
Berichten
home ▸  nieuws ▸  pers ▸  berichten ▸  milieudefensie wint kort geding voor gezonde lucht

Milieudefensie wint kort geding voor gezonde lucht

Amsterdam - 7 september 2017 – De Haagse rechtbank deed vanmorgen uitspraak in het

Kort Geding voor gezonde lucht van Milieudefensie tegen de Nederlandse Staat.

Milieudefensie werd volledig in het gelijk gesteld. Dit betekent dat de overheid alles in het

werk moet stellen om op zo kort mogelijke termijn overal in Nederland aan de Europese

luchtkwaliteitswet te voldoen.

Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit Milieudefensie reageert enthousiast: “Dit is

een regelrechte doorbraak voor gezonde lucht! We zijn blij dat de rechter de Staat dwingt om de

gezondheid van de burgers beter te beschermen. De luchtvervuiling in Nederland moet nu echt

aangepakt worden zodat minder mensen door luchtvervuiling ziek worden of doodgaan. Ook

voor de miljoen longpatiënten in Nederland is dit zeer hoopvol nieuws.”

VonnisVonnis

De rechter bepaalde in het vonnis onder andere dat de Staat binnen 2 weken een plan moet

maken om “voorspelbaar en aantoonbaar” overal aan de Europese grenswaarden te voldoen.

Ook verbiedt de rechter dat er nog maatregelen genomen worden die leiden tot nieuwe
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overschrijdingen van de wet. “Dit is een prachtuitspraak!” reageert advocaat Phon van den

Biesen. “Het gebeurt zelden dat je eisen zo volledig worden overgenomen door een rechter.

Maar het werd ook wel hoog tijd.”

Bodemprocedure: het recht op gezondheidBodemprocedure: het recht op gezondheid

Voor Milieudefensie is de kwestie hiermee overigens nog lang niet opgelost. Uit talloze studies

blijkt dat de Europese grenswaarden de gezondheid onvoldoende beschermen. De

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert dan ook veel strengere advieswaarden dan de

Europese normen en Milieudefensie eist dat de Nederlandse Staat deze waarden gaat naleven.

Die eisen zijn onderdeel van de zogenaamde bodemprocedure die Milieudefensie al eerder

aanspande. In deze bodemprocedure bepleit Milieudefensie dat de staat het mensenrecht op

gezondheid schendt vanwege de falende aanpak van de luchtkwaliteit. Op 14 november

behandelt de rechtbank deze eisen tijdens de bodemprocedure.

Lees het volledige vonnis

Persvoorlichting

De afdeling persvoorlichting van Milieudefensie behandelt alleen vragen van journalisten.

Voor algemene zaken kun je terecht bij onze servicelijn. Persvoorlichting is bereikbaar via

persvoorlichting@milieudefensie.nl of telefonisch op 020 - 5507 333. Buiten

kantooruren hoor je op het antwoordapparaat het telefoonnummer van de dienstdoende

persvoorlichter. 
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Hoe maken we van ons land dat op veel te grote voet leeft een duurzaam

land? Een land dat eerlijk deelt met de rest van de wereld en met de

generaties na ons, en waar het leven ook dan nog goed is? L e e s  v e r d e r. . .L e e s  v e r d e r. . .
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Telefoon: 020 6262 620 (ma-do 9.30-16.30)

Email: service@milieudefensie.nl

Netwerk en partners

Milieudefensie is onderdeel van Friends of the Earth International
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