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Stand van zaken luchtkwaliteit

Geachte gemeenteraad,
Naar aanleiding van het artikel ‘Buren, de smerigste kilometer van Twente’ in de TC Tubantia, is het
onderwerp luchtkwaliteit in de raad besproken en heeft u een motie aangenomen. Deze motie draagt ons
op om op twee trajecten de luchtkwaliteit te meten, te toetsen aan de grenswaarden en de raad hierover
voor 1 mei 2012 te rapporteren. Door middel van deze memo informeren wij u tussentijds over de stand
van zaken.
Offertes en Advies
Naar aanleiding van de motie zijn offertes opgevraagd bij twee erkende adviesbureaus. Tevens is advies
gevraagd van de GGD. De resultaten hiervan geven aanleiding om de stand van zaken terug te koppelen
aan u.
Uit de offertes en de gesprekken blijkt dat het meten over een periode van enkele maanden slechts een
indicatie van de luchtkwaliteit geeft. De uitkomst is namelijk zeer onderhevig aan klimatologische
omstandigheden. Zaken als windrichting en neerslag, bijvoorbeeld, kunnen grote invloed hebben op het
meetresultaat. De kosten voor dit onderzoek bedragen circa € 30.000,-.
Om een goed beeld te krijgen van de luchtkwaliteit wordt geadviseerd om de concentraties fijn stof en
stikstofdioxiden te meten over een periode van minimaal één jaar. De kosten voor een dergelijk onderzoek
bedragen circa € 85.000,-.
Indien een indicatie van de luchtkwaliteit voldoende is, zou in plaats van het uitvoeren van metingen over
enkele maanden ook kunnen worden gekozen voor het uitvoeren van een quick scan. De kosten van een
quick scan bedragen circa € 4.500,-.
Wij concluderen dat er sprake is van een fors prijsverschil tussen de verschillende opties. Het leek ons
goed u hierover d.m.v. dit memo tussentijds te informeren en u aan te bieden om de opties toe te laten
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lichten door adviesbureau Cauberg-Huygen en de GGD. Dit zou wellicht kunnen in Bijpraten Ruimte van 3
april 2012.
Vooralsnog adviseren wij om te kiezen voor een onderzoek van één jaar (de kosten bedragen circa €
85.000,-). Voordat wordt overgegaan tot definitieve opdrachtverlening, kan worden overwogen om in
eerste instantie een quickscan uit te voeren (de kosten bedragen circa € 4.500,-). Hierover vernemen wij
graag uw reactie.
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