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Samenstellers
De rapportage is opgesteld door het cluster MOA van de Provincie Limburg. Voor vragen over de
inhoud kunt U contact opnemen met J. Pijnenburg (jeml.pijnenburg@prvlimburg.nl of M. Hermans
(pmja.hermans@prvlimburg.nl).
Voor de rapportage zijn Gedeputeerde Staten verantwoordelijk .

Verantwoording
De door de Provincie gebruikte meetapparatuur en meetmethoden zijn conform Nederlandse,
Europese of internationale ISO-normen.
Dit rapport beschrijft de toestand van de luchtkwaliteit in Limburg met behulp van de beschikbare
meetgegevens. Hiervoor zijn meetgegevens van de Provincie zelf en van het RIVM gebruikt.
Alle meetwaarden zijn immissiewaarden die worden vergeleken met de wettelijk geldende streef -,
richt- en grenswaarden in Nederland. Daarnaast wordt in de meeste gevallen de trend van de
concentraties in de loop van het jaar in vergelijking met voorgaande jaren weergegeven.
Het beginjaar per component of locatie kan varieren.

Cluster Onderzoek en Advies, Provincie Limburg
April 2014

Zie voor actuele luchtkwaliteitsdata:

(http://www.luchtkwaliteit.limburg.nl/)
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Voorwoord
Geachte lezer,
Waarom een Provinciale rapportage luchtkwaliteit?
De EU schrijft voor hoe de lidstaten de luchtkwaliteit minimaal dienen te volgen. In Nederland wordt
dit door het RIVM gedaan. Het RIVM beheert hiertoe een landelijk meetnet luchtkwaliteit (LML) met
in Limburg 5 luchtkwaliteit-meetstations. Drie stations om achtergrondconcentraties te volgen en
twee stations -beide in Heerlen- in een belaste omgeving, waarvan één stedelijk achtergrond station
en één verkeersbelast station. De basisinformatie van het RIVM levert dus een algemeen beeld van
de luchtkwaliteit, maar biedt geen actuele informatie over al of niet vermeende “hotspots” waar
ongerustheid over is of (handhavings)vragen over zijn.
De provincie heeft als middenbestuur een rol ten aanzien van bovenlokale aangelegenheden.
Zij heeft een belangrijke toezichtstaak en draagt daarmee ook een verantwoordelijkheid voor
bedrijven en burgers in Limburg:
De Provincie is bevoegd gezag voor een deel van de industrie in Limburg, waarbij sommige bedrijven
grote impact op de omgeving (kunnen) hebben, met name de BRZO en/of RIE-categorie 4 –
bedrijven. De kwaliteit van de fysieke leefomgeving is één van die bovenlokale aangeleg enheden en
daarmee één van de pijlers van het provinciale beleid. In de fysieke leefomgeving is luchtkwaliteit
een bijzonder aandachtspunt. Dit geldt primair voor het wettelijke toezicht op de bedrijvigheid
waarvoor zij verantwoordelijkheid draagt.
Als uitbreiding op de door EU regelgeving minimaal verplichte aantallen omgevingsluchtmeetstations
van het RIVM kiest de Provincie Limburg er voor om waar nodig de vinger aan de pols te houden.
Daarom heeft de Provincie, de laatste jaren meestal met een gemeentelijke partner, op een aantal
voor Limburg specifieke locaties een luchtkwaliteitmeetstation ingericht. Dit meetnet is midden jaren
’80 gestart rondom het voormalige DSM.
Vanuit de handhavingssamenwerking met gemeenten worden luchtkwaliteitmetingen steeds vaker
met of voor gemeenten uitgevoerd. Denk daarbij aan alle activiteiten of initiatieven die gevolgen
kunnen hebben voor de locale luchtkwaliteit en onrust onder de bevolking veroorzaken.
Het cluster Onderzoek en Advies van de Provincie Limburg levert voor de Provincie (en voor GGD en
gemeenten) drie typen omgevingsluchtonderzoek.
1) Op specifieke plekken langdurige metingen waar de luchtkwaliteit wordt gevolgd en vergeleken
kan worden met jaargemiddelde normen (PLIM).
2) Indicatief onderzoek waarbij de metingen worden afgezet tegen het luchtkwaliteitbeeld van het
RIVM en het PLIM en onder voorwaarden met een norm kunnen worden vergeleken en tenslotte
3) de echt indicatieve luchtkwaliteitsmetingen ingeval van klachten, ongewone voorvallen of
calamiteiten die snel inzicht geven in de toestand.
De laatste jaren leiden vooral vragen van burgers, meestal via de (locale) politiek, tot onderzoek naar
plaatselijke belasting van de luchtkwaliteit. Het recht op schone lucht wordt als zodanig ervaren en er
is een basis-bezorgdheid over de lokale luchtkwaliteit.
Door vragen uit de bevolking is in 2004 één van de DSM meetpunten verplaatst naar de
energiecentrale Nuonpower in Buggenum in verband met de vergunde bijstook van biomassa.
Op verzoek van de gemeente Roermond is de invloed van verkeer en de ondertunneling op de
luchtkwaliteit in Roermond gevolgd van 2008 tot 2010. In 2008 is een meetstation binnen Maastricht
verplaatst naar een locatie langs de A2-stadstraverse zodat voor, tijdens en na de ondertunneling
van de A2 de luchtkwaliteit kan worden gemeten. Eind 2011 is een luchtkwaliteitsstation in NoordLimburg ingericht in verband met het volgen van de fijnstof belasting door aanstaande ruimtelijke
ontwikkelingen in de regio en de ongerustheid die daarover b estaat. In 2013 zijn voor de gemeente
Maastricht drie luchtmeetstations gerealiseerd waar PM2,5 en zwarte rook vijf jaar lang worden
gemonitord, naast ca. 25 meetpunten NO 2 door middel van diffusiebuisjes.
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Voor het onderzoek naar de luchtkwaliteit zijn twee meetwagens ingericht, één voor
controlemetingen bij bedrijven in het kader van toezicht en handhaving, en één voor onderzoek naar
de omgevingslucht (metingen op leefniveau). Met deze voorzieningen kan vraaggericht en
probleemgestuurd onderzoek plaats vinden op locatie.
Interreg project
De afgelopen jaren heeft de Provincie als hoofdpartner deelgenomen aan een euregionaal project
“PM lab”. Samen met ISSeP te Luik (B), Centrum voor Milieukunde (onderzoeksgroep Toegepaste
en Analytische Chemie van de Universiteit van Hasselt (B) en het Geografisches Institut van de
RWTH te Aken.
Het hoofddoel van het euregionale project was oorspronkelijk om de beschikbare PM data
(particulate matter, fijn stof in lucht) in de euregio te “synchroniseren”, omdat elk land zijn eigen
methoden heeft om data te verzamelen, interpeteren en gebruiken. Daarnaast is de euregionale PM
data gebruikt voor de doorontwikkeling van een model voor PM10 in de euregio, van Nikkel en
Cadmium in lucht rondom metaalverwerkende industrie is de speciatie bepaald en Platinum is in
lucht in Maastricht onderzocht.
Zo heeft de Provincie Limburg de afgelopen jaren bijgedragen aan de behoefte aan kennis met
betrekking tot de luchtkwaliteit in Limburg.

Gedeputeerde dhr E.J. Koppe
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De gemeten jaargemiddelde concentraties voor de meeste luc htverontreinigende componenten zoals
fijn stof en stikstofdioxide vertonen een langjarige daling. Bovendien waren in 2012 veel
concentraties nog lager doordat de weersomstandigheden gunstig waren voor de luchtkwaliteit.
Als de langjarige daling in de stikstofdioxideconcentraties in hetzelfde tempo aanhoudt, is het echter
niet zeker dat landelijk gezien in 2015 op alle meetlocaties aan de grenswaarde voor stikstofdioxide
wordt voldaan. Daarvoor is een sterkere afname nodig.
Nederland heeft van de Europese Unie tot 1 januari 2015 uitstel gekregen om te voldoen aan de
Europese stikstofdioxidenorm voor de jaargemiddelde concentratie (40 microgram per kubieke
meter). Tot deze datum geldt tijdelijk een hogere norm. Deze tijdelijk verhoogde Europese norm werd
op meetlocaties in Nederland niet overschreden.
Voor fijn stof zijn in Nederland in 2012 de Europese jaargemiddelde normen op de meetlocaties niet
overschreden (RIVM, jaaroverzicht luchtkwaliteit 2012).
Volgens de huidige normen was de luchtkwaliteit in Limburg de afgelopen jaren in het algemeen
redelijk tot goed. De huidige normen zijn echter aan “inflatie” onderhevig. Ze worden conform EU
richtlijnen aangescherpt én nieuwe inzichten zorgen op termijn voor nieuwe parameters en/of
normstellingen. Zo wordt er nu in de Balans van de Leefomgeving 2012 van het Planbureau voor de
Leefomgeving gesteld (blz 58) dat de huidige indicatoren voor fijnstof (PM10 en PM2,5) mogelijk niet
onderscheidend genoeg zijn en aanvulling behoeven.
Er is voor zwaveldioxide (SO 2) al jaren een algemeen dalende trend waar te nemen, zowel in
Limburg, Nederland als in de EU. Er worden geen grenswaarden overschreden. Het aantal SO 2
meetlocaties wordt regionaal en landelijk verminderd, conform EU beleid.
Met betrekking tot stikstofdioxide (NO2)
De definitieve Europese norm voor jaargemiddelde stikstofdioxideconcentraties werd op ongeveer de
helft van de verkeersbelaste meetlocaties in Nederland in 2012 wel overschreden, vooral in
Amsterdam en Rotterdam. Verkeer levert een belangrijke bijdrage aan de stikstofdioxideconcentratie. Op regionale en stadsachtergrondstations zijn geen overschrijdingen van deze norm
geconstateerd.
Met betrekking tot fijnstof (PM10) bleven in alle luchtkwaliteitmeetstations in Limburg de concentraties

PM10 in 2010 en 2011 onder de wettelijke norm, zowel voor het jaargemiddelde als voor de
daggemiddelde concentraties. In Maastricht zou, zonder de derogatie (uitstel) tot juni 2011, wel een
overschrijding van de daggemiddelde norm in 2011 voorkomen.

Smog
Smog kan voorkomen door de componenten ozon en fijnstof en, in mindere mate, uit stikstofdioxide
en zwaveldioxide. Smogwaarschuwingen krijgen we in de praktijk alleen voor ozon (O 3) en fijnstof
(PM10).
Smog door ozon komt in Nederland het meest in het zuiden van het land voor en is sterk afhankelijk
van meteorologische omstandigheden. Zomers met veel neerslag zoals in de afgelopen jaren zorgen
voor minder smogdagen. De laatste jaren ging het om enkele smogdagen per jaar. In Nederland
worden smogdagen voorspeld en waarschuwingen uitgegeven door het RIVM.
De provincie heeft in 2009 afspraken gemaakt met de Belgische instantie IRCEL (die overigens al
waarschuwt bij lagere PM10-concentraties), zodat de Belgische smogberichten kunnen worden
doorgegeven aan de Nederlandse Limburgers. De eigen voorzieningen voor Limburgse
smoginformatie en een persoonlijk limburgs smogalarm worden begin 2014 uitgebreid en verbeterd.
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Ontwikkelingen met betrekking tot luchtkwaliteit
De ontwikkeling van inzichten over de luchtkwaliteit en de relatie tot gezondheid loopt niet parallel
aan de bestaande normen voor luchtkwaliteit. Zo wordt momenteel vrij algemeen in de milieu en
gezondheidkundige wetenschap het belang van verbrandingsaerosool (zwarte rook/black carbon,
aantallen deeltjes (ultrafine) en de verhouding elementair/organisch koolstof (EC/OC)) van meer
belang geacht dan de bestaande PM10 concentratie (de fijnstof massa). Voor de aantallen deeltjes
in omgevingslucht en voor EC/OC bestaan nog geen normen. Voor black carbon bestaat een oude,
niet meer geldige norm. In de Europese CEN commissies wordt hier aan gewerkt.
Ook op rijksniveau wordt geconstateerd (met name PBL, balans van de Leefomgeving 2010, blz 81)
dat deze nieuwe inzichten vergaande consequenties kunnen hebben voor met name door verkeer
belaste locaties. De gezondheidsrisico’s zijn dan lokaal veel groter dan nu wordt aangenomen, en
het bouwen van gevoelige bestemmingen bij drukke wegen is dan altijd ongewenst, ongeacht of er
overschrijding van de normen is.
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Inleiding
Er is veel aandacht voor en onrust over de luchtkwaliteit in Nederland. Deze zou zo slecht zijn, dat
op veel plaatsen niet wordt voldaan aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit. Bovendien wordt
door wetenschappers, GGD, meetinstanties en overheid gesproken over enige duizenden mensen
per jaar die in Nederland vroegtijdig overlijden, samenhangend met blootstelling aan fijnstof.
Ook recent (dec ’13; http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(13)70279-1/abstract)
is weer nieuw onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de huidige luchtkwaliteitsnormen voor fijnstof
wetenschappelijk gezien lager zouden moeten zijn.
De provincie Limburg heeft er voor gekozen om met betrekking tot de luchtkwaliteit de vinger aan
de pols te houden en op een aantal (potentieel) belaste locaties langdurige metingen uit te voeren.
Daarnaast faciliteert de Provincie Limburg bij specifieke vragen gemeenten op projectbasis.
(*)
De thema’s en locaties van deze langdurige metingen zijn:
Industrie
Verkeer en wonen
Energie (centrale)
Projectmatig

Twee stations rondom Chemelot
A2-traverse Maastricht
Benedenwinds van de voormalige Nuon Power electriciteitscentrale te
Buggenum
-De gemeente Roermond heeft in samenwerking met de Provincie Limburg
een eigen luchtkwaliteitsstation gerealiseerd ivm het meten van
verkeersgerelateerde verontreiniging en de veranderingen daarin door de A73
tunnel. Dit project liep van 2008 tot en met 2010.
-In Horst aan de Maas is in verband met bezorgdheid over de gevolgen van
grote regionale ruimtelijke ontwikkelingen in 2011 een luchtkwaliteitsstation
gerealiseerd. In dit project wordt de komende jaren speciaal de componenten
PM10 en PM2,5 gevolgd.
-De gemeente Maastricht wil meer informatie over de luchtkwaliteit in haar
stad in relatie met verkeer. Het gaat om twee stations; een
stadsachtergrondstation en een station bij de te realiseren A2-tunnel.
Realisatie/start sinds eind 2012, naast 25 NO 2 meetpunten mbv
diffusiebuisjes om de door de gemeente genomen verkeersmaatregelen te
kunnen evalueren.

Het RIVM is in Nederland de verantwoordelijke instantie voor de bewaking en monitoring van de
luchtkwaliteit aan de hand van een aantal Europees vastgestelde componenten met bijbehorende
normen. De EU heeft, naast normen voor concentraties, een aantal richtlijnen opgesteld waarin
vastgesteld is wat het minimum aantal meetlocaties dient te zijn in een gebied, afhankelijk van
oppervlak en bevolkingsdichtheid. Het RIVM volgt deze (minimum) lijn. Het RIVM beheert in Limburg
in totaal 5 stations:
Drie stations om de regionale achtergrondconcentratie te volgen (107 Posterholt-Vlodropperweg;
131 Vredepeel-Vredeweg; 133 Wijnandsrade-Opfergeltstraat).
Twee stations in een belaste omgeving; een stedelijk achtergrondstation (137 Heerlen-Deken
Nicolayestraat) en een verkeersbelast station (136 Heerlen-Looierstraat).
(*) De normen voor luchtkwaliteit zijn gebaseerd op jaargemiddelden. Door de grote invloed van het weer op deze
jaargemiddelden is het volgen van de luchtkwaliteit per definitie een langdurige inspanning.
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HOOFDSTUK 1
Luchtkwaliteit per component, gemiddelde van de Limburgse
luchtmeetstations (RIVM en PLIM stations)

1.1
1.2
1.3
1.4

-

Zwaveldioxide (SO2)
Stikstofdioxide (NO2)
Fijnstof (PM10)
Smog

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de concentraties van respectievelijk
zwaveldioxide, stikstofdioxiden, fijnstof en ozon.
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1.1 Zwaveldioxide (SO2)
Het gebruik van zwavelhoudende brandstoffen is de voornaamste oorzaak van zwaveldioxide (SO2) in de
lucht. Hogere concentraties SO2 hebben negatieve effecten op mens, dier en plant.
Er zijn twee normen voor de bescherming van de mens tegen de effecten van kortstondige
blootstelling aan SO 2. Een uurgemiddelde grenswaarde van 350 μg/m³ die niet vaker dan 24 keer per
kalenderjaar mag worden overschreden. Een daggemiddelde grenswaarde van 125 μg/m³ die niet
vaker dan 3 keer per kalenderjaar mag worden overschreden. De jaargemiddelde norm voor de
bescherming van ecosystemen tegen de effecten van chronische blootstelling is de grenswaarde van
20 μg/m³ die geldt voor het gemiddelde van het kalenderjaar én het winterhalfjaar.
De SO 2 concentratie in Nederland is van een regionale achtergrondconcentratie van ongeveer 20
3
3
μg/m naar een regionale achtergrondconcentratie van ongeveer 2 μg/m gegaan. De afname van de
zwaveldioxide-concentraties zijn het gevolg van een afname in emissies in zowel Nederland als het
buitenland.
Nederland voldoet aan de recent aangepaste Europese meetverplichtingen voor zwaveldioxide (SO 2)
als op minimaal twee locaties in Nederland concentraties van deze stof in de lucht wordt gemeten. In
het huidige Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (LML) worden op twintig locaties de
zwaveldioxideconcentraties gemeten. Het RIVM stelt voor om miv 2013 (SO 2 monitoring strategy,
Letter report 680704016/2011) de concentratie van deze stof op acht bestaande stations te meten.
Daarmee wordt voldaan aan de Europese meetverplichtingen maar ook aan andere criteria, z oals
voor verzuring van de bodem.
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(Achtergrond)concentratie SO 2 in Limburg gemeten door het RIVM en de Provincie Limburg in
3
µg/m
3

Jaargemiddelde SO2-concentratie in Limburg gemeten door het RIVM en het PLIM (µg/m )
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figuur 1.1.1
Vanaf september 2008 zijn de SO2 metingen op station 107 en 137 beeïndigd.
Vanaf 2012 alleen nog station 133

Beleid/Doel:
Voldoen aan grenswaarden.
3
Ter bescherming van vegetatie geldt de grenswaarde van 20 μg/m voor de gemiddelde jaarconcentratie
van SO2.
Toelichting:
Het weergegeven verloop van de SO 2 concentratie (jaargemiddelde op basis van 24uurgemiddelden) was tot voor kort het gemiddelde over de drie regionale meetstations (107, 131,
133) van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in Limburg (RIVM) en het gemiddelde over de
meetstations van het PLIM. De RIVM stations meten een achtergrondconcentratie. De PLIM stations
meten een belaste situatie (Maastricht, Buggenum, Geleen).
Tot voor kort waren er 37 locaties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (RIVM) waar SO 2 werd
gemeten. De laatste decennia zijn de SO 2-concentraties sterk afgenomen. In de huidige Europese en
Nederlandse regelgeving is daarom een geringer aantal meetlocaties voorge schreven. Het aantal
RIVM-SO2 meetlocaties in heel Nederland wordt gefaseerd naar beneden gebracht, te beginnen naar
18 meetlocaties in 2008. Voor Limburg betekent dit dat de component SO 2 in het station 107 van het
RIVM niet meer wordt gemeten per augustus 2008.
Sinds 2012 wordt er in Limburg door het RIVM alleen in station Wijnandsrade (133) SO 2 gemeten.
Conclusie:
De door het RIVM en de Provincie Limburg uitgevoerde metingen naar de
(achtergrond)concentraties SO2 hebben in de afgelopen jaren geen grenswaarden overschreden.
Er is sprake van een landurig dalende trend. Als gevolg van deze trend en aangepaste regelgeving
van de EU is en wordt het aantal door het RIVM beheerde SO 2 meetstations in Nederland verder
afgebouwd. Het RIVM geeft aan dat de bestaande 20 stations tot 2 stations volgens de EU
maatstaven kan worden teruggebracht, maar dat zij er voor kiezen om in 8 stations SO 2 te blijven
monitoren.
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Maximale uurgemiddelde concentraties SO 2 (µg/m³) bij de 4 PLIM-stations en de Limburgse
stations van het RIVM
SO2; gemeten maximale uurwaarden alle Limburgse meetstations (PLIM en RIVM) 2001 t/m 2012
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figuur 1.1.2
Buggenum vanaf 2004, station 136 en 137 vanaf augustus 2004

Beleid/Doel:
3
Voldoen aan de grenswaarden voor maximale uurgemiddelden; 24x per jaar 350 µg/m .
Toelichting:
Uit de grafiek blijkt dat de maximale concentraties SO 2 (uurgemiddeld) ruim beneden de nieuwe
grenswaarden blijven. Uit de gepresenteerde maximale uurwaarden is ook te concluderen dat de
3
grenswaarde op basis van 24-uursgemiddelden (125 µg/m , max. drie 24-uurgemiddelden
overschrijdingen per jaar) niet overschreden wordt. SO 2 metingen worden in Nederland (en Europa)
verder afgebouwd, gezien de lage jaargemiddelde concentraties.
Conclusie:
De uurgemiddelde concentraties SO 2 blijven ruim onder de grenswaarden.
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1.2 Stikstofdioxide (NO 2)
Verbrandingsprocessen zijn de voornaamste bron van stikstofoxiden (NOx) in lucht. NOx bestaat uit een
mengsel van stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO). Nadelige effecten bij mens en ecosystemen
van met name de fractie NO2 treden op bij kortdurende blootstelling aan hoge niveaus en bij chronische
blootstelling aan lage niveaus.
Naast directe effecten zijn er ook indirecte effecten op mens en ecosystemen. Stikstofoxiden dragen bij
aan de ongewenste vorming van troposferisch ozon en fijnstof en de depositie van stikstofoxiden en
atmosferische derivaten leveren een aandeel in de verzuring en vermesting van bodem en
oppervlaktewater.
Om de effecten voor de gezondheid te beperken zijn op Europees niveau normen vastgesteld voor de
concentraties in lucht. Deze EU-normen zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Voor
luchtkwaliteit gelden nu de regels die in de Wet milieubeheer (Wm) opgenomen zijn (de Wet
luchtkwaliteit).
De norm voor de blootstelling van de bevolking aan piekconcentraties van NO 2 bestaat uit een
3
grenswaarde van 200 μg/m voor het uurgemiddelde van NO2, die niet vaker dan 18 maal per
kalenderjaar mag worden overschreden. De norm voor langdurende blootstelling van de bevolking is de
3
grenswaarde van 40 μg/m voor de jaargemiddelde NO2-concentratie. Ter bescherming van vegetatie
3
geldt de grenswaarde van 30 μg/m voor de jaargemiddelde concentratie NO x.
Conform deze richtlijnen moet vanaf 1 januari 2010 aan de hierin genoemde grenswaarden voor NO 2
worden voldaan, maar bestaat de mogelijkheid om voor de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2
vrijstelling te krijgen tot uiterlijk 1 januari 2015 (derogatie). Nederland heeft van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt. Met uitzondering van de agglomeratie Heerlen/Kerkrade (waar al per 1 januari 2013 moet
worden voldaan), treedt de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 nu per 1 januari 2015 in werking.

Grootschalige achtergrondkaart NO2 Zuid-Nederland 2012. Steden en snelwegen zijn duidelijk te
onderscheiden.
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3

NO2 concentratie (µg/m ) in Limburg gemeten door het RIVM en de Provincie (PLIM)
Jaargemiddelde concentratie NO2 in Limburg gemeten door het RIVM en de Provincie (PLIM)
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Jaargemiddelde A2 traverse Maastricht

Verkeersbelast station 136 heerlen

Grenswaarde

Stedelijk achtergrondstation 137 Heerlen

figuur 1.2.1
Sinds augustus 2004 zijn er 2 RIVM stations met NO 2 metingen in Limburg bijgekomen; een stad (stedelijk achtergrond) en
een straatstation (verkeersbelast) in Heerlen.

Beleid/Doel:
3

Voldoen aan de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m (norm met derogatie*).
Toelichting:
Het weergegeven verloop van de NO 2 concentratie (jaargemiddelde op basis van 24uurgemiddelden) is het gemiddelde over de drie regionale meetstations van het Landelijk Meetnet
Luchtkwaliteit in Limburg (RIVM) en het gemiddelde over de 4 NO2 meetstations van het PLIM. De
RIVM stations meten een achtergrondconcentratie. De PLIM stations meten een belaste situatie ( o.a.
rond het Chemelot -terrein), de gemiddelde concentratie van de PLIM stations is dus structureel
hoger dan die van het RIVM. De nieuwe stad en straatstations in Heerlen en het PLIM station
Roermond worden apart weergegeven. De jaargemiddelde concentraties zijn de laatste 5 jaar min of
meer stabiel of dalend.
Voor de jaargemiddelde grenswaarde NO2 is door de nederlandse overheid vrijstelling verkregen tot
uiterlijk 1 januari 2015 (derogatie). Met uitzondering van de agglomeratie Heerlen/Kerkrade (waar al per 1
januari 2013 moet worden voldaan), treedt de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 nu per 1 januari
2015 in werking.
Conclusie: De door het RIVM en de Provincie gemeten waarden overschrijden de jaargemiddelde
grenswaarde niet, met uitzondering van de metingen in het verkeersbelaste station Heerlen (136). Dit
is een landelijk (of internationaal) verschijnsel, op drukke verkeerslocaties zijn NO 2 concentraties
vaak hoger dan is toegestaan.
*(Derogatie is een officieel woord voor uitstel, toestemming van de EU om op een bepaalde wijze van een algemeen
vastgestelde norm te mogen afwijken.)
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Maximale uurgemiddelde concentraties NO2 bij de 4 provinciale PLIM-stations en de
achtergrondstations van het RIVM (µg/m³)

NO2; gemeten maximale uurwaarden meetstations PLIM, RIVM
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figuur 1.2.2
Buggenum vanaf 2004, station 136 en 137 vanaf augustus 2004

Beleid/Doel:
3
Voldoen aan de NO 2 uurnorm van 200 μg/m (18 keer per jaar maximaal overschrijden) tot 2015
(norm met derogatie).
Toelichting:
In vergelijking met de PLIM-stations blijken de RIVM achtergrond (LML)-stations consistent lagere
concentraties te meten, conform de verwachting voor de achtergrondstations. Hogere NO 2
concentraties zoals deze nog voorkomen op verkeersbelaste locaties worden nauwelijks
teruggevonden.
Conclusie:
De uurgemiddelde grenswaarden worden op de meetstations in Limburg niet overschreden.
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1.3 Fijnstof (PM10)
PM10 of fijnstof is het synoniem voor zwevende deeltjes (Particulate Matter) in de atmosfeer met een
diameter kleiner of gelijk aan 10 μm. PM2,5 is dan (uiteraard) particulate matter met een diameter van 2,5
μm of kleiner.
PM10 bestaat uit een primaire en een secundaire fractie. De primaire fractie wordt door direct menselijk
handelen en natuurlijke processen in de lucht gebracht (respectievelijk transport, industrie, landbouw en
zeezout-aerosol, opwaaiend bodemstof). Het secundaire deel wordt in de atmosfeer gevormd door
chemische reacties van gassen, met name ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2)
en vluchtige organische stoffen (VOS). Het primaire deel dat door menselijk handelen wordt veroorzaakt
blijkt een veel groter deel van het totale fijnstof te zijn dan tot nu toe werd aangenomen (PBL 2011)
De fijnstofconcentraties in Nederland zijn opgebouwd uit de achtergrondconcentraties plus lokale
bijdragen. Het grootste deel van de door mensen veroorzaakte PM10-achtergrondconcentratie komt uit
het buitenland. Hier bovenop komt de lokale bijdrage, vooral in dichtbevolkte gebieden, die leidt tot een
verhoging van het concentratieniveau. De chemische samenstelling en grootteverdeling van de deeltjes
die samen aangeduid worden als PM10 kunnen sterk wisselend zijn.
3

De norm voor kortdurende blootstelling van de bevolking is 50 μg/m voor het daggemiddelde, die niet
vaker dan 35 dagen per kalenderjaar mag worden overschreden.
3
De grenswaarde voor langdurige blootstelling van de bevolking is 40 μg/m voor het jaargemiddelde.
Sinds 1 januari 2005 moest aan de grenswaarden worden voldaan, maar de mogelijkheid bestond om
hiervoor vrijstelling te krijgen tot uiterlijk 11 juni 2011 (derogatie). Nederland heeft van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt.
Gezondheidseffecten
Fijnstof wordt door de mens ingeademd en veroorzaakt gezondheidseffecten.
De gezondheidseffecten van langetermijnblootstelling aan fijnstof zijn mogelijk aanzienlijk groter dan die
van kortetermijnblootstelling. Als oorzaak voor de gezondheidseffecten lijken sommige fracties (primair
aerosol door verbrandingsprocessen) van groter belang te zijn voor gezondheidseffecten dan andere
fracties (zeezout, secundaire aerosolen en bodemstof).
Het PM10-bestrijdingsbeleid is daarom gericht op kosteneffectieve maatregelen in onder andere de
transport- en industriesector. Het terugdringen van secundaire deeltjes is onderwerp van het
verzuringsbeleid.
Zeezoutcorrectie
In de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) is vastgelegd dat natuurlijke, niet
door de mens in de lucht gebrachte stoffen die bijdragen aan de PM10-concentraties, buiten
beschouwing worden gelaten bij het beoordelen van de luchtkwaliteit. In de RBL van 2007 is daarom
voor de jaargemiddelde PM10-concentratie een absolute zeezoutcorrectiewaarde per gemeente
opgenomen. Voor de kortdurende blootstelling is bovendien een correctie van minus
6 overschrijdingsdagen per jaar opgenomen (afhankelijk van locatie). In deze rapportage worden echter
uitsluitend de niet zeezout gecorrigeerde meetresultaten weergegeven.
Onlangs is overigens gebleken dat de tot nu toe toegepaste correctie een overschatting van het
werkelijke zeezout-aandeel in PM10 zou zijn.
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Provinciale Metingen
Sinds midden 70-er jaren worden door de provincie Limburg stofmetingen in omgevingslucht verricht.
Het betrof toen “totaal stof” metingen (TSP). Tot 1985 werden deze metingen verricht op de locatie
Stadhuisstraat 4 te Maastricht (dak gebouw provinciale Waterstaat). Sinds 1986 werden de metingen
verricht op de locatie Limburglaan 10 te Maastricht (dak gebouw Z van het Gouvernement). Vanaf
1991 wordt alleen nog fijnstof (PM10) bepaald (stofdeeltjes kleiner dan 10 µm), de TSP metingen zijn
toen gestopt.
Vanaf 1993 werd met een automatische ß-stofmeter (de FAG 62 FHI-N) gemeten, in navolging van
het RIVM. Hiermee kunnen continue PM10 metingen worden uitgevoerd. In juni 2008 zijn de
continue PM10 metingen verplaatst naar een locatie naast de A2 -traverse in Maastricht op de
Nassaulaan.
Eind 2009 zijn de FAG’s vervangen door de MetOne BAM 1020, ofwel de “BAM’s” (Beta-attenuation
Mass Monitor) in Geleen en Maastricht. Sinds 2010 worden de BAM’s gebruikt voor de PM10 en
PM2,5 metingen van het provinciale luchtmeetnetwerk. Sinds eind 2011 ook twee BAM’s in Horst a/d
Maas. Daarnaast worden op verzoek van de gemeente Maastricht vanaf eind 2012 BAM’s ingezet
voor langdurige PM2,5 metingen in Maastricht.

Grootschalige achtergrondkaart PM10 zuid Nederland 2012. Steden en snelwegen zijn niet meer duidelijk
te onderscheiden zoals bij de NO2 kaart het geval is.
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De PM10 GCN Kaart van Nederland 2012 (dé achtergrondconcentratiekaart van Nederland)

GCN kaart Nederland: achtergrondconcentraties PM10 2012
Figuur 1.3
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1.3.1 Concentratieverloop fijnstof (PM10) in Limburg
De provinciale ß-stofmetingen zijn continue metingen die werden uitgevoerd in Maastricht, station
Gouvernement, en Geleen, station Asterstraat. In 2008 is tot juni gemeten op de locatie
Gouvernement. Vervolgens is deze verplaatst naar de A2, Nassaulaan Maastricht.
Concentratieverloop fijn stof (PM10) achtergrondstations RIVM in Limburg
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Figuur 1.3.1a
Nb: Vanaf 2001 de presentatie van het aantal 24-uurswaarden groter dan 50 µg/m3
Concentratieverloop fijnstof (PM10) PLIM stations in Limburg
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Concentraties fijn stof (PM10) stad-stations RIVM in Limburg (136 is verkeersbelast station,
137 is stedelijk achtergrondstation)
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Figuur 1.3.1c

Beleid/doel:
Voldoen aan de grenswaarden.
De maximale daggemiddelde fijnstof concentratie mag vanaf 2001 niet meer dan 35 keer per
3
kalenderjaar boven de 50 µg/m uitkomen. De jaargemiddelde concentratie moet beneden de 40
3
µg/m liggen.
Toelichting:
Vanaf 2004 lijken de jaargemiddelde fijnstof concentraties min of meer stabiel en dalend. Het RIVM
verkeersbelast station Heerlen Looierstraat en stedelijk achtergrondstation Heerlen Deken
Nicolayestraat hebben conform de verwachting hogere jaargemiddelde waarden. De daling van de
PLIM stations en de RIVM stations gaan min of meer gelijk op.
Het voorjaar van 2011 had een lange, droge periode, wat zorgde voor een relatief hoog aantal
overschrijdingsdagen ten opzichte van het jaargemiddelde.
Tot 11 juni 2011 had Nederland uitstel van de Europese Unie om te voldoen aan de Europese fijnstof
3
3
normen. Een officiële gecombineerde toetsing van 75 µg/m voor 11 juni 2011 en 50 µg/m na 11 juni
2011 op het station Maastricht A2 Nassaulaan resulteert in 2011 niet in een overschrijding van de
daggemiddelde norm.
Conclusie:
De jaargemiddelde concentratie wordt in de laatste vier jaar op limburgse stations niet meer
overschreden. Ook de 24-uursnorm, maximaal 35 keer per jaar een daggemiddelde groter dan 50
3
µg/m , wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren op de (achtergrond)stations niet meer
overschreden. Tegen de verwachting in is dit ook niet het geval op het stedelijk achtergrondstation
en verkeersbelast station in Heerlen.
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1.3.5 Conclusie

fijnstof in Limburg

De jaargemiddelde PM10 meetresultaten in de PLIM meetstations zijn de laatste jaren vrij stabiel. Er
komen geen overschrijdingen van het maximaal aantal daggemiddelde waarden en geen
overschrijdingen van het jaargemiddelde voor. Fluctuaties per jaar worden met name veroorzaakt
door meteorologische omstandigheden.
Ook het RIVM meldt over haar luchtkwaliteitmeetstations dat op alle meetlocaties in Limburg de
PM10-concentraties in 2010, 2011 en 2012 onder de wettelijke norm liggen, zowel voor de
jaargemiddelde als voor de daggemiddelde concentraties.
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1.4 Smog
Met smog wordt een periode van tijdelijk zeer verontreinigde lucht aangeduid. Het woord smog is een
samentrekking van de Engelse woorden smoke (rook) en fog (mist). Er zijn twee soorten smog: zomeren wintersmog. Zomersmog bestaat uit ozon en fijnstof en, in mindere mate, uit stikstofdioxide en
zwaveldioxide. In de winter bestaat smog uit een mengsel van hoofdzakelijk fijnstof en zwaveldioxide.
Smog in Nederland gaat in het algemeen over ozon en PM10 in de zomer.
Smogepisoden zijn (afgezien van de uitstoot), meestal het gevolg van “ongunstige” meteorologische
situaties. Voor SO2, NO2 en O3 zijn de smog-normen gebaseerd op uurgemiddelde concentraties. Voor
PM10 gaat het om de daggemiddelde concentratie.
Ozon wordt niet als zodanig door de mens in de atmosfeer gebracht. Het wordt onder invloed van
zonlicht gevormd uit stikstofoxiden, koolwaterstoffen, koolstofmonoxide en methaan.
Ozon kan door het sterk oxiderende karakter nadelige effecten hebben op de gezondheid van mensen en
schade toebrengen aan vegetatie en materialen. Zowel de kortdurende blootstelling aan
piekconcentraties als langdurige blootstelling aan lagere concentraties veroorzaken nadelige effecten
(Knol en Staatsen, 2005).
Hoge ozonconcentraties in straten en in grote steden worden gedeeltelijk omgezet door reacties met NOemissies van verkeer. Verhoogde ozonconcentraties waaraan veel mensen worden blootgesteld zijn
daarom eerder in voorstedelijke gebieden te verwachten. Dit is ook de reden dat voor het bepalen van
ozonconcentraties er een verplichting is om (ook) in voorstedelijke gebieden te meten.
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SMOG in Limburg: voorlichting en (geen) maatregelen
De belangrijkste twee sporen van het smogbeleid zijn “voorlichting” en “maatregelen”.
Voorlichting
In alle situaties geldt een basisvoorlichting; er is het gehele jaar informatie over de 4 stoffen ( PM10,
O3, NO 2 en SO 2). De hoeveelheid informatie en de verspreiding wordt geïntensiveerd naarmate de
smoginformatie ernstiger wordt.
Bij overschrijding van een grenswaarde eist de EU-richtlijn dat een lidstaat op een actieve manier
informatie over de situatie verspreidt. Een belangrijk element van de voorlichting wordt gevormd door
gedragsadviezen.
In de informatiebehoefte wordt voorzien door het landelijk meetnet van het RIVM, het LML. De
informatie wordt via aparte smogpagina's op teletekst en de website van het RIVM het hele jaar door
bekend gemaakt. http://www.lml.rivm.nl/data/kaart/actueel.html
De provincie Limburg heeft ook een eigen visie op het smogbeleid ontwikkeld. In 2008 is in de
vergadering van Provinciale Staten motie M4 over fijnstof aangenomen. Daarin is Gedeputeerde
Staten opgeroepen om:
-Een waarschuwing over de kwaliteit van de lucht te verspreiden via de nieuwsdienst van L1 en via
de dagbladen van de Media Groep Limburg in geval de voorspellingen voor de concentratie fijnstof in
de lucht aangeven dat de daggemiddelde waarde voor de fijnstof concentratie op twee verschillende
3
meetstations in Limburg op twee opeenvolgende dagen de waarde van 70 µg/m zal ontstijgen.
-Voorspellingen over de concentraties fijnstof ter beschikking te stellen aan de nieuwsdienst van L1
en aan de Media Groep Limburg zodat als service aan de kijkers, de lezers en/of de luisteraars
dagelijks mededeling wordt gedaan over de te verwachten kwaliteit van de lucht.
Feitelijk komt het uitvoeren van de motie neer op het invoeren van het in België gehant eerde
smogwaarschuwingssysteem voor fijnstof.

Recent zijn het aantal ozon-monitoren in de PLIM stations uitgebreid van 1 naar 3 monitoren en
wordt een aparte provinciale smog-internet pagina gerealiseerd. Via deze pagina kan persoonlijk via
een email- abonnement worden gewaarschuwd voor smogepisoden in Limburg.
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1.4.2

Fijnstof

In de Nederlandse Smogregeling uit 2001 is opgenomen dat voor fijnstof het publiek alleen actief
3
geïnformeerd wordt in situaties van ernstige smog. De grens hiervoor ligt op 200 microg ram per m
als daggemiddelde waarde (er vindt dus geen voorlichting plaats op basis van een verwachting maar
alleen op basis van het zich voordoen van een situatie van ernstige smog).
Het RIVM informeert de pers (en provincies) bij situaties van ernstige smog. De Provincie (de CdK)
heeft ook de wettelijke taak het publiek actief te informeren in situaties van ernstige smog. Deze taak
is echter gemandateerd naar het RIVM. Gezien het feit dat de Provincie Limburg een actieve rol wil
spelen bij de voorlichting naar het publiek, zal de Provincie Limburg in deze situatie ook zelf een
persbericht laten uitgaan.
Ernstige smog als gevolg van fijnstof is uitzonderlijk en is de laatste jaren alleen voorgekomen
tijdens de jaarwisseling als gevolg van een combinatie van ongunstige meteorologische
omstandigheden en het afsteken van vuurwerk.
In België wordt een smogwaarschuwing voor fijnstof afgegeven indien de verwachting is dat voor de
3
3
komende twee dagen de dagconcentratie voor fijnstof hoger is dan 70 microgram/m (ug/m ).
De waarschuwing geldt dus altijd voor morgen en overmorgen. De waarschuwing kan een open eind
hebben (d.w.z. er geldt in ieder geval een smog waarschuwing voor de komende twee dagen) of een
gesloten eind (d.w.z. dat aangekondigd wordt wanneer de smog-periode beëindigd is). Bij een
waarschuwing met een open einde vindt er vervolgens in principe elke dag een update plaats (soms
1 keer per 2 dagen). Deze update kan een verlenging van de smog-periode aankondigen en/of een
beëindiging van de smog-periode.
Deze situatie kan bij ongunstige meteorologische omstandigheden 1-2 keer per jaar voorkomen.

Uitwerking
Nederland heeft zijn eigen Smogregeling uit 2001 met daarin opgenomen bepalingen over wanneer
het publiek actief geïnformeerd moet worden ingeval van smog door fijnstof. Deze wijken af de
wensen van Provinciale Staten van Limburg. Het bleek niet mogelijk de wensen van Provinciale
Staten van Limburg in de Nederlands Smogregeling 2001 (Ministeriële regeling van VROM) op te
laten nemen.
Feitelijk komt het uitvoeren van de motie van Provinciale Staten neer op het invoeren van het in
België gehanteerde smogwaarschuwingssysteem voor fijnstof.
Vervolgens heeft overleg plaatsgevonden met IRCEL (Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu) in
Brussel, de organisatie die in België smogwaarschuwingen afgeeft, en is afgesproken dat deze
waarschuwingen ook aan de Provincie Limburg worden gestuurd.
Indien de Provincie Limburg een smogwaarschuwing voor fijnstof van IRCEL ontvangt dient actie
ondernomen te worden om te bezien of die situatie ook op Limburg van toepassing is en of de
Limburgse bevolking geïnformeerd moet worden via een persbericht en een bericht op de provinciale
website.
Om niet “in strijd” met de Nederlandse Smogregeling 2001 te informeren is er voo r gekozen om het
publiek in Limburg actief te informeren, maar wel met inachtneming van de Nederlandse
Smogregeling 2001. Er zijn persberichten gemaakt waarin dit is meegenomen. Dit betekent dat er in
de voorlichting geen gedragsadviezen gegeven worden tenzij er sprake is van een situatie of een
verwachting van ernstige smog.
In de persberichten is zoveel mogelijk geanticipeerd op de mogelijke situaties en zijn deze verwerkt
in de standaard persberichten.
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Maatregelen
Het andere spoor gaat over het wel of niet treffen van maatregelen tijdens een ernstige smogsituatie.
Tijdelijke maatregelen voor vermindering van fijnstof en ozon zijn niet effectief en worden daarom
niet genomen. De kans dat de alarmdrempel voor SO 2 of NO 2 wordt overschreden is zeer klein. Als
het gebeurt is er een oorzaak waarbij d.m.v. crisismanagement op nationale schaal maatregelen
worden getroffen en in de informatievoorziening wordt voorzien.
Er worden drie smogsituaties voorzien:
-geen of geringe smog (onder een grenswaarde),
-matige smog (tussen grenswaarde en alarmdrempel),
-ernstige smog (boven de alarmdrempel).
Het uitgangspunt hierbij zijn de grenswaarden en alarmdrempels op grond van de EU -richtlijnen voor
de vier componenten.
Bij overschrijding van een grenswaarde dient er dus op een actieve manier informatie over de
situatie verspreid te worden, maar bij overschrijding van de alarmdrempel (ernstige smog) dienen zo
spoedig mogelijk doeltreffende maatregelen genomen te worden.
De Provincies zijn volgens de smogregeling 2001, overeenkomstig artikel 48 e.v. Van de Wet inzake
de luchtverontreiniging en art. 5 van het Besluit uitvoering EG kaderrichtlijn luchtkwaliteit, bevoegd
tot het tijdelijk nemen van emissiebeperkende maatregelen. Ook het rijk heeft een eigen
verantwoordelijkheid op basis van de Wet Milieubeheer en de Gezondheidswet. Recentelijk (2009)
is deze regeling aangepast en hebben de Provincies het RIVM hierin gemandateerd.
De praktijk
Het optreden van ernstige smog door hoge SO 2 of NO 2 concentraties wordt erg onwaarschijnlijk
geacht, gezien de concentratieniveaus van de afgelopen jaren.
Ernstige smog-episodes door ozon zijn minder zeldzaam. Er mag worden verwacht dat ernstige
smogsituaties door hoge ozonconcentraties enkele dagen per jaar zal voorkomen. Ernstige smog
door fijnstof naar verwachting ook enkele dagen per jaar.
Bij ernstige smog door ozon wordt de bevolking en maatschappelijke organisaties geïnformeerd door
het RIVM en de Provincies. In beginsel worden er geen emissiebeperkende maatregelen genomen;
tijdelijke maatregelen in het geval van smog door fijnstof en ozon hebben weinig rendement, terwijl
ze wel zeer ingrijpend zouden zijn.
Streefwaarde
De Europese streefwaarde voor blootstelling van de bevolking aan hoge ozonconcentraties (O 3)
3
bedraagt 120 µg/m voor de hoogste 8-uursgemiddelde ozonconcentratie per dag. Deze concentratie
mag vanaf 2010, gemiddeld over drie jaar, niet vaker dan 25 dagen per kalenderjaar worden
overschreden. De doelstelling voor de lange termijn - overigens zonder richtjaar - is dat de hoogste
8-uursgemiddelde ozonconcentratie op geen enkele dag in een kalenderjaar meer boven de 120
3
µg/m komt.
Informatie- en alarmdrempel
Naast de streefwaarden voor de bescherming van de mens kent de EU luchtkwaliteitsrichtlijn ook
een informatie- en alarmdrempel. Als de ozonconcentratie groter is dan de informatiedrempel van
3
180 μg/m voor uurgemiddelde concentraties, dan is er sprake van matige smog. De overheid moet
dan op een actieve manier informatie verspreiden over de luchtkwaliteit. De a larmdrempel (240
3
μg/m voor uurgemiddelde concentraties) is het niveau waarboven door kortstondige blootstelling
zodanige risico's voor de gezondheid optreden dat bij overschrijding zo spoedig mogelijk
doeltreffende maatregelen moeten worden genomen; er is dan sprake van ernstige smog
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Smogregeling 2001 in tabelvorm

Smog-klasse

fijnstof

ozon

NO2

SO2

geen/gering

≤50

≤180

≤200

≤350

matig

>50

>180

>200

>350

ernstig

>200

>240

>400

>500

BRON: Smogregeling 2001
Tabel 2.4: Smogsituaties (concentraties in microgram per kubieke meter, μg/m 3)

2.4.2 Smog-uren in 2010/2011/2012, metingen Provincie Limburg
Ozon (O3) 2010/2011
Station
Buggenum

O3 Smog

Station
VouershofGeleen

Station
Asterstraat
Geleen

Station
- A2-traverse

Aantal uren
Aantal uren
Aantal uren
Aantal uren
Uurgemiddelde
conc in ug/m 3 2010/2011/2012 2010/2011/2012 2010/2011/2012 2010/2011/2012

Geen of geringe
smog
Matige smog
Ernstige smog

Minder dan 180

xxx

xxx

xxx

7290/7142/7781

180-240

xxx

xxx

xxx

5/0/18

Meer dan 240

xxx

xxx

xxx

0/0/0

xxx: geen O 3 in dit station
Zwaveldioxide (SO 2) 2010/2011/2012
SO2 Smog

Station
Buggenum

Station
Station
VouershofAsterstraat
Geleen
Geleen

Station
- A2-traverse

Aantal uren
Aantal uren
Aantal uren
Aantal uren
Uurgemiddelde
conc in ug/m 3 2010/2011/2012 2010/2011/2012 2010/2011/2012 2010/2011/2012

Geen of geringe
smog
Matige smog
Ernstige smog

Minder dan 350 8416/7887/8217
350-500
Meer dan 500
(meer dan 3 uur)

2119/xx

8517/6631/6883 8066/8111/7886

0/0/0

0/xx

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/xx

0/0/0

0/0/0

Station
VouershofGeleen

Station
Asterstraat Geleen

Station
A2-traverse

xxx: geen O 3 in dit station
Stikstofdioxide (NO 2) 2010/2011/2012
NO2 Smog

Station
Buggenum

Aantal uren
Aantal uren
Aantal uren
Aantal uren
Uurgemiddelde
conc in ug/m 3 2010/2011/2012 2010/2011/2012 2010/2011/2012 2010/2011/2012

Geen of geringe
smog
Matige smog
Ernstige smog

Minder dan 200 7633/8229/7970 8226/8157/8003 7841/7138/7933 8059/7655/8293
200-400

0/0/0

0/0/0

0/2/0

1/0/0

Meer dan 400
(meer dan 3 uur)

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

xxx: geen O 3 in dit station
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Fijnstof PM10 daggemiddelden 2010/2011/2012
PM10 Smog

Station
Buggenum

Station
VouershofGeleen

Station
Asterstraat
Geleen

Station A2- traverse

Aantal uren
Aantal uren
Aantal uren
daggem conc in Aantal uren
2010/2011/2012 2010/2011/2012 2010/2011/2012 2010/2011/2012
ug/m 3

Geen of geringe
smog
Matige smog
Ernstige smog

Minder dan 50

xxx

xxx

346/328/345

327/319/334

50-200

xxx

xxx

18/32/21

28/42/32

Meer dan 200

xxx

xxx

0/0/0

0/0/0

xxx: geen O 3 in dit station

1.4.3 Conclusies smog metingen Provincie Limburg:


Ozon:
Er is in Limburg (station Maastricht) in 2010 vijf uur matige en geen ernstige smog gemeten. In
2012 is geen ernstige of matige smog gemeten.



Zwaveldioxide:
In 2012 is op geen van de stations matige of ernstige smog gemeten (net als in voorgaande
jaren)



Stikstofdioxide:
In 2012 is op geen van de stations matige of ernstige smog gemeten (net als in voorgaande
jaren)



Fijnstof (PM10):
In 2012 is voor fijnstof door de Provincie Limburg enkele dagen een situatie van matige smog
gemeten.
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HOOFDSTUK 2
Rapportage per meetlocatie en thema:

Metingen door de Provincie Limburg
2.1 Meetlocatie Buggenum (ENERGIE, effecten stoken biomassa in een electriciteitscentrale)
2.2 Metingen rondom Chemelot; Vouershof en Asterstraat te Geleen (INDUSTRIE)
2.3 Metingen Maastricht aan de A2-traverse (VERKEER EN WONEN)
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2.1 Meetlocatie Buggenum (ENERGIE)
Effecten stoken biomassa in een electriciteitscentrale; metingen onder de rook van
Nuon Power in verband met vergunning voor bijstook met biomassa.

De meetcabine aan de dorpsstraat
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Algemeen
Op 11 november 2003 heeft de Provincie Limburg een WM-vergunning verleend aan Nuon Power
Buggenum B.V. te Haelen. Hierin is toegestaan dat er secundaire brandstoffen (schone biomassa en
biomassa/niet gevaarlijke stoffen) verwerkt worden in de vergassingsinstallatie ter gedeeltelijke
vervanging van steenkool. Het gaat hierbij vooral om de inzet van afvalhout, zuiveringsslib en
kippenmest. Jaarlijks mag er maximaal 330 kiloton van dergelijke secundaire brandstoffen worden
ingezet voor de productie van elektriciteit. Dit leidt tot een vermindering van het kolenverbruik op
jaarbasis van 543 kiloton naar 363 kiloton. Het percentage aan secundaire brandstoffen in het totaal
van de brandstoffen mag in eerste instantie niet meer bedragen dan 30 massaprocent op jaarbasis.
Pas indien, d.m.v. een ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten aangeboden rapportage, wordt
aangetoond dat de installaties nagenoeg probleemloos werken bij een percentage van 30
massaprocent aan secundaire brandstoffen en dat wordt voldaan aan de relevante milieuhygiënische
eisen (zoals emissie-eisen en kwaliteit van de reststoffen) mogen hogere percentages aan
secundaire brandstoffen worden ingezet. Bij de maximale inzet van secundaire brandstoffen (330
kiloton) zou de inzet 48 massaprocent bedragen.
Over het voornemen van Nuon Power Buggenum B.V. om secundaire brandstoffen te gaan
verwerken is in de omgeving van het bedrijf de nodige ongerustheid ontstaan. De gedeeltelijke
vervanging van steenkool door secundaire brandstoffen leidt tot een toename van de uitstoot van
(vrijwel) alle stoffen naar de lucht.
De Provincie Limburg heeft een meetstation ingericht voor het m onitoren van de luchtkwaliteit in
Buggenum en is in april 2004 begonnen met meten. In januari 2005 is een eerste tussenrapportage
verschenen: “Luchtimmissiemetingen te Buggenum, tussenrapportage (april-november 2004)”.
In 2006 is een tweede rapportage opgesteld waarin de resultaten besproken worden van de
luchtkwaliteitsmetingen. De meetresultaten zijn daarna niet meer apart gerapporteerd, maar worden
opgenomen in de jaarrapportage luchtkwaliteit van de Provincie Limburg.
Van zowel de gemeente Haelen als de gemeente Roggel en Neer (thans Leudal) heeft de provincie
destijds het verzoek gekregen door te meten totdat Nuon Power Buggenum B.V. de maximale
toegestane hoeveelheid secundaire brandstoffen inzet. Aangezien niet te voorzien was wanneer dit
zou gebeuren is de meetinspanning teruggebracht en de meetlocatie onderdeel gemaakt van het
Provinciaal Lucht Immissiemeetnet Limburg (PLIM).
De Provincie heeft in 2013 de metingen op deze locatie beeindigd. Met ingang van 1 april 2013 is de
centrale uit bedrijf genomen. In 2013 wordt de centrale gesloopt.
Van de vergunde bijstook van biomassa is uiteindelijk maar minimaal gebruik gemaakt.
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3.1.1 Monitoring luchtkwaliteit in Buggenum

Meetlocatie
De Provincie Limburg heeft een meetlocatie ingericht aan de Dorpsstra at in de nabijheid van huis nr.
94 te Buggenum (coördinaten X 196.900, Y 360.125). Dit is benedenwinds van Nuon Power
Buggenum B.V., gelet op de overheersende windrichting. Op deze locatie kan een zo goed mogelijk
beeld verkregen worden van de mogelijke invloed van de Nuon Power Buggenum B.V. emissies op
de luchtkwaliteit.
Meetlocatie

Buggenum

Berik
Berik

Haelensche
Haelensche Broek
Broek

Centrale
figuur 2.1
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2.1.2

Meetopzet

In 2010, 2011 en 2012 zijn de volgende componenten gemeten:
Stikstofdioxide, Zwaveldioxide, windrichting en windsnelheid. In de eerste jaren en bij aanvang van
het project is een uitgebreide meetopzet gebruikt.

2.1.3

Bedrijfsvoering

Algemeen
In het vooronderzoek bij de vergunningverlening voor Nuon Power Buggenum B.V. is door de
Provincie Limburg en de GGD gekeken naar de gezondheidsnormen en de (wettelijke)
luchtkwaliteitseisen die gelden voor de verschillende stoffen die van belang zijn voor de emissies van
Nuon Power Buggenum B.V.. Daarnaast is onderzocht wat de heersende achtergrondconcentraties
zijn voor de verschillende stoffen en er is door middel van modelberekeningen bekeken wat de
bijdrage van Nuon Power Buggenum B.V. is aan de achtergrondconcentraties. Deze onderzoeken
zijn grotendeels gebaseerd op modelberekeningen.
Bedrijfsvoering Nuon Power Buggenum B.V.
Nuon Power Buggenum B.V. gebruikt aardgas, steenkool en secundaire brandstoffen voor de
energieopwekking van elektriciteit. De inzet van steenkool leidt met name tot een toename van de
emissie van zwaveldioxide en de inzet van secundaire brandstoffen leidt tot een toename van de
emissies van andere componenten. Om mogelijk verhoogde immissieconcentraties te kunnen
relateren aan de bedrijfsvoering van Nuon Power Buggenum B.V. is het van belang inzicht te krijgen
in de inzet van de verschillende secundaire brandstoffen.
In 2012 is kiloton aan secundaire brandstoffen ingezet, dit is % van de maximale toegestane
hoeveelheid (330 kiloton). Daarbij betreft het voor het grootste deel ook nog relatief schone
brandstoffen als houtstof, animal feed pellets en papier. De inzet van biobrandstoffen is dus nog
steeds laag.
Dit betekent voor de immissiemetingen dat er evenals bij de eerste tussenrapportage feitelijk nog
steeds een soort nulmeting plaats vindt.

2005
2006
2007
2008
2009

steenkool
(kiloton)
383,351
455,122
488,798
500,102
526,981

biomassa
(kiloton)
15,92
17,31
25,38
11,11
8,27

% tov max
vergund
4,8
5,2
7,7
3,4
2,5

2010

427,000

11,20

3,4

2011

390,000

53,80

16,3

2012

332,887

54,90

16,6

De centrale is miv 1 april 2013 uit bedrijf genomen en zal in de loop van dit jaar worden gesloopt.

Conclusie
De oorspronkelijke plannen van Nuon Power Buggenum B.V. om allerlei soorten (afval)stoffen (tot 50%)
te gaan meevergassen zijn tot nu toe niet geeffectueerd.
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2.1.3.1 Zwaveldioxide
Maximale uurwaarden.
Maximale uurwaarden SO2 concentratie Buggenum 2004-2012

500
Grenswaarde humaan, 3 opeenvolgende uren, >100 km2: 500 µg/m3
450

400

350
Grenswaarde humaan, max 24 x per jaar: 350 µg/m3

µg/m3

300
239

250

200
159
150

128

100
72
44

50

64

52
36

15
0
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Fig 2.1.3.1
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Jaargemiddelde waarden.
jaargemiddelde SO2 Buggenum in vergelijking met achtergrondstation(s) RIVM in Limburg
60,0

50,0

µg/m3

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
2005

2006

2007

jaargem. SO2 Buggenum
Jaargemiddelde Grenswaarde ecosysteem

2008

2009

2010

2011

2012

Jaargemiddelde achtergrondstations (107, 131, 133) RIVM
Jaargemiddelde MTR

In 2004 is slechts een deel van het jaar gemeten
Fig 2.1.3.2

Conclusie:
De resultaten van de SO2 metingen blijven ruim onder de normen.
Er is een opvallende stijgende lijn in de maximale uurgemiddelde concentraties. De afgelopen jaren
zijn de maximale uurgemiddelde concentraties SO2 factoren hoger in vergelijking met maximale
uurgemiddelde waarden van de overige Limburgse stations.
De SO 2 meetinspanning door het RIVM is in 2012 verder teruggebracht tot 1 station in L imburg.
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2.1.3.2 Stikstofoxiden
NO2 concentratie station Buggenum in vergelijking met het RIVM achtergrondstation Posterholt
(107)
45,0
39,0

40,0

34,0

35,0

30,0
27,0

µg/m3

25,0
25,0

22,4 23,0

21,6
18,8

20,0

24,0

23,0

22,2

18,7

19,9

19,0 19,5
16,7

18,5
16,1

15,0

10,0

5,0

0,0
NO2 2004

NO2 2005

NO2 2006

NO2 2007

Buggenum NO2 jaargemiddeld

NO2 2008

NO2 2009

NO2 2010

RIVM achtergrondstation Posterholt jaargem.

NO2 2011

NO2 2012

Grenswaarde NO2

Fig 2.1.3.3

Conclusie:
Normen worden niet overschreden.
De gemiddelde NO 2 -concentratie is vergelijkbaar met de concentratie zoals die de laatste jaren door
het RIVM op regionale achtergrondlocaties wordt gemeten. Posterholt is voor Buggenum wat betreft
NO2 geen “ideaal” achtergrondstation omdat het langs een doorgaande weg buiten de bebouwde
kom is gelegen.

2.1.4

Conclusies

De oorspronkelijke plannen van Nuon Power Buggenum B.V. om allerlei soorten (afval)stoffen (tot
50%) te gaan meevergassen zijn niet geeffectueerd.
De resultaten van de SO2 metingen blijven ruim onder de normen. De SO2 concentratie is weliswaar
laag maar structureel hoger dan op andere achtergrondmeetstations. Lokale bijdrage is zichtbaar ,
met name de maximale uurgemiddelde concentraties zijn opvallend.
De gemiddelde NO2 -concentratie is vergelijkbaar met de concentratie zoals die de laatste jaren door
het RIVM op regionale achtergrondlocaties wordt gemeten. Er is geen lokale bijdrage zichtbaar.
De Provincie heeft in 2013 de metingen op deze locatie beeindigd. Met ingang van 1 april 2013 is de
centrale uit bedrijf genomen. In 2013 wordt de centrale gesloopt.
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2.2 Metingen rondom Chemelot; Vouershof en Asterstraat in
Geleen (INDUSTRIE)

A: In 2004 opgeheven station Meers
B: Station Vouershof
C: Station Asterstraat
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Algemeen
De meetstations Vouershof (meest zuidelijk op kaart) en Asterstraat in Geleen monitoren de
luchtkwaliteit ten Oosten van het Chemelot-terrein. Omdat Zuid-Westen wind de overheersende
windrichting is zijn deze stationslocaties de locaties rondom DSM -Sabic die (tot nu toe)
gehandhaafd zijn.
De meetstations rondom het Chemelot-terrein, het voormalige DSM, zijn destijds opgezet als
preventieve metingen rondom risicovolle situaties.
In het verleden was er bovendien het bovenwindse meetstation Meers en zijn er naast de huidige
metingen uitgebreide mobiele meetcampagnes naar vluchtige organische componenten (VOC)
uitgevoerd. De laatste VOC meetcampagne is in 2006 uitgevoerd.
Tijdens deze meetcampagnes werden incidenteel verhogingen van specifieke koolwaterstoffen
gemeten, maar steeds binnen “toelaatbare” grenzen. Vanwege de kosten werd tot nu toe afgezien
van continue monitoring.
De mogelijkheden van realisering van structurele monitoring van vluchtige organische
componenten worden onderzocht.
In 2014 wordt gestart met een pilot mobiele VOC metingen met GC-MS.
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2.2.1 NO2
NO2 Geleen ten oosten van Chemelot terrein
NO2 jaargemiddelden PLIM locaties, Locaties Geleen (Asterstraat/Vouershof) vergeleken met
overige meetlocaties
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Roermond

2011

Maastricht A2
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Vouershof Geleen

Asterstraat

Figuur 2.2.1

De stations in Geleen (Asterstraat en Vouershof) zijn relatief hoog, vergelijkbaar met een stedelijk
achtergrond-meetpunt. De NO 2 concentratie in Buggenum is, ondanks de nabijheid van de
energiecentrale, vergelijkbaar met een regionaal-meetstation.
Het industrieterrein Chemelot zal enige invloed op de lokale NO2 concentratie hebben, maar de
concentraties komen niet boven de “stedelijke achtergrond”.
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2.2.2 SO2
SO2 Geleen ten oosten van industrieterrein Chemelot

SO2 metingen ten oosten van Chemelot/DSM
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Figuur 2.2.2

De SO 2 concentraties zijn internationaal, landelijk en regionaal al jaren beneden de grenswaarden.
Overschrijdingen vinden slechts nog plaats bij specifieke meetpunten in de nabijheid van emissies
(industrie, scheepvaart). Er worden op de Chemelot- locaties geen SO 2 overschrijdingen
geconstateerd.
Zoals vermeld is het RIVM (en ook de Provincie) begonnen met het verder verminderen van het
aantal SO 2 meetpunten .
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2.2.3 PM10
Provinciale fijnstof (PM10) metingen (station Asterstraat-Geleen) ten oosten
van Chemelot
Concentratieverloop Fijnstof (PM10) Asterstraat Geleen 1993-2012
100

90

87

80

70

60

56

µg/m3

53
50

46
40

40

39

40

40

38

38

37
34

29

30

28

28

29

3131

29

27

26

27

26

32
29
24
21

18

20

15

15
8

10

8

0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Asterstraat jaargem

Figuur 2.2.3

Asterstraat aantal daggem > 50 µg/m3

Jaargemiddelde Norm PM10
3

Vanaf 2001 is er als toetsingswaarde "het aantal 24-uurswaarden per jaar > 50 µg/m mag niet groter
dan 35 zijn“.
Grenswaarden worden de afgelopen jaren ruim onderschreden, ook zonder de zogenaamde
“zeezoutcorrectie”.
Conclusie:
De bijdrage van DSM aan de fijnstof concentraties is er ongetwijfeld, maar is niet van dien aard dat
deze in jaargemiddelden herkenbaar wordt teruggevonden. Ook het aantal daggemiddelde
overschrijdingen is niet verhoogd.
Er is in de periode 2008 - 2012 een stijging in het aantal dagen dat de 24-uurswaarden hoger dan 50
3
µg/m zijn.
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PM2,5 metingen locatie Asterstraat Geleen
Asterstraat Geleen
PM2,5 metingen
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Fig 2.2.4
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2.3 A2-Traverse Maastricht; Meetpunt Verkeer en Wonen

Het provinciaal meetstation aan de Nassaulaan te Maastricht, op enkele meters van de A2 -traverse
door Maastricht, voor de start van de ondertunneling.
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Algemeen:
Aan de Nassaulaan in Maastricht is sinds 25-6-2008 een luchtkwaliteitsstation van de Provincie
actief. De luchtkwaliteit wordt daar geanalyseerd op de componenten PM2,5, PM10, NO 2, O 3 en SO 2.
Deze locatie is gekozen vanwege de grote verkeersdruk in combinatie met de hoge
bevolkingsdichtheid en de voorgenomen en de inmiddels in uitvoering zijnde infrastructurele
aanpassingen.
De A2 gaat hier door Maastricht heen. Op korte afstand liggen woonwijken, scholen en kantoren. De
locatie is daarnaast van belang omdat er een ondertunneling van de A2 gepland is, gecombineerd
met een herinrichting van het stadsdeel. Zo kan de luchtkwaliteit vóór, tijdens en na de
werkzaamheden gemonitord worden.
Deze locatie was één van de weinige “geschikte” meetplekken zonder zekere tussentijdse
verplaatsing van het station in verband met de werkzaamheden aan de A2 traverse.
Geschikte locatie is een relatief begrip, de afgelopen twee jaar zijn er veel bouwwerkzaamheden ten
behoeve van de ondertunneling geweest, de afstand tot de weg is veranderd (groter geworden), een
rij bomen die naast de weg stonden zijn weggehaald en er was tijdelijk een geluidsscherm tussen de
cabine en de A2.
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2.3.1 Fijnstof (PM10) te Maastricht; continue (automatische) stofmeting
Tot begin juni 2008 was de apparatuur van het A2 meetstation actief op locatie Limburglaan 10 te
Maastricht.

Concentratieverloop fijnstof (PM10) in Maastricht, station Limburglaan 10 en
Nassaulaan (A2 traverse)
Metingen in Maastricht, A2-Nassaulaan sinds 2008
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Fig 2.3.1
(In 2008 is er tot juni bemonsterd op het station Gouvernement. Het aantal daggemiddelden > 50 µg/m 3 is gebaseerd op
doorrekening tot een jaar)

Beleid/Doel:
Toetsing aan de grenswaarden; De daggemiddelde fijnstof concentratie mag vanaf 2001 niet meer
3
dan 35 keer per kalenderjaar boven de 50 µg/m uitkomen. De jaargemiddelde concentratie moet
3
beneden de 40 µg/m liggen. Voor deze grenswaarden is tot juni 2011 derogatie (uitstel) verkregen;
Tot 11 juni 2011 had Nederland uitstel van de Europese Unie om te voldoen aan de Europese fijnstof
3
3
normen. Een officiele gecombineerde toetsing van 75 µg/m voor 11 juni 2011 en 50 µg/m na 11 juni
2011 op het station Maastricht A2 Nassaulaan zou dan dit jaar niet voor een overschrijding van de
daggemiddelde norm zorgen.

Conclusie:
De jaargemiddelde grenswaarde wordt niet overschreden. De norm -24-uursgemiddelde, maximaal
3
35 keer per jaar groter dan 50 µg/m , wordt in 2011 en 2012 op het station Maastricht A2 niet
overschreden.
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2.3.2 Fijnstof (PM10) en PM2,5 station A2-traverse aan de Nassaulaan
Vanaf 27-6-2008 zijn meetgegevens van PLIM station A2-traverse aan de Nassaulaan beschikbaar.
Vanaf 2011 zijn er PM2,5 metingen beschikbaar.
De calibratiefactor voor de PM10 BAM cijfers in 2010 was 0,92, voor PM2,5 1,0.
De calibratiefactor voor de PM10 BAM cijfers in 2011 was 0,90, voor PM2,5 0,96.
De calibratiefactor voor de PM10 BAM cijfers in 2012 was 0,92 voor PM2,5 0,96.
In de periode 27-6-2008 tot en met 31-12-2012 kunnen de PM10 meetdata als volgt worden
beschreven, op basis van resp. 24 uurs-gemiddelden;

Gecorrigeerde PM10 daggemiddelde A2 Maastricht in µg/m

Gem
N
Max
>50
>75
% beschikbaarheid data

2008(FAG)
28
185
82
8

3

2009(FAG) 2010(BAM) 2011(BAM) 2012(BAM)
29
27
29
28
342
353
361
366
104
119
92
106
23
19
28
32
4
7
6
97
99
100

Gecorrigeerde PM2,5 daggemiddelde A2 Maastricht in µg/m

Gem
N
Max
>50
>75
% beschikbaarheid data

2011(BAM)
20
363
91
15
4
99

3

2012(BAM)
19
185
104
6
1
51

Het is bekend dat PM10 geen goede indicator voor de gezondheidsbelasting door verkeer is.
Wetenschappelijk gezien blijkt het volgen van de concentratie en verhouding EC/OC (elementair
koolstof en organisch koolstof) en/of het meten van deeltjes aantallen (het meten van zwarte rook en
ultra-fijn stof) wat betreft PM in dit geval meer relevant dat het volgen van de PM10 concentratie. De
wet en regelgeving hiervoor is nog niet zo ver. Zie hiervoor met name de uitgave “Balans van de
Leefomgeving 2010” van het Planbureau voor de Leefomgeving, blz 80 -81. In de Balans van de
Leefomgeving 2012 van het Planbureau voor de Leefomgeving gesteld (blz 58) wordt gesteld dat de
huidige indicatoren voor fijnstof (PM10 en PM2,5) mogelijk niet onderscheidend genoeg zijn en
aanvulling behoeven.
Binnen de huidige regelgeving kan beter naar NO 2 als indicator worden gekeken.
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2.3.3 NO2
NO2 aan de Limburglaan en de Nassaulaan, in vergelijking met de NO 2 jaargemiddelden van
Geleen en Buggenum
NO2 jaargemiddelden locatie A2 traverse/Nassaulaan maastricht, vergeleken met overige PLIM NO 2
meetlocaties
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Fig 2.3.3

De NO2 metingen aan de Nassaulaan/A2 traverse in Maastricht laat de verkeersinvloed duidelijk
3
zien. De jaargemiddelde grens van 40 µg/m wordt niet overschreden.
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2.4 Horst aan de Maas- Hoogheide (PM10 en bezorgdheid mbt
ruimtelijke ontwikkelingen)

In Horst aan de Maas is in verband met bezorgdheid over de gevolgen van grote regionale
ruimtelijke ontwikkelingen in 2011 een luchtkwaliteitsstation gerealiseerd. In dit project word en vanaf
2012 (eind 2011) de komende jaren speciaal de componenten PM10 en PM2,5 gevolgd.
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2.4.1 Fijnstof (PM10) en PM2,5 station Horst aan de Maas Hoogheide
Achtergrond
Door een aantal op stapel staande grote infrastructurele projecten (het landbouw ontwikkelingsgebied Witveldweg en de zandverwerkingsinstallatie aan het Raaieind, de plannen
binnen het Klavertje Vier gebied: de Floriade, de Greenportlane, de uitbreiding van het veilingterrein,
toename van de agro-logistieke bedrijvigheid, toename van het verkeer op de A73) ontstond bij de
bewoners van Grubbenvorst ongerustheid over de effecten van deze nieu we ontwikkelingen op de
luchtkwaliteit en met name de fijnstofconcentraties in Grubbenvorst.
Om aan deze onrust gehoor te geven heeft het College van B&W van Horst aan de Maas samen met
de Provincie Limburg een project opgezet om 5 jaar lang luchtkwalitei tsmetingen met als fijnstof indicatoren PM10 en PM2,5, aan de Hoogheide te realiseren. De meetresultaten zijn voor iedereen
actueel te volgen via www.limburg.nl/luchtkwaliteit, station Horst ad Maas. De resultaten van de
metingen worden onder meer in de jaarrapportage Luchtkwaliteit gepresenteerd zodat een
referentiekader voor de resultaten aanwezig is.

Resultaten
Vanaf november 2011 zijn meetgegevens van PLIM station Horst aan de Maas-Hoogheide
beschikbaar. De calibratiefactor voor de PM10 BAM cijfers in 2012 was 0,92 voor PM2,5 0,96.
In de periode 1-1-2012 tot en met 31-12-2012 kunnen de PM10 meetdata als volgt worden
beschreven, op basis van 24 uurs-gemiddelden;
Gecorrigeerde PM10 en PM2,5 daggemiddelde waarden gemeten in Horst aan de Maas, Hoogheide in
3
µg/m

Gem
N
Max
>50
>25
% beschikbaarheid data

PM10 2012

PM2,5 2012

22
358
103
16

16
361
99
nvt

98%

99%

De gemiddelden van de fijnstofconcentraties (PM10 en PM2,5) overschrijden de ja argemiddelde
3
norm in 2012 niet. Het aantal overschrijdingsdagen in 2012 voor PM10 > 50 µg/m blijft onder de
norm van 35 dagen.
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HOOFDSTUK 3

Euregionaal project PM Lab;
PM harmonisatie, metaal-speciatie en fijnstofinformatiesysteem
voor de Euregio
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Samenvatting project PM Lab; fijnstofinformatiesysteem voor de Euregio
De Nederlandse Provincie Limburg heeft, samen met een aantal binnen- en buitenlandse partners, een
informatiesysteem voor fijnstof opgezet. Dit project, dat ruim drie jaar heeft geduurd, is er op gericht een
eenduidige aanpak en interpretatie te creëren voor de grensoverschrijdende fijnstof problematiek. Dit is
gebeurd door middel van een aantal deelprojecten. De uitgebreid samenvatting van deze deelprojecten is
in de bijlage toegevoegd (engels).

Gedurende de 3 jaar van dit project, met een totale omvang van 2,4 miljoen Euro, zijn de volgende
activiteiten ontplooid:
-Het bereiken van euregionale fijnstof data-harmonisatie. Het inrichten en exploiteren van een mobiel
PM-lab, waarbij met referentie-apparatuur de in de euregio (nationaal) gebruikte PM meet-apparatuur
is vergeleken.
-Zware metalen in de euregio worden in de drie landen gemeten door de respectievelijke nationale
netwerk-beheerders. Om bestaande kennis te verrijken is de speciatie bepaald van de metalen
Chroom en Nikkel rond staalindustrie in Genk and Herstal. Daarnaast is Platinum gemeten
op een verkeersbelaste locatie in Maastricht. Het onderzoek richtte zich op de biologische
beschikbaarheid van de metalen, vanwege de relevantie voor potentiele gezondheidseffecten.
-Modellering; Aanpassen van een bestaand meteo-modelleermodel tot een dynamisch PM10 model
met gebruik van real-time data van regionale en nationale netwerken, resulterend in een publiek
toegankelijke PM model.
Zie hiervoor de weblink http://pmlab.irceline.be/index_nl.html

Conclusions
The PMLab project has provided consistent information about particulate matter in a heavily loaded area
where several national and regional authorities previously came to less well comparable measurement
data with different methods. The calibration campaign was the basis for an equivalent data handling of
particulate matter in respect to air quality, after which modelling resulted in a reliable cross -border map
with extended information on the PM10 load. The webplatform with current information is made accessible
for policymakers and citizens.
To complete the overall picture of particulate matter, a number of additional PM components were
examined: ultrafine particles (UFP), black carbon and the speciation of the heavy metals chromium and
nickel, characteristic for an area with steel industry, and platinum as indicator of traffic. Recent
information on health effects of particulate matter was explored.
Municipalities should play a major role in air quality control in the three countries, as they are pre eminently familiar with local conditions. However, competences on air quality control are spread over
several authority levels, differing between the three countries and regions, ranging from strongly
centralised to more decentralised, hampering effective policies. Local air quality plans can be an adequate
instrument, if sufficient tuned with other competent authorities in the EMR, using the cross -border PMLab
webplatform as support.
Not in the least, the collaboration of project partners in the EMR proved to be fruitful, bringing together a
variety of knowledge and experience for the promotion of publicly accessible air quality information. A
collaboration which should be extended over the project’s period, being the only cross-border forum in this
field.
Zie bijlage voor een complete (engelse) samenvatting.
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HOOFDSTUK 4
Conclusies en aanbevelingen met betrekking tot
luchtkwaliteitsmetingen in Limburg.
Aan de europese regels en eisen met betrekking tot de monitoring van de nederlandse luchtkwaliteit
wordt door het RIVM voldaan. In het minimaal benodigde aantal meetpunten en componenten wordt
voorzien door het LML, het meetnet luchtkwaliteit van het RIVM.
Plim metingen
De metingen aan de A2 traverse worden in samenwerking met de gemeente Maastricht uitgevoerd
in verband met ongerustheid over de gevolgen van de A2 traverse en de invloed op de lokale
luchtkwaliteit. Wettelijke normen worden daar (net) niet overschreden, maar de beschikbare
indicatoren schieten waarschijnlijk tekort om uitspraken over de gevolgen op de gezondheid door de
luchtkwaliteit te kunnen doen (zie ook hieronder).
De gemeente Maastricht zorgt zelf, via het cluster MOA van de Provincie, voor uitbreiding van de
meetpunten luchtkwaliteit in Maastricht. De metingen beginnen in 2013 en zijn gepland voor 5 jaar.
De te onderzoeken componenten zijn PM2,5 en zwarte rook. Deze componenten worden op drie
locaties in Maastricht gemeten, waarvan één stadsachtergrondlocatie en twee belaste locaties.
Daarnaast zijn 25 NO 2 meetpunten mbv diffusiebuisjes in gebruik genomen om de door de gemeente
genomen verkeersmaatregelen te kunnen evalueren.
De Provincie beeindigd de metingen onder de Rook van de electriciteitscentrale Nuon Power te
Buggenum in 2013. De afgelopen jaren was de bijstook minimaal en een fractie van de vergunde
hoeveelheid. Concentraties NO 2 en SO 2 schommelen op het niveau van de concentraties gemeten
op RIVM achtergrondstations. Maximale uurgemiddelde SO 2 concentraties waren de laatste jaren
wel opvallend hoger dan elders in Limburg.
De twee meetstations rondom het Chemelot terrein zouden, gezien de aard van de nabije
industrie en haar emissies, in de toekomst ook (al of niet projectmatig) vluchtige organische
componenten (VOC) moeten gaan meten. Uitbreiding van de luchtkwaliteits-indicatoren op de
stations is nog niet gepland, er wordt in 2014 wel een VOC pilot-project gestart met een mobiele GCMS.
De verkeersmetingen te Roermond zijn afgerond, de vraagstelling is onderzocht, de met de
referentie-apparatuur gemeten waarden en de berekende waarden leiden tot dezelfde conclusies.
Nieuwe ontwikkelingen (Horst aan de Maas en Maastricht) geven aan dat er lokaal grote
maatschappelijke behoefte is aan met name fijnstof metingen, ook zonder dat er direct grote
overschrijdingen zijn van bestaande grenswaarden.
Einde van PM10 en PM2,5 als indicator luchtkwaliteit?
Naast “formele” luchtkwaliteitseisen zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van luchtkwa liteit en
gevolgen voor de gezondheid. De provincie heeft totaal-stof metingen in omgevingslucht gedaan van
de 70-jaren tot 1991. Na 1991 werden er alleen nog PM10 metingen gedaan. Vanaf 2010 moet er
o.a. getoetst worden aan de streefwaarde van PM2,5. Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat
Ultra Fine Particles (UFP), deeltjes kleiner dan 100 nm, meer toxisch zijn dan grotere deeltjes met
identieke chemische compositie en massa (Oberdörster et al, 1996). Een aanzienlijk aantal
onderzoeken suggereren dat deeltjesaantallen (ufp, ultra fijnstof), veel meer dan deeltjesmassa
(PM10 en PM2,5), verantwoordelijk is voor de potentiele gezondheidskundige effecten ( Sioutas et
al. 2005; Oberdörster et al, 2001; Li et al, 2003; Penttinen et al. 2001).
Ook het RIVM geeft aan dat PM10 geen goede voorspeller is voor de gezondheidseffecten van
snelwegen (Invloed van de afstand tot een drukke verkeersweg op de lokale luchtkwaliteit en de
gezondheid: een quick scan, Fischer et al, 2007). De bijdrage van de snelweg aan het
verkeersgerelateerde luchtverontreinigingsmengsel is afhankelijk van het soort component dat gemeten
is. De bijdrage van fijnstof gemeten als PM10 en PM2.5 is relatief beperkt, terwijl de bijdrage van
componenten als roet, elementair koolstof, stikstofdioxide en ultrafijne deeltjes aanmerkelijk groter is.
(http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/863001005.html)
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Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft in de Balans voor de Leefomgevi ng (met name in 2010)
aan dat de bestaande indicatoren PM10 en PM2,5 (blz 81) een relatief vlak patroon over Nederland
hebben (deken), en dat verbrandingsaerosol in haar ruimtelijk patroon hierin significant verschilt.
Deze kan wel tot een factor 4 verhoogd zijn bij drukke verkeerswegen. Mocht verbrandingsaerosol
inderdaad het grootste deel van de gezondheidseffecten veroorzaken heeft dit grote consequenties.
Bewoners van woningen in de nabijheid van drukke verkeerswegen dragen dan de ziektelast door
fijnstof. Lokale verkeersmaatregelen zouden veel meer gezondheidswinst opleveren, en het bouwen
van gevoelige bestemmingen bij drukke wegen is dan altijd ongewenst, ongeacht of er overschrijding
van de normen is. Hoe hier mee om te gaan dient in de nabije toekomst landelijk aangegeven te
worden. De Provincie Limburg neemt hier een voorschot op door te participeren in onderstaand
euregionaal project.
Euregionaal project
De unieke ligging van de provincie Limburg, tussen Vlaanderen, Wallonië, en Noord-RijnlandWestfalen zorgt voor buitenlandse invloeden, maar is ook de reden dat het cluster MOA van de
Provincie middels een euregionale subsidie heeft deelgenomen aan een onderzoek naar de
euregionale PM belasting en de (verschillen van de) PM metingen door de diverse meetnetten.
Behalve het op een uniforme manier in kaart brengen van de PM belasting wor den ultra-fine
metingen gedaan, wordt naar metaal-speciatie van het PM gekeken en wordt binnen dit project de
internationale en eigen data gebruikt voor fijnstof modellering. Dit dynamische PM model van de hele
euregio is begin 2014 publiek beschikbaar gesteld (http://pmlab.irceline.be/index_nl.html).
Zwaveldioxide metingen (SO2) Limburg:
De door het RIVM en de Provincie Limburg uitgevoerde metingen naar de
(achtergrond)concentraties SO 2 hebben in de afgelopen jaren geen grenswaarden overschreden.
Er is sprake van een landurige dalende trend. Als gevolg van deze trend en aanpassing van de EU
richtlijn is het aantal door het RIVM beheerde SO 2 meetstations in Nederland en Limburg verder
afgebouwd.
Ozon metingen in Limburg.
Als het over smog gaat spreek je eigenlijk over PM10 en Ozon concentraties. Met name ozon blijkt
de component te zijn die voornamelijk voor smogalarm zorgt. Het geringe aantal smogdagen (O 3)
van de afgelopen jaren is (deels) afhankelijk van het weer.
De ozon concentraties zijn sterk locatie-afhankelijk, en het aantal meetpunten in Limburg is redelijk
eenzijdig: drie achtergrond en één stedelijk achtergrondstation. De provincie heeft één stedelijk
station waar ozon wordt gemeten, in Maastricht.
In 2014 worden de provinciale mogelijkheden om over regionale smog -episoden te informeren verder
verbeterd. De meetmogelijkheden (aantal ozon-monitoren) zijn uitgebreid, er wordt een provinciale
smog-internet pagina gerealiseerd waar een persoonlijk smog-bericht abonnement via email kan
worden aangemaakt, en er wordt aansluiting gezocht bij de landelijke “app” luchtkwaliteit van het
RIVM/GGD/DCMR.
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BIJLAGEN
-Overzicht meetpunten
-Uitgebreide engelse samenvatting euregionaal PM project.
-Monstername in het PLIM; type monitoren
-Normen
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Overzicht meetpunten:
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Euregionaal Project PM-lab:
The PMLab project – Summary

1. Consistent data
In the EMR about 40 automatic monitoring stations equipped for measuring particulate matter are
administered by the various network operators. In consultation with external partners (VMM, GGD Amsterdam) a program was developed to harmonize the PM 10 measurements. For that goal, comparison
measurements with PM reference equipment (SEQ Leckel) at six stations of the regional and national
networks were executed:
Aachen- Burtscheid (LANUV), Hasselt (VMM), Heerlen (RIVM/LML), Maastricht (Limburg/PLIM), Angleur
and Membach (ISSeP). This part of the project was carried out by the ISSeP in cooperation with bureau
HMAO (Province of Limburg). The calibrations obtained force the PM 10 measurements on an equal scale
before feeding them into a model, which also collects current readings of the various networks and uses
modelled PM10 emissions, calculated from land use regression. More about the model below.
Early in 2011 the comparison measurements started and the campaign by ISSeP and PL has taken over a
year to complete.
Besides the calibrations investments were made in the weighing rooms of ISSeP and PL. Procedures for
weighing and measurements were aligned and the reference equipment and candidate devices were
tested under different environmental conditions.
The choice of a filter for all reference measurements was important. For the project Tissuequartz was
chosen.
Table 1. Overview of locations, location type, operator, type of analyzer, number of measurements (n), the daily
average concentrations of the reference equipment (Ref) and the operative monitor (Cand), the ratio Ref vs.
3
Cand and the calibration equation. Concentrations in µg/m .
Location/type/operator
AABU, Aachen-Burtscheid,
city background
LANUV

Maastricht-A2, Plim st 2,
ttraffic,

1.1.
Netwo
rk analyzers

n

1.2.

Sharp PM10

302

17,0 - 17,1

0,99

C=R

BAM PM10

220

24,4 – 30,8

0,79

C = 0,903R – 3,36

BAM PM2,5

35

32,3 – 35,2

0.92

C = 0,91R

FH62IR PM10

198

16,2 – 13,0

1,25

C = 1,21R

TE62IR PM10

293

22,9 – 17,7

1,29

C = 1,26R

TE62IR PM2,5
Grimm
PM10
180
PM2,5

269
175
201

14,5 – 14,1
29,0 – 32,3
20,0 – 25,2

1,03
0,90
0,79

C = 1,18R – 2,1
C = 0,93R
C = 0,91R – 2,9

Grimm 180 PM10

237

15,0 – 18,8

0,80

C = 0,7R + 2,0

Avg. Conc
ef/Cand
(Ref - Cand)

R 1.3.
Calibratio
n equation
C(and) = bR(ef) + a

Province of Limburg
Heerlen Deken
Nicolayestraat,
city background, RIVM/LML,
st 137
Hasselt Scheepvaartkaai, city
background
VMM 42N045
Angleur, city/industry, ISSeP,
TMLG04
Membach, rural background
ISSeP, TMNT10

The number of days with valid PM 10 pairs ranges from 175 (Angleur) to 302 (Aachen-Burtscheid). For
PM2,5 sufficient data for a calibration at Angleur and Hasselt were collected (201 resp. 269 days). To get
adequate comparison days the SEQ Leckel measurements in Maastricht and Angleur continued until May
2012 resp. July 2012.
The corrections for the beta monitors at Heerlen and Maastricht vary slightly from the usual correction of
the RIVM, due to the use of a different filter (Whatman QMA versus Pall Tissuquartz).
For deriving the calibration equation, the Excel macro for the detection of equivalence of equipment wa s
used. This macro determines whether the calibration meets the criteria for equivalence. One monitor met
the criteria after calibration without corrections, the others only with corrections.
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Due to technical problems the use of the SWAM monitor as a secondary reference was cancelled.
Partly in preparation for the modelling a short measurement campaign with optical equipment (Grimm)
was performed in the centre of Liège by the partners of RWTH Aachen and ISSeP. This provided
information for mapping with a fine resolution of PM 10 and PM2,5 levels.
The experiences in the preliminary stages (filters, sampler inlets, flow and temperature control, filter
conditioning, etc.) and during the measurements were conveyed by partners of ISSeP to the CEN/TC 264
Working Group 15, which deals with the revision of the standard method for measurement of PM 10 and
PM2,5 (EN 12341, 2012 draft). During workshops and symposia on the project and in contacts with
suppliers experiences were discussed, leading to adaptation of instruments.

2. Health effects
The toxicity of particulate matter is already fairly well known. It’s health impact was a major reason to start
the project. This year will see the revision of the European air quality directives. To support that process
the health effects were once again inventoried by WHO Europe in "Review of evidence on health aspects
of air pollution" (REVIHAAP study). Recently the International Agency for Research on Cancer (IARC) has
declared air pollution and separately particulate matter as carcinogenic.
This project focuses mainly on PM 10 and PM2.5, and as an orientation on ultrafine particles (UFP),
especially from traffic. Heavy metals in PM10 were analysed because the EMR has a number of industrial
sources of heavy metals. Health effects of chosen metals are shortly mentioned in the appropriate
paragraph.
3. UFP measurements
Ultrafine particles (< 100nm) cause different health effects by their different properties. Not the mass
concentration, but the number of particles, the surface and the presence of for instance heavy metals and
PAH’s in this size fraction are indicative.
Measuring UFP is still in development and is not regular carried out in the EMR (and elsewhere). It was
therefore decided to seek the cooperation of the Leibnitz Institute for Troposphärenforschung in Leipzig
(IFT), operator of the German Ultrafine Aerosol Networks (GUAN). IFT assisted in composing a UFP
monitoring system for the project and provided training of the operators.
Figure 1 : Example of UFP measurements on a heavy traffic location. Left the UFP diameter, right the logarithm
of the number of particles. Most particles are in the class to 263 nm. In the second image, the average daily
pattern is subtracted. The influence of the weekend traffic on Friday and Saturday and lower traffic intensity on
Sunday can clearly be seen.

A mobile UFP laboratory was set up in a trailer with a measuring system consisting of a Scanning Mobility
Particle Sizer-SMPS-UFP-classifier, coupled to a condensation particle counter (CPC Condensation
Particle Counter). This equipment was supplemented with a Black Carbon analyzer (Magee) and a Grimm
PMX optical analyzer.
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Indicative UFP measurement campaigns have been carried out at locations in Liège, Herstal, Maastricht,
Aachen and Vielsalm, to obtain a first impression of the levels and distribution of UFP in the EMR.
Figure 2: Evolution of the number of particles at station A2 Maastricht in May 2011, spread over four UFP
classes from 20 nm to 70 nm, measured with a Grimm PM X monitor. For the lower number of particles on
Thursday and Friday there is no adequate explanation. Traffic counts show little difference for the weekdays.
There was though significantly more stronger wind on Thursdays (and Sundays). On Saturday and Sunday
there was less traffic.

Correlations with other parameters (Black Carbon, NOx, noise and PM 1) were examined at the station
along the A2 at Maastricht. Some results:
The best (Spearman) correlation was found between the LAeq (equivalent sound level) and nitric oxi de:
0.77. The correlations between UFP fractions to 30 nm and sound characteristics were low, the magnitude
was 0.25. At wind speeds < 0.5 m/s, correlations for UFP fractions to 70 nm were ranging between 0.43
and 0.76. The correlations between sound characteristics and PM 10, PM2,5 and PM1 were low.
4. Modelling – PM maps
The modelling exercise was done by the RWTH Aachen, encompassing a survey on sources of PM,
adaptation of an existing model, the extraction and transformation of PM data from regional and na tional
networks, and the production of public accessible PM maps.

Relevant sources of particulate matter
National and international databases were consulted for emissions from different sources:






European Pollutant Release and Transfer Register E-PRTR
Emission Registration(NL)
Emission Kataster (DE)
Flemish Air Emissions Inventory (VMM)
Walloon Registre des rejets et des transferts de polluants.

The sources usually contain somewhat older information. Current emission information was obtained
through direct interviews with the responsible emitters. The results of direct and diffuse emissions were
introduced in the calculation. The survey was prepared by the RWTH Aachen.
Table 2: Summary of PM10 emissions sectors, EMR compared with Europe

source sector E-PRTR
Industrial diffuse
Industrial point sources
Living and commerce
Road transport
shipping national
shipping international
Aviation national

Europe
469.497
205.179
644.217
194.152
34.541
67.229
655

in %
25
11
34
10
2
4
0

EMR
2178
2855
874
1016
60
47
2

EMR in %
26
34
10
12
1
1
0
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Agriculture
Totaal

252.367
1.867.837

14
100

1424
8.456

17
100

Source: RWTH: E-PRTR, database v4.1 European Environmental Agency, and own survey

The direct and diffuse industrial emissions (including power plants) contribute most. In this context the
EMR is more heavily loaded than Europe in a broader sense. In the urban areas, emissions from traffic
are most important. Agriculture is also a major contributor to the background level.
Figuer 3: Location of point sources with emissions > 50 ton/year
Source: RWTH Aachen

Most industrial sources are found in the
Meuse river valley, and in Germany just
outside the EMR.
In the course of the project a number of
important sources of PM, namely the
steel industry in the Liège basin, were
temporarily or permanently taken out of
service, due to the economic crisis. It is
not yet known how this affects the PM
load. These sources include the blast
furnace of ArcelorMittal in Ougrée and
Seraing, where the ore is prepared and
the foundry Chertal. From September
2013 there are negotiations between
employers and labour unions to restart
operation in anticipation of better times,
albeit with only a part of the plants with a substantial reduction in manpower, production and product
types.

Modelling
The modelling is based on the RIO model, as described in Janssen et.al.. Land use is related to specific
PM10 emissions (Corine land use data) via a key factor. Merging PM readings from measurement stations
with these data and some corrections, allows interpolation of PM levels between the stations. The model
enables real-time maps to be produced on a daily or annual basis and on urban, regional or national
scale. In Belgium, the RIO model is used on a national scale. In Janssen et. al. the procedure of data
handling is described in detail.

The PMLab model for the EMR
The project model is based on the RIO model, but deviates in some points. The emissions are not derived
from the Corine land use classes, but fugitive emissions from the database of E-PRTR on a 5x5 km grid.
This grid was reduced to a 1x1 km grid, the foundation of the project model. In the
E-PRTR, the required emission data are contained in seven sectors. Parsing a 1x1 km grid was
implemented through land use data, population density and road network. Each emission sector gets a
separate treatment. For instance, for the non-industrial combustion sector the total PM 10 emissions in
each 5x5 km cell are linked to the population density at 100x100 m scale.
A second deviation from the RIO model is the land use data which only serve as an indicator of the
roughness of the terrain, thereby directly linked to local dispersion. In the PMLab model the key figures,
the land use indicators, so called ß-values, are calculated as a combination of roughness and emission
density, resulting in the multiplication of the two parameters. This hybrid ß-value is low for rural stations
and higher for urban or industrial sites.
The third deviation is the resolution of 1x1 km against a 4x4 km grid from the RIO model, delivering a
higher resolution.
The ß-values are then optimized in an iterative process to get a good correlation with the average PM 10
concentrations at the monitoring stations used. Under these conditions the ß-values of the PMLab model
perform slightly better than the one in the original RIO model.
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Data extraction and transformation
Current data are collected from the networks of different operators: EEA, LANUV (Nordrhein -Westfalen),
IRCEL/CELINE (B), RIVM (NL), PLIM (Province of Limburg) and Zimen (Rheinland-Pfalz). All necessary
parameters are stored in a PostgreSQL database consisting of 13 tables. Scripts run every hour
accessing the databases of the networks. The data are collected, saved and correc ted by octave scripts
according to the calibration functions from the comparative measurements of the PMLab project. After
feeding the model with these data, mapping is performed.

Mapping - PM10 maps on a daily basis
Creating the maps is done in three steps, which are carried out every hour.
Measured PM10 values are normalized using the the ß-values for that day. The residue concentration per
station are added to the measured values.The Kriging interpolation technique is then applied to the values
of the 21 stations in the EMR and five additional stations just outside the EMR, with an exponential
variogram. In an inverse normalization step, residue concentrations are then subtracted to reset the local
influence.

Validation
The PMLab model has been extensively discussed with the external partners and other stakeholders in
the field. A validation based on 1096 measurement days show an average uncertainty of 13 % with an
average R 2 of 0.95.

Mapping
Two different products are delivered. On one hand, a web-based mapping tool showing a user friendly
image of the interpolated concentration maps. It also includes maps of E-PRTR emissions data and
information on the monitoring stations, for example, the number of exceedance days for PM 10 limit values
and the average concentrations. The web-mapping tool is directly accessible from any browser,

Figure 4: Example of PM map

There are also thematic layers in WMS format (Web Mapping Service) created for experienced users such
as air quality institutes. The layers can be viewed in Geographic Information Systems (GIS), such as
Quantum GIS, SAGA GIS, GRASS GIS and ArcGIS or combined with other WMS sources. So there is
information about:






big point sources and fugitive emissions from E-PRTR
Corine Land Cover data from 2006
a layer of information (modelled) inversion intensity, relevant due to the influence of the hilly
terrain in the EMR on the concentrations
annual average PM10 concentrations in the EMR and
on Hysplit based 48-hour backtrajectories with the triangle point of the three countries in Vaals,
displaying the route of air mass with which the particulate matter is transported.

The web platform is in the final stages of its development, and a beta version has been made available at
the following address: http://pmlab.irceline.be/(weeknumber).html
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5.

Dissemination of results to relevant authorities, enterprises and residents of the EMR

Competent authorities
During the mapping exercise raw ideas of PM maps were presented towards a panel of end-users, mostly
regional or municipal policymakers. The target group is crucial in using the information from the
webplatform, and to set up and evaluate appropriate measures to reduce PM emissions or exposure.
Finding the right competent authorities, composing this target group was part of a desk study.
To this end the transposition and the implementation of the European directive on air quality (2008/50/EC)
in the three countries was elaborated. Particular interest was given to the role of each authority level, from
national over regional and provincial to municipal level in the implementation of the European directive.
Not only formal competences were traced, also the broader social, cultural and political contex t was
involved.
This study was partly done at the instigation of the German co-financer, the Ministerium für Wirtschaft,
Energy, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes NRW. In 2006, an overview of legal, technical
and organizational aspects related to the implementation of European Directives on air quality was
produced as part of an earlier cross-border project between Dutch border provinces and NRW . The cofinancer wanted an update of that overview, and at the same time there was the need for a similar
analysis for Flanders and Wallonia.
The study shows that the competences are distributed differently in each country. The way the directive is
implemented varies in a range from a strong centrally controlled manner (Germany and Belgium) towards
a broad-based approach with all relevant authorities in the Netherlands.
The (lack of) political priority for air quality issues is reflected in the clearness of the necessary
institutional structures. There is enough material available to make an overlook for the German and Dutch
side. The Flemish approach is reasonably to reconstruct. The Walloon part however, is difficult to uncover,
even for insiders.
Table 3: National/regional laws in which the directive was transposed.

Country/region

Belgium

Flanders
Wallonia

Germany

Netherlands

Legal basis
Law of 28 December 1964 on the control of air
pollution
State reform 1980
Decreet van 28 juni 1985 betreffende de
Milieuvergunning
Vlarem I and Vlarem II
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation
et la gestion de la qualité de l'air ambiant
8. Gesetz zur Änderung des BundesImmissionsschutz-gesetzes
39. Verordnung zur Durchführung des BundesImmissions-schutzgesetzes (Verordnung über
Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen)
Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm)

2.
sition

Transpo

2011
2010

2010

2009

Air quality is controlled by generic rules for categories of emittents such as cars, by permitting of specific
activities with impact on the environment, by enforcement and monitoring.

Belgium
The federal state has only restricted competences in the field of air quality. Most competences in
environmental control were mandated via state reforms to the regions in the course of time.

Flanders - permitting
In the field of air quality management the Flemish region is competent. Local authorities have some
competences. Applying for a permit is indicative of the competence.
Permitting is regulated in Vlarem I, depending on the degree of nuisance and the amount of emissions, as
is mostly done in this part of Europe. In the procedure the permit is published and objections can be
brought forward. Appeal is possible at permitting level up to the Council of State.
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Table 4: Permitting authorities in Flanders according to activity class

Vlarem I class
1: nuisance high
2: less nuisance
3: lesser nuisance

Permitting
Appeal
Province
Flemish government
Local authorities
Province
Report to local authorities --

Council of
State

Flanders - enforcement
Enforcement of permits is quite complex in Flanders depending on the Vlarem classes and spread over
several departments and levels:
Table 5: Enforcement in Flanders according to activity class

Department
Class 1
3.
Class 2
Class 3
Milieu-Inspectie, Ministry LNE (Environment
Direct
Indirect
Indirect
Nature Energy), provincial field office
Local Authority: mayor, police, officials
Visual
Direct
Direct
(technical, juridical)
Province
Visual
Direct
Direct
Milieuhandhaving, Milieuschade en
Administrative sanctions: administrative measures and
Crisisbeheer (AMMC), Ministry LNE
fines for non-compliance or for environmental offenses
Milieuhandhavingscollege (MHHC)
Appeal against sanctions
Vlaamse Hoge Raad voor de
Policy, advice, coordination, annual plans and reports
Milieuhandhaving (VHRM)

Wallonia – permitting
As in Flanders the region has a major role in air quality control.
There are four AGWs (Arrêté Gouvernemental Wallon) to describe the permitting process. The AGW
containing a list of activities subjected to permitting is “AGW du 4/07/02 arrêtant la liste des projets
soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées (arrêté liste)”.
Table 6: Permitting authorities in Wallonia according to activity class

Arrêté liste
1: nuisance high

Permitting
Local authorities

2: less nuisance

Local authorities in
case of environmental
impact study

3: lesser nuisance

Report to local
authorities

Advice
Division de la Prévention et des
Autorisations (DPA), Ministry of
Environment, Territory
management and Mobility
--

Appeal
Ministry of
Environment,
Territory
management
and Mobility
Council of State
--

In the permit procedure a public survey is held by the local authority and objections can be brought
forward. Advice is asked from the Ministry. After that the permit decision is taken and published by the
local authorities. Appeal is possible at a higher level, from the Fonctionnaire Technique or Fonctionnaire
Délegué at DPA up to the Council of State.
The advice step by the Walloon Ministry is compulsory in the permitting procedure. Ap peals against
permits must be directed to the Walloon Ministry. Both steps illustrate the central regional role in air
quality control.

Wallonia - enforcement
A specific assignment of enforcement to the three classes of nuisance is not very apparent, but it can be
expected that activities with lesser environmental impact are dealt with by the local authorities.
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Table 7: Enforcement in Wallonia

Department
Direction générale opérationnelle de l’agriculture,
des ressources naturelles et de l’environnement
(DGARNE) - Département de la Police et des
Contrôles (DPC)
Direction des contrôles
Direction de l’Antibraconnage et de la Répression
des pollutions
L' unité de la répression des pollutions (URP)

Tasks
Preventive controls of industrial activities,
repressive actions in case of non-complying in
coordination with other departments of the
Ministry, local, regional and federal police
organisations, local authorities and the public
prosecutor
Heavy cases of environmental crime
“Le bras armée de de la DPE“

The Netherlands – Province of Limburg
Air quality control is a task divided over three levels, national, provincial and municipal. The “Wet
milieubeheer” (Environmental Management Act - EMA) is the most important environmental law. The
main instruments are environmental plans and programs, environmental quality standards, permits,
general rules and enforcement. The “Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht” (Wabo,General
Provisions Environmental Law of october 2010) governs the environmental permit. The pe rmit is an
integrated product for building, housing, monuments, space, nature and the environment.

Province of Limburg - permitting
The Activiteitenbesluit Milieubeheer (Activities Decree) encompasses a list of activities prone to
permitting, much alike the Belgian lists. Activities with the highest nuisance (type A companies) are
permitted by the Provincial government. Other permitting, type B and C, is done by local authorities.
Table 8: Permitting authorities in theProvince of Limburg according to activity class
Law
Wet milieubeheer
Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht
Activiteitenbesluit

Content

Permitting nuisance
class

General environmental law
Air quality criteria
High: Province
Environmental permits
Less: Local authority
Competences
Lesser: Local authority
List of activities in categories

Appeal
Permitting
authority
Council of State

The permit procedure includes publishing of a draft permit, handling of objections by the permitting
authority, and finally a possible appeal to the Council of State.

Province of Limburg – enforcement
As a rule, enforcement is done by the permitting authority. But sometimes more than one authority can be
competent for the same activity. Collaboration in planning and execution of enforcement is highly sought
and will cumulate in regional implementation services, of which two reside within the Province of Limburg.

Germany - North Rhine-Westphalia (NRW)
In Germany the “Vierte Verordnung zur Durchführung des BundesImmissionsschutz -gesetzes
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen) (4. BImSchV) regulates the permits for
establishments. The first attachment to the Verordnung gives in ten categories all activities that need a
permit. Competences for permitting are regulated in the Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz
(ZustVU).

NRW – permitting
Since 2008 the lower environmental authorities in the EMR are the Kreise or the Kreisfreie Stadt like
Aachen are competent for permitting. In some cases with higher levels of possible environmental impact,
competence moves up to the Bezirksregierung at Cologne. The BundesImmissions- schutgesetz
describes the permit procedure, comparable to the way this is done in the other countries. Within the
permit procedure the “Zaun” (fence of the establishment) principle is an important feature, it means that all
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environmental aspects in a given area are integrated into the environmental permit by the
Bezirksregierung.
Appeal (Klagebefugnis) is possible for those that can prove to be touched in their rights by the permit.
Appeal is done at the permitting authority and further at the Verwaltungsgericht (Administrative Court) in
for instance Aachen, and if necessary the Oberverwaltungsgericht and in the third place the
Bundesverwaltungsgericht at Leipzig.
Table 9: Permitting in North Rhine-Westphalia

Law
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV)
Anlage 1
BundesImmissionsschutgesetz §10
Zuständigkeitsverordnung
Umweltschutz (ZustVU)
Anhang 1

Content
List of activities in 10 categories

Procedures for permitting
Competence:
Mostly local authorities, Kreise,
Kreisfreie Städte, higher impact:
Bezirksregierung

Appeal/Klagebefugnis

Permitting authority
Verwaltungsgericht
Oberverwaltungsgericht
Bundesverwaltungsgericht

NRW - Enforcement
According to §52 of the Bundesimmissionsschutzgesetz the competent authorities are also responsible for
the enforcement. They have comparable rights as in the other countries i.e. the right to enter the
establishment, to take samples etc.
6.

Air quality monitoring

Table 10: Responsibilities for air quality monitoring in the EMR

Country/region
Flanders
Wallonia
NRW
Netherlands/Limburg

Who
VMM
IRCEL-CELINE
ISSeP
IRCEL-CELINE
LANUV
RIVM/Province

Emissionregistry

EU reporting

VMM

IRCEL-CELINE

SPW/AWAC

IRCEL-CELINE

LANUV
RIVM

UBA
RIVM

Belgium
Air quality measurements in Flanders fall within the competence of the Flemish Environment Agency
(VMM). The VMM operates the air monitoring network, reports periodically on the measurements and
emissions inventories and manages the emission registration.
In Wallonia ISSeP is responsible for the air quality network, while Service Public de Wallonie (SPW) Agence wallonne de l'Air et du Climat (AWAC) holds the Emission Registry. ISSeP performs the periodic
dioxin emission measurements on waste incineration plants.
The IRCEL-CELINE, the Interregional Cell is a collaboration between the three regions. It is managed by
VMM, the Walloon Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, the Scientific
Institute of the Public Service (ISSeP) and the Institute for Environment for the Brussels Capital Region.
IRCEL-CELINE maintains a common scientific basis concerning the registration, control of and the
interpretation of the data from the regional networks and is responsible for creating reports on air
pollution, among them the annual reports to the European Commission. At the website of IRCEL/CELINE
a current status report on PM 10 exceedances is published.

The Netherlands – Province of Limburg
The Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM - National Institute for Public Health and the
Environment), an agency of the Ministry of Health, Welfare and Sport, exploits a network (Landelijk
Meetnet Luchtkwaliteit) with 4 stations in the Limburg part of the EMR. The province of Lim burg has a
network of 6 stations from which 4 within the EMR. Emission registry is a responsibility of RIVM, as is the
annual reporting to the European Commission. At the website of RIVM a current status report on PM 10
exceedances is published.
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North Rhine-Westphalia
The federal Umweltbundesamt air quality network has three background stations in NRW, but outside the
EMR. The Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) has a
dense network with 6 stations within the EMR. LANUV is subordinate to the Ministerium für Klimaschutz,
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW (Ministry for Climate Protection,
Environment, Agriculture, Nature- and Consumerprotection of North Rhine-Westphalia).
Emission registration (Emissionskataster) is with LANUV too, annual reporting to the European
Commission is done by the Umweltbundesamt (UBA). At the website of UBA a current status report on
PM10 exceedances is published.
7.

Air quality plans

Air quality is caused by local, regional and remote sources. Typically air quality plans focus on local air
quality problems, they usually do not exceed an urban scale, and include to a large extent traffic
circulation measures. Generic measures like the national emission ceilings (NEC) directive should reduce
the contribution from diffuse and remote sources, for traffic the implementation of Euro V - and VI-emission
standards, or for instance in Germany for local emissions from small combustion plants through the
Kleinfeuerungsanlagen-verordnung.
The essential elements of an air quality plan are described in EU Directive 2008/50/EC. These include a
description of the exceedance situation, its cause, expected developments and proposed measures.
Further, the Directive describes short term action plans, which should reduce the risk of exceedances of
one or more limit values by taking measures in the short term.

Belgium - Federal level
On federal level plans are aimed at supporting and tuning of the regional plans, providing some gene ric
measures on items not reserved to the regions.
“Smog 90” is a measure that reduces car speed on assigned highroads throughout the country down to 90
km/h in case of higher levels of PM. The measure was drawn up sequentially in all three regions, and i t is
coordinated by IRCEL/CELINE, and as such can be seen more or less as a federal action plan.

Administrative structures in Flanders and Wallonia
As a result from historical developments, the structures of control of air pollution differ between Flander s
and Wallonia. When it became clear, that exposure to PM was a health problem too, the regions reacted
in different ways and handling speed.
In Flanders very soon a close cooperating network was set up between scientists, the ministry, the
VMM/MIRA and IRCEL/CELINE, VITO, universities, and connected to the network of medical surveillance
from general practitioners and the Flemish Center of expertise on Environment and Health.
In Wallonia the issue of air pollution has only recently appeared on the regional political agenda, despite
the long history of heavy industry in the Walloon region with its clear contribution to air pollution in the
surroundings of Charleroi and Liège.
On the Walloon side much weight is given to the federal research level like BELSPO and IRCEL/CELINE,
on regional level of course ISSeP and the created air quality agency AWAC. AWAC is the central agency
responsible for targets, prioritising, research programs, modelling and interpretation of results. The role of
official Walloon health authorities like “La Cellule permanente environnement-santé” (CPES) cannot be
great only because of the very limited capacity.
The connection environment-health is difficult to make, because health care is assigned to the (language)
communities in Belgium. Different levels of government and the regionalisation make it almost impossible
to participate in environmental policy on European level. But even then, initiatives and ideas how to abate
the air pollution have trouble to reach the political decision makers, due to the additional influence of often criticised, but installed by law - ministerial cabinets, a typical political oriented construct between
minister and his administration, which in practice seem to block or at least to delay these proposition s.
The developments in air quality policy, specifically in Wallonia, are subject for studies done by SPIRAL, a
research group at the university of Liège
As PM10 (and NOx) levels still exceed European limits and the proposed measures to reduce PM 10
exposure were valued as not sufficient, Belgium was summoned before the European Court of Justice.
The court procedure has not taken place yet.
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Flanders
An air quality plan was issued in 2005 by the Flemish government for PM exceedances in the whole of the
Flemish region, initiated by exceedances in 2003. An additional action plan came up in 2007 for industrial
hot spots, like the Kanaalzone of Ghent. There are no specific actions in the Flemish part of the Euregion.
Through an instrument like the “Planlasten decreet” (Planning burdens law) the government supplies extra
funding for what is called “sustainable and creative cities”. One of the goals of multiple supported activities
- and almost hidden behind society, culture, education and youth items - includes improving the air quality
by mobility measures.
The city of Genk, is an important partner facing some air pollution problems in the industrial zone in the
south of the city, characterised by relatively high levels of heavy metals in PM. Hasselt and Genk have a
climate plan, as part of the European Covenant of Mayors.
Municipal air quality plans as such are not found. Municipal police regulations are in practice the only and
then even scarcely applied instruments.

Wallonia
In Wallonia the air quality plan “Plan Air/Climat” of 2007 includes hundreds of measures, with ten
priorities.
A key priority was the creation of a Walloon Agency Air and Climate (AWAC), where previously little
specific attention was given to issues of air quality and climate change. In this context, also the air quality
monitoring network was completed. The number of fixed and mobile stations now meets the requirements
of the European directives. Other key priorities are remediation operations in three of the most polluted
industrial areas of Wallonia. The mentioned “Smog 90” measure was developed within this “Plan
Air/Climat”, joined by a SMS-alert system in cases of “pics de pollution”.
The Walloon provinces have no role in this context, the role of municipalities in abating air pollu tion is
emphasized (sic.: "ultimate link in the chain"). The municipalities are responsible for the environmental
permits.
It is difficult to find municipal plans in which air quality is described as a priority. If there are environmental
plans, as in Liege, the frame is wider in terms of "sustainable development", focusing on local energy and
waste policy.

Netherlands – Province of Limburg
Air quality planning is found in the Wet milieubeheer (Hoofdstuk 5, Titel 5.2: luchtkwaliteitseisen),
describing who in what situation should prepare a plan, and the essentials of the content of the plan,
Municipalities are responsible for drafting an air quality plan, possibly supported by the higher government
levels. Municipalities and provinces – next to the national government – can take measures to improve the
air quality. The municipality of Heerlen produced an air quality plan and action plan covering 18 measures
contributing to improvement of air quality, with annual progress reporting
The regional plan in the province of Limburg was aimed to meet limit values around 2010.
In the Netherlands the National Air Quality Cooperation Programme (NSL 2009) is currently the most
important air quality plan. It is a composite plan of regional and municipal plans including proposed
projects, costs and expected effects. In the Dutch part of the EMR six projects are mentioned in the
program, of which five in Maastricht, including low emission zones.
The EU Commission agreed to the plan and granted derogation for PM levels u ntil mid-2011, except for
NO2 in the agglomeration of Heerlen-Kerkrade, where targets should be met on January 1, 2013.

Germany – North Rhine-Westphalia
In Germany the Länder and municipalities cooperate close in preparing air quality plans, a so called
“Luftreinhalteplan”, including measures like low emission zones, bypass roads, city logistic centres, and
requirements for environmentally friendly public transport.
Low emission zones (Umweltzone) are a preferred instrument within air quality plans or ac tion plans.
They restrict access to city centres for older categories of cars. Only stickered cars, meeting emission
standards are allowed. The low emission zones should reduce the ambient PM levels with about
10-12%. The Umweltbundesamt keeps a record of the zones, though none are noted for the EMR. Still
there are such zones in the German part of the EMR.
Competences for air quality plans in the Bundesländer are not assigned to the same level of authority.
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Two air quality plans were established by the Regierungsbezirk Köln (District Government of Cologne),
one for Aachen in close cooperation with the Landesamt and the city of Aachen (including an action plan,
but still without low emission zone), and a second plan for the Hambach opencast lignite quar ry.

Effectiveness of local air quality plans
There is need for an evaluation of air quality plans. The effectiveness of plans should be assessed in a
robust manner, excluding autonomous changes brought about by generic emissions reduction measures
or possible temporary effects such as from the economic crisis. As far as known, such robust evaluations
are not available in the Euregion.
Recently a review on effectiveness of air quality plans was made in the UK, where local authorities have a
statutory duty for the management of local air quality. Many municipalities have drawn up an air quality
plan. As part of their responsibilities they are required to perform regular reviews and assessments of the
quality of ambient air against a series of specific standards and objectives as prescribed by regulation.
The review concluded that there is often a lack of political will and funding. There is little evidence that
robust quantification of measures in the Action Plan has been carried out, and accordingly, it is difficult to
assess how successful the measures have been.

8. Heavy metals in particulate matter
Heavy metals are regularly measured in the three countries by the respective national regional monitoring
network operators. To add value to the knowledge, more specific metals around steel industrial sites in
Genk and Herstal were measured: chromium and nickel. Platinum was measured at a heavy traffic loaded
site at Maastricht. The research focused on the bioavailability of some metals, indeed most relevant to
potential health effects
Chromium (Cr)
Chromium is present in two valences. The trivalent Cr(III) at low doses is an essential nutrient, and the
hexavalent Cr(VI) is very toxic and carcinogenic.
The recent REVIHAAP study calls for more research into the link between exposure to Cr(VI) and the
possible contribution to the development of lung cancer.
A suitable method for chromium in PM 10 had to be adapted to distinguish the bio-available fractions.
Table 11 : Overview of the chromium analyzes
range
Location

period

n

ng/m

3

avg

ng/m

3

rec(CrVI)
%

+

oxi(CrIII)
+

+

Cr(VI)/Cr(III
)%

%
10/10 –
< 0.05** - 20
3.1
52 ± 33 1.5 ± 1.0
3.3
21/12/2011 38
02/05 –
< 0.02* –
0.95 58 ± 22 1.3 ± 0.8
2.0
05/07/2012 34
6.18
5/03 –
< 0.02* –
Herstal near industry zone
0.11 64 ± 21 1.0 ± 0.5
1.1
26/04/2012 31
0.28
n = number of measurements; avg = average; ** sample volume = ± 30 m³ * sample volume = ± 50 m³;
+
++
Average recovery Cr (VI) on filters with standard addition;
average oxidation Cr (III) on filters with standard
addition
Genk near industry zone,
NE of stainles steel plant
Genk near industry zone,
NE of stainles steel plant

Hexavalent chromium can make up to about 3% of total chromium.
The higher values in Genk are measured at higher wind speeds with south-westerly wind blowing over the
relevant industrial zone. In 2012 measures have been taken at the major source resulting in lower levels.
The average concentrations of Cr (VI) in Genk exceed the recommended annual guideline of DEFRA (UK)
of 0.2 ng/m3. The values of Herstal are much lower and below the British standard. The guideline value
derived from the WHO of 2.5 ng/m 3 which RIVM uses for policy priorities is still exceeded in 2011 in Genk.
The figures show that Cr is an industrial problem indeed, with very low concentrations as the upwind
source is not blown over and with significant peaks as it is. The latter can be seen in Figure x by which
wind direction/speed combination indicates which fraction of the total concentration is caused.
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Cr(VI) ng m

3

Genk en Herstal oktober 2011-juli 2012

Genk: bijdrage WR aan gem. Cr(VI)-conc. afhankelijk van WS
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Figure 5 : Development Cr (VI) in Genk and Herstal
wind

Figure 6 : Contributions to mean Cr (VI) per
direction and wind speed per class for Genk

A comparison of VMM measured total chromium concentrations in recent annual averages for total
chromium in PM10 from Flanders and North Rhine-Westphalia (annual averages of LANUV) shows that the
levels in Genk are at a similar level compared to stations in industrial areas in NRW. The data of stations
and Krefeld-Bochum-Stahlhausen Stahldorf also illustrate the effect of a nearby steel company.
Table 12: Comparison of total chromium concentrations between Genk, Herstal, three Flemish stations and two
industrial stations in Nordrhein-Westfalen

jaar
Genk
Herstal
Hoboken*
Beerse*
Gent-kanaalzone
Bochum-Stahlhausen
Krefeld-Stahldorf

2009

65,7
129,1

2010

63
135,5

2011

2012

81,9

44,5
8,0
3-7
2-8
2
84,6
70,7

95,6
158,9

* Range of four stations
Total chromium in the same location is measured by VMM (described only in measurement period; H erstal 8
measurements)
Station Bochum-Stahlhausen is located approximately 800m north east of a steel company
Krefeld-Stahldorf Station is approximately 200m north of a steel company.
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Nickel (Ni)

Figure 7: Contributions to average Ni per wind
direction and per wind speed class

Inhaled nickel and nickel compounds can
cause diseases like rhinitis and sinusitis.
Metallic nickel causes allergies. Skin contact
with water-soluble nickel compounds can lead
to known hypersensitivity to nickel, possibly to
dermatitis. In addition, they are (potentially)
carcinogenic and can lead to various types of
cancers. Nickel oxides and sulphides can
cause lung and nasal cancer as is known from
occupational exposure. The possible
carcinogenic effects of water-soluble nickel
compounds are recently discussed again after
many years.
For nickel exposure through air an European
annual limit value of 20 ng/m3 exists. The
recent REVIHAAP study calls for more
research into the link between exposure to
nickel and cardiovascular disease.
For nickel, a similar strong relationship with
industry is found. The EU limit value for nickel
of 20 ng/m3 is exceeded in 2010, and no
exceedences afterwards any more.

A comparison (Table 5) with recent data from North Rhine-Westphalia (annual averages of LANUV) shows
that the levels in Genk are high compared to urban and rural stations in NRW , but at least comparable
with one of the NRW stations.
Table 13: Comparison of nickel concentrations between Genk, Herstal, three Flemish stations and six stations
in Nordrhein-Westfalen

year
Genk
Herstal
Hoboken*
Beerse*
Gent-kanaalzone
Aachen Wilhelmstraße
Niederziehr
Stolberg
Simmerath
Bochum-Stahlhausen
Krefeld-Stahldorf

2009

2010
27,6

2011
19,5

2,8
7
2
1,2
16
64,1

3
1,4
1,7
2,5
13,8
68,5

2,6
2
1,8
1,2
16,8
73,2

2012
13,2
3,8
3–8
3 - 10
2
2,6
2,2
2
1,3
18,6
32,7

* range of four stations
Station Bochum-Stahlhausen is located approximately 800m north east of a steel company
Krefeld-Stahldorf Station is approximately 200m north of a steel company.
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Nickel speciation
The sequential extraction of the filters is performed in four steps.
Table 15: Average concentrations of nickel compounds after sequential analysis (%)

Extracting solvent
EDTA
H2O2/ammonium citrate
KCuCl 3
HNO3

fraction
Ni sol ; NiCO3
NiS; Ni2S3
Metallic (Ni)
Oxidic (Ni(NO3)2)

Genk 2011

Genk 2012

Herstal 2012

19
7
4
69

21
9
5
65

24
9
4
64

Source: CMK, Hasselt University

In the first fraction with EDTA less soluble salts such as nickel carbonate also dissolve. The highest value
is found in the fourth fraction, in the Ni-oxide compounds. The oxides are digested with nitric acid to form
nitrates. In addition to the soluble fraction (about 20%) nickel ions can be released to contribute to the
toxic symptoms. It shows the importance of speciation analysis.

Platinum (Pt)
The elements of the platinum group, particularly platinum, palladium and rhodium catalyst are emitted
from car exhausts, and their environmental levels have increased. The emissions are mainly compose d of
metallic particles, in particular with a particle size > 10 microns, and with 1 to 4% of soluble compounds of
the emissions, depending on the kind of catalyst. It is the soluble compounds that are associated with
health effects like hypersensitivity reactions of the skin and respiratory system effects.
According to WHO elemental platinum from traffic emissions evokes probably no danger to public health.
Typically, the concentrations in the ambient air are in the order of 1-5 pg/m3, in busy streets rising to 2040 pg/m3. Dutch model calculations (CAR) are in the range 1-4 pg/m3.
The measurements were performed at the heavy traffic loaded entrance of the A2 to the south of
Maastricht. The measurement station is located 30 meters from the road axis and has a traffic load of
about 48,000 light vehicles and 8500 heavy vehicles per day.
The contribution to the platinum levels are mainly due to the heavy traffic of the adjacent A2, which runs
from south to northwest alongside the station. On the east side is a residential area with schools. The
graph in figure 9 below indicates the direction of the origin of the platinum clearly.

Figure 8 : Development of Pt in Maastricht
wind

Figure 9 : Contributions to average Pt by
direction
Maastricht A2 bijdrage WR aan gem. Pt conc. pg/m3

Maastricht A2 Pt conc. pg/m3 08/11 tot 09-12
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Table 16 : Overview Platinum measurements (pg/m ) in Germany and Maastricht. Range in parentheses.

Germany

Average Pt (pg/m3)

Rural area
(feb08 – jul09)

Urban area
(jul08 – aug09)

Maastricht*
Urban area
(aug11 - sep12)

1,9 (0,1 -19,3)

12,4 (1,2 -80,9)

9,3 (2,1 - 21,0)

Source: CMK University Hasselt; * analyzes by CMK University Hasselt

The table compares the results with data from German research
Platinum concentrations measured at the A2 to Maastricht are in the same range as the German
measurement values for an urban area. They are about two times higher than the results of the CAR
model for a situation with heavy traffic. Platinum levels in German rural area are much lower. Platinum is a
good indicator of the impact of traffic. Changes in catalyst systems reductions of car emissions can be
tracked.

9.

Conclusions

The PMLab project has provided consistent information about particulate matter in a heavily loaded area
where several national and regional authorities previously came to less well comparable measurement
data with different methods. The calibration campaign was the basis for an equivalent data handling of
particulate matter in respect to air quality, after which modelling resulted in a reliable cross-border map
with extended information on the PM 10 load. The webplatform with current information is made accessible
for policymakers and citizens.
To complete the overall picture of particulate matter, a number of additional PM components were
examined: ultrafine particles (UFP), black carbon and the heavy metals chromium and nickel,
characteristic for an area with steel industry, and platinum as indicator of traffic. Recent information on
health effects of particulate matter was explored.
Municipalities should play a major role in air quality control in the three countries, as they are pre eminently familiar with local conditions. However, competences on air quality control are spread over
several authority levels, differing between the three countries and regions, ranging from strongly
centralised to more decentralised, hampering effective policies. Local air quality plans can be an adequate
instrument, if sufficient tuned with other competent authorities in the EMR, using the cross-border PMLab
webplatform as support.
Not in the least, the collaboration of project partners in the EMR proved to be fruitful, bringing together a
variety of knowledge and experience for the promotion of publicly accessible air quality in formation. A
collaboration which should be extended over the project’s period, being the only cross -border forum in this
field.
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NORMEN (uit “compendium voor de leefomgeving” 2012)

4.

Nationale luchtkwaliteit: overzicht normen

Sinds juni 2008 is de luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG van de Europese Unie (EU) van kracht. Deze
richtlijn bevat normen voor de concentraties van stoffen in de buitenlucht ter bescherming van de mens
en de natuur.
Richtlijn 2008/05/EG is in de plaats gekomen van de kaderrichtlijn luchtkwaliteit (uit 1996) en drie
dochterrichtlijnen (uit 1999, 2000, en 2004). De vierde dochterrichtlijn (uit 2005) zal naar verwachting later
in de nieuwe richtlijn worden ondergebracht. De EU-normen zijn via de 'Wet milieubeheer
(luchtkwaliteitseisen)' geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

4.1.

De Europese luchtkwaliteitsrichtlijn

De belangrijkste elementen in de richtlijn zijn:



De normen uit de oude richtlijnen blijven van kracht. Daarnaast zijn normen en meetverplichtingen
voor de fijnere fractie van fijnstof, PM2,5, opgenomen. Nieuw daarbij is ook de aanpak om de
gemiddelde stadsachtergrondconcentratie van PM 2,5 te reguleren. Dit is bedoeld om de
blootstelling van mensen aan fijnstof, naast de beperking van lokale hoge concentraties langs
bijvoorbeeld straten en wegen, grootschalig terug te dringen.



De richtlijn geeft de mogelijkheid om later te voldoen aan grenswaarden, de zogeheten derogatie.
De lidstaat moet echter aannemelijk maken dat na afloop van de uitsteltermijn wel aan de
grenswaarden zal worden voldaan. Voor fijnstof (PM10) was uitstel tot in 2011 mogelijk; voor
stikstofdioxide (NO 2) is uitstel tot 2015 mogelijk.



De richtlijn regelt expliciet de aftrek van fijnstof afkomstig van natuurlijke bronnen bij de
vaststelling van overschrijdingingssituaties. Sinds 2005 wordt in Nederland de bijdrage van
zeezout ook al buiten beschouwing gelaten bij de vaststelling van overschrijdingen van de
grenswaarden voor fijnstof op basis van de eerdere richtlijnen.



In 2009 heeft de Europese Commissie Nederland derogatie voor de jaargemiddelde concentratie
van stikstofdioxide verleend op basis van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht.
Nederland moet nu uiterlijk 1 januari 2015 aan de grenswaarde voor stikstofdioxide hebben
voldaan. Een uitzondering vormt de agglomeratie Heerlen/Kerkrade; hiervoor verleent de
Europese Commissie uitstel tot 1 januari 2013. Tot genoemde data geldt in de betreffende
gebieden een tijdelijk verhoogde grenswaarde van 60 µg/m³ voor de jaargemiddelde concentratie
van stikstofdioxide.



In de richtlijn is een artikel opgenomen dat beschrijft waar de normen ter bescherming van de
volksgezondheid moeten worden gehandhaafd. Zo is handhaving niet nodig op plaatsen waar
toegang voor het algemene publiek verboden is en waar geen permanente bewoning is.

4.2.
Derogatie voor stikstofdioxide
In juli 2008 heeft Nederland de Europese Commissie laten weten dat Nederland gebruik wil maken van de
mogelijkheid om later te voldoen aan de normen voor stikstofdioxide (NO 2) en fijnstof (PM10; zie onder). In
april 2009 heeft de Europese Commissie daarmee ingestemd. Aan de grenswaarde voor stikstofdioxide
moet vanaf 1 januari 2015 worden voldaan; alleen voor de agglomeratie Heerlen -Kerkrade geldt dat vanaf
1 januari 2013. Europese Commissie achtte de problematiek daar minder omvangrijk, waardoor meer
uitstel niet nodig werd geacht.
4.3.
Derogatie voor fijnstof
In 2008 heeft Nederland eveneens derogatie voor de beide grenswaarden voor fijnstof aangevraagd; in
2009 heeft de Europese Commissie deze derogatie verleend. De derogatieperiode liep tot 11 juni 2011,
zodat de uitzonderingssituatie voor fijnstof niet meer bestaat.
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4.4.
Overzicht luchtkwaliteitsnormen
De onderstaande tabel bevat een overzicht van de belangrijkste normen uit de EU -richtlijnen. In de tabel
is aangegeven of de norm gericht is op bescherming van de gezondheid van mensen of bescherming van
de natuur. Ook de juridische status van de norm is aangegeven. Voor grenswaarden geldt een
resultaatverplichting om eraan te voldoen, voor streefwaarden geldt ee n inspanningsverplichting. In de
tabel vindt u ook links naar webpagina's in het Compendium voor de Leefomgeving met de meest recente
cijfers over de betreffende norm. Ontbreekt een link, dan zijn er in het compendium geen gegevens
opgenomen.
De regelgeving kent een aantal begrippen:



Grenswaarde; een niveau dat op basis van wetenschappelijke kennis wordt vastgesteld met als
doel schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en/of het milieu als geheel te
vermijden, te voorkomen of te verminderen en dat binnen een bepaalde termijn moet worden
bereikt en, wanneer het eenmaal is bereikt, niet meer mag worden overschreden. Overschrijding
van de grenswaarde is, behoudens de situaties die expliciet in de richtlijn zijn omschreven, niet
toegestaan. Een grenswaarde is op te vatten als een resultaatverplichting. Als een lidstaat in
gebreke blijft, kan de Europese Commissie een zaak bij het Europese hof aanhangig maken.



Streefwaarde; een niveau dat is vastgesteld met het doel om schadelijke gevolgen voor de
menselijke gezondheid en/of het milieu als geheel te vermijden, te voorkomen of te verminderen
en dat voor zover mogelijk binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt. Een streefwaarde is
op te vatten als een inspanningsverplichting.



Alarmdrempel: een niveau waarboven een kortstondige blootstelling risico's inhoudt voor de
gezondheid van de bevolking als geheel, en bij het bereiken waarvan door de lidstaten
onmiddellijk stappen dienen te worden ondernomen.



Informatiedrempel: een niveau waarboven kortstondige blootstelling een gezondheidsrisico
inhoudt voor bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen, en voor wie een onmiddellijke en
toereikende informatievoorziening noodzakelijk is.

Stof

Gericht
op

Zwaveldioxide
(SO2)

Mens

Mens

Mens

Natuur
Stikstofdioxide
(NO2)

Mens
Mens

Mens
Stikstofoxiden
(NOx)

Natuur

Norm
Daggemiddelde; overschrijding
is toegestaan op niet meer dan
drie dagen per jaar
Uurgemiddelde; overschrijding is
toegestaan op niet meer dan 24
keer per jaar
Uurgemiddelde; waargenomen
gedurende drie opeenvolgende
uren in een gebied van minimaal
100 km2
Jaargemiddelde
en
wintergemiddelde
(van
1
oktober tot en met 31 maart)
Jaargemiddelde

Status

125 µg/m3

Grenswaarde

2)

350 µg/m3

Grenswaarde

2)

500 µg/m3

Alarmdrempel

20 µg/m3

Grenswaarde

3)

40/60 µg/m3 Grenswaarde

4)

Uurgemiddelde; overschrijding
is toegestaan op niet meer dan 200 µg/m3
18 keer per jaar
Uurgemiddelde; waargenomen
gedurende drie opeenvolgende
400 µg/m3
uren in een gebied van minimaal
100 km2
Jaargemiddelde

1)

Niveau

30 µg/m3

Grenswaarde

Alarmdrempel

Grenswaarde

3)

5)

6)

7)
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Fijnstof
(PM10)

Fijnere fractie
fijnstof (PM2,5) 8)

van

Mens

Jaargemiddelde

40 µg/m3

Grenswaarde

Mens

Daggemiddelde; overschrijding
is toegestaan op niet meer dan 50 µg/m3
35 dagen per jaar

Grenswaarde

Mens

Jaargemiddelde

25 µg/m3

Grenswaarde
(2015)

20 µg/m3

Grenswaarde
(2015)

Mens

Mens

Benzeen
(C6H6)
Koolmonoxide
(CO)
Ozon
(O3) 9)

15/20%
vermindering Streefwaarde
afhankelijk
(2020, ten opzichte van
van
de 2010)
concentratie

Mens

Jaargemiddelde

20 µg/m3

Grenswaarde, indicatief
(2020)

Mens

Jaargemiddelde

5 µg/m3

Grenswaarde

Hoogste
voortschrijdend
8uurgemiddelde
Hoogste
voortschrijdend 8uurgemiddelde
per
dag;
overschrijding is toegestaan op
niet meer dan 25 dagen per
jaar; gemiddeld over drie jaar
Uurgemiddelde
Uurgemiddelde
Hoogste
voortschrijdend 8uurgemiddelde
per
dag;
overschrijding
is
niet
toegestaan; per kalenderjaar

10.000 µg/m3 Grenswaarde

Mens

Mens

Mens
Mens
Mens

Natuur

120 µg/m3

Streefwaarde
(2010)

180 µg/m3
240 µg/m3

Informatiedrempel
Alarmdrempel

120 µg/m3

Langetermijndoelstelling
(geen jaar gegeven)

18.000
µg/m3.h,
AOT40, gemiddeld over mei tot 6.000
en met juli
µg/m3.h
AOT40, gemiddeld over vijf jaar

Streefwaarde

Mens

Jaargemiddelde

6 ng/m3

Mens

Jaargemiddelde

5 ng/m3

Langetermijndoelstelling
(geen jaar gegeven)
Streefwaarde
(2013)
Streefwaarde
(2013)

Mens

Jaargemiddelde

0,5 µg/m3

Grenswaarde

Mens

Jaargemiddelde

20 ng/m3

Mens

Jaargemiddelde

1 ng/m3

Streefwaarde
(2013)
Streefwaarde,
(2013)

Natuur
Arseen
(As)
Cadmium
(Cd)
Lood
(Pb)
Nikkel
(Ni)
Benzo[a]pyreen
(B[a]P)

Jaargemiddelde, gemiddelde op
basis
van
metingen
op
stedelijke achtergrondlocaties,
de
zogeheten
blootstellingsconcentratie
Jaargemiddelde, gemiddelde op
basis
van
metingen
op
stedelijke
achtergrondlocaties
over de jaren 2009 tot en met
2011 respectievelijk over de
jaren 2018 tot en met 2020

1) Tussen haakjes het jaar waarin uiterlijk aan de normstelling moet worden voldaan. Indien geen
jaartal is vermeld, moet al aan de normstelling zijn voldaan.
2) Overschrijding van deze grenswaarde is in Nederland al lange tijd niet meer aan de orde. Zie voor
meer informatie onder andere het 'Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2010' (Mooibroek et al., 2011). Zie
ook Zwaveldioxide in lucht, 1990-2011 onder de kop 'Normstelling'.
3) Overschrijding van deze grenswaarde is in Nederland al lange tijd niet meer aan de orde. Zie voor
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meer informatie ook het 'Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2010' (Mooibroek et al., 2011).
4) Nederland heeft uitstel gekregen tot 1 januari 2015; alleen voor de agglomeratie Heerlen -Kerkrade
geldt het uitstel tot 1 januari 2013. Tot genoemde data geldt in de betreffende geb ieden een
verhoogde grenswaarde van 60 µg/m³ voor de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide.
5) Overschrijding van deze grenswaarde is in Nederland al lang niet meer aan de orde. Zie voor
meer informatie ook het 'Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2010' (Mooibroek et al., 2011). Zie ook
Stikstofdioxide in lucht, 1990-2011 onder de kop 'Concentraties'.
6) Overschrijding van deze grenswaarde is in Nederland al lange tijd niet meer aan de orde. Zie voor
meer informatie onder andere het 'Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2010' (Mooibroek et al., 2011).
2
7) Deze grenswaarde is van toepassing op gebieden met een oppervlak van ten minste 1000 km die
op een afstand van minimaal 5 km van bebouwing, inrichtingen of autosnelwegen zijn gelegen. De
Europese luchtkwaliteitsrichtlijn stelt een aantal eisen aan de omvang van natuurgebieden en aan de
locatie van monsternemingspunten van stikstofoxiden. Nederland he eft de richtlijn in dit opzicht strikt
geïnterpreteerd met als uitkomst dat er in Nederland vrijwel geen natuurgebieden respectievelijk
meetlocaties zijn vast te stellen die aan de eisen van de richtlijn voldoen. Natuurgebieden in
Nederland waarop de Europese norm voor stikstofoxiden wel van toepassing is, liggen in het uiterste
noorden van het land.
8) Zie ook 'Toelichting normen PM 2,5' hieronder.
9) Zie ook 'Toelichting normen ozon' hieronder.

4.5.

Toelichting normstelling voor PM 2,5


Er is een grenswaarde voor jaargemiddelde PM 2,5-concentraties van 25 µg/m die overal
3
geldt vanaf 2015. Daarnaast is er een streefwaarde van 25 µg/m , te bereiken in 2010, en
3
een indicatieve grenswaarde van 20 µg/m , te bereiken in 2020.



Daarnaast zijn er doelstellingen vastgesteld voor de 'gemiddelde blootstellingsindex' (GBI).
Deze GBI wordt gebaseerd op een gemiddelde van metingen op stedelijke
achtergrondlocaties en wordt bepaald als gemiddelde over drie jaar. De GBI voor 2010 wordt
bepaald over de jaren 2009-2011. De GBI voor andere jaren wordt bepaald als gemiddelde
over de laatste drie jaren. Dus de GBI voor 2015 wordt bepaald als gemiddelde over de jaren
2013-2015, en de GBI voor 2020 over de jaren 2018-2020.



Er is een grenswaarde van 20 µg/m
voldaan.



Er een streefwaarde om de GBI met 15%-20% te laten dalen tussen 2010 en 2020, de
zogeheten blootstellingsverminderingsdoelstelling (BVD). De hoogte van deze BVD is nog
3
niet bekend. Een BVD van 15% geldt bij een GBI tussen 13 en 18 µg/m in 2010. Als de GBI
3
in 2010 18 µg/m of hoger is, geldt een BVD van 20%. In 2013 zal de Europese Commissie
deze streefwaarde evalueren en mogelijk omzetten in juridisch bindende grenswaarde.

4.6.

3

3

voor de GBI, waaraan vanaf 2015 moet worden

Toelichting normstelling voor ozon


De Europese norm voor bescherming van de bevolking aan hoge ozonconcentraties betreft
3
een streefwaarde van 120 µg/m voor de hoogste 8-uursgemiddelde ozonconcentratie per
dag. Deze streefwaarde mag in 2010 op niet meer dan 25 dagen per kal enderjaar worden
overschreden, gemiddeld over drie jaar. Middeling vindt plaats over het betreffende jaar en
de twee voorafgaande jaren.



Het hoogste 8-uursgemiddelde van de ozonconcentratie van een dag wordt bepaald door
onderzoek van de voortschrijdende gemiddelden over perioden van acht uur, die uit
uurwaarden berekend en ieder uur worden bijgewerkt. Elk aldus berekend gemiddelde over
acht uur geldt voor de dag waarop de periode van acht uur eindigt, dat wil zeggen dat de
eerste berekeningsperiode voor een bepaalde dag loopt van 17.00 uur op de dag daarvoor
tot 01.00 uur op die dag, en de laatste berekeningsperiode van 16.00 uur tot 24.00 uur.
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De AOT40 (Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 ppb) is een voor de natuur
relevante maat om ozonconcentraties in uit te drukken. De AOT40 dient voor de bescherming
van de vegetatie. De AOT40 houdt rekening met zowel de mate van overschrijding van de
3
5
drempelwaarde van 80 µg/m (= 40 ppb bij 20°C en 1.10 hPa) als met de tijdsduur van die
overschrijding. De berekening vindt alleen plaats in de drie zomermaanden mei tot en met
juli, van 08:00 tot 20:00 uur (Midden Europese Tijd).



De streefwaarde van de AOT40 bedraagt 18.000 (µg/m ) x uur, gemiddeld over vijf jaar.
Middeling vindt plaats over het betreffende jaar en de vier voorafgaande jaren. Daarnaast is
3
er een langetermijndoelstelling van 6.000 (µg/m ) x uur.

3
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BIJLAGE Verklarende woordenlijst
EC/OC: de verhouding elementair/organisch koolstof
EPA: Environmental Protection Agency
Eco-norm: exposure concentration obligation uit Richtlijn 2008/50/EG en Wet Luchtkwaliteit
CEN-commissie : Europese commissie voor standarisatie.
Guan netwerk : German Ultrafine Aerosol Network (www.tropos.de)
NMVOS: Niet Methaan vluchtige organische koolwaterstoffen
SIA (Sulfaat, Nitraat, Ammonium),
Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR)
“Het MTR wordt in het stoffenbeleid gedefinieerd als de op basis van wetenschappelijke gegevens
afgeleide norm voor een stof die aangeeft bij welke concentratie in een milieucompartiment
1 voor ecosystemen geen nadelig effect te verwachten is;
2a voor de mens geen nadelig te waarderen effect te verwachten is (voor niet -carcinogene stoffen);
2b voor de mens niet meer dan een kans van 10 -6 per jaar op overlijden berekend kan worden (voor
carcinoge stoffen)” 1
Streefwaarde / Verwaarloosbaar Risico (VR)
“De streefwaarde wordt in principe gesteld op het niveau van verwaarloosbaar risico (VR) en is
richtinggevend voor de uiteindelijk te bereiken milieukwaliteit. Het VR is een factor 100 beneden he t MTR
gelegd, waardoor een veiligheidsmarge is ingebouwd rekening houdend met combinatietoxiciteit.
Voor de afleiding van streefwaarden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1 bescherming van de ecologische functies: risico’s voor ecosystemen moeten verwaarloosbaar zijn;
2 bescherming van functionele eigenschappen van het milieu: de gebruiksfuncties moeten volledig
gewaarborgd zijn” 1
Grenswaarde
“De grenswaarde omschrijft een milieukwaliteitsniveau dat ten minste moet zijn bereikt of in stand moet
worden gehouden. Een wettelijk grenswaarde moet in acht worden genomen en houdt een
resultaatsverplichting in”. 1
““grenswaarde” : een niveau dat op basis van wetenschappelijke kennis is vastgesteld teneinde
schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens en/of voor het milieu in zijn geheel te voorkomen,
te verhinderen of te verminderen en dat binnen en dat binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt
en als het eenmaal is bereikt, niet meer mag worden overschreden” 2
Richtwaarde
“De richtwaarde wordt vastgesteld om een betere milieukwaliteit te omschrijven die op een bepaald tijdstip
zoveel mogelijk moet zijn bereikt of in stand worden gehouden. Met een wettelijke richtwaarde moet
rekening gehouden worden, het betreft hier een inspanningsverplichting.” 1
Plandrempel
“Naast grenswaarden kent het Besluit luchtkwaliteit plandrempels voor zwevende
deeltjes (PM10) en stikstofdioxide. Een plandrempel geeft een kwaliteitsniveau van de
buitenlucht aan waarboven het maken van plannen ter verbetering van de
luchtkwaliteit verplicht is. Die plannen zijn erop gericht om aan de grenswaarden voor
PM10 en stikstofdioxide te voldoen in respectievelijk 2005 en 2010. Het niveau van
de plandrempels ligt boven dat van de grenswaarden, en wordt jaarlijks aangescherpt
tot het jaar wanneer de plandrempels op het zelfde niveau liggen als de grenswaarden.”

3

Alarmdrempel
““Alarmdrempel”: een niveau waarboven een kortstondige blootstelling risico’s voor de gezondheid van de
mens inhoudt en bij overschrijding daarvan de lidstaten onmiddellijk overeenkomstig Richtlijn 96/62-EG
maatregelen nemen.”
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