
 
Raadsinformatiebrief    

Raadsinformatiebrief - Pagina 1 van 2  

Nr. RI19.0087 (2019)   Betreft: Project Snuffelfiets   Aan de leden van de Gemeenteraad   De raadsfractie van Beter voor Den Helder heeft op 8 juli 2019 een motie ingediend voor de inzet van 
“Snuffelfietsen” in onze gemeente teneinde de luchtkwaliteit te meten op de Helderse wegen en fietspaden, met name langs de N250.  
Het project “Snuffelfiets” is een initiatief dat vorig jaar van start is gegaan in de provincie Utrecht. Bij dit project worden burgers betrokken bij het meten van de luchtkwaliteit in hun gemeente door het ter beschikking stellen van een meetkastje dat aan de fiets kan worden gemonteerd. Al fietsend door de gemeente wordt de luchtkwaliteit gemeten op de afgelegde route. Op deze wijze wordt in de loop der tijd een beeld verkregen van de luchtkwaliteit op de verschillende routes in een gebied. Hiermee wordt een indicatie verkregen van de luchtkwaliteit. Voordeel van dit project is dat er actief in een groot gebied wordt gemeten. Nadeel is dat het incidentele metingen zijn waarbij geen continue beeld wordt verkregen van essentiële knelpunten in een gebied en de invloed van het weer, seizoen, etc.  
Wij hebben onderzocht op welke wijze de “Snuffelfiets” naar Den Helder gehaald kan worden. De provincie Utrecht is momenteel de trekker van het project voor de in die provincie gelegen gemeenten. Inmiddels is ook de provincie Noord-Holland aan het onderzoeken op welke wijze dit project in onze provincie kan worden ingezet. Wij hebben hierover contact gelegd met de provincie en aangegeven dat wij als Den Helder hierbij betrokken willen worden.  De voorkeur gaat uit naar het ontwikkelen van dit project onder de vleugels van de provincie. Op deze wijze kan de aan te schaffen apparatuur en de begeleiding van het project gezamenlijk worden opgepakt en kan de kennis worden gedeeld met andere gemeenten in Noord-Holland. In oktober organiseert de provincie een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de provincie Utrecht en Zuid-Holland over het project. Wij zullen daarbij aanwezig zijn.   
Het project “Snuffelfiets” is niet het enige project gericht op het betrekken van burgers bij het meten van luchtkwaliteit in hun woonomgeving. In Noord-Holland is ook het project “Hollandse Luchten” gestart. Ook dit is een project dat is gericht op het meten van luchtkwaliteit waarbij burgers worden betrokken. Doel van dit project is om burgers bewust te maken van luchtkwaliteit in hun woonomgeving. Dit project werkt met vast meetpunten die door burgers worden beheerd. Deze meetpunten registreren continue, waardoor trends in de luchtkwaliteit kunnen worden vastgelegd.  Dit project is meer geschikt voor het meten van de luchtkwaliteit langs bijvoorbeeld de N250. Met de provincie zal bekeken worden of dit project iets kan betekenen voor de N250 binnen de bebouwde kom.  Op dit moment is nog geen inzicht te geven in eventuele kosten die samenhangen met het inzetten 
van de “Snuffelfiets” of deelname aan het project “Schone Luchten”. Aangezien het meten van de luchtkwaliteit niet een op zichzelf staande actie is zal ook moeten worden nagedacht over wat wij als gemeente gaan doen met de uitkomsten van de metingen. Om hier een plan voor te maken wordt overleg gevoerd met de Omgevingsdienst Noord-Holland noord.    



  Raadsinformatiebrief - Pagina 2 van 2  

        Wij houden u de komende tijd op de hoogte van de voortgang van beide projecten en hoe Den Helder hierbij betrokken kan worden.   Den Helder, 24 september 2019.   Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Koen Schuiling   secretaris Robert Reus    


