
Inspraak van de vijf bewonersorganisaties, Vereniging Dorpsbelang Hees, Wijkvereniging 
Ons Waterkwartier, Wijkraad Neerbosch-Oost, Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch,  
en Weurt+ ten behoeve van de bespreking van “Meetplan en monitoring Luchtkwaliteit 
Nijmegen-west op 8 september 2021. 

Geachte leden van de Raad.  

Mijn naam is Hans Sprangers, lid van Wijkvereniging ons Waterkwartier.  Ik spreek hier 
namens vijf bewonersorganisaties uit Hees, Waterkwartier, Neerbosch-Oost, Kinderdorp 
Neerbosch en Weurt. 

Graag wil ik hier onze brief over het meetplan luchtkwaliteit toelichten. 

1. Dit meetplan is verre van compleet! We willen eerst weten wát de bedrijven uitstoten! Maar 
dat overzicht komt pas in september. Hoe kun je een meetplan maken als je nog niet weet 
wat je moet meten? We meten wel benzeen, maar hoe zit het met andere, ons nog 
onbekende stoffen. Zie de norm-overschrijdende uitstoot bij APN.  
Wij vinden het meetplan pas compleet als duidelijk is wat alle bedrijven uitstoten. We 
vragen de raad het meetplan pas te accepteren als alle gevaarlijke stoffen zijn 
meegenomen in het uiteindelijke plan.  
 

2. De Lucht in Nijmegen is helemaal niet schoner en voldoet ook niet aan de Europese regels, 
zoals het College beweert. Er is maar op een beperkt aantal plekken Stikstof en Fijn stof 
gemeten tot 2018. En we weten nu dat er een veel te hoge uitstoot is van gevaarlijke stoffen. 
Bovendien is ook het verkeer op de S100 sterk toegenomen, nog afgezien van de uitstoot van 
fijn stof en roet door scheepvaart. 
Wij pleiten dan ook voor meer fijnstof-meetpunten, betere roetmetingen, een extra RIVM-
meetstation langs de Energieweg, en betere geurmetingen (ook weer op basis van de 
inventarisatie van bedrijfsemissies). Wat betreft dat RIVM meetstation: de gemeente heeft 
beloofd bij RIVM een aanvraag voor een extra meetpunt in te dienen. Maar de RIVM wist nog 
van niets, zo bleek uit navraag!! 
 

3. Dit meetplan voldoet niet aan de moties luchtkwaliteit. Wij, de bewoners van de wijken in 
West maken ons nog steeds ernstig zorgen en voelen ons niet gehoord. Het college verschuilt 
zich achter het Schone Lucht Akkoord, maar vergeet de bewoners en komt alleen maar op 
voor de bedrijven.  
Dit meetplan is daarom nog lang niet af. We missen duidelijke ambities, bijbehorende 
maatregelen en een tijdsgebonden stappenplan. We vragen de raad dan ook om niet 
akkoord te gaan met dit meetplan en er bij het college op aan te dringen zich te houden 
aan de uitvoering van de moties.  

 

 


