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23 Mei vond in in de raadzaal van het stadhuis de bijeenkomst van de Adviesgroep plaats over luchtkwaliteit en gezondheid. Sprekers waren Prof. B. Brunekreef, dr. R. van Snippenburg (longarts Diakonessenziekenhuis) en wethouder Everhardt, die volksgezondheid in zijn portefeuille heeft. Aanwezig waren ca. 80 belangstellenden.Brunekreef hield het gehoor voor dat het schoner worden van de lucht de laatste 10 jaar stagneert en dat de (europese) normen die de overheid hanteert veel minder strikt zijn dan de normen die door de Wereld Gezondheidsorganisatie worden aanbevolen en in Amerikaanse steden worden aangehouden. De (europese) normen die door onze overheid wordt gehanteerd garanderen geen gezondheid. Gemiddeld zou dat de nederlander 0,6 jaar van zijn leven kosten. Omdat de gezondheidsschade vooral in grote steden met veel verkeer optreedt, betekent dat dat de voortijdige sterfte bij inwoners in grote steden en vooral langs drukke straten veel groter is. De kans op astma bij kinderen langs drukke wegen is 2 keer zo groot en de longfunctie bij kinderen op scholen langs drukke wegen is 5% minder. De conclusie van het betoog van Brunekreef was dat het wonen langs drukke wegen ongezond is, waarbij van een drukke weg al sprake zou zijn bij een intensiteit van 15.000 motorvoertuigen/etmaal. Van Snippenburg legde uit dat luchtvervuiling veroorzaker is van longaandoeningen, hart en vaatziekten, neuropsychologische aandoeningen en versnelde veroudering. Klachten bestaan uit irritatie van de luchtwegen, infecties van luchtwegen, vermoeidheid en hoofdpijn. De irritatie ontstaat doordat koolmonoxide, ozon, zwavel, stikstof, fijnstof en roetdeeltjes in de lucht de longen binnendringen en, als de stofjes klein genoeg zijn, in de bloedbaan terecht komen. Longaandoeningen bestaan uit copd, astma, longkanker en allergieproblemen. Nederland telde in 2000 ruim 300.000 copd-patiënten, in 2025 zullen dat er naar verwachting ca. 550.000 zijn. Copd is wereldwijd de 3e doodsoorzaak. Bevolkingsgroepen met een verhoogd risico zijn behalve ouderen, kinderen, omdat die veel meer lucht per kilo lichaamsgewicht in ademen en een onvolgroeid immuunsysteem hebben. Blootstelling leidt tot het achterblijven van de longfunctie, wat ook op latere leeftijd problemen geeft. Ook sporters zijn een risicogroep, omdat ook zij meer en dieper ademhalen en sportvelden vaak langs snelwegen liggen. Omdat fietspaden vaak langs een rijweg liggen, lopen ook fietsers extra risico. Wethouder Everhardt hield een verhaal over de GG&GD als proceseigenaar. Sinds februari 2010 adviseert de GG&GD over gezondheid in ruimtelijke plannen. De dienst Stadsontwikkeling beslist wat daarvan in het plan wordt meegenomen. Het college heeft vastgesteld dat dat in de periode 2010-2011 niet voldoende was. Er zal nu binnen zes maanden "een kader" worden ontwikkeld. Over 2 jaar wordt dat geëvalueerd. Aan het eind van de bijeenkomst verklaarde Everhardt zich bereid tot een vervolggesprek over de vraag hoe gezondheid sterker in het luchtkwaliteitsbeleid aan de orde kan komen.
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