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Actieve informatie 
 
Onderwerp 
Voortgangsrapportage fijnstofmetingen Horst aan de Maas, d.d. 2 augustus 2017 
 
 
Aanleiding 
Aan de Hoogheide in Lottum is een fijnstofmeetpunt ingericht. Sinds november 2011 worden hier PM10 en  
PM2,5 fijnstofconcentraties gemeten. De ruwe meetresultaten kunnen 24/7 geraadpleegd worden via de website  
http://luchtkwaliteit.limburg.nl of http://luchtmeetnet-limburg.nl. 
 
In het meetpunt worden sinds 5 november 2011 PM10 en PM2,5 fijnstofconcentraties gemeten.  
Inmiddels zijn 7 voortgangsrapportages ontvangen; mei 2012, oktober 2012, april 2013, oktober 2013, mei 2014, 
november 2014, mei 2015, september 2016 en de nu voorliggende rapportage van 2 augustus 2017. 
 
 
Kernboodschap 
 Uit het rapport van 2 augustus 2017 blijkt dat voor de betreffende meetperiode en voor het gemiddelde vanaf 
aanvang metingen, de fijnstofconcentraties PM10 en PM2,5  de betreffende grenswaarden niet overschrijdt. Ook 
het maximaal toegestane aantal overschrijdingsdagen voor PM10 wordt niet overschreden.  
 
Bij de berekening van de jaargemiddelden is geen zeezoutcorrectie toegepast. Deze correctie zou voor Horst 
aan de Maas nog een vermindering van 1 microgram per m3 voor de PM10  gemeten gemiddelde concentratie 
betekenen en een vermindering van 2 overschrijdingsdagen voor de PM10  daggemiddelde concentraties. 
Zonder rekening te houden met de zeezoutcorrectie wordt echter al aan de normstelling voldaan.  
 
Voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen wij u naar de bijgevoegde voortgangsrapportage. Net zoals de 
voorgaande rapportages die wij u deden toekomen, is ook dit rapport een technisch verhaal dat niet gemakkelijk 
leesbaar is. Mochten er na lezing vragen zijn, dan zullen wij deze aanvullend beantwoorden. De conclusie van 
het laatste meetrapport hebben wij hiervoor aangegeven.  
 
Onderhavig rapport omvat de periode 5 november 2011 tot en met 30 april 2016 waarbij de zomer-periode 2015 
(1 mei 2015 tot en met 30 september 2015) echter ontbreekt. In die periode werden bij meetstations in 
Nederland zeer lage PM 2,5 fijnstofconcentraties gemeten. Momenteel wordt door de provincie samen met 
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andere meetinstituten een onderzoek naar de mogelijke oorzaken daarvan uitgevoerd. De zomerperiode 2015 is 
niet in de onderliggende rapportage meegenomen om te voorkomen dat meetresultaten na uitslag van het 
onderzoek gecorrigeerd moeten worden. Zodra mogelijk zal een aanvullende rapportage verschijnen waarover 
wij de raad zullen informeren.     
 
 
Consequenties 
 Meetresultaten worden steeds nauwkeuriger en betrouwbaarder naarmate de meetperiode langer wordt, 
doordat voorlopige cijfers definitief door het RIVM worden vastgesteld en doordat metingen in alle seizoenen 
hebben plaatsgevonden. Dat laatste is belangrijk omdat fijnstofconcentraties sterk afhankelijk zijn van 
weersinvloeden. 
 
Communicatie en vervolgtraject 
 Afgesproken is dat de halfjaarlijkse voortgangsrapportage aan uw raad zal worden voorgelegd. Zodra een vol-
gende rapportage beschikbaar is zullen wij de raad informeren. In deze zijn wij echter volledig afhankelijk van de 
provincie Limburg.   
 
De rapportage van 2 augustus 2017 wordt ter kennisgeving aan de dorpsraden van Horst, Melderslo, 
Grubbenvorst en Lottum aangeboden. 
 
 
 
 
 
 
               
 
Bijlagen 
Voortgangsrapportage fijnstofmetingen Horst aan de Maas, dd. 2 augustus 2017. 
 




















