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De Raad van Arnhem in vergadering bijeen,
Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:
- de giftige uitstoot van biomassacentrales, (1)
- het college om onduidelijke reden het LuchtData project niet wenste te steunen (2)

Overwegende dat:
.
,
„
- het verzamelen van data over de luchtkwaliteit van groot belang is voor de volksgezondheid
(3)
- 200 inwoners middels het Arnhemse LuchtData project (4) een betrouwbaar en fijnmazig
meetnetwerk op kunnen zetten dat wordt aangesloten op het netwerk van het RIVM, (5) en de
data publiekelijk ontsloten worden,(6)
- overwegende dat de komst van dit netwerk verzekerd kan worden met een zeer geringe
bijdrage van de gemeente Arnhem, (7)

- om €5000 bij te dragen aan het LuchtData project waardoor de plaatsing van de benodigde
200 luchtmeters verzekerd is
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(1) 'Overheid weet wel hoe gevaarlijk houtrook is' AD 23-10-2019
https://www.ad.nl/opinie/overheid-weet-wel-hoe-gevaarlijk-houtrook-is~a4349052/
(2) Beantwoording Art. 44-vragen inzake "Steeds meer zorgen om effecten biomassacentrales
Brandende ogen, keelpijn en niet kunnen slapen van de stank", d.d. 26-11-2019 Beantwoording Art.
44-vragen inzake "Steeds meer zorgen om effecten biomassacentrales Brandende ogen, keelpijn en
niet kunnen slapen van de stank", d.d. 26-11-2019
(4) informatie video LuchtData project
https://voutu.be/IZQHunJoTIM
(5) RIVM SamenMeten dataportaal
https://samenmeten.rivm.nI/dataportaal-vl.5/
(6) Online luchtdata kaart Arnhem e.o.
https://maps.luftdaten.info/#12/51.9729/5.9553
(7) Vragen aan college voor steun LuchtData Project

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-11-27-arnhemspeil-vraqen-aan-colleqe-vanarnhem-tav-ondersteunina-voor-het-luchtdataproiect.pdf

