitstoot) wordt nu ook het verkeer fors 



aangevat. Volgens de recente notitie Verkeer en Milieu 
wil de overheid de bijdrage van de auto aan de 
verzuring en aan de fotochemische smog beperken via 
autotechnische eisen, indamming van het autogebruik 
en een beter stedelijk verkeersbeleid. 

In autoland heerst het misverstand dat de auto een 
willige financiële melkkoe is en maar weinig bijdraagt 
aan de milieuvervuiling. Beide gedachten zijn onjuist. 
Het verkeer produceert 70% van de toto Ie uitstoot van 
het zeer giftige koolmonoxide, 55% van de verzurende 
stikstofoxiden en 45% van de koolwaterstoffen, die 
middels de fotochemische smog een flinke bijdrage 
leveren aan de bossterfte. Voorts bevinden zich onder 
deze koolwaterstoffen veel kankerverwekkende stof
fen-zoals het benzeen-die vooral in de deeltjesfractie 
(roet) voorkomen . In tegenstelling tot de algemene 
opinie isdedieselpersonenauto namelijk helemaal niet 
zo schoon. De deeltjesproductie is veertien maal zo 
groot als van een bezineauto. 

De technische eisen aan de auto moeten nodig 
aangescherpt worden; liefst in EGo-verband, maar als 
dat niet kan gaan we door met alleen West-Duitsland 
en Denemarken, aldus Nijpels. Dat is nodig, omdat 
volgens het zogenaamde Luxemburgse akkoord - en 
de daaruit volgende EG richtlijn uit 1987 - alléén voor 
grote auto's de strenge emissie-eisen uit de VS gelden. 
Voor kleine auto's - meer dan de helft van de markt
zijn de eisen maar weinig aangescherpt. De VS-eisen 
zijn zeker niet haalbaar, tenzij men algemeen overgaat 
op het katalysatorsysteem. Nijpels stelt daarom ook 
voor kleine auto's strenge eisen voor, gebaseerd op de 
toepassing van katalysatoren. Ook bij vrachtwagens 
en bestelauto's moet een reductie van respectievelijk 
50 en 70% worden bereikt. 

Ondanks dergelijke strenge eisen zou de beoogde 
reductie in uitstoot van schadelijke gassen helemaal 
teniet gedaan worden door de huidige snelle groei in 
aantal auto's en afgelegde autokilometers . Het auto
gebruik moet daarom fors beperkt worden, aldus 
Nijpels. Volgens de notitie moeten vooral het niet
zakelijk verkeeren de woon-werkverplaatsingen aan
gevat worden. 

Overige maatregelen 

Als maatregelen worden genoemd: verhoging van de 
variabele autokosten, beperking van kosteloos parke
ren in binnensteden, beperking in financiële tege
moetkomingen (aftrekposten, vergoedingen woon
werkverkeer, fiscaletegemoetkoming bij een 'autovan 
de zaak'), bevordering van het openbaar vervoer en 
van het het gebruik van de fiets . De mogelijkheden die 
de ruimtelijke ordening biedt moeten beter worden 

benut, dus stoppen met het bevorderen van wonen op 
grote afstand van het werk en met de bouw van 
verafgelegen satellietsteden. 

In veel stadscentra worden de gezondheidsnormen 
voor luchtverontreinigende stoffen overschreden. Het 
stedelijk beleid inzake verkeer en milieu zal daarom 
moeten worden verbeterd . Soms ressorteren deze be
leidsterreinen niet onder dezelfde wethouder. VROM 
tracht de gemeenten te stimuleren om zogenaamde 
verkeersmilieukaarten te ontwikkelen waarop de ge
bieden met hoge luchtvervuiling duidelijkstaan aange
ge~en. Gemeenten zullen voorts een strenger parkeer
beleid moeten voeren en de routes voor doorgaand 
verkeer duidelijker moeten aangeven; alles gericht op 
een milieuvriendelijker gemeentelijk verkeersbeleid. 

Nijpels hoopt door al die maatregelen het autoge
bruik met 25% te kunnen verminderen. We kunnen 
vooral veel effect verwachten van de beperkingen in de 
fiscale of zakelijke tegemoetkomingen voor autokos
ten en van heffingen. Tot nu toe gold : ieder mag overal 
en op elk tijdstip rijden als hij dat wil. Gezien de 
schaarste van het artikel 'een vlotte reisroute' lijkt het 
logisch, autorijden op overvolle wegen en op spitstij
den zwaarder te belasten door middel van road
pricing en elektronische tolheffing. Deze maatregelen 
zijn hard nodig; de autoforens wordt nu eindelijk 
aangevat. 

Om hetzakelijk verkeer niet onnodig te belemmeren, 
zouden bedrijven veel meer kunnen doen om parkeer
ruimte voor hun werknemers te reserveren of te schep
pen - bijvoorbeeld deelname aan de bouw van 
parkeergarages-en subsidies te geven voor hun eigen 
woon-werk parkeerders. Dit aspect komt echter in de 
notitie onvoldoende aan de orde. Men kan zelfs den
ken aan een verplichting tot de bouw van 
parkeergarages bij grote kantoorcomplexen. Wellicht 
zou op deze wijze het zakelijk autoverkeer relatief 
kunnen worden gespaard. Misschien een aardig detail 
voor wie meent dat de trends uit Californië komen: 
Orange County in Californië krijgt als eerste bij verkie
zingen in juni te maken met een volksinitiatief ter 
beperking van het autoverkeer. Met name zouden bij 
aanvaarding van het voorstel nieuwe bedrijfsvestigin
gen moeten worden getoetst op de vraag hoeveel 
verkeer zij aantrekken. 

Men mag echter niet vergeten dat voor bepaalde 
categorieën-onder andere bejaarden, zieken, gehan
dicapten - autogebruik een belangrijke functie kan 
hebben. Persoonsgebonden ontheffingen en het be
vorderen van lageretaxitarieven zouden hierin kunnen 
voorzien. Wellicht kan het witte auto-plan van de ex
provo Luud Schimmelpenninck voor Amsterdam nog 
eens beter bekeken worden. 
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