
Vragen naar aanleiding van behandeling VVGB Loswal commissie Ruimte d.d. 28 mei 2013. 

 

1.  Waarom wordt er voor berekening geluid met 2 schepen gerekend en voor lucht met 

slechts 1 schip? 

Reactie: 

Het gaat hier om een typefout die wel is opgemerkt door de Omgevingsdienst maar niet is 

aangepast in de Toelichting op de ruimtelijke onderbouwing. In de berekeningen(de 

berekeningen zijn maatgevend) uit de bijlage over luchtkwaliteit wordt gerekend met 2 

schepen per dag waardoor de meest zware belasting wordt doorgerekend. De tekst uit de 

toelichting wordt aangepast.  

  

2. In 2015 wordt qua lucht de norm overschreden. Is dat een probleem? 

Reactie: 

Er vind een overschrijding plaats maar door het uitvoeren van de maatregelen kan de 

overschrijding teniet worden gedaan zie hiervoor de beschrijving uit het luchtonderzoek: Het 

aantal overschrijdingen van de etmaalgemiddelde grenswaarde voor fijn stof van 50 μg/m³ 

overschrijdt met 71 dagen in forse mate de toegestane 35 dagen. Dit is voornamelijk het 

gevolg van verwaaiend stof als gevolg van overslag van stuifgevoelige goederen zoals zand. 

Als bij overslag van (bevochtigbare) stuifgevoelige goederen wordt bevochtigd neemt de 

jaargemiddelde PM10 concentratie af tot 25,1 μg/m³. Het aantal overschrijdingsdagen van 

de etmaalgemiddelde grenswaarde neemt af tot 12 (gecorrigeerd voor zeezout). 

Door middel van bevochtigen kan dus ruimschoots worden voldaan aan de 

etmaalgemiddelde grenswaarde voor fijn stof.  

 

3. Waar staat in de rapportage dat de verkeersafwikkeling niet via de Leidse dreef gaat 

maar via de Rietschans? 

Reactie: 

In overleg met de Provincie is besproken dat het niet wenselijk is om de verkeersafwikkeling 

langs de Leidse Dreef te laten lopen. Dit in verband met het (tijdelijk) gebruik van de school 

aldaar en mogelijke toekomstige ontwikkelingen van de locatie. In de uitvoering gaat de 

gemeente samen met de Omgevingsdienst hiervoor (maatwerk)voorschriften opstellen. Wat 

vervolgens weer als voorwaarde wordt gebruikt door de Provincie wanneer zij partijen 

toestemming geven om van de loswal gebruik te maken. Dit is al doorgesproken met de 

Provincie. 

 

4. Is de loswal, althans de gevolgen daarvan meegenomen in de Regionale Verkeers- 

en Milieukaart? 



Reactie: 

Nee, de loswal is niet meegenomen voor de eerstvolgende herziening van het RVMK 

(Regionaal Verkeers en Milieu Kaart). Deze wordt vastgesteld in juni (2013). Het besluit voor 

de loswal is genomen na de inventarisatie voor de RVMK. Volgend jaar worden de gevolgen 

meegenomen. Echter, de ritproductie voor de loswal is zeer laag. Dit zal voor het model 

uiteindelijk geen verschil maken. 

 

 


