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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Er loopt al een geruime tijd een discussie over dit onderwerp. In eerdere vragen door ons gesteld in april
kregen we een zeer uitvoerig antwoord. Helaas was het concrete antwoord op deze vraag niet terug te
vinden. Graag hebben wij een antwoord op onze eerder gestelde vraag. Het gaat hier over het luchtkwaliteitsplan 2004.
De vraag heeft betrekking op het: Luchtkwaliteitsplan 2004, 20 april 2004, versie 1gemaakt door DHV Milieu
en Infrastructuur BV. Contact persoon was de heer A.G.W.M. Kamp. Het gaat om bijlage 3.
De PvdA fractie vraagt of het mogelijk is dat bij het invoeren van de volgende invoergegevens de uitkomst
inderdaad 33 MICROGRNO2/M3 is. Volgens onze berekeningen komt hier een hoger getal uit. De PvdA
fractie wil dan ook graag de overlegging van de invoer en uitvoer gegevens.
De genoemde gegevens uit bijlage 3 zijn hieronder nogmaals kort aangegeven:
1. Invoer: Bijlage 3 gegevens CAR 2010.xls/input 2010
Stad: Helmond
Straat: Eikendreef (Kanaaldijk/Trambrugweg)
X: 173297
Y: 387524
Intensiteit (aantal per etmaal): 10395
Fractie vracht mid. zwaar: 0,03876
Fractie vracht zwaar: 0,07524
P-beweging: 0
Snelh. type: c
Wegtype: 3b
F-boom: 1
GEVELautocad (m): 6
2. Uitvoer: Bijlage 3- gegevens CAR 2010.xls/output 2010
Jaar: 2010
Meteorologische conditie: meerjarige meteorologie
Personenauto's: 1
Middelzwaar verkeer: 1
Zwaar verkeer: 1
Plaats: Helmond
Straatnaam: Eikendreef (Kanaalstraat/Trambrugweg)
X: 173297
Y: 387524
NO2 microgr/m3 jaargem.: 33
NO2 microgr/m3 Ca: 22
NO2 microgr/m3 #overschrijdingen grenswaarde: 0
NO2 microgr/m3 # overschrijdingen plandrempel: 0
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Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief, delen wij u het volgende mede.
De gemeente heeft de berekeningen in het luchtkwaliteitsplan 2004 laten uitvoeren door een extern bureau
die daarbij gebruik heeft gemaakt van het door het Rijk voorgeschreven rekenmodel dat op dat moment
actueel was.
U zegt dat uw berekeningen leiden tot een hoger getal bij de Eikendreef. Wij kunnen dit niet beoordelen
omdat deze berekeningen niet zijn overlegd. Het lijkt overigens bij hantering van dezelfde uitgangspunten
niet mogelijk dat er andere getallen uitkomen. Overigens is het getal op de Eikendreef in 2004 niet meer
relevant en inmiddels achterhaald door de jaarlijks opgestelde rapportages luchtkwaliteit over de jaren 2005
en 2006.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs.
Mr. A.C.J.M. de Kroon.
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