Geachte leden van de gemeenteraad, geachte aanwezigen,
Al weer een tijd geleden hebben wij – de vereniging Behoud de Parel - u de notitie “Drie jaar
luchtkwaliteit meten in landelijk gebied. Wat nu?” toegestuurd. Daarin staat de ontwikkeling
van een meetkit en vervolgens een meetnetwerk in het kader van het MySenseproject
beschreven. Meetkit en meetnetwerk zijn bedoeld om de uitstoot van onder andere fijn stof
vast te kunnen stellen. De ontwikkeling van meetkit en meetnetwerk hebben op nationaal
niveau waardering gekregen. Trouw nam het project op in haar “Duurzame Top 100”. De
Volkskrant besteedde er aandacht aan in haar wetenschappelijk katern. En er kwam
samenwerking tot stand met het RIVM.
In Horst aan de Maas zijn we in gesprek geraakt met de gemeente. Teus Hagen zal daar na
mij verder op ingaan. Maar eerst wil ik u kort informeren over de consequenties van een
verhoogde uitstoot van – in dit geval – fijn stof.
In een rapport van de Gezondheidsraad van 2018 wordt geconcludeerd dat er behoorlijk
wat effecten zijn als gevolg van blootstelling aan fijn stof. Het gaat dan om sterfte of
verkorting van de levensduur, hart- en vaatziekten, vaatvernauwing, verhoogde bloedstolling
en verhoogde hartslag, longkanker en chronisch, obstructieve longziekte (COPD),
vermindering van de longfunctie, verergering (en ontstaan) van astma (vooral bij kinderen),
toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid.
Effecten die ook geassocieerd worden met langdurige blootstelling aan fijn stof, maar
waarvoor de wetenschappelijke onderbouwing nog onvoldoende is om ze als ‘oorzakelijk’ te
classificeren (Gezondheidsraad 2018) zijn onder andere een verhoogd risico op diabetes en
neurologische aandoeningen zoals een verhoogd risico op Alzheimer en Parkinson. De
effecten door blootstelling aan luchtverontreiniging op bijvoorbeeld hart- en bloedvaten of
longen kunnen zich uiten in merkbare gezondheidsklachten en chronische aandoeningen die
de kwaliteit van leven beïnvloeden, toename in medicijngebruik, ziekenhuisopnames en
kunnen leiden tot vervroegde sterfte. Dit zal niet bij iedereen het geval zijn. Effecten treden
vooral bij gevoelige groepen op. Ruim de helft van de totale sterfte door luchtverontreiniging wordt volgens de WHO veroorzaakt door sterfte aan hart- en vaatziekten.
Alle reden om daar iets tegen te ondernemen, lijkt ons. Hier helpen geen doekjes tegen het
bloeden meer. Hier moet echt de stofdoek doorheen! Alhoewel, ook een stofdoek zal hier
weinig soelaas bieden. Of het zou een stofdoek moeten zijn die u dagelijks herinnert aan u
taak om op te komen voor de gezondheid van de burgers die u vertegenwoordigd. Daarom
deel ik graag deze herinneringsstofdoek aan u uit.
Over deze stofdoeken is nog wel het een en ander te zeggen. De kleur is groen, wat het CDA
en D66 wellicht zal plezieren, maar vooral symbool staat voor duurzaamheid. Het gaat om
doekjes met een microvezel, gecertificeerd door het Rijks Inkoop Bureau en vanwege die
microvezel te associëren met fijn stof. Het label aan elke stofdoek heeft eveneens betekenis.
U ziet op dat label het logo van Behoud de Parel plus een plaatje van een waarschuwingsbord voor fijnstof en een plaatje van een knijper op de neus met de tekst: “minder geur, fijnen stikstof”. Zoals altijd met deze hoge kwaliteit microvezeldoekjes moet je ze eerst wassen
dan werkt het doekje beter en kan het meer stof opnemen.

