
Naar aanleiding van de opmerkingen van GroenLinks met betrekking tot de ontwikkeling van 
de MEAS locatie. 
 
 
Is deze  toegestane 1% verslechtering oftewel 0,4 µg/m3  wettelijk vastgelegd? 
 
Ja, want op 15 november 2007 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 
van kracht geworden. Tegelijkertijd is onder andere het Besluit niet in betekenende mate bijdragen en 
de Regeling niet in betekenende mate bijdragen in werking getreden.  
 
In de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen staat in artikel 5.16, eerste lid, 
onder b en c, dat bestuursorganen bevoegdheden en wettelijke voorschriften kunnen uitoefenen resp. 
toepassen indien die uitoefening of toepassing, al dan niet in combinatie met salderingsmaatregelen, 
niet in betekenende mate bijdraagt aan het overschrijden van een grenswaarde. Wanneer 
aangetoond wordt dat een project weinig bijdraagt aan de heersende concentratie van een stof, ook al 
wordt een grenswaarde reeds overschreden, kan verdere toetsing wat de luchtkwaliteit betreft 
achterwege blijven en kan het project uitgevoerd worden. Het project leidt dan immers niet tot een 
verdere verslechtering van de luchtkwaliteit en men raakt door dat project niet verder verwijderd van 
het realiseren van de grenswaarde in kwestie. Wel dient dan in kader van een goede ruimtelijke 
ordening nog gekeken te worden naar de blootstelling aan de luchtverontreiniging. 
 
Artikel 2, eerste lid, in het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (Besluit NIBM), omvat een 
algemene grens voor niet in betekenende mate, de zogenoemde 3% grens ( 1,2 µg/m3). Deze grens 
gaat gelden zodra het NSL ( Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) van kracht wordt. 
Tot die tijd geldt een tijdelijke, lagere grens van 1% (artikel 2, tweede lid). Dit staat gelijk aan 0,4 
µg/m3. De systematiek voor het bepalen of een project NIBM is, is vóór en na de inwerkingtreding van 
het NSL gelijk. 
Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-grens blijft: 
a. Aantonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling NIBM valt. Er 
is dan geen verdere toetsing nodig, het project is in ieder geval NIBM. Dit volgt uit artikel 4, lid 
1, van het Besluit NIBM. 
b. Op een andere manier aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 1% of 3% 
criterium. Hiervoor kunnen berekeningen nodig zijn. Ook als een project niet kan voldoen aan 
de grenzen van de Regeling NIBM, is het mogelijk om alsnog via berekeningen aan te tonen, 
dat de 1% of 3% grens niet wordt overschreden. 
 
 
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma (NSL) 
Het NSL bevat alle maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en alle ruimtelijke ontwikkelingen die 
de luchtkwaliteit verslechteren. Het NSL richt zich op het halen van de grenswaarden voor NO2 in 
2015, en PM10 in 2010. IBM projecten zijn expliciet in het NSL opgenomen, NIBM projecten zijn in het 
NSL verdisconteerd in de autonome ontwikkeling. Het NSL kan pas definitief worden vastgesteld, als 
de nieuwe EU richtlijn voor luchtkwaliteit is verschenen, en Nederland via derogatie een uitstel heeft 
gekregen van het halen van de grenswaarden voor NO2 en PM10 (naar het zich laat aanzien 2015 
respectievelijk 2010). Naar verwachting kan het NSL begin 2009 definitief worden vastgesteld. In de 
periode tot de inwerkingtreding van het NSL, geldt een afwijkende invulling van het begrip ‘niet in 
betekenende mate bijdragen’ (1% in plaats van 3%). 
 
 
 
Dient er in het onderzoek ook niet naar de verdere toekomst te worden bekeken? 
 
Met ingang van de nieuwe luchtregelgeving van 15 november 2007 valt het project ( bouw van 60 
woningen) binnen de grenzen van  een categorie uit de Regeling NIBM  ( Niet in betekenende mate 
bijdragen) die geldt in de overgangsperiode valt nl: 
 
≤ 500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg en ≤ 1000 woningen bij minimaal 2 
ontsluitingswegen met gelijkmatige verkeersdeling.  
 
In dit het geval behoeft er geen verdere toetsing plaats te vinden. Er dient nog wel iets gezegd te 
worden over de blootstelling van de toekomstige bewoners en/of in de omgeving van het plan 



wonende mensen. Dit wordt meestal gedaan aan de hand van de  jaarlijkse rapportage. Mocht uit de 
rapportage of andere gegevens blijken dat het plan bij een weg ligt waar de concentraties 
luchtverontreinigende stoffen de grenswaarden naderen of overschrijden dan wordt vaak toch nog een 
extra berekening uitgevoerd. 
 
In dit geval zijn er geen wegen in de omgeving van het plan die aan bovenstaand criterium voldoen en 
is een extra berekening niet verplicht. Echter om in dit geval de omwonenden tegemoet te komen, is 
er voor gekozen hier toch een extra berekening uit te voeren. Uit de berekening blijkt dat de bijdrage 
van het plan maximaal 0,2 µg/m3 is en dat er in 2010 ruimschoots wordt voldaan aan de grens-
waarden. Verder wordt de ambitie uit het milieubeleidsplan gehaald.  
Indien er een berekening wordt uitgevoerd voor het jaar 2015 ( nieuw jaar bij derogatie voor NO2)  
blijkt dat de concentraties luchtverontreinigende stoffen nog lager worden.  Dit komt doordat de 
toename van de concentraties door de groei van het verkeer kleiner is dan de afname in de 
concentraties door het schoner worden van de autotechniek.  
 
 
 
 
 
 
 



 
MEAS 2015 zonder plan NO2 [µg/m³]   

 

     
      

   

 

     

     

NO2 [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³]

Straatnaam Jaargemiddelde Jm achtergrond Jaargemiddelde
Jm 
achtergrond # Overschrijdingen grenswaarde 

1. 2015  Van der Valk Boumanweg 2  22,9 22,0 18,2 18,0 8   
1. 2015  Van der Valk Boumanweg 1  26,3 22,0 18,7 18,0 9   
1. 2015  Laan van Ouderzorg  26,9 22,0 18,9 18,0 9   
1. 2015  Van Poelgeestlaan  27,4 22,0 19 18,0 10   
1. 2015  Vronkenlaan  27,1 22,0 18,9 18,0 10

 
  

  
  

MEAS 2015 met plan NO2 [µg/m³] NO2 [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³] PM10  [µg/m³]

Straatnaam Jaargemiddelde Jm achtergrond Jaargemiddelde
Jm 
achtergrond # Overschrijdingen grenswaarde 

1. 2015  Van der Valk Boumanweg 2  22,9 (0) 22,0 18,2 18,0 8   
1. 2015  Van der Valk Boumanweg 1  26,4 ( + 0,1) 22,0 18,7 18,0 9   
1. 2015  Laan van Ouderzorg  27( + 0,1) 22,0 18,9 18,0 9   
1. 2015  Van Poelgeestlaan  27,5( + 0,1) 22,0 19 18,0 10   
1. 2015  Vronkenlaan  27,2( + 0,1) 22,0 18,9 18,0 10

 
  

  
 ( ) toename door plan      
Verkeersgegevens: RVMK 021107 NSL 2015 
 

       
  

 


