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Notitie NIBM luchtkwaliteit ten behoeve van bestemmingsplannen
bestemmingsplanne woningbouw
zuidzijde Klarenbeek

Inleiding
In Klarenbeek bestaat het voornemen woningen te realiseren aan de zuidzijde van de
Klarenbeekseweg in de gemeente Apeldoorn.
Apeldoorn Om deze ontwikkelingen mogelijk
lijk te maken,
m
wordt
een bestemmingsplan opgesteld. Hiervoor wordt een procedure
pr
dure op grond van de Wet ruimtelijke
rui
ordening (Wro) doorlopen. In de procedure dient onder andere te worden aangetoond
toond dat het
plan, op het gebied van luchtkwaliteit, voldoet aan de vigerende
vig
wet- en regelgeving.
ving.

Figuur 1:

ligging planlocatie

Het uitgangspunt voor deze toets is het programma zoals verwoord in het concept verkavelingsverkaveling
plan.. Volgens het verkavelingsplan voorziet het voorgenomen programma
pr
in 4 woningen.
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Wettelijk kader
Het bevoegd gezag moet in bepaalde gevallen bij het nemen van ruimtelijke en infrastructurele
besluiten en bij het verlenen van vergunningen de luchtkwaliteit meenemen in de besluitvorming.
Hierbij dient te worden nagegaan wat de gevolgen zijn voor de luchtkwaliteit. Als aan één of meer
van onderstaande motiveringsgronden uit de
de Wet milieubeheer wordt voldaan mag het bevoegd
gezag positief besluiten.
a)
b)
c)
d)

het project leidt niet tot overschrijdingen van de grenswaarden;
het project leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
het project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtkwaliteit;
het project is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Ad c) het project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtkwaliteit
Als de effecten van een project ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan de luchtkwaliteit kunnen
de ontwikkelingen doorgang vinden. In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwa(luchtkw
liteiteisen)
teiteisen) is omschreven dat een project ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdraagt aan de
luchtkwaliteit als het project maximaal
maximaal 3% van de grenswaarde bijdraagt aan de jaargemiddelde
concentratie NO2 en PM10. Dit betekent dat projecten voldoen aan de milieukwaliteitseisen uit de
Wet milieubeheer als de jaargemiddelde concentratie van zowel NO2 als PM10 met niet meer dan
3
1,2 µg/m toeneemt ten opzichte van de autonome ontwikkeling. In de Regeling niet in betekebetek
nende mate bijdragen (luchtkwaliteiteisen) is voor een aantal categorieën van projecten de geg
talsmatige begrenzing weergegeven waarbinnen geen verdere toetsing aan de 3% grens of de
grenswaarden nodig is. Voor de categorie woningbouw is de omvang tot waar geen toetsing non
dig is, gesteld op 1500 woningen (Regeling NIBM bijlage 3B).
NIBM-toets
Het uitbreidingsplan Klarenbeek
larenbeek omvat een woningbouwprogramma bestaande uit 4 woningen.
Daarmee is het aantal woningen veel lager dan de NIBM-grens
NIBM grens van 1500 woningen zoals deze
voor woningbouwlocaties is vastgesteld. Gezien bovenstaande argumenten is het plan NIBM en
hoeft geen verdere toetsing plaats te vinden.

