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Aanscherping van de regels inzake 
industriële emissies 

Aan de orde is het tweeminutendebat Aanscherping van 
de regels inzake industriële emissies (33118, nr. 207). 

De voorzitter: 
Aan de orde is het tweeminutendebat Aanscherping van 
de regels inzake industriële emissies. Ik heet opnieuw wel- 
kom de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 
die ik nog ken uit een vorig leven, toen we allebei in Maas- 
tricht zaten, zij in de gemeenteraad en ik in Provinciale 
Staten. Vandaar dat wij het zo-even hadden over het 
Maastrichts praten; ik vind het altijd fijn om dat in de ple- 
naire zaal te kunnen doen. 

Ik heet ook de woordvoerders van de zijde van de Kamer 
welkom. Tevens heet ik de mensen die het debat volgen 
welkom. Als eerste geef ik het woord aan de heer Van Raan 
van de fractie van de Partij voor de Dieren, die toevallig 
vandaag ook jarig is, waarmee ik hem van harte feliciteer. 
Het woord is aan de jarige heer Van Raan. 

De heer Van Raan (PvdD): 

Voorzitter. Ik merk dat mijn microfoon het niet doet. 

De voorzitter: 
Excuus. Ik geef u opnieuw het woord. 

De heer Van Raan (PvdD): 

Voorzitter. Ik zie dit toch als een vorm van obstructie, die 
mij in ieder geval niet verbaast. Maar alle gekheid op een 
stokje. Ik wil eerst mijn dank uitspreken voor het uitvoeren 
van de motie van mevrouw Leijten van de SP en mij voor 
het meten van de CO2-uitstoot van biomassa. Dat wordt nu 

gemeten. Dat is het goede nieuws. Het tragische nieuws is 
dat die meting in 2019 door het CBS 19 megaton betrof. 
Dat is 19 megaton uitstoot van CO2, welke administratief 

niet meetelt volgens de afspraken, maar die het klimaat 
natuurlijk wel beïnvloedt. Ik dien daar zo nog een motie 
over in. 

Voorzitter. Ik heb twee moties. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het nieuwe kabinet 35 miljard uittrekt 
voor het klimaat- en transitiefonds; 

overwegende dat er belastinggeld verspild wordt als de 
uitstoot niet afneemt; 

constaterende dat de huidige nationale CO2-heffing alleen 

van toepassing is op een deel van de industrie en alleen op 
de zogenoemde vermijdbare emissies; 

overwegende dat deze regering een gelijk speelveld ook 
belangrijk vindt; 

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijk- 
heden voor het invoeren van een in de praktijk vlakke uni- 
forme CO2-heffing die van toepassing kan zijn op de volle- 

dige uitstoot van alle typen broeikasgassen in alle economi- 
sche sectoren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Van Raan. 

Zij krijgt nr. 212 (33118). 

De heer Van Raan (PvdD): 

Dan de tweede motie. Die motie gaat over de gemeten 
CO2-uitstoot van biomassa: 10% van de totale uitstoot, meer 

dan de vijf grootste uitstoters van Nederland. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat in 2020 door het gebruik van biogrond- 
stoffen in totaal 19 megaton CO2 werd uitgestoten, aldus 

het CBS; 

constaterende dat het voor het klimaat niets uitmaakt dat 
deze uitstoot administratief niet meetelt; 

verzoekt de regering deze uitstoot voortaan mee te laten 
tellen bij de reductiedoelstelling van het kabinet, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Van Raan en Bec- 
kerman. 

Zij krijgt nr. 213 (33118). 

De heer Van Raan (PvdD): 

Dat was 'm, voorzitter. Ik heb u nu al vergeven voor uw 
gedrag bij de inleiding. Dank u wel. 

De voorzitter: 
Dank u wel, meneer Van Raan. Het is prettig om te weten 
dat u mij vergeven hebt. Dan geef ik als volgende het woord 
aan de heer Haverkort. Hij spreekt namens de fractie van 
de VVD. 
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De heer Haverkort (VVD): 

De VVD maakt in deze termijn geen gebruik van haar 
spreekrecht. 

De voorzitter: 
Dat is heel goed, want dan lopen we weer enkele minuten 
in. Dan geef ik als volgende het woord aan mevrouw Bec- 
kerman. Zij spreekt namens de fractie van de Socialistische 
Partij. 

Mevrouw Beckerman (SP): 

Dank u wel, voorzitter. Bij mij doet de microfoon het 
gewoon; het is dus blijkbaar iets persoonlijks. Maar toch 
de felicitaties voor de heer Van Raan. Wij sluiten ons ook 
aan bij de woorden van de heer Van Raan. Wat wij nu zien 
gebeuren, is dat er goede stappen worden gezet, maar dat 
regels van toepassing zijn op een deel van de industrie. We 
zien ook dat bijvoorbeeld het Schone Lucht Akkoord van 
toepassing is op een deel van het land. Daarmee zien we 
eigenlijk twee dingen gebeuren: een ongelijkheid, want in 
de ene gemeente heb je er wel recht op en in een andere 
gemeente niet, en het is minder effectief. We zijn blij dat 
de motie-Leijten/Van Raan wordt uitgevoerd, maar er is 
meer nodig. Ik heb daarom één motie. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de maatregelen op het gebied van indu- 
striële emissies naar de lucht aangescherpt gaan worden 
ten behoeve van het Schone Lucht Akkoord; 

constaterende dat inwoners rondom Tata Steel een fors 
hogere kans op kanker hebben; 

overwegende dat de aanscherping van maatregelen niet 
voor Tata Steel gaat gelden; 

verzoekt de regering deze aanscherping van de maatregelen 
voor industriële emissies ook van toepassing te laten zijn 
op Tata Steel, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door de leden Beckerman en Van 
Raan. 

Zij krijgt nr. 214 (33118). 

Mevrouw Beckerman (SP): 

Dank u wel. 

De voorzitter: 
Dank u wel, mevrouw Beckerman. Dan geef ik als laatste 
het woord aan mevrouw Van der Plas van de BoerBurger- 

Beweging voor haar twee minuten. Ik zie dat haar bijdrage 
wederom is uitgedraaid op groen papier. 

Mevrouw Van der Plas (BBB): 

Ja, wij zijn supergroen als BBB. Ik had hier laatst een debat 
en toen hadden we het over industriële emissies. Ik heb 
toen een motie ingediend om in kaart te brengen welke 
industrieën nu precies wat uitstoten. Die motie is verwor- 
pen, onder meer omdat die werd ontraden door de minister- 
president. Hij zei dat het staand beleid is en dat al die 
emissies al worden gemeten. Dat is gewoon klinkklare 
nonsens; dat is helemaal niet waar. De coalitie is daarin 
meegegaan en dacht: het is staand beleid, dus dat hoeven 
we niet te doen. Maar wat schetste ieders verbazing? Een 
dag later stond heel groot in de krant dat Tata Steel veel 
meer schadelijke stoffen uitstoot dan dat ze zelf registreren. 
Ik heb dat zelfs nog aangegeven: ze mogen het zelf registre- 
ren. Is dat wenselijk? Weten we wel waar we mee bezig zijn 
in dit land? We gooien overal maatregelen op en vervolgens 
wordt er gezegd: we weten best wel wat ze uitstoten. Maar 
dat is gewoon totaal niet waar. Dus als we nu toch aan 
recyclen zijn, recycle ik mijn motie. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er met enige regelmaat rapporten of 
nieuwsberichten naar buiten komen waaruit blijkt dat de 
hoogte van de emissies die industriële bedrijven uitstoten 
niet overeenkomt met wat zij opgeven; 

overwegende dat er onvoldoende capaciteit bij de omge- 
vingsdiensten is om dit te controleren; 

overwegende dat de tegenstelling tussen opgegeven uit- 
stoot en daadwerkelijke uitstoot vaak zeer groot is; 

overwegende dat beleid effectiever en eerlijker is als de 
werkelijke uitstoot van alle industrie in beeld is; 

verzoekt het kabinet om een plan van aanpak te ontwikkelen 
om de daadwerkelijke emissies van industriële bedrijven 
in beeld te krijgen, en daar de Kamer voor de zomer over 
te informeren; 

voorts gaan wij verder met het verspreiden van gezond 
verstand in de Tweede Kamer, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: 
Deze motie is voorgesteld door het lid Van der Plas. 

Zij krijgt nr. 215 (33118). 

Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Ik zie dat er nog een 
vraag is van de heer Van Raan. 
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De heer Van Raan (PvdD): 

Nee, voorzitter, het is geen vraag, het is een mededeling, 
namelijk dat vanaf heden de tweede motie die ik indiende, 
de motie die ging over het laten meetellen van de CO2-uit- 

stoot van biomassa bij de reductiedoelstelling (33118, nr. 
213) medeondertekend is door mevrouw Beckerman. 

De voorzitter: 
Dat zal genoteerd worden. 

Ik heb begrepen dat de staatssecretaris vijf minuten nodig 
heeft. Dat betekent dat we tot 12.33 uur schorsen, om dan 
verder te gaan met de beantwoording door de staatssecre- 
taris. 

De vergadering wordt van 12.28 uur tot 12.35 uur geschorst. 

De voorzitter: 
Goed. De staatssecretaris is klaar met de appreciatie van 
de moties, dus ik geef het woord aan de staatssecretaris. 

Staatssecretaris Heijnen: 

Dank u wel, voorzitter. Ik ga in één keer achter het goede 
spreekgestoelte staan, dus dat scheelt alweer. 

We hebben vandaag het tweeminutendebat over het Wijzi- 
gingsbesluit industriële emissies. Ik dank uw Kamer voor 
de moties en de inbreng, ook in het debat met mijn voor- 
ganger. Voor ik reageer op de moties, zou ik allereerst graag 
willen zeggen dat ik er enorm naar uitkijk om de komende 
jaren samen met uw Kamer stappen te zetten op het thema 
waarover we het vandaag hebben. Achter de vaak techni- 
sche termen die wij hier gebruiken, zoals emissiegrenswaar- 
den, minimalisatieverplichtingen en industriële emissies, 
schuilt iets dat letterlijk van levensbelang is voor ons alle- 
maal, namelijk schone lucht. In Nederland gaan mensen 
gemiddeld negen maanden eerder dood door luchtvervui- 
ling. Een op de vijf Nederlandse kinderen met astma heeft 
dat gekregen als gevolg van vervuilde lucht. Dat moet echt 
beter. Iedereen heeft recht op schone lucht. 

In het Schone Lucht Akkoord hebben mijn voorgangers met 
gemeenten en provincies afgesproken te gaan voor 50% 
gezondheidswinst door schonere lucht in 2030. Dat betekent 
dat mensen daardoor langer en gezonder zullen leven. Daar 
wil ik volop werk van maken. 

Vandaag hebben wij het over de sectorindustrie. Die draagt 
voor 10% bij aan de negatieve effecten op de gezondheid 
door vervuilde lucht. Met gemeenten en provincies wil ik 
werken aan het terugdringen van de uitstoot van de indu- 
strie. Dit wijzigingsbesluit draagt daar ook aan bij door 
kleine- en middelgrote biomassacentrales, die bijvoorbeeld 
in woonwijken draaien om het zwembadwater warm te 
stoken, aan strengere eisen te laten voldoen. Eerder deze 
week werd bekend dat de Omgevingswet later in werking 
zal treden. Zoals u weet, is dit wijzigingsbesluit onderdeel 
van de Omgevingswet. Dat betekent dat het wijzigingsbe- 
sluit ook niet meer per 1 juli zal ingaan. 

Uw Kamer heeft een aantal moties ingediend. Daar wil ik 
graag verder op ingaan. Allereerst de motie op stuk nr. 212 

van de heer Van Raan, die ik van harte feliciteer met zijn 
verjaardag. Ik zou die motie graag willen doorgeleiden naar 
de minister voor Klimaat en Energie, de heer Jetten, want 
dit is een onderwerp voor deze minister. De motie betreft 
beleid om CO2 te reduceren. Aangezien klimaatbeleid onder 

de verantwoordelijkheid valt van mijn collega, zal ik die 
motie graag naar hem doorgeleiden. 

De voorzitter: 
Dat leidt tot een vraag of een verzoek van de heer Van Raan. 

De heer Van Raan (PvdD): 

Ik snap dat die motie wordt doorgeleid. Ik zou dan willen 
verzoeken om daar ook de staatssecretaris van Financiën 
bij te betrekken. De heffingen over CO2-beleid vallen 

eigenlijk onder zijn domein. Als de appreciatie voor de 
stemmingen kan komen, zou dat fijn zijn. 

De voorzitter: 
Het is vandaag donderdag en de stemmingen zijn komende 
dinsdag. Redt de staatssecretaris het om de appreciatie van 
die andere bewindslieden vóór dinsdag te krijgen, of bete- 
kent dit dat die motie moet worden aangehouden? 

Staatssecretaris Heijnen: 

Ik zou willen vragen om de motie voor de zekerheid aan te 
houden. Maar we kijken wat we kunnen doen. Hetzelfde 
geldt in feite voor de tweede motie die meneer Van Raan 
heeft ingediend ... O, pardon. 

De voorzitter: 
Even terug naar de motie op stuk nr. 212. De heer Van Raan 
geeft non-verbaal aan dat de motie wordt aangehouden. 

Op verzoek van de heer Van Raan stel ik voor zijn motie 
(33118, nr. 212) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Staatssecretaris Heijnen: 

Hetzelfde geldt voor de motie van de heer Van Raan op stuk 
nr. 213, die verzoekt om de uitstoot van de biomassacentrale 
in het vervolg mee te nemen. Dat is ook een onderwerp 
voor de minister voor Klimaat en Energie. Ik zou die motie 
dus ook graag naar minister Jetten doorgeleiden. 

De voorzitter: 
Ik zie de heer Van Raan begrijpend knikken. Daaruit leid ik 
af dat ook deze motie is aangehouden. De heer van Raan 
knikt instemmend. 

Op verzoek van de heer Van Raan stel ik voor zijn motie 
(33118, nr. 213) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter: 
De staatssecretaris gaat naar de motie op stuk nr. 214. 
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Staatssecretaris Heijnen: 

Ja, voorzitter. Die is van mevrouw Beckerman en gaat over 
de maatregelen van het Schone Lucht Akkoord. Het gaat 
erom dat die ook van toepassing moeten zijn op Tata. Ik 
zou het oordeel daarover graag aan de Kamer willen laten. 
In het Schone Lucht Akkoord neem ik samen met medeo- 
verheden maatregelen om de uitstoot van de industrie te 
reduceren. Dat geldt dus ook voor Tata. We willen bijvoor- 
beeld scherper vergunnen door het bevoegd gezag. De 
onderhavige aanscherping zal ook gelden voor Tata wan- 
neer dat bedrijf de activiteiten uitvoert waar deze regels 
betrekking op hebben. 

De voorzitter: 
De motie op stuk nr. 214 krijgt oordeel Kamer. Dan de motie 
op stuk nr. 215. 

Staatssecretaris Heijnen: 

Dat was een motie van mevrouw Van der Plas met het 
verzoek om een plan van aanpak om daadwerkelijke emis- 
sies in beeld te brengen. Ik begrijp het verzoek van mevrouw 
Van der Plas. Ook het RIVM heeft onlangs in een rapport in 
het kader van Tata Steel aandacht gevraagd voor het in 
beeld brengen van emissies bij bedrijven. Dat wordt nu 
uitgezocht in samenwerking met het RIVM. De uitkomsten 
van die analyse zou ik graag willen gebruiken om ver- 
volgstappen te bepalen. Dat komt binnen een halfjaar. 
Daarom zou ik willen verzoeken om deze motie aan te 
houden. 

De voorzitter: 
Het verzoek aan mevrouw Van der Plas is om de motie aan 
te houden. 

Mevrouw Van der Plas (BBB): 

Dan zou ik eigenlijk wel willen weten wat dat precies 
inhoudt, want het is altijd maar uitstel en uitstel. Het wordt 
almaar naar achteren geschoven. Ondertussen geven we 
tientallen miljarden uit aan beleid in het nieuwe regeerak- 
koord. Dus ik zou wel eerst willen weten wat dat dan precies 
inhoudt en of dat dan ook in lijn is met deze motie. 

Staatssecretaris Heijnen: 

Het is belangrijk om te weten wat er aan de hand is om ook 
goed te kunnen meten. Wij zien dat er in sommige gevallen 
heel veel verschillen zitten tussen wat bedrijven zelf meten, 
in het geval van Tata, en wat het RIVM constateert. Ook het 
RIVM zelf snapt niet goed hoe het verschil dusdanig groot 
kan zijn. Dus het is van belang om de partijen met elkaar 
het gesprek aan te laten gaan om te onderzoeken hoe groot 
die verschillen nou echt zijn. Ik zou dat soort dingen graag 
eerst in beeld willen hebben en compleet willen hebben 
voordat we mogelijk verdere stappen nemen. Als dat nodig 
is, dan moeten we dat zeker niet nalaten overigens. 

De voorzitter: 
Ik wil het debat niet opnieuw gaan doen. Ik wil van mevrouw 
Van der Plas weten of ze haar motie aanhoudt of niet. 

Mevrouw Van der Plas (BBB): 

Nee. 

De voorzitter: 
De motie wordt in stemming gebracht. Dat betekent dat zij 
daarmee ontraden is. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter: 
Ik dank de staatssecretaris, de Kamerleden en de mensen 
die dit debat gevolgd hebben. Wij zouden aansluitend 
doorgaan met het tweeminutendebat over het spoor, maar 
ik heb begrepen dat er eerst nog stemmingen tussendoor 
komen. Na de schorsing gaan we verder met de stemmin- 
gen. 

De vergadering wordt van 12.42 uur tot 12.47 uur geschorst. 

Voorzitter: Bergkamp 
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