
 
 

 

Motie 
De raad van de gemeente Duiven, in vergadering bijeen op 16 december 2013; 

 

Overwegende dat: 

− recent Europees onderzoek naar de gevolgen van fijnstof uitwijst dat blootstelling ook in 

lagere concentraties veel dodelijker is dan werd aangenomen; 

− er in Nederland per jaar 18.000 mensen voortijdig overlijden aan de gevolgen van deze 

blootstelling; 

− de wettelijk voorgeschreven concentraties op dit moment te hoog zijn, zeker voor kinderen; 

− gezondheid voor mensen het grootste goed is; 

− dat omwonenden in Loo, Groessen en Duiven na doortrekking van de A15 worden gecon-

fronteerd met een blijvende sterke toename van de concentraties fijn stof en roet; 

− dat op het spoor Arnhem – Emmerich nog veel met dieseltractie wordt gereden en ook op 

de Betuweroute nog steeds dieseltractie wordt ingezet waarmee extra fijn stof en roet wordt 

verspreid;  

 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

  

1. de GGD opdracht te geven om de gevolgen voor de luchtkwaliteit te berekenen van de toe-

name van fijnstof en roet na doortrekking van de A15 zoals nu voorzien in het doortrek-

kingsalternatief en daarbij nadrukkelijk een cumulatief effect met de Betuweroute mee te 

nemen; 

2. bij de gemeenten Zevenaar en Lingewaard te informeren of deze gemeenten mede op-

drachtgever willen zijn van dit onderzoek; 

3. aan de GGD advies te vragen naar maatregelen en oplossingen om deze ongewenste effec-

ten voor de luchtkwaliteit zo laag mogelijk te krijgen; 

4. dit onderzoek en het advies voor wat betreft de doortrekking van de A15 onder de aandacht 
te brengen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, de provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem – Nijmegen en Rijkswaterstaat;  

5. aan de GGD een onderzoeksopdracht te geven tot meting van uitstoot van fijnstof en roet 

voor het spoortracé Arnhem – Emmerich in de gemeente Duiven; 

6. dit onderzoek voor wat betreft het spoor Arnhem – Emmerich onder de aandacht te brengen 

van Strukton, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem – Nijmegen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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