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Betreft: agendapunt Milieubeoordeling 2022-2030 Horst aan de Maas

slide 1: Horst aan de Maas in de wolken

Geachte leden van de Commissie Ruimte gemeente Horst aan de Maas,

Graag maak ik – Teus Hagen, lid van Behoud de Parel  - gebruik van de mogelijkheid om 
toelichting te geven op de op 24 oktober vorig jaar ingediende zienswijze op de Milieubeoordeling, 
die nu voorligt.

GrubbenvorstGrubbenvorst



slide 2: struisvogelpolitiek

Wij stellen vast:
1. dat de regeling mest-saldering in de praktijk niet echt werkt;
2. dat als de rechtshandhaving in milieuzaken niet goed werkt, de ondernemer gewoon zijn 

eigen gang gaat. Sommigen doen dat al 20 jaar lang;
3. dat op het moment dat de achtergrondverontreiniging maar beneden de wettelijke norm blijft

die 7 jaar geleden vastgesteld is, het dan een prima excuus is om in Noord-Limburg - waar 
het fijnstofniveau toch al hoog is - je meer verontreinigende industrie kan laten vestigen;

4. dat als je uit ervaring weet dat Nederland steeds weer uitstel krijgt om te voldoen aan de 
normen met betrekking tot fijnstof je er vergif op kunt innemen dat de norm voor 
ultrafijnstof met een jaargemiddelde in het afgelopen jaar van 17 μg/m3 voldoende is om te 
voldoen aan de norm van  18 μg/m3 die in 2020 zal gelden.

U vergeeft mij hopelijk mijn wat cynische toon, maar het is net als met sigaretten en sigaren roken. 
Je merkt het pas als het te laat is. Het is moeilijk verkoopbaar en het duurt heel lang voordat 
overtuigende woorden landen. Te lang.
Dat wisten en dat weten we. Helaas, zo stellen we wederom vast, wordt er te vaak teruggegrepen op
in het verleden vastgelegde regeltjes en wetten.
Het juridische gelijk en wettelijke kracht hebben niet veel op met de gezondheidspraktijk van 
vandaag en zeker niet met die van morgen.



slide 3: jaar van meten in Hoogheide PLIM, Horst aan de Maas
slide 4: vier jaren van meten in Hoogheide

Vanuit Behoud de Parel hebben we u al eerder een rapport toe laten komen over de metingen van 
fijn stof in de regio. En we hebben daarbij naar ons idee aangetoond dat de metingen van 
bijvoorbeeld het meetstation op Hoogheide maar weinig zeggen. Nog steeds zijn er meerdere dagen 
(recentelijk eind december 2015) op een rij dat het meetstation uitvalt. In de metingen zie je 
desondanks wel enkele tendensen, te zien op dit plaatje. Let op: de kleur rood voorspelt niet veel 
goeds. Jammer genoeg is het afhankelijk van de norm die je gebruikt, of je die conclusie deelt.



slide 5: een jaar van meten in Vredepeel RIVM, Venray
slide 6: vier jaren van meten in Vredepeel

Venray ligt hier om de hoek. Toch zie je in de grafieken van Venray minder rood. Maar opvallend 
detail: ineens wordt daar – sinds een half jaar –  roet in de metingen meegenomen. Roet is minstens 
vier keer zo schadelijk voor de gezondheid als ultra fijnstof, dat op zich weer schadelijker is als 
“gewoon” fijnstof. Je ziet dat roet in de grafiek een gelijke trend laat zien als ultrafijnstof.
Maar helaas: er is geen norm voor daggemiddelde van roet en ultrafijnstof, stoffen die – ik zei het al
– veel ongezonder zijn als fijnstof.



Terzijde wil ik opmerken dat het meetstation van het RIVM in Venray) niet de uur-metingen 
publiceert, maar een voortschrijdend gemiddelde van de uur-metingen.
Dat wetende kun je je de vraag stellen hoe het mogelijk is dat je dan minimaal een dag in de week 
met metingen kunt komen die gemiddeld lager liggen dan 1 μg/m3. Of zelfs negatief zijn.
Een godswonder!

Stel: een bedrijf heeft een emissie die voor fijnstof hoger ligt dan de gestelde norm.
Hoe bewijs je dat als burger? Hoe meet je dat? Hoe toon je dit aan? Fijnstof stinkt immers niet. 
Juridisch kun je dat niet simpel hard maken. Bij stank kan dat wel.
Kennelijk hebben de auteurs van de Milieubeoordeling zo ook geredeneerd en “dus” neem je in die 
beoordeling niet mee wat je de afgelopen vier jaar aan fijnstof in Horst aan de Maas hebt gemeten 
en zeg je dat je de achtergrondwaarden meeneemt van het RIVM.
U hoort neem ik aan weer de cynische ondertoon.

Het RIVM heeft in de Peel alleen een meetstation staan in Venray. En die meet pas sinds anderhalf 
jaar ultrafijnstof. Maar die metingen zijn nu juist niet meegenomen in de RIVM tabellen.
En desondanks zit het jaargemiddelde wel heel dicht bij de 18 μg/m3 EU grens van ultrafijnstof.

Kijkend naar de grafiek zie je hoe fluctuerend een en ander is.
Met andere woorden: het risico van overschrijding van de normen is hoog. Daarover is niets terug te
lezen in de Milieubeoordeling.



slide 7: de AQI-index en recente AQHI index

Met het enkel meten van stoffen als fijnstof, roet of ammoniak komen we er niet.
Niet de jaren geleden in van de werkelijkheid los gezongen juridische termen vastgelegde norm zou
maatgevend moeten zijn, maar de norm van wat we aanvaardbaar vinden vanuit het perspectief van 
ons leefmilieu. Het leefmilieu voor omwonende en burgers.

Wat is gezond? Of matig gezond?
Of voor een deel van de bevolking adembenemend? Of gewoon ongezond? 
Is het aanvaardbaar dat bij elke 10 μg/m3 aan ultrafijnstof en roet teveel meer mensen overlijden in 
de buurt? Moeten we dat maar voor lief nemen?
Beoordelen we de vestiging van een bedrijf als positief, omdat het nu of in de toekomst de norm die
jaren eerder is vastgesteld, niet haalt, maar ondertussen wel schadelijk is voor de gezondheid van de
omwonenden?

Helaas hebben we het alleen nog maar over fijnstof en misschien over roet?
Maar hoe staat het met de cumulatieve effecten van de andere emissies?

Veel milieuexperts lopen te pronken met Air Quality Index (AQI) en gebruiken deze index 
maximaal. Het voordeel van deze AQI-index is dat er sprake is van uniformiteit ten aanzien van de 
normen voor gezondheidsrisico's.

Een nieuwe verdergaande ontwikkeling  is de Air Quality Health Index (AQHI). Deze norm 
gebruikt drie bepalende indicatoren ultrafijnstof, stikstofdioxide en ozon om tot conclusies te 
komen met betrekking tot gezondheidsrisico's.



En helaas met enige cynisme: ultrafijnstof PM2.5, stikstofdioxide NO2 en ozon O3  meten we vrijwel 
niet in de buurt.
Wellicht onder het motto: “Wat je niet meet, weet je niet. En van wat je niet weet, daar heb je geen 
last van!”

Samenvattend moet ik helaas tot de conclusie komen dat er sprake is van wat ik noem “koker 
kijken” als je voor het vaststellen van een milieubeoordeling voor de periode 2022-2030 en de 
beleidsplannen die je daar op bouwt, niet om je heen kijkt en je daarbij ook nog eens baseert op 
twijfelachtige metingen van een enkele stof.

Het zou van wijsheid getuigen als we eerst vaststellen of we een gezond dan wel matig milieu 
wensen en wat we daar mee bedoelen.
En vervolgens gaan we beter en meer stoffen meten en een snuffelaar er in betrekken.
Dan kan het meetstation op Hoogheide – waarvan we de meetgegevens immers toch niet gebruiken 
– de prullenbak in.

En dan kunnen de burgers ook weer vertrouwen krijgen in haar bestuurders, die zich echt 
bekommeren om de gezondheid van die burgers.

Tot zover.


