
 

Van: Stichting Arnhems Peil  

Verzonden: woensdag 2 december 2020 20:33 

Aan: Peter Swart; Harmen Abbink; Jesca Wellink; Herman Kleinjan; Marlies Hallingse; Marjolijn van der Kemp - 

Vermeulen; Bas Bloemberg 

Onderwerp: Spoed verzoek: 2020-12-01-arnhemspeil-subsidieaanvraag-omgevingsdata-monitor 

 

Gisteren ontvingen we het verdrietige nieuws dat onze subsidieaanvraag voor de bouw van de OmgevingsData 

Monitor (ODM) en het LuchtData versie 2.0 project wederom is afgewezen door de gemeente Arnhem. De 

ochtend erna presenteerde de Erasmus Universiteit van Rotterdam (IHS) ons Arnhemse LuchtData Burgermeetnet 

v2.0 en het ODM projectvoorstel. Als het voorstel wordt goedgekeurd zouden we vanaf februari volgend jaar aan 

de slag gaan met de bouw van nog eens 50 verbeterde en mobiele fijnstofsensoren (op kosten van de universiteit) 

en de OmgevingsData Monitor waarmee de Arnhemmers tot twee dagen in de toekomst kunnen kijken m.b.t. de 

verwachte fijnstofuitstoot.  

 

Ondertussen werken we samen met de Universiteit van Stuttgart, de Radboud Universiteit Nijmegen en de 

Hogeschool van Amsterdam en Den Bosch en hopelijk starten we dus ook begin volgend jaar een project met de 

Erasmus Universiteit van Rotterdam echter lijkt het er op dat de gemeente Arnhem er voor verantwoordelijk is dat 

dit project niet van de grond gaat komen. Dat is nogal opmerkelijk aangezien de gemeente Arnhem ons project 

heeft opgevoerd in het Smart City projecten G40 overzicht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als 

het enige Smart Citizen project van Arnhem: 

 

“Binnen Smart Citizen projecten staat de burger centraal: zij wordt uitgenodigd actief deel te nemen aan de 

beleidsvorming in de stad middels slimme applicaties. Bewonersinitiatieven vallen hier ook onder.”  

(zie het plaatje onderaan mijn mail) 

 

Het lijkt er ons inziens op dat de gemeente Arnhem maar al te graag pronkt met ons beoogde project maar er 

geen cent aan wil bijdragen. Voor ons LuchtData v1.0 project van afgelopen jaar was dit al niet anders. Ondanks 

dat wij met onze workshops en onze Arnhemse deelnemers meer dan 130 fijnstofmeters uitgerold hebben in het 

Arnhemse Burgermeetnet heeft de gemeente Arnhem geen cent mee willen betalen aan de ruimte die wij huurde 

van de Stadskeuken voor de workshops en wenste geen bijdrage te leveren voor de uren van onze vrijwilligers 

terwijl de gemeente Arnhem aan de andere kant wel een forse factuur betaald heeft van het GNMF voor de 

workshops waarbij nog niet eens een kwart van ons aantal fijnstofmeters is uitgerold. We vinden het onterecht 

dat u Arnhem dit project zou ontnemen. Het niet toekennen van de subsidie maakt het ons onmogelijk om het 

project uit te voeren en gaat tevens ten koste van 5 stageplekken. Als bijlage hebben we een WOB verzoek 

toegevoegd om te achterhalen waarom de gemeente Arnhem ons telkens lijkt tegen te werken.  

 

Stichting Arnhems Peil bestaat uit 17 vrijwilligers en wordt gesteund door duizenden inwoners van Arnhem en we 

zetten ons vol overgave in voor een groot aantal burgerinitiatieven en goede doelen in Arnhem: 

https://www.edsp.nl/docs/2020-01-27-edsp-eco-missie-visie-aanpak-acties-en-projecten.pdf 

 

We willen u vragen om nog een keer te overwegen of u alsnog niet onze aanvraag in behandeling kan nemen en 

samen met de inwoners van Arnhem dit prachtige project een vliegende start wilt geven. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie en met vriendelijke groet, 

Jeroen & Marloes Spaander en Ronny de Hullu 

Namens Stichting Arnhems Peil & EDSP ECO 

www.arnhemspeil.nl  

www.edsp.eco 

+31 (0) 6 2888 3999 
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Betrokken ambtenaren van de gemeente Arnhem 

• Peter Swart <Peter.Swart@arnhem.nl>,  
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Zie bijlage: 2020-09-25-gov-nl-miniew-onderzoek-smart-cities-in-de-g40-stedelijke-overzichten-smart-city-

projecten-in-arnhem-luchtdata-project.pdf 

 

 
 


