
 
 
Van: [Gemeente Arnhem] 
Verzonden: Friday, December 13, 2019 1:44 PM 
Aan: [Stichting Arnhems Peil] 
Onderwerp: Inhoudelijke reactie op de verzoeken van d.d. 24 november, 27 november en 5 
december 
 
Geachte Stichting Arnhems Peil, beste Jeroen en Marloes, 
 
Uw drie verzoeken van d.d.24 november 2019, 27 november en 5 december hebben wij in goede 
orde ontvangen. Het college van B&W van Arnhem juicht het toe dat inwoners zelf aan de slag gaan 
met het meten van de luchtkwaliteit. Hiermee wordt het bewustzijn omtrent onze leefomgeving 
verhoogd en gaan inwoners ook nadenken over de impact die hun eigen handelen heeft op de 
luchtkwaliteit. Uw subsidieaanvraag is, om redenen die u duidelijk zijn, afgewezen. Zoals u weet 
paste het niet binnen de doelstellingen van de regeling.  
 
De gemeente is momenteel in samenwerking met stakeholders als het RIVM, de Arnhemse 
Luchtwachters, de Gelderse Natuur en Milieu Federatie, de GGD en de Radboud Universiteit een 
burgermeetnet aan het opzetten. De basis voor dit meetnet ligt bij de uitvoering van het 
amendement "Meten is weten"  van de Arnhemse Raad en is bedoeld als instrument voor 
bewustwording en inzicht in de luchtkwaliteit in heel Arnhem. De uitrol van dit meetnet zal in het 
eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden. Ik wil u bij deze uitnodigen om hierbij aan te sluiten. 

U verzoekt tevens om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren aan de schoorsteen van de 
biomassacentrale. Het college van Arnhem heeft geen reden om te twijfelen aan de integriteit van de 
Provincie Gelderland (bevoegd gezag) en de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Naar onze 
mening wordt er onafhankelijk gemeten, namelijk door de meetdienst van de ODRA. Deze dienst 
houdt ons op de hoogte van eventuele overschrijdingen van de vergunningvoorschriften. We hebben 
vertrouwen in de betrouwbaarheid van het onderzoek dat het team Metingen & Advies van de ODRA 
onlangs heeft uitgevoerd. We vinden het belangrijk dat er betere filters komen en hebben dit 
kenbaar gemaakt bij de Provincie en het Rijk. Ook hebben we onze zorg over de luchtkwaliteit in 
Arnhem aan deze partijen overgebracht.   

De gezondheid van de inwoners van Arnhem gaat mij ook aan het hart. Daarom houden wij korte 
lijnen van overleg met de Veiligheidsregio Midden-Gelderland over gemeten concentraties en 
gezondheidseffecten.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Cathelijne Bouwkamp 
Wethouder Klimaat en Energie 
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