Betr. vergadering commissie ruimte Beuningen dd.25 september 2018.
Kanttekeningen bij punt 5 v.d agenda :Plan van aanpak luchtmetingen Beuningen.
.Het plan van aanpak gaat uit van luchtverontreiniging die verkeersgerelateerd is.(NO2)d.m.v.
passieve meting.
Andere factoren zoals fijnstof,roet en overige bestanddelen in de lucht zijn niet meegenomen.
Fijnstof zou geen goede maatstaf zijn voor lokale situaties.Inzichten op de relatie
tussen NO2 en fijnstof als onderdeel daarvan zijn momenteel onderwerp van studie en
rapportage.
.Het aantal meetpunten is in de kostenindicatie gesteld op 5.
Gezien de lengte van het tracé langs de A50 en A73 (tot de zgn. Duitse bocht) waarop gemeten moet
worden (gelegen langs woonwijk Beuningse Plas)is de vraag of dit voldoende is.
P.M. een extra meetpunt kost E 440,.Het totale gebied waar nu sprake van is wordt niet alleen omgeven door A50 en A73 maar ook
verkeer in de naaste omgeving:
2 industrieterreinen (oost- en west kanaaldijk) met grote transportbedrijven en stortplaatsen,
aan-en afvoer ARN,en op korte termijn transport zandwinning,
2 scheepvaartroutes binnenvaart (de Waa1,125.000 schepen per jaar en het Maas-en Waalkanaal,
25.000 schepen per jaar).
Het leefklimaat wordt niet alleen bepaald door de luchtkwaliteit maar ook door geluid.
Ik vestig er nogmaals de aandacht op dat na het gereedkomen van de nieuwe geluidwal aansluitend
aan de geluidwalwoningen langs de A73 de geluidhinder in de achterliggende woonwijk sterk
is toegenomen.Heeft dit ook invloed op de luchtkwaliteit?
Door de gekozen vorm van de geluidwal waait het geluid van de snelweg erover heen en slaat neer
op de achterzijde in de woonwijk. Dit effect zal nog sterker merkbaar zijn als t.z.t.de recreatieplas
gereed is.
E.a is door diverse bewoners op diverse afstanden van de wal gemeld.
Zijn er geluidmetingen te combineren met de luchtmetingen?
Wat is de invloed op de uitkomst van de metingen/berekeningen door de klimaatveranderingen.
(zie ook het Nationaal Hitteplan).
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