
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 54 van het reglement van orde voor de 

vergadering van Provinciale Staten. 

Datum: 04-08-2022 

Onderwerp: Beloofde kwaliteit meetapparatuur burgermeetnet 

 

Aan de voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten, 

 

Toelichting: 

In een presentatie van de DCMR over het burgermeetnet wordt onder andere gesproken over 

de gekozen apparatuur voor metingen en de doelen bij het burgermeetnet.1 

 

Vragen:  

1. Bent u met de SP van mening dat het college van Gedeputeerde Staten in de 

commissievergadering van 16-03-20222 beloofde om in het burgermeetnet klasse 1 

meetapparatuur te gebruiken? Zo nee, waarom niet? 

2. Klopt het dat het nu geplande burgermeetnet 2 klasse 1 en een ongeveer 7 klasse 2 

meetapparaten zal bevatten? Zo nee, wat is wel correct? 

 

In de commissievergadering benadrukte de gedeputeerde het belang van het gebruiken van 

dezelfde meetapparatuur in dit meetnet als in het bestaande meetnet, voor de bruikbaarheid en 

voor het Rijk betrouwbaarheid van de cijfers.  

3. Hoe bruikbaar zullen de cijfers zijn van de klasse 2 apparatuur die verzameld zal 

worden?  

4. Spreekt de keuze voor deze apparatuur niet tegen wat de gedeputeerde zo benadrukte 

in de commissie? Zo nee, waarom niet (graag onderbouwen op basis van hetgeen 

feitelijk in de commissie gezegd is door de gedeputeerde)? 

 

In dezelfde commissievergadering over het burgermeetnet vertelde de gedeputeerde over de 

toegevoegde waarde van de aanvullende klasse 1 meetapparatuur en de toepassingen van de 

uitkomsten van de metingen. In het DCMR rapport worden 2 doelen genoemd voor het 

opzetten van een burgermeetnet. Vertrouwen creëren bij burgers en informatievoorziening 

(geen validatie conform PAMV).  

 

5. Hoe verhouden deze doelen zich tot hetgeen de gedeputeerde uitsprak in de genoemde 

commissievergadering?  

6. Hoe zinvol zijn meetgegevens wanneer zij slechts verzameld zijn om het vertrouwen 

van inwoners te herwinnen? In welke mate en op welke wijze dragen meetgegevens 

bij aan dit vertrouwen? 

7. Bent u van mening dat wanneer de meetgegevens onbruikbaar blijken de meetpunten 

een bedrage geleverd hebben aan het vertrouwen van inwoners? 

8. Bent u met de SP van mening dat het doel van een meetnet het verminderen van 

overlast voor inwoners zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet? 

 

Namens de SP-Statenfractie, 

Lies van Aelst  

 

 
1 https://www.cro-

rotterdam.nl/uploads/verslagen/2022%2006%2016%203%20Presentatie%20DCMR%20Meten%20vliegtuiggelu

id%20burgermeetnet.pdf  
2 https://pzh.notubiz.nl/vergadering/915504  
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