Stand van Zaken
en hoe nu verder?
Coert van den Enk
Sinds Q2 2014 hebben zich tot op heden 80 bewoners van
de gemeente Zutphen, Eefde en Warnsveld bij ons gemeld
dat zij 24/7 hinder tot zeer zware hinder ervaren van een
lage bromtoon en/of trilling. Menigeen ervaart dit al sinds
2011 en zitten dus in hun vierde jaar!
Belangengroep Bromtoon Zutphen,
www.bromtoonzutphen.nl
Werkconferentie: 16 oktober 2015

Stand van Zaken
Eerste klachten bromtoon
gasleidingen ZO mogelijke bron

Herhaalde meldingen
bromtoon in Zutphen,
oprichting BBZ, bouw
web site, info artsen

Q4 2011

Q2 2014

Q3 2014

Eerste metingen ODA en vaststelling LFG (68Hz)
Eerste lotgenoten bijeenkomst,
waarbij gemeente, politiek, ODA
en lotgenoten bijeen waren

Eerste onderzoek door
ODRA, lokale pers gezocht,
mogelijke bronnen in
kaart gebracht

Q4 2014

Q4 2014

Tweede onderzoek door
ODRA, gesprekken
met gemeente, bron onderzoek,
marktverkenning mogelijkheden
Microflown uit Arnhem

Q1 2015

Q2 2015

Q4 2015

Eindgesprek gem. Zutphen,
lokale pers, politiek, opzetten
nieuwsbrief en geluidsplan
2015 - 2025 gem. Zutphen,
aankondiging onderzoek GGD en
uitzetten rioolgemalen in Zutphen
Brononderzoek, Initiële voorstel Microflown
afgewezen, aangepast voorstel
ingediend en wacht op reactie gemeente
en gesprekken met Aviko over funding

Mogelijke bron (gas leidingen)
Broninformatie:
Gasunie transportkaart 2015

Mogelijke bronnen
•

5 Gasleidingen, waarvan 3 hoge
druk leidingen

•

Sluizencomplex Eefde

•

3 Windmolens

•

Gemaal Helbergen

•

Zware industrie zoals Arubis en
GMB BioEnergy Zutphen

•

72 zendmasten GSM 900, GSM
1800, LTE en UMTS (mrt. ’15 4G)

•

42 Rioolgemaal pompen

•

9 compressor installaties
supermarkten

•

Spoorlijn

•

Aviko en Campina in
Steenderen (6 km ten zuiden)

•

Gas meet en regelstation in
Achterdrempt (8 km ten zuiden)

Resumerend
•

Medewerking van gemeente, provincie en omgevingsdiensten goedwillend, maar
een zeer TRAGE actie bereidheid en matige communicatie!

•

Situatie bijna niet meer hanteerbaar voor gehinderden en dagelijks meldingen van
noodlijdende situaties!

•

Laagfrequent geluid/trillingen heeft nog steeds geen hoge prioriteit voor gemeenten
en wordt er ondanks het gegeven van langdurige hinder geen budget vrijgemaakt in
het Geluidsplan 2015 - 2025

•

Onbegrip over afhankelijkheid experts en niet aangrijpen van elke mogelijkheid om
meer informatie te verkrijgen, zoals de mogelijkheden van Microflown

•

Belangengroep Bromtoon Zutphen zet vol in op onderzoek door Microflown voor
meer inzicht en meer informatie over mogelijke bron(nen)

Microflown Arnhem

Audiogram Zutphen, Eefde en Warnsveld
•

Voorstel

•

Uitzetten van zes
sensoren in en rondom
de gemeente Zutphen,
Eefde en Warnsveld

•

Uitlijnen t.b.v. exacte
positionering

•

Meetperiode gedurende
36 uur (weekend en
nacht) over het gehele
frequentiegebied van
10 - 400 Hz en real-time
analyse data

•

Aandachtsgebieden
kunnen direct worden
onderzocht

Hoe nu verder?
Indien advies Microflown niet wordt opgevolgd.
Start crowdfundingsactie voor onderzoek door Microflown
Inschakelen lokale politiek, social media en communicatie naar lokale en landelijke pers
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Oktober, November en December 2015

facebook.com/bromtoon

@bromtoon
www.bromtoon.nl

Vragen
Coert van den Enk
Officiële vertegenwoordigers BBZ: Joost Kahmann & Nelleke Riemeijer
Belangengroep Bromtoon Zutphen
bromtoonzutphen@gmail.com
@bromtoon

facebook.com/bromtoon

