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Omschrijving
Draagt het College op om:
Actief Haarlemse inwoners te benaderen om mee te doen aan het 
project "Hollandse luchten", waarbij gezocht wordt naar een zo goed 
mogelijke spreiding van gegadigden over de stad.
Bij ODIJ personele inzet te vragen om metingen te verwerken van 
Haarlemse inwoners.
Financiering voor de meetkastjes te vragen bij de Provincie, die het 
project trekt en die in principe bereid zijn te financieren
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Stand van Zaken/afdoening
Motie 26 draagt het college op aan te haken bij het project Hollandse Luchten van de Provincie om 
luchtkwaliteitsmetingen door inwoners mogelijk te maken. Dit als aanvulling op de wettelijke berekeningen 
en het meetstation van RIVM. Ook bevordert het de betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving. Wel 
is de toegepaste methode met elektronische sensoren nog erg in ontwikkeling.

Aanvang 2019 ziin in Hollandse luchten <https://hollandseluchten.waag.org/> drie pilots met 
burgermetingen gestart rond verschillende thema's (Regio IJmond: invloed Tata steel; Zaanstad Kogerveld 
en Amsterdam- Buiksloterham: invloed verkeer en scheepvaart). De zelfbouwkits voor de metingen en de 
(intensieve) begeleiding door Waag Society werden door de Provincie bekostigd. Voor een vierde pilot in 
Haarlem onder dezelfde condities was geen ruimte.

Stand van Zaken
Er komt in 2021 een vervolg op Hollandse Luchten, en de vraag om een Haarlemse pilot is meermaals 
besproken met de Provincie. Deze kan echter ook nu nog geen uitbreiding naar andere gebieden 
toezeggen. In het 'netwerk' van de bestaande pilots is sprake van erg veel uitval van de meetunits en de 
resultaten zijn onstabiel en onnauwkeurig en moeilijk te duiden. De Provincie staat voor de strategische 
keuze om binnen de beschikbare capaciteit eerst alle prioriteit te leggen bij reparatie, verbetering en 
dóórontwikkeling van het nu opgebouwde meetnet, of toch ook al te beginnen met relevante uitbreiding 
daarvan.
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Alternatieve afwikkeling van de motie
Met deze onzekerheid over ruimte binnen Hollandse Luchten én onzekerheid over te behalen meetkwaliteit 
kiest het college ervoor voorlopig zelf metingen met een andere techniek beschikbaar te maken voor 
vragen en burgerinitiatieven van inwoners. Dit betreft metingen van stikstofdioxide (N02) met zogeheten 
Palmesbuizen. Dit zijn kleine buisjes die N02 absorberen en na 4 weken worden geanalyseerd. Dit wordt 
13x herhaald voor een jaargemiddelde met veel grotere betrouwbaarheid dan (voorlopig) met sensoren 
haalbaar lijkt. Het ophangen, vervangen en analyseren van de buisjes en rapportage en op kaart 
presenteren van de resultaten worden uitgevoerd door de GGD Amsterdam.

Burgerparticipatie
Ook deze methode is zeer geschikt voor burgerparticipatie; ruime ervaring daarmee is opgedaan door 
wijken in Oost (vanaf 2015) en door Welgelegen ( 2017-2019). De metingen geven een goede indicatie of 
aan de normen wordt voldaan, en grote afwijkingen van de wettelijke berekeningen kunnen reden zijn 
voor nader onderzoek. Op die manier kunnen inwoners ze gebruiken in hun besprekingen met de 
gemeente over de leefbaarheid van hun wijk, zoals ook de wijken in Oost en Welgelegen deden.

Laagdrempelig beschikbaar
Het college wil deze aanpak van Oost en Welgelegen nu laagdrempelig beschikbaar maken voor alle wijken 
en buurten en heeft daarom besloten de metingen door de GGD-Amsterdam op kosten van de gemeente 
ter beschikking te stellen in 2021, doorlopend tot in 2022. In totaal kan in deze periode op 60 locaties een 
meting gedurende een jaar plaatsvinden.
De gemeente brengt deze mogelijkheid actief en breed onder de aandacht in een nieuwsbericht en mails 
aan alle wijkraden en gebieden, en faciliteert een informatiebijeenkomst met de GGD Amsterdam over 
meten luchtkwaliteit voor alle belangstellenden in het eerste kwartaal van 2021.

Afdelingsmanager Gatersleben, O. 9-12-2020
12:07:40

________________ ___________ ____ _ —

Bloem, A.M.L.

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H.
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