
 
Aan: cathelijne.bouwkamp@arnhem.nl 

CC: raadsleden@arnhems.nl 

Onderwerp: Metingen i.v.m. zeer hoge fijnstofwaarden in de Arnhemse lucht 

Datum: 24 november 2019 

 

 

Beste mevrouw Bouwkamp, beste Cathelijne,  

 

Er is ons verzocht contact met u op te nemen omdat u verantwoordelijk bent voor het realiseren van 

fijnstofmetingen in Arnhem. Wij hebben afgelopen week een subsidie-aanvraag Burgerkracht ingediend om 

de fijnstofmeters te financieren voor het Luchtdata Project.  

 

Wij hebben op dit moment 200 burgers klaarstaan die bereid zijn om zelf de fijnstofmeters in elkaar te zetten 

en thuis op te hangen. Als de subsidie wordt toegekend dan kunnen wij komende week starten met het project 

en dan hebben wij deze uiterlijk 31 januari afgerond. Dat wil zeggen dat er binnen 2 maanden 200 

fijnstofmeters in Arnhem hangen die zowel PM10 als PM2.5 fijnstof meten op elk moment van de dag. De 

data van de meters worden ook gebruikt door het RIVM en zijn in te zien op de volgende websites: 

https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal-v1.5/ 

https://www.luchtmeetnet.nl/ 

https://maps.luftdaten.info/#12/51.9729/5.9553 

Arnhemse inwoners kunnen dan wanneer zij willen kijken op internet hoe het gesteld is met de kwaliteit van 

de lucht.  

 

Zou u aan ons kunnen aangeven wanneer wij het antwoord op onze subsidie-aanvraag kunnen verwachten? 

Wij hebben begrepen dat er 6 weken staan voor de beslisperiode maar wij willen u vragen om niet van al die 

weken gebruik te maken aangezien de biomassacentrale dagelijks aanstaat en de Arnhemmers in zeer 

schadelijke uitstoot leven nu. Het is belangrijk dat hier zo snel mogelijk inzicht en duidelijkheid over komt. 

 

Afgelopen week werd bekend dat door een biomassacentrale in Groningen alle uitstootnormen overtreden 

werden. De gemeente heeft daar een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren nadat een eerste onderzoek niks 

uitwees. Bewoners van Arnhem wonen rondom de biomassacentrale in fijnstofwaarden die boven de schaal 

van de metingen uitschieten. Wij vragen u om een onafhankelijke meting bij de pijp te laten doen. Dit kan dus 

niet worden uitgevoerd door mensen van Veolia, het IPKW, de gemeente, de provincie, energieleveranciers of 

energieconsultants. Wij stellen voor dit door hetzelfde bedrijf te laten doen dat het onderzoek in Oldambt 

heeft uitgevoerd.  

 

Op de volgende pagina’s ziet u de fijnstofmetingen van verschillende dagen november met daarbij de 

windrichting en een eventueel stookalert. Wij maken bovendien foto’s van de schoorsteen zo vaak als we 

kunnen om discussie te voorkomen of de centrale aan staat of niet. 

 

Wij horen graag spoedig goed nieuws van u. Alvast bedankt voor uw reactie. 

 

Vriendelijke groet 

 

Stichting Arnhems Peil 

 

0031 (0) 6 2888 3999 

www.arnhemspeil.nl 
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