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Actieplan Verontreiniging naar nul
Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul.

Verontreiniging schaadt onze gezondheid en ons milieu. Het is de
belangrijkste milieugerelateerde oorzaak van mentale en fysieke
gezondheidsproblemen en voortijdig overlijden, met name bij kinderen,
mensen met bepaalde medische aandoeningen en ouderen.

Verontreiniging is ook een van de belangrijkste oorzaken van het verlies
aan biodiversiteit, waardoor ecosystemen minder goed in staat zijn te
zorgen voor bijvoorbeeld koolstofvastlegging en lucht- en waterzuivering.

De argumenten voor de EU om het voortouw te nemen in de wereldwijde
strijd tegen verontreiniging, of het gaat om de volksgezondheid, het milieu,
of morele en sociaaleconomische argumenten, zijn nu sterker dan ooit.

Op 12 mei 2021 heeft de Europese Commissie het EU-actieplan
Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul (en bijlagen), een
belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal, goedgekeurd. U kunt
meer informatie vinden over en worden betrokken bij de uitvoering van het
actieplan via het platform voor belanghebbenden inzake verontreiniging
naar nul. 

Doelstellingen
Volgens de nulverontreigingsvisie voor 2050 moet lucht-, water- en bodemverontreiniging worden
teruggedrongen tot niveaus die niet langer als schadelijk voor de gezondheid en de natuurlijke
ecosystemen worden beschouwd en waarbij de grenzen van onze planeet in acht worden genomen,
zodat een gifvrij milieu tot stand wordt gebracht.

Dit wordt omgezet in belangrijke doelstellingen voor 2030 om de verontreiniging aan de bron sneller
terug te dringen. Deze doelstellingen omvatten onder meer:

verbetering van de luchtkwaliteit om het aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van
luchtverontreiniging met 55 % terug te dringen;

verbetering van de waterkwaliteit door afval, plastic zwerfvuil op zee (met 50 %) en
microplastics die in het milieu terechtkomen (met 30 %) te verminderen;

verbetering van de bodemkwaliteit door het verlies van nutriënten te verminderen en het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen met 50 % terug te dringen;

ervoor zorgen dat in 25 % minder ecosystemen in de EU luchtverontreiniging een bedreiging
voor de biodiversiteit is;

ervoor zorgen dat 30 % minder mensen chronisch hinder van verkeerslawaai ondervinden, en 

de afvalproductie aanzienlijk verminderen en stedelijk restafval met 50 % terugdringen.

Het actieplan heeft tot doel leiderschap van de EU op groen, digitaal en economisch gebied te
versterken en tegelijkertijd een gezonder, sociaal rechtvaardiger Europa en planeet tot stand te
brengen. Het biedt een kompas voor het opnemen van verontreinigingspreventie in alle relevante
EU-beleidsmaatregelen, voor versnelde uitvoering van de EU-wetgeving ter zake, en voor het
opsporen van mogelijke lacunes.

Acties
In de Europese Green Deal werden kernacties aangekondigd om de verontreiniging tot nul terug te
dringen.

Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen:om de burgers en het milieu beter
te beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen.

Actieplan Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul: om er beter in te slagen
verontreiniging te voorkomen, bestrijden, monitoren en rapporteren.

Herziening van de maatregelen om verontreiniging door grote industriële installaties
aan te pakken: om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met het beleid
inzake klimaat, energie en circulaire economie.

Tijdlijn
Eerdere en toekomstige acties om de verontreiniging tot nul terug te dringen

Beleidsterreinen
Lucht: EU-maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de luchtverontreiniging te
verminderen.

Chemische stoffen: EU-maatregelen om ervoor te zorgen dat chemische stoffen veilig zijn,
zowel voor de gezondheid als voor het milieu.

Circulaire economie: de transitie van de EU naar een circulaire economie met de nadruk op
groene groei.

Industriële emissies: EU-maatregelen om de industrie duurzamer te maken en industriële
emissies terug te dringen.

Het mariene milieu en kustgebieden: EU-maatregelen om de kusten, zeeën en oceanen van
Europa te beschermen.

Natuur en biodiversiteit: EU-maatregelen op het gebied van milieubehoud en -bescherming.

Lawaai: EU-maatregelen om de geluidshinder te verminderen.

Kunststoffen: EU-maatregelen op het gebied van productie van en verontreiniging door
kunststoffen, om bij te dragen tot een circulaire economie.

Bodem en grond: EU-maatregelen voor een duurzaam gebruik van bodem en grond.

Water: EU-maatregelen op het gebied van waterkwesties, om de watervoorraden te
beschermen.
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Mededeling over het EU-actieplan: “Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul”, en
bijlagen

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Digitale oplossingen om
milieuverontreiniging tot nul terug te dringen

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Een kader voor monitoring en prognose
voor de ambitie om de verontreiniging tot nul terug te dringen

Factsheet over het actieplan Verontreiniging naar nul: “2050: een gezonde planeet voor
iedereen”

Uitgebreid samenvattend verslag - resultaten van de openbare raadpleging over het actieplan
Verontreiniging naar nul

Feitelijk samenvattend verslag van de resultaten van de openbare raadpleging

Stappenplan voor het actieplan Verontreiniging naar nul

Factsheet - verontreiniging beëindigen

Eerste vergadering van het platform voor belanghebbenden inzake
verontreiniging naar nul

Zie het openingsevenement van het platform voor belanghebbenden inzake
verontreiniging naar nul

16 december 2021

Uiterste datum voor de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

Zie Aanvullende inlichtingen
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Lancering van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor
het platform voor belanghebbenden inzake verontreiniging naar nul

Zie de oproep
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News

NEWS ANNOUNCEMENT | 18 OKTOBER 2022

EU pledging initiatives and their role in the zero
pollution ambition
As part of a new study for the Zero Pollution Stakeholder Platform,
recommendations to the EU pledging initiatives suggest improving their link
to zero pollution dimensions to ensure the better implementation of the Zero
Pollution Action Plan.

NEWS ANNOUNCEMENT | 18 OKTOBER 2022

CoR call for best practice: Local Zero Pollution
Solutions
Does your region or city have a specific project that targets the Zero
Pollution Ambition under the European Green Deal? Share your projects!

NEWS ARTICLE | 17 AUGUSTUS 2022

New Guide for EU Funding Programmes for the
environment
Find all information on EU funding programmes for the 2021-2027 period in
the new Vademecum on green funding

NEWS ARTICLE | 10 AUGUSTUS 2022

New pesticide rules to help achieve zero pollution
targets
In June, the Commission adopted proposals to reduce the use and risk of
chemical pesticides by 50% by 2030. These are flagship legislative
proposals to follow the Biodiversity and Farm to Fork Strategies, and will
help ensure the resilience and security of food supply.
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