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GEMEENTE BOEKEL

Schriftelijke vraag van de fractie DOP

d.d. 21-12-2020
(ex artikel 38 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel)

Onderwerp:

Meting luchtkwaliteit

Toelichting:
Een schone lucht is onderdeel van een gezonde leefomgeving. De DOP stelt een aantal vragen over
de meting van luchtkwaliteit in Boekel.
Vraag/vragen:
1. In het Brabants Dagblad van 17 december staat dat het college twijfelt aan de meetapparatuur en
vindt dat het onderzoek wetenschappelijk verantwoord moet zijn. Is uw standpunt in het artikel correct
weergeven? Zo nee, wat is dan uw mening?
2. Zo ja, waarop baseert het college deze conclusie? Wat is er nodig om dit probleem (lees:
luchtkwaliteit meten) wel op te pakken? Welke middelen zou u hier voor nodig hebben?
3. Enkele omliggende gemeenten gaan wel onderzoek doen, zoals de gemeente Sint Anthonis. Heeft
het college enig idee waarom zij wel vinden dat het verantwoord is? Zo nee, zou u dit willen
achterhalen?
4. Ook hebben wij kunnen lezen dat er in Boekel geen meetpalen komen, terwijl het vanzelfsprekend
is dat meetresultaten van luchtkwaliteit nuttig zijn: meten is weten! Immers, in de gemeente is veel
onrust omtrent de gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving en het is ons gemeenschappelijk
doel het algemeen belang te dienen. Bent u het met het bovenstaande eens? Zo ja, wat wilt u er aan
doen? Zo nee, waarom niet?
5. Wanneer is te verwachten dat er in de gemeente Boekel gemeten gaat worden?
6. Wat zou het college kunnen doen om dit te bespoedigen?

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19-1-2021
Antwoorden per vraag:
1
Het standpunt in het artikel is juist weergegeven.
2
Het college baseert deze conclusie op de resultaten van de metingen in Sint Anthonis. De
meetresultaten blijken incompleet en zijn daarnaast niet wetenschappelijk verantwoord.
3
Op dit moment in Sint Anthonis de enige gemeente die op deze manier metingen doet. Zij zijn gestart
als proef om te kijken of ze zelf betrouwbare meetresultaten kunnen genereren. Dit is tot op heden
nog niet gelukt. Wij blijven het project in Sint Anthonis volgen. Wanneer hier resultaten uit komen die
voor Boekel relevant en toepasbaar zijn zullen we hier naar kijken.
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4
Meten van luchtkwaliteit is belangrijk in het kader van gezondheid en kwaliteit van leefomgeving.
Echter kunnen metingen alleen helpen als ze kwalitatief juiste resultaten opleveren. Om deze reden
zouden we graag een RIVM-meetunit in onze regio willen.
5+6
Het college ondertekent een brief (in het kader van het Schone Lucht Akkoord) die vanuit de regio
Noordoost-Brabant naar het ministerie gestuurd wordt. In deze brief verzoeken we het ministerie om
een RIVM meetunit in de regio te krijgen. Het is nog niet bekend wanneer het ministerie hier op
reageert.

