
Dreigen er nu in heel Frankrijk 
dieselrijverboden? 

De Franse media heeft deze week bekend gemaakt dat in het geval van 
luchtvervuilingspieken er ook in het hele departement Drôme rijverboden op grond 
van het Crit’Air vignet uitgesproken kunnen worden. Hiermee kunnen er binnenkort in 
24 departementen grootschalig dieselrijverboden ingevoerd worden, omdat in 
Frankrijk als eerste vignet 5 (oude dieselvoertuigen) wordt geweigerd. De Fransen 
zorgen ervoor dat je in elk geval een vignet moet kopen. Zal Frankrijk straks meer 
milieuzones dan Duitsland hebben? 

De wintermaanden zijn de luchtvervuilingsmaanden: niet omdat er meer schadelijke 
stoffen worden uitgestoten, maar omdat de weersomstandigheden de concentratie van 
schadelijke stoffen versterkt. In veel delen van Frankrijk was dit ook het geval: er traden 
luchtvervuilingspieken in het Noorderdepartement, de Elzas en Loiret op. 

Ook heeft de Europese Commissie een aantal landen op het matje geroepen die al 
een langere tijd de grenswaarden overschrijden. Onder andere werden Duitsland en 
Frankrijk gevraagd om de hoge waarden boven de luchtbeschermingsgrenswaarden 
te rechtvaardigen. Nicolas Hulot, de Franse minister van milieu, heeft daarna steden 
verzocht om sneller aan hun plannen voor schonere lucht te werken en tot eind maart 
2018 concrete maatregelen voor te stellen. Daarom zijn er nu 24 milieuzones in 
Frankrijk en er wordt verwacht dat er nog meer in de nabije toekomst ingevoerd zullen 
worden. 

Rijverboden zijn van de een op de andere dag mogelijk 

Steeds meer departementen voeren het Crit’Air vignet tegen luchtvervuilingspieken in. 
Wanneer in een van deze gebieden de luchtvervuiling door fijnstof, stikstofoxide of 
ozon bijzonder hoog is kunnen verschillende euroklassen met een waarschuwing van 
slechts een dag van tevoren van het verkeer geweigerd worden. 

Het bijzondere aan de nieuwe zones is dat rijverboden in het geval van een extreme 
luchtvervuiling uitgeroepen kunnen worden, maar er vooraf geen duidelijk gebied van 
de zone waarin rijverboden te verwachten zijn bekend is. Het gebied wordt in elk geval 
apart gekozen en is alleen tijdens de duur van de luchtvervuilingspiek geldig! Meer 
informatie op crit-air.fr. 

https://wpyadmin.ne.cision.com/l/jryrilmz/www.crit-air.fr/nc/nl/informatie-over-het-critair-ecovignet/milieuzones-in-frankrijk/dromevalence-zone-zpad.html
https://wpyadmin.ne.cision.com/l/jryrilmz/www.crit-air.fr/nl/informatie-over-het-critair-ecovignet/het-critair-ecovignet/wie-krijgt-welke-critair-kleur.html
https://wpyadmin.ne.cision.com/l/jryrilmz/www.crit-air.fr/nl/informatie-over-het-critair-ecovignet/milieuzones-in-frankrijk/franse-milieuzones.html
https://wpyadmin.ne.cision.com/l/jryrilmz/www.crit-air.fr/nl.html
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