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1. Samenvatting 
De gemeente Stichtse Vecht onderzoekt de mogelijkheid om de oprit van de Floraweg naar de N230 
te verwijderen en heeft de Omgevingsdienst regio Utrecht gevraagd om het effect voor luchtkwaliteit te 
inventariseren in een notitie. 
 
In de notitie is uitgegaan van de verkeersgegevens uit het mobiliteitsonderzoek Maarssenbroek dat is 
opgesteld door Arcadis. De luchtkwaliteit is berekend voor 4 verschillende varianten. De huidige 
situatie (2015), de (hypothetische) huidige situatie zonder oprit en de toekomstige situatie (2030)  
zonder oprit variant 2 en 6 zoals genoemd in het mobiliteitsonderzoek. 
 
Uit de berekende resultaten blijkt dat wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden van NO2 en fijn 
stof (PM10 en PM2,5). Hiermee wordt voldaan aan het wetgevende kader voor luchtkwaliteit, zoals 
vastgelegd in hoofdstuk 5.2 van de Wet milieubeheer.  
 
De WHO-advieswaarde voor PM10 wordt in het huidige jaar reeds gehaald. Voor PM2,5 gebeurt dit in 
het huidige jaar voor beide varianten nog niet maar wel in 2030. Hiermee is het niet aannemelijk dat er 
sprake is van risico’s voor de volksgezondheid i.v.m. de plaatselijke luchtkwaliteit. Dat wil niet zeggen 
dat er geen klachten kunnen zijn over gezondheid, die kunnen dan echter niet zonder meer worden 
toegeschreven aan de luchtkwaliteit. 
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2. Achtergrond 
De gemeente Stichtse Vecht heeft in 2017 het bestemmingsplan Haagstede vastgesteld. In dit 
bestemmingsplan wordt een nieuwe woonwijk van 155 woningen mogelijk gemaakt.. Dit is onder meer 
ter plaatse van de oprit vanaf de Floraweg naar de Maarssenbroekse Slag. In het bestemmingsplan is 
een alternatieve oprit opgenomen om vanaf de Floraweg naar de oprit te kunnen komen. 
 
Om dit bestemmingsplan te kunnen uitvoeren is het eerst nodig om deze afrit af te sluiten. Er heeft 
een ontwerp-wegonttrekkingsbesluit ter inzage gelegen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de oprit 
niet meer opnieuw wordt aangelegd. Er zijn zienswijzen ingediend op het ontwerp-
wegonttrekkingsbesluit. Daarop heeft de gemeente ons gevraagd om het effect van het 
wegonttrekkingsbesluit op de luchtkwaliteit in beeld te brengen. 
 
In onderstaand figuur is de situatie van de afsluiting van een deel van de oprit weergegeven. 

Figuur 1: Plansituatie. Het rode kruis geeft de te verwijderen oprit aan. 
 
In totaal bestaan er vier verschillende varianten welke allemaal zijn doorgerekend en in de 
resultaatsectie met elkaar worden vergeleken. Het betreffen: 
 

• De huidige situatie (2015)  
• De huidige situatie (2015) waarbij de afslag is verwijderd.  
• De toekomstige situatie (2030) varianten 2 en 6 conform het mobiliteitsonderzoek van Arcadis 

waarbij de afslag is verwijderd.  
 
Daarbij de opmerkingen dat de verkeersgegevens van 2015 zijn gebruikt om de huidige luchtkwaliteit 
(dus voor het huidige jaar 2020) te berekenen. 
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3. Wettelijk kader 
Plannen dienen te voldoen aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening. De formele definitie 
van het beginsel van een goede ruimtelijke ordening is: “het coördineren van de verschillende 
belangen tot een harmonisch geheel dat een grotere waarde vertegenwoordigd dan het dienen van de 
belangen afzonderlijk”. Een goede luchtkwaliteit is een van de belangen, ofwel de luchtkwaliteit dient 
geschikt te zijn voor de beoogde functie. Daarom is inzicht in de luchtkwaliteit situatie van belang. 
Daarnaast wordt gekeken naar de beoordelingsmethoden die de landelijke GGD en de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert. Hiermee wordt meteen geanticipeerd op de 
Omgevingswet, waarin gezondheid en milieu meer aan elkaar worden gekoppeld. 
 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit is hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Dit onderdeel 
van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en 
stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk 
langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en 
daggemiddelde) van belang. Voor PM1 en PM0,1 zijn geen wettelijke grenswaarden of WHO-
advieswaarden beschikbaar. De wettelijke grenswaarden en WHO advieswaarden van NO2, PM10 en 
PM2,5 zijn in tabel 4.1 weergegeven. 
 
Tabel 1: Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 
Stof  Soort norm  Concentratie Status 
NO2 jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ Grenswaarde 

NO2 Uurgemiddelde (mag max. 18 keer per 
jaar worden overschreden) 

200 µg/m³* 
 

Grenswaarde 

PM10 Jaargemiddelde 40 µg/m³  
 

Grenswaarde 

PM10 Jaargemiddelde 20 µg/m³ WHO 
advieswaarde 

PM10 Daggemiddelde (mag max. 35 keer per 
jaar worden overschreden) 

50 µg/m³ 
31,3 µg/m³ 
(jaargemiddeld)** 

Grenswaarde 

PM2,5 Jaargemiddelde 25 µg/m³ Grenswaarde 

PM2,5 Jaargemiddelde 20 µg/m³  
(vanaf 2020) 

Indicatieve 
grenswaarde 
(EU) 

PM2,5 Jaargemiddelde 
blootstellingsconcentratie 20 µg/m³ Grenswaarde# 

PM2,5 

Jaargemiddelde 
blootstellingsconcentratie (vermindering 
blootstelling, afh. van blootstellingsindex 
in 2011) 

14,4 µg/m³  
(vanaf 2020)*** 

Richtwaarde/ 
streefwaarde 

PM2,5 Jaargemiddelde 10 µg/m³  WHO 
advieswaarde 

* Van toepassing voor wegen waarvan ten minste 40.000 motorvoertuigen per etmaal gebruik maken. 
** De daggemiddelde grenswaarde is voor PM10 belangrijker dan de jaargemiddelde norm van 40 
µg/m3. Want de daggemiddelde norm komt ongeveer overeen met 31,3 µg/m3 jaargemiddeld. 
*** Streefwaarden uit de Europese richtlijnen staan als 'richtwaarden' in de Wet milieubeheer. Deze 
richtwaarde staat in voorschrift 4.7 uit bijlage 2 van de Wm en geldt alleen voor de rijksoverheid. 
 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 
hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 
leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in 
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
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3.1 Besluit niet in betekenende mate 
 
In het Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen 
voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 
onderscheiden: 
 

• een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en 
PM10 (=1,2 µg/m³); 

• een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze 
categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één 
ontsluitingsweg en 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto 
vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee 
ontsluitingswegen. 

 
3.2 Luchtkwaliteit en gezondheid 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij een ruimtelijke ontwikkeling uit het oogpunt 
van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit 
 
Stikstofdioxide (NO2) 
Een concentratie tot 10 microgram per kuub voor stikstofdioxide wordt door de landelijke GGD 
(handboek voor een gezonde inrichting van de leefomgeving - 2018) bestempelt als 
milieugezondheidkwaliteit goed. Boven de 20 microgram wordt de kwaliteit als matig bestempeld en 
boven de 30 microgram als onvoldoende. De wettelijke jaargemiddelde concentratie ligt daar met 40 
microgram per kuub aanzienlijk boven. 
 
Fijn stof (PM10) 
Fijn stof draagt volgens de huidige inzichten bij aan ruim 75% van alle ziektelast van milieufactoren. 
Daarnaast is van fijn stof bekend dat er ook significant schadelijke effecten zijn op de gezondheid 
beneden de wettelijke grenswaarde van 40 microgram per kuub. De WHO hanteert daarom een 
advieswaarde van 20 microgram per m3. Een concentratie van boven de 20 microgram per kuub voor 
fijn stof wordt door de landelijke GGD bestempelt als een onvoldoende milieugezondheidkwaliteit en 
boven de 30 microgram als zeer onvoldoende. De wettelijke jaargemiddelde concentratie ligt daar 
aanzienlijk boven. 
 
Fijner stof (PM2,5) 
Fijner stof is een belangrijke schadelijke component van fijn stof. De WHO hanteert daarom een 
advieswaarde van 10 microgram per m3. Een concentratie van boven de 10 microgram per kuub wordt 
door de landelijke GGD bestempelt als een onvoldoende milieugezondheidkwaliteit en boven de 14 
microgram als zeer onvoldoende. De wettelijke jaargemiddelde concentratie ligt daar met 25 
microgram per kuub aanzienlijk boven.  
 
Elementair koolstof (roet) 
Elementair koolstof is een maat voor de massa van roetdeeltjes in fijn stof en is daardoor een goede 
indicator voor te verwachten geuroverlast. Er gelden geen formele grenswaarden voor elementair 
koolstof. Roet is een verzamelnaam voor zwarte deeltjes in de lucht die ontstaan bij onvolledige 
verbranding. De belangrijkste bronnen voor roet zijn het wegverkeer (met name uitstoot van 
roetdeeltjes uit dieselmotoren), industriële bronnen en huishoudens (open haarden en kachels). In 
steden draagt het verkeer voor circa 50% bij aan de heersende roetconcentraties. Als vuistregel wordt 
op dit moment voor het gezondheidseffect 6 maanden “levensjaar” winst per microgram/kuub 
verlaagde EC concentraties gehanteerd (Commissie voor de milieueffectrapportage). 
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3.3 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007  
De Nederlandse overheid heeft in 2007 bepaald dat de gevolgen van de ruimtelijke ordening op de 
luchtkwaliteit met drie standaard rekenmethoden worden berekend. Het RIVM is door het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu gevraagd de technische regels voor rekenen in een stedelijke omgeving in 
diverse rapportages vast te leggen. 
 
De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl) omvat al deze technische regels en de wettelijke 
voorschriften voor het meten en berekenen van de concentratie - en depositie - van 
luchtverontreinigende stoffen. Veel regels uit de Rbl volgen uit de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit 
uit 2008.  
 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) verstrekt elk jaar generieke gegevens (bijvoorbeeld 
achtergrondconcentraties, emissiefactoren voor weg en dier, dubbeltellingcorrectiegegevens en 
meteorologische gegevens) die gebruikt worden bij het uitvoeren van berekeningen.   
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4. Resultaten 
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de minimaal en maximaal berekende jaargemiddelde 
concentraties van de componenten NO2, fijn stof (PM10), fijner stof (PM2,5) en elementair koolstof 
(EC) voor alle 4 situaties. De concentraties zijn bepaald met behulp van het software programma 
GeoMilieu v5.21. GeoMilieu voldoet aan de Rbl 2007. In de bijlagen zijn voor de basisvariant en voor 
variant 2 peiljaar 2030 en berekende concentraties ook grafisch weergegeven.  
 
Zoals ook in onderstaande tabel te zien is zijn de verschillen tussen de basisvariant en variant 2 (jaar 
2020) vrij klein. Hetzelfde geldt voor de verschillen tussen variant 2 (2030) en variant 6 (2030). Om die 
reden zijn er geen grafische weergaven voor variant 2 (2020) en variant 6 (2030). Het verschil tussen 
de minimale en maximale concentratie voor elementair koolstof is dermate gering dat hiervan geen 
grafische weergave is gemaakt. 
 
Tabel 2: Luchtconcentraties Maarssenbroekse Slag voor NO2, fijn stof en EC in µg/m³   
 Basisvariant Variant 2 Variant 2 Variant 6 
rekenjaar 2020 2020 2030 2030 
NO2 17,64 - 20,72  17,52 - 20,81 9,89 - 12,45 9,90 – 12,33 
Fijn stof (PM10) 18,26 - 18,89 18,20 - 18,98 15,29 – 16,13 15,30 – 16,11 
Fijn stof (PM2,5) 11,06 – 11,45 11,05 – 11,48 8,57 – 8,91 8,57 – 8,91 
Elementair Koolstof (EC) 0,65 – 0,71 0,65 – 0,72 0,44 – 0,47 0,44 – 0,47 
 
Uit de berekende resultaten is te zien dat het verwijderen van de afslag een gering effect heeft op de 
concentraties luchtverontreinigende stoffen. 
 
Daarnaast blijkt dat voor alle situaties wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden van NO2 en fijn 
stof (PM10 en PM2,5). Hiermee wordt voldaan aan het wetgevend kader voor luchtkwaliteit, zoals 
vastgelegd in hoofdstuk 5.2 van de Wet milieubeheer.  
 
De WHO-advieswaarde voor PM10 in 2020 wordt voor beide varianten ook gehaald. Voor PM2,5 
gebeurt dit nog niet in 2020 maar wel vóór 2030. De concentratie elementair koolstof daalt met 0,18 – 
0,28 microgram  per kuub naar 0,44 – 0,47, waarmee de luchtkwaliteit aanzienlijk schoner wordt. 
 
Hiermee is het niet aannemelijk dat er sprake is van risico’s voor de volksgezondheid i.v.m. de 
plaatselijke luchtkwaliteit. Dat wil niet zeggen dat er geen klachten kunnen zijn over gezondheid, die 
kunnen dan echter niet zonder meer worden toegeschreven aan de luchtkwaliteit. 
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BIJLAGE 1.1 Concentratie Stikstofdioxide basisvariant 2015 

 



 

 

BIJLAGE 1.2 Concentratie Stikstofdioxide variant 2 - 2030 

 



 

 

BIJLAGE 1.3 Concentratie Fijn stof (PM10) basisvariant 2015 

 



 

 

BIJLAGE 1.4 Concentratie Fijn stof (PM10)  variant 2 – 2030 

 



 

 

BIJLAGE 1.5 Concentratie Fijn stof (PM2,5) basisvariant 2015 

 



 

 

BIJLAGE 1.6 Concentratie Fijn stof (PM2,5) variant 2 – 2030 
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