
   
 

   
 

Veelgestelde vragen mobiel luchtmeetstation Etten-Leur 

 

1. Waar kan ik het meetrapport vinden? 

https://www.brabant.nl/onderwerpen/milieu/luchtkwaliteit/rapportages-luchtkwaliteit  

 

2. Waarom vroeg de gemeente Etten-Leur de provincie om de luchtkwaliteit te meten met de 

semi-mobiele meetstations? 

De provincie wil dat Brabant een fijne, veilige en gezonde provincie is om te wonen en te 

ondernemen. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde. En hoe meer meetstations er 

zijn, hoe beter de luchtkwaliteit gemeten - en daardoor - berekend kan worden. Het aantal 

meetlocaties in Nederland is echter beperkt, omdat het opzetten en onderhouden van de 

stations kostbaar is.  

 

Er zijn een aantal vaste meetstations die de provincie financiert; in de woonkernen van 

Ossendrecht, Moerdijk, Klundert en Zevenbergen, om de invloed van industrieterrein 

Moerdijk en industriegebied Antwerpen op de omgeving te monitoren. Aanvullend hierop 

investeert de provincie in twee roulerende meetstations waarvoor burgerinitiatieven en 

gemeenten een voorstel kunnen indienen. Etten-Leur heeft daarvoor een verzoek ingediend. 

 

Toen de provincie de mobiele luchtmeetstations aanbood, diende de gemeente een voorstel 

in om metingen te laten doen in Etten-Leur. Dit om inzicht te krijgen in het effect van het 

verkeer (A58) en de industrie (Vosdonk) op de luchtkwaliteit. Etten-Leur is namelijk in het 

Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL-artikel 5.51) aangewezen als aandachtsgebied voor 

“potentiële overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen”, voor zowel stikstofdioxide als 

fijnstof.  

(https://iplo.nl/publish/pages/191119/besluit-kwaliteit-leefomgeving-stb-versie-30-08-

2022.pdf pagina 70).   

 

3. Waar stond het mobiele luchtmeetstation? 

Deze stond in het veld naast de rotonde van de Roosendaalseweg en Heistraat. 

 

Deze locatie is gekozen om twee redenen:   

• Ten eerste omdat hier een vrij veld rondom het meetstation is, zodat luchtstromingen 

niet geblokkeerd worden.   

• Ten tweede is gekeken naar de meest gangbare windrichtingen in Nederland (zuidwest) 

gecombineerd met de ligging van de A58 en Vosdonk. Omdat het meetstation ten 

noorden van de rijksweg en ten oosten van het industrieterrein opgesteld is, kon het 

meetstation met de meest voorkomende windrichting eventuele luchtverontreiniging 

van deze twee bronnen meten. 

 

4. Van wanneer tot wanneer vonden de metingen plaats? 

Het meetstation voerde tussen 6 januari en 30 juni 2022 metingen uit. Daarna is het 

verplaatst naar een andere gemeente. 

 

5. Wat zijn de uitkomsten?  

Het luchtmeetstation heeft 3 verschillende categorieën van luchtverontreinigingen gemeten: 

stikstofoxiden, fijnstof en koolwaterstoffen.  

https://www.brabant.nl/onderwerpen/milieu/luchtkwaliteit/rapportages-luchtkwaliteit
https://iplo.nl/publish/pages/191119/besluit-kwaliteit-leefomgeving-stb-versie-30-08-2022.pdf%20pagina%2070
https://iplo.nl/publish/pages/191119/besluit-kwaliteit-leefomgeving-stb-versie-30-08-2022.pdf%20pagina%2070


   
 

   
 

In onderstaande tabel zijn de gemiddelde meetresultaten weergegeven. Deze waarden 

worden vergeleken met de normen waaraan voldaan moet worden (jaargemiddelde EU-

grenswaarden), de door het RIVM berekende gemiddelde achtergrondwaarden in Nederland, 

en de advieswaarden van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO).  

In de tabel zijn sommige vakken leeg. In die specifieke gevallen is er dan voor de betreffende 

stof geen EU-grens- of WHO-advieswaarde vastgesteld.   

Verzamelnaam Compone
nt 

Gemiddelde 
concentratie 
Etten-Leur 
(µg/m³) 

Jaargemidde
lde EU-
grenswaard
e (µg/m³) 

Gemiddelde 
Nederlandse 
achtergrond
concentratie 
volgens 
RIVM 

Advieswaar
de WHO 

stikstofoxiden NO 5,0 - - 30 

NO2 16,6 40 18 10 

NOx 24,2 - - 30 

fijnstof PM1 8,4 - - 5 

PM2.5 10,3 20 9 5 

PM10 14,7 40 16 15 

koolwaterstoffe
n 

Benzeen 0,7 5 0,6 - 

Tolueen 1,5 -  400 

Ethyleen-
benzeen 

0,4 -  770 

MP-
Xyleen 

1,7 -  870 

O-Xyleen 0,7 -  870 

 

 

6. Wat houden deze uitkomsten in? 

1) De Europese grenswaarden worden niet overschreden. De luchtkwaliteit in Etten-Leur 

voldoet dus aan de wetgeving. 

2) De luchtkwaliteit in Etten-Leur is vergelijkbaar met de berekende gemiddelde 

Nederlandse achtergrondconcentraties volgens het RIVM (GCN-model).  

3) De WHO-advieswaarden voor NO2 , PM1 en PM2,5 worden wel overschreden. Deze 

waarden zijn op dit moment niet wettelijk verankerd. Zoals in de tabel te zien is, voldoen 

de gemiddelde Nederlandse achtergrondwaarden momenteel niet aan deze 

advieswaarden.  

4) In Etten-Leur is een licht verhoogde waarde van benzeen vastgesteld. Omdat dit juridisch 

als een Zeer Zorgwekkende Stof bekend staat, heeft de gemeente een 

inspanningsverplichting om de bron van deze verhoogde waarden te achterhalen.  

 

7. Wat zijn die WHO-advieswaarden? 

De advieswaarden zijn gezondheidskundige grenzen voor de concentratie van 

verontreinigende stoffen in de buitenlucht. Op 22 september 2021 heeft de World Health 

Organization (WHO) nieuwe advieswaarden voor de luchtkwaliteit uitgebracht. De 

advieswaarden zijn flink naar beneden bijgesteld ten opzichte van de advieswaarden uit 

2005.  



   
 

   
 

De Nederlandse wetgeving en het Schone Lucht Akkoord zijn erop gericht dat de 

luchtkwaliteit in heel Nederland in 2030 voldoet aan de (oude) WHO-advieswaarden.   

 

8. Wat is benzeen?  

Benzeen is een brandbare stof die schadelijk is voor de gezondheid. Het is een koolwaterstof 

die vrij kan komen bij industriële uitstoot of lozing, benzinestations, uitlaatgassen en 

tabaksrook. In verschillende industrieën wordt benzeen gebruikt als oplosmiddel.  

 

9. Wat betekent het dat benzeen in de lucht in Etten-Leur is aangetroffen? 

Als de blootstelling zeer hoog is (duizenden ppm) dan is dit een acuut probleem voor de 

veiligheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Internationaal Agentschap voor 

Onderzoek naar Kanker (IARC) hebben benzeen gecategoriseerd als kankerverwekkende stof. 

In de Nederlandse wetgeving is benzeen daarom geclassificeerd als Zeer Zorgwekkende Stof 

(ZZS).  

In Etten-Leur zijn verhoogde waarden van benzeen aangetroffen, namelijk 0,7 µg/m³. Dit is 

een kleine verhoging ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse achtergrondwaarde van 

0,6 µg/m³ (volgens het GCN-model van het RIVM). Hiermee wordt nog wel ruimschoots 

voldaan aan de grenswaarde van 5,0 µg/m³. In de gemeten hoeveelheid heeft benzeen dus 

geen schadelijke effecten voor de gezondheid.  

Desondanks heeft de overheid wel een inspanningsplicht om de bron van deze verhoging op 

te sporen. De gemeente Etten-Leur heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

(OMWB) daarom de opdracht gegeven de bron van de benzeenverontreiniging te 

achterhalen.  

 

10. Wat doet de gemeente met de uitkomsten van dit onderzoek? 

De aanleiding voor het onderzoek was het gegeven dat Etten-Leur is aangemerkt als 

aandachtsgebied voor wat betreft stikstofdioxide en fijnstof. Uit de resultaten van het 

mobiele meetstation blijkt dat de luchtkwaliteit in Etten-Leur voldoet aan de wettelijke 

normen. De luchtkwaliteit in Etten-Leur is zelfs vergelijkbaar of beter dan op vergelijkbare 

locaties in Nederland. Dit nemen we mee bij de vorming van nieuw beleid. Verder gaat de 

gemeente Etten-Leur het Schone Lucht Akkoord ondertekenen. Tot slot laat de gemeente 

uitzoeken waar de verhoogde waarden benzeen vandaan komen.  

 

11. Wie voert dit vervolgonderzoek uit? 

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) kreeg opdracht van de gemeente 

Etten-Leur om een brononderzoek te doen. Dit houdt in dat de OMWB onderzoekt waar de 

uitstoot van benzeen vandaan komt. Vervolgens zorgt de OMWB er met het betreffende 

bedrijf voor dat de uitstoot van benzeen stopt. Als het nodig is worden nametingen 

uitgevoerd. Uit de windroosanalyse van het meetrapport valt af te leiden dat de bron van 

benzeen zich waarschijnlijk op Vosdonk-Noord bevindt. 

 

12. Wanneer worden de resultaten van het vervolgonderzoek verwacht? 

De Omgevingsdienst West-Brabant is al bezig met het brononderzoek. Zij verwachten dat dit 

onderzoek enkele maanden in beslag neemt. 


