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Algemeen 
In de Wet milieubeheer (verder: Wm) zijn eisen opgenomen waaraan de luchtkwaliteit in de 
buitenlucht moet voldoen. Hierbij is onderscheid gemaakt in grenswaarden waaraan nu moet 
worden voldaan en grenswaarden waaraan in de toekomst moet worden voldaan. De meest 
kritische stoffen zijn stikstofdioxide en fijn stof. Aan de andere stoffen die in de Wet worden 
genoemd wordt in Nederland, behoudens bijzondere situaties, overal voldaan.  
 
Op grond van artikel 5.16 Wm kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning die 
gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit alleen verlenen wanneer aannemelijk is gemaakt 
dat:  
� de omgevingsvergunning niet leidt tot het overschrijden van de in de wet genoemde 

grenswaarden, of 
� de luchtkwaliteit als gevolg van de omgevingsvergunning per saldo verbetert of ten minste 

gelijk blijft, of, bij een beperkte toename, door een met de ontwikkeling samenhangende 
maatregel of effect, per saldo verbetert, of 

� de omgevingsvergunning niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een 
stof waarvoor in de wet grenswaarden zijn opgenomen, of 

� de ontwikkeling is opgenomen of past in het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit. 

 
Niet in betekenende mate bijdragen 
In de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' zijn categorieën van 
gevallen aangewezen die in ieder geval niet in betekenende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Een bijdrage is 'niet in betekenende mate' als de toename maximaal drie 
procent van de jaargemiddelde grenswaarde van fijn stof of stikstofdioxide bedraagt. Wanneer 
een ontwikkeling valt onder één van die categorieën is het niet nodig een onderzoek naar de 
luchtkwaliteit uit te voeren. De categorieën van gevallen zijn: 
� woningbouwlocaties met niet meer dan 1.500 nieuwe woningen en één ontsluitingsweg; 
� woningbouwlocaties met niet meer dan dan 3.000 woningen en twee ontsluitingswegen; 
� kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlakte van niet meer dan 100.000 m2 en één 

ontsluitingsweg; 
� kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlakte van niet meer dan 200.000 m2 en twee 

ontsluitingswegen. 
Verder is een bepaalde combinatie van woningen en kantoren zonder nader onderzoek 
mogelijk en is er voor sommige inrichtingen geen onderzoeksplicht.  
 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) staan enerzijds maatregelen 
die gemeenten, provincies en rijk nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren en anderzijds 
grootschalige, 'in betekenende mate' projecten die tot verslechtering kunnen leiden. Per saldo 
kan Nederland hiermee in 2011 overal aan de grenswaarden van fijn stof voldoen en in 2015 
aan de grenswaarden voor stikstofdioxide. Nederland heeft op basis van het NSL van de 
Europese Commissie uitstel gekregen van de inwerkingtreding van de grenswaarden. 
 
Toepasbaarheidsbeginsel 
Op locaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn, op het terrein van inrichtingen, op 
rijbanen van wegen en in de middenbermen van wegen hoeft de luchtkwaliteit niet te worden 
beoordeeld (het 'toepasbaarheidsbeginsel'). Voor alle andere ontwikkelingen moet worden 
onderzocht wat het effect op de luchtkwaliteit is. Blijkt uit het onderzoek dat de ontwikkeling 
niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging, dan vormt het onderdeel 
luchtkwaliteit geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. Is de bijdrage wel in 
betekenende mate maar wordt er geen grenswaarde overschreden, dan is er evenmin een 
belemmering. 
 



Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit 
Op de locatie Dubbelbeek is realisatie van een kammeraccommodatie met circa 71 kamers en 
een Koninkrijkszaal met bedrijfswoning voorzien. Voor maatschappelijke voorzieningen is 
geen categorie opgenomen in de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen 
(luchtkwaliteitseisen)'. Er kan dus niet zonder meer verwezen worden naar deze regeling om 
aan te tonen dat de ontwikkeling 'niet in betekenende mate' bijdraagt. Voor dergelijke gevallen 
is door het ministerie van VROM (inmiddels het ministerie van I&M) in samenwerking met 
InfoMil een rekentool ontwikkeld. Met deze rekentool kan op een eenvoudige manier worden 
berekend of een plan ‘niet in betekende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Als 
invoergegevens zijn uitsluitend het extra aantal voertuigbewegingen en het aandeel 
vrachtverkeer benodigd. Voor alle overige invoergegevens (waaronder het wegtype, de 
bestaande verkeersintensiteit en de bomenfactor) wordt in de rekentool uitgegaan van een 
‘worst-case-scenario’.   
 
Voor de realisering van de kameraccommodatie en de bedrijfswoning is, uitgaande van 6 
motorvoertuigbewegingen per woning per dag, sprake van een verkeersgeneratie van circa 
430 motorvoertuigbewegingen per etmaal. In de Koninkrijkszaal is realisering van een 
gehoorzaal met 132 stoelen en een schoolruimte met 26 stoelen voorzien. Uitgaande van een 
worst-case-scenario, waarbij alle stoelen elke avond gevuld zijn en iedereen met de auto 
komt, is sprake van circa 320 motorvoertuigbewegingen per etmaal. De maximale 
verkeersgeneratie ten gevolge van het initiatief bedraagt (in een worst-case-situatie) derhalve 
circa 750 motorvoertuigbewegingen per etmaal. Het aandeel vrachtverkeer is 
verwaarloosbaar.  
 

 
Afbeelding 12: resultaten toetsing nibm-rekentool 
 
Wanneer in de nibm-rekentool het aantal van 750 motorvoertuigbewegingen per etmaal wordt 
ingevoerd met een aandeel vrachtverkeer van 0,5%, blijkt dat de maximale toenames van de 
concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) ruim onder de norm van 3% van de 
grenswaarde (oftewel 1,2 microgram per m3) blijven. Uit de toetsing met de nibm-tool blijkt 
derhalve dat de bijdrage van het extra verkeer ‘niet in betekenende mate’ is, zodat geen nader 
onderzoek nodig is. Er wordt voldaan aan artikel 5.16 sub c van de Wet milieubeheer. De 
luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor de realisering van het initiatief. 


