
Bewonersorganisaties van de 5 wijken rond TPN-West: 

Wijkraad Neerbosch-Oost, Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch, 
Wijkvereniging Ons Waterkwartier, Vereniging Dorpsbelang Hees, Werkgroep 
Weurt + 

 

Aan de gemeenteraad van Nijmegen 

Datum: 30-8-2021 

Onderwerp: bespreking meetplan Luchtkwaliteit Nijmegen-West in de raadsvergadering van 
8 september a.s. 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 8 september a.s. spreekt u over het meetplan Luchtkwaliteit Nijmegen-West dat het 
College op 13 juli jl heeft vastgesteld. 

De vertegenwoordigers van de 5 wijken Waterkwartier, Hees, Neerbosch-Oost, Kinderdorp 
Neerbosch en Weurt zijn betrokken bij de totstandkoming van het meetplan. Samen met een 
extern deskundige hebben we hebben meerdere keren in het overleg met de gemeente 
inbreng geleverd. We hebben onder meer gepleit voor meer meetlocaties voor Stikstof, Fijn 
stof en Roet langs de drukke verkeersaders, langs de Waal en ín de omliggende wijken. Ook 
hebben we gepleit voor monitoring van de uitstoot van Benzeen en andere zogenaamde ZZS 
(Zeer Zorgwekkende Stoffen), en een overzicht van de totale uitstoot door de industrie op het 
bedrijventerrein TPN-West. 

Niet al onze wensen/adviezen zijn gehonoreerd in het plan dat nu voorligt. Anders dan 
vermeld in het plan gaat dit om meer dan twee onderdelen.  Mede gelet op de uitvoering van 
de moties van SP en PvdA willen wij u graag onze kritiek- en aandachtspunten op het 
meetplan voorleggen. 

1. Er komen wel meer meetlocaties voor Stikstof, maar niet voor Fijn stof. Twee extra 
Osiris-meetpunten in het Waalfront en Neerbosch-Oost, noodzakelijk om effecten van 
extra bebouwing en verkeerstromen te kunnen monitoren, die eerder wel in het plan 
stonden, zijn geschrapt. Niveaus voor Fijn stof zouden voornamelijk bovenlokaal 
worden bepaald. Vreemd is dan dat 3 van de 5 huidige meetpunten wel worden 
herplaatst. Als herplaatsing nodig is dan is uitbreiding met 2 locaties op risicovolle 
plekken in onze ogen wel zinvol. We pleiten dus voor uitbreiding van de meetlocaties 
voor Fijn Stof met een 6e en een 7e Osiris. 

2. Metingen Fijn Stof worden gerelateerd aan de resultaten van het LML-station van het 
RIVM aan de Graafseweg. Wij hebben gepleit – door de veranderde verkeersstromen 
- voor een extra LML-station aan de Energieweg, maar het is niet duidelijk of dat er 
überhaupt kan komen. De gemeente heeft toegezegd een aanvraag hiervoor te 
zullen indienen bij het RIVM. We hebben dit nagevraagd bij het RIVM, maar daar is 
men niet bekend is met een dergelijk verzoek uit Nijmegen. 

3. Roetmetingen worden weliswaar 3 maanden uitgevoerd, waarna wordt gekeken of 
voortzetting nodig is, maar de vraag is of die periode lang genoeg is om daarover te 
kunnen besluiten. Volgens deskundigen zou minimaal een jaar nodig zijn om te 
kunnen bepalen of de roetmetingen relevante aanvullende informatie geven over toe- 



of afname van roet. We pleiten ervoor de roetmetingen gedurende minimaal een jaar 
voort te zetten.  

4. Benzeenmetingen worden wel uitgevoerd, maar het overzicht en monitoring van de 
totale uitstoot door de industrie van ZZS en de mogelijke risico’s voor de 
volksgezondheid is nog niet in dit meetplan opgenomen. Een extern bureau is 
ingeschakeld om op basis van de gegevens van de ODRN de inventarisatie begin 
september af te ronden. In onze ogen kan het meetplan pas worden vastgesteld als 
deze analyse gereed is en is aangegeven welke extra metingen of inspanningen 
nodig zijn die nu nog niet in het plan staan. Wij pleiten ervoor het meetplan vast te 
stellen nadat de resultaten van de inventarisatie zijn bestudeerd en adequate 
maatregelen in het plan zijn opgenomen. 

5. Geurmetingen en bepalen van meetlocaties hangen sterk af van de genoemde 
inventarisatie van bedrijfsemissies. Ook de klachtenanalyse is hierbij van belang. De 
kosten van een (cumulatief) geuronderzoek hangen af van het aantal bronnen. Wij 
pleiten ervoor dat eerst de inventarisatie wordt afgewacht zodat duidelijk is waar en 
hoe precies gemeten wordt en wat de kosten daarvoor zijn, voordat het meetplan 
wordt vastgesteld.  

6. Smart Emissions (Burgermetingen). Wij hebben steeds aangegeven dat dit voor de 
bewustwording van burgers mogelijk zinvol kan zijn, maar dat hier voor ons niet de 
prioriteit ligt. Kalibratie en betrouwbaarheid vormen een probleem. Nu is in het plan 
een budget van 40.000 gereserveerd voor burgermetingen. We zouden dit bedrag 
liever inzetten voor de 2 extra Osirismeetpunten voor Fijn Stof.. 

Een belangrijk aandachtspunt is ook of met dit meetplan wordt voldaan aan de uitvoering 
van de moties van SP en PvdA over luchtkwaliteit die door de Raad zijn aangenomen. 
Het plan verwijst weliswaar naar de ambities en maatregelen van het SLA (Schone 
Luchtakkoord), maar de aangenomen moties gaan verder dan het SLA. Zo worden in het 
plan geen ambities geformuleerd om de leefbaarheid verder te verbeteren en ontbreekt 
vooralsnog een tijdgebonden stappenplan (op basis van de meetresultaten) om dit te 
bewerkstelligen. Wij pleiten ervoor dat eerst expliciete ambities worden geformuleerd met 
daaraan gekoppeld een stappenplan en maatregelen gelinkt aan de metingen, voordat 
uw raad kan instemmen met dit plan. 

Wij willen u vragen bij het College erop aan te dringen het plan aan te passen op de 
volgende punten alvorens een besluit te nemen en het meetplan vast te stellen. 

- 2 extra Osiris-meetpunten in plaats van Smart Emission 
- aanvraag indienen bij RIVM voor extra LML-meetstation 
- roetmetingen minstens een jaar uitvoeren en op basis van resultaten deze 

gedurende 10 jaar vervolgen 
- Het nader bepalen van metingen van Benzeen, ZZS, en Geur op basis van de 

inventarisatie van emissies van de bedrijven, voordat het meetplan wordt 
vastgesteld.  

- Het meetplan voorzien van – conform de moties luchtkwaliteit – duidelijke 
ambities en tijdgebonden stappenplan om de luchtkwaliteit en de leefbaarheid 
in Nijmegen West te verbeteren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans Sprangers, namens de bewonersorganisaties van de 5 wijken Neerbosch-Oost, 
Kinderdorp Neerbosch, Waterkwartier, Hees en Weurt+ 


