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Luchtkwaliteitsbeleid
* Gedreven door: grenswaarden (NO2, PM10, PM2,5)
gezondheidseffecten
vragen burgers
* Doelen en maatregelen in:
‐ NSL
‐ Luchtkwaliteitsplannen Nijmegen
‐ Programma Nijmegen‐West/Weurt
‐ Raadsmotie WWGB
Monitoren luchtkwaliteit
* Monitoringstool en Rekentool
* Eigen berekeningen: methode Nijmegen / W&B
Scheepvaart en industrie als expliciete bron toegevoegd

* Meetnet NO2 en PM10

Welke stoffen?
Stikstofdioxide (NO2):
jaargemiddelde norm (2010): 40 µg/m3
Uitstel verleend: voldoen per 1 januari 2015

Fijn stof (PM10):
jaargemiddelde norm PM10: 40 µg/m3
daggemiddelde norm PM10: max 35 dagen > 50µg/m3
Komt overeen met jaargem. PM10 : 32,5 µg/m3

Fijn stof (PM2,5):
jaargemiddelde norm PM2,5: 25 µg/m3 per 1 januari 2015

Normen voor kleinere deeltjes?
Roet
‐
Meer duidelijke relatie met gezondheidseffecten
‐
Directere relatie met uitstoot wegverkeer
Ultrafine Particles (UFP)
In 2015 worden in Nijmegen geen grenswaarden meer overschreden.
Ook onder de grenswaarden gezondheidseffecten mogelijk !

Welke bronnen?
Wegverkeer (scooters)
Scheepvaart
Treinen
Industrie
Houtstook / Open haarden / Barbecues?
Landbouw
??

Belang scheepvaart voor
luchtkwaliteit voor Nijmegen
400 passages per etmaal op de Waal bij Nijmegen
Meetonderzoek RIVM (mei 2006)
 NO2‐bijdrage 4‐5 ug/m3
 Equivalent aan 106.000 mvt/etm
 PM10 geen meetbare bijdrage
 Mogelijk bijstellen emissiefactoren scheepvaart
Berekeningen TNO (december 2010):
 NO2 emissie vergelijkbaar met 140.000 mvt/etm
 PM10 emissie vergelijkbaar met 110.000 mvt/etm
 In 2010 buiten vaarweg Waal geen overschrijdingen
Monitoringsronde 2012
 Prognose overschrijding NO2 voor 2015 op Prins Mauritssingel
 Overschrijding inmiddels verdwenen
Ontwikkelingen:
 Ruimtelijke ontwikkelingen nabij de Waal
 Verwachte toename scheepvaart op de Waal

Ziektelast door luchtverontreiniging

(Uit: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, RIVM 2014)

Ziektelast door PM2,5 in Gelderland (13,8 µg/m³ gemiddeld)
Incidentie chronische bronchitis volwassenen
Aantal dagen met beperkte activiteit per jaar
Aantal verzuimdagen per jaar (werkdagen)
Jaarlijks aantal[ gevallen van longkanker
Jaarlijks aantal kinderen met laag geboortegewicht bij
normale zwangerschapsduur
Jaarlijks aantal gevallen van postneonatale sterfte

Absoluut
820
2400000
520000
160

Percentage
21%
6%
6%
11%

280
1‐2

20%
8%

Daarnaast sterven Gelderlanders 400 dagen eerder als gevolg van
luchtverontreiniging
Gezondheidseffecten zijn in Gelderland vergelijkbaar met passief roken van 10
sigaretten per dag
Jaargemiddelde norm voor PM2,5 = 25 ug/m3

Bron: GGD’en Gelderland, 2016

4 februari 2016
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Rekenen luchtkwaliteit
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Opbouw jaargemiddelde concentratie Energieweg (2008)

45,0
40,0

Concentratie (ug/m3 - jaar)

35,0
30,0

Lokaal: zwaar (1120 mvt/dag)
Lokaal: middelzwaar (960 mvt/dag)
Lokaal: bestelauto (3960 mvt/dag)
Lokaal: auto (15820 mvt/dag)
GCN overige bronnen
GCN overig verkeer
GCN wegverkeer
GCN buitenland
GCN Zeezout en bodemstof

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
NO2

PM10

10

Emissiebronnen van PM10 en NOx in Nijmegen
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Luchtkwaliteit in beeld brengen (rekenen)
Monitoringstool NSL
( = Nationaal Samenwerkinsprogramma Luchtkwaliteit)
in te zien via https://www.nsl‐monitoring.nl/viewer/

‐ Alleen op reken‐/toetspunten op 10 meter
langs wegen
‐ Scheepvaart en industrie alleen via achtergrond
Km weg overschrijding gw jaargem NO2
(=40 ug/m3)
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Luchtkwaliteit in beeld brengen (rekenen)

Eigen berekeningen
methode Nijmegen / W&B
‐ Stadsdekkend beeld
‐ Scheepvaart en industrie als expliciete bron toegevoegd
‐ Aantallen woningen in en oppervlakte van overschrijding
‐ Nu ook roet (EC) mogelijk

Monitoren luchtkwaliteit: meten NO2

Conclusies NO2‐meetnet
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Locaties in overleg met bewoners
Beperkte invloed gemeten van industrieterrein
Sterke invloed van grote wegen en scheepvaart
Nog geen eenduidige invloed van Oversteek
Dalende concentraties, geen gemeten overschrijdingen meer
Meetinspanningen zeker tot en met 2017 (WWGB)
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Monitoren luchtkwaliteit: meten fijn stof (PM10 en PM2,5)
Meetlocaties fijn stof (1 en 2 ook LML)

Gemeten jaargemiddelde PM10 (in ug/m3)

40

2005

35

2006

30

2007

25

2008

20

2009

15

2010

10

2011

5

2012

Gemeten jaargemiddelde PM10 (in ug/m3)

ug/m3

st
ra
at
Lm
lG
ra
af
se
w
eg

Ke
rk

n

eg
En
er
gi
ew

Be
un
in
ge

W
eu
rt

eg

W
in
se
lin
gs
ew

uy
te
rs
tr a
at
R

D
e

ra
af
se
w
eg

0

G

ug/m3

45

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Conclusies uit het PM‐meetnet
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Communicatief zeer waardevol gebleken
Beperkte tot geen invloed van het industrieterrein
Beperkte invloed van drukke wegen (Graafseweg, Energieweg)
Sterk dalende concentraties, ver onder de grenswaarde
Fysieke levensduur huidige Osirissen loopt ten einde
Heroverweging meetinspanningen mede gezien ontwikkelingen (UFP, roet (EC))
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Legenda

DRIP

Doorstroomroute, traject is voorzien van filedetectie en
Dynamische snelheid

A

Trajectdeel doorstroomroute
In- en uitvalsroute met een bufferfunctie
Uitwijkroute calamiteiten

Maatregelen Nijmegen
(i.s.m. Stadsregio Arnhem‐Nijmegen)

Mogelijke aanvulling/ toekomstige doorstroomroute
Mogelijke aanvulling/toekomstige uitwijkroute calamiteiten
DRIP

DRIP

Bluetooth-meetpunt voor meten reistijd
Kruispunt met verkeerslichten

A

Afgerond of in uitvoering:
Nadruk op schoon vervoer en op doorstroming
Niet meer op groenmaatregelen (wel vanuit leefbaarheid)

C
DRIP
DRIP

D

DRIP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E

H

DRIP

Stimuleren fietsgebruik en e‐scooters
Schone Bussen (op groen gas, deels van lokale herkomst)
aardgasvulpunten voor auto’s (CNG), later vrachtverkeer (LNG)
Schoon eigen wagenpark (CNG)
Aardgastaxi’s subsidieregeling
Stadsdistributie
Vervoersmanagementplannen industrie
Maatregelen industrie (o.a. filters NIJG)
Doorstromingsmaatregelen (Oversteek/PMS)
Transferia en P+R
Hoogwaardig OV (HOV: trams of geleide bus)
Schonere varen scheepvaart: walstroom, nageschakelde technieken én LNG.
In aanvraag: CLINSH
Privilegebeleid schone vrachtwagens voor stadscentrum

Financiering:
•
NSL‐gelden
•
ISV‐gelden
•
Projectgelden
•
Interreg IVa en V
•
LIFE

Dynamisch Route Informatie Paneel (DRIP)
Videocamera

B

F

G
DRIP

DRIP

Maatregelen dynamisch verkeersmanagement op de doorstroomroute
situatie na aanleg tweede stadsbrug (2014)

Bron: schonere voertuigen
2 Aardgasvulpunten
Aardgasbussen
Vervoersplannen bedrijven
‐ Stimuleren rijden op CNG en LNG

Eigen wagenpark op aardgas
‐
‐

Huisvuilinzameling deels op CNG
“Wij rijden op uw GFT‐afval”

Openbare oplaadstructuur
‐ In 2016 30 extra oplaadpalen, vervolg in 2017 en 2018

Maatregelen scheepvaart
NSL‐programma Schoner Varen
‐ aanleg van walstroom aan de Waalkade
‐ subsidieregeling voor nageschakelde technieken
(roetfilter of naverbranding)
‐ Pilot mobiele walstroom Kanaalhavens
‐ stimuleren varen op LNG
‐

LNG‐station bij Engie

‐

Interreg V‐ aanvraag

Deelname aan CLINSH (EU onderzoekstraject schone scheepvaart)
Differentiatie van haventarieven (15% korting op havengelden voor
schepen met zgn. Green Award)
Gemeente Nijmegen voor havens ook Green Award
Deelname aan landelijk fonds verduurzaming binnenvaart

Legenda

DRIP

Doorstroomroute, traject is voorzien van filedetectie en
Dynamische snelheid

A

Trajectdeel doorstroomroute
In- en uitvalsroute met een bufferfunctie

DVM-MAATREGELEN OP
DOORSTROOMROUTE

Uitwijkroute calamiteiten
Mogelijke aanvulling/ toekomstige doorstroomroute
Mogelijke aanvulling/toekomstige uitwijkroute calamiteiten
DRIP

DRIP

Dynamisch Route Informatie Paneel (DRIP)
Videocamera

B

Bluetooth-meetpunt voor meten reistijd
Kruispunt met verkeerslichten

A

NSL-subsidie DVM op
doorstroomroute

C
DRIP
DRIP

D

DRIP

E

H

DRIP

F

G
DRIP

DRIP

Maatregelen dynamisch verkeersmanagement op de doorstroomroute
situatie na aanleg tweede stadsbrug (2014)

- Tot. kosten DVM op
doorstroomroute 5,2 milj. €
- NSL-subsidie aanvraag 1,2
miljoen €
- SLIM-aanvraag 1,4 miljoen €
- Cofinanciering 2,6 miljoen €

Concentration (ug/m3)

Warmtenet ‐ lopende studie naar effect op luchtkwaliteit
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Bromfietsen en snorfietsen
In Nijmegen snorfietsbezit verdubbeld in 7 jaar
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Milieu- en gezondheidseffecten
•
•
•
•

Brom-/snorfiets niet de grootste vervuiler in het verkeer
Wel relatief veel fijnstofuitstoot (en ultrafijn stof)
Sommige brom-/snorfietsen stoten meer uit dan vrachtauto’s
Nog relatief weinig aandacht voor maatregelen

Helpen de strengere EU‐normen?
Oude exemplaren vervuilen sterker en gaan lang mee!

Bromfiets

Snorfiets
25

Hoe dit te verbeteren?
1. Kennis vergroten
2. Verscherpen rijksen Europees beleid
3. Bewustzijn vergroten
4. Stimuleren schone
alternatieven
5. Onverplicht fietspad

6. Snorfiets op de rijbaan
7. Milieuzone

Maatregelen houtstook
I&M ziet houtstook vooral als lokaal probleem
Voorlichtingscampagne I&M
Meetvoorstel Houtstook in Nijmegen
‐

Effect E‐filter

Ontwikkeling App voor stoker door ECN iov I&M
‐
‐

Gericht op voorlichting stookomstandigheden en stookgedrag
Mogelijk uitproberen in Nijmegen
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Vooruitblik luchtkwaliteit Nijmegen







Wettelijke grenswaarden lijken te worden gehaald per 2015 (PM10, PM2,5, NO2)
Geen nieuwe grenswaarden te verwachten uit Europa
Einde NSL met FES‐gelden
Einde ISV‐gelden voor uitvoering luchtplan
Bezuinigingen in gemeenteland
Financiën (Nijmegen‐West/Weurt) voor fijn stof meetnet lopen medio 2016 af

 Onder de grenswaarden ook gezondheidseffecten

Nieuwe ontwikkelingen
•
•

•
•

Internationaal onderzoek / publicaties over roet (EC)
Collegeakkoord en Programma gezondheid en luchtkwaliteit

Roetnorm


Burgerparticipatie luchtkwaliteit en verhoging bewustwording gezondheidseffecten



Doel is aanpassing mobiliteitsgedrag (minder automobiliteit) en gewenst
gezondheidseffect (fiets)

Project Smart Emission (Technische ontwikkelingen: sensoren, Big Data)
Nieuwe vragen uit omgeving (WWGB)
 Met name in Nijmegen‐West volgen burgers kritisch de ontwikkelingen rond effecten
van de Oversteek of nieuwe bedrijfsactiviteiten
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Internationaal onderzoek en publicaties Roet (EC)
•
•
•
•
•
•
•

Recent duidelijkheid relatie roet ‐ gezondheidseffecten
Roet is onderdeel van fijn stof
Geen wettelijke normen
In alle concentraties schadelijk voor de gezondheid
WHO adviseert roet op de politieke agenda te zetten
Ontstaat bij onvolwaardige verbranding
Duidelijke relatie met lokale emissies

Bronnen:

Monitoren van roet (berekenen en meten)
Berekenen:
conform methoden PM en NO2
Metingen:
op 2 lokaties LML (mbv MAAP)
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Collegeakkoord: Nijmegen wil gezondere lucht voor inwoners
Passage Nijmeegs coalitieakkoord:
Daarvoor wordt, waar mogelijk, aansluitend op het WHO‐advies een Nijmeegse roetnorm geïntroduceerd.
Onderzocht moet worden hoe deze norm moet worden gedefinieerd, hoe hoog deze norm moet zijn, op
welke locaties hij van toepassing is en welke maatregelen nodig zijn om aan deze norm te voldoen.
Roetnorm: Een reductienorm.
Hiermee realiseren we een bepaalde relatieve afname van de hoeveelheid roet in de tijd. Bijvoorbeeld 30%
minder roet in 2025 dan in 2015. De stoffen stikstofdioxide (NO2) en Fijn stof (PM10, PM2,5) worden daarmee
ook verder teruggebracht.
Programma gezondheid en luchtkwaliteit gestart:
• In 2015 door de Nijmeegse Raad vastgesteld
• Geplande resultaten zijn voorstel voor een roetnorm en maatregelen waar we niet voldoen aan die roetnorm
• We streven naar:





Samenwerking met ondernemers, inwoners, universiteiten, overheden
Meetnet voor o.a. roet, low‐cost
Euregionale samenwerking
Pioniersrol voor Nijmegen

Euregionale samenwerking
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• 4 grote steden (Duisburg, Arnhem, Düsseldorf, Nijmegen) in regio
willen gezondere lucht voor inwoners
• Voorbeeld voor andere Europese regio‘s.
• Financiering via Europese subsidie
• Subsidie via Interreg Va
• Aanzet voor concept aanvraag Interreg Va
• Vermindering van de hoeveelheid roet in de lucht.
• Daarmee vermindering van gezondheidseffecten
• Vermindering van roet is meestal ook vermindering van NO2,
PM10, PM2,5.
• Samen werken aan gezonde luchtkwaliteit en van elkaar leren.
• Gesprekken Euregio Rijn‐Waal, Duisburg, Nijmegen positief
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Andere ontwikkeling vanuit ICT en low‐cost sensoren

34

Voortgang Smart Emission
‐
‐
‐
‐

1ste en 2de ronde uitrol 6 sensorplatforms (totaal 30 stuks)
2 burgeravonden
Momenteel veel inspanning in data‐interpretatie en –analyse ism RIVM
Gezocht wordt naar financiering en vorm van verdere uitbouw netwerk
(I&M, Europa)
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Onderzoeksvragen Smart Emission

1. Kunnen goedkope sensoren informatieve meerwaarde toevoegen
aan het fijnmazige beeld van luchtkwaliteitsindicatoren in de stad?
2. Werkt het concept van het burger-sensor-netwerk? – Test proof of
concept
3. Werkt het idee van gezamenlijke sense-making met burgers en
experts?
4. Opent dit idee mogelijkheden voor milieu-geïnformeerd
stadsbeleid?
5. Reflectief: Is er een verandering merkbaar inzake bewustwording
en gedrag; treedt er een verschuiving op in de houding en relatie tussen (a) overheid en
burgers, en (b) burgers onderling, in relatie tot specifieke casuïstiek?

Sensor Jose

Intemo

Aandachtspunten voor plaatsing sensoren
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

220 V en wifi
Sterk afhankelijk van onderzoeksvraag
Let op zeer lokale bronnen (CV‐uitlaat, afzuiging etc.)
Voor geluid zo dicht mogelijk op de bron (geen stoorgeluiden)
Voor luchtkwaliteit tussen 2 en 4 meter boven maaiveld
Voor luchtkwaliteit op lokaties met langer verblijf (niet pal op de weg)
Voor luchtkwaliteit let op vrije aanstroom
Let op vandalisme en diefstal
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Meer informatie over Smart Emission
Smart Emission project:
http://www.ru.nl/gpm/onderzoek/research‐projects/smart‐emission/
http://www.smartemission.nl/smartapp/
Lokale meetnet Nijmegen:
http://www.westenweurt.nl/thema/4
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Herkomst gegevens
Meten of rekenen? Meten en rekenen!
Methode

Voordeel

Nadeel

Meten met
sensoren

•Hoge locatie- en tijddichtheid
•Lagere kosten
•Communicatief erg bruikbaar

•Grotere onnauwkeurigheid
•Geen (toekomst-) scenario’s
•Formeel weinig nut

Meten met
standaard- en
referentiemethoden

•Kleinere onnauwkeurigheid
•Totale concentratie wordt in een keer
vastgesteld
•Geen additionele data nodig
•Communicatief goed bruikbaar

•Beperkte representativiteit
•Relatief kostbaar
•Geen (toekomst-) scenario's
•Formeel weinig nut

Rekenen /
Modelleren

•Grotere representativiteit
•Inzicht in oorzaak-gevolg relatie emissie luchtkwaliteit
•Scenarioberekeningen
•Snel inzicht in luchtkwaliteit / geluid
•Relatief voordelig
•Communicatief bruikbaar indien
stadsdekkend beeld

•Grotere onnauwkeurigheid
•Achtergrondconcentratie
luchtkwaliteit moet bekend zijn
•Invoergegevens nodig
•Gebruik binnen randvoorwaarden

Vervolg meetnet luchtkwaliteit
NO2:
‐
Voorlopig voortzetting meetnet NO2‐diffusiebuisjes t/m 2017 (conform afspraken WWGB)
‐
Verdere ontwikkeling NO2 met sensoren (Smart Emission en vervolg daarop)
‐
Op termijn neemt sensornetwerk functie huidige NO2‐netwerk over
PM10/PM2,5:
‐
Voorlopige voortzetting meetnet PM‐Osiris t/m juni 2016 (geen afspraken vanuit WWGB)
‐
Verdere ontwikkeling PM‐meten met sensoren (Smart Emission en vervolg daarop)
‐
Op termijn neemt sensornetwerk functie huidige PM‐netwerk over
Roet (EC):
‐
Verbeteren modelleren roet door betere kennis bronnen
‐
Stimuleren ontwikkelen low‐cost sensor voor roet door bijv. ECN in opdracht van I&M
‐
Ontwikkelen voorstel voor meetnet roet (EC) in kader van project Gezondheid en luchtkwaliteit.
‐
Realisatie: medio 2016
Mogelijke apparatuur:
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Vragen voor vervolg na huidig project Smart Emission
Organisatievorm
Rol van burger tov overheid
Wie neemt voortouw
Welke partners
Financiën
Is burger bereid mee te betalen en hoeveel
Welke overheidsbudgetten
Informatiebehoefte
Welke informatiebehoefte is er (burger, overheid)
Welke informatie kan nog toegevoegd worden
Visualisatie van informatie
Momentaan of met geschiedenis informatie
ug/m3 of (gezondheids‐)index

?????????????
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Hartelijk dank voor uw aandacht !!

Zijn er nog vragen ??

h.nijhuis@nijmegen.nl
06‐52751691
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