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Samenvatting
Ten behoeve van de actualisatie van het MER voor het gebied “De Voorwaarts” te Apeldoorn is
een onderzoek naar de luchtkwaliteit uitgevoerd. Het onderzoek is in eerste instantie uitgevoerd
om MER De Voorwaarts te actualiseren, maar is ook uitgevoerd om de effecten op de
luchtkwaliteit van de diverse geplande ontwikkelingen in en nabij het voornoemde gebied te
bepalen.
Het doel van het onderzoek naar de luchtkwaliteit is het vaststellen van de luchtkwaliteit (NO 2 en
PM10 als belangrijkste stoffen) langs de relevante wegen, indien de diverse ontwikkelingen in en
nabij voornoemd gebied gerealiseerd zijn.
Er bestaan vijf scenario‟s, waarbij scenario 1 de autonome situatie inhoudt en scenario 5 de
maximale variant. Het onderzoek is uitgevoerd voor scenario 5, omdat deze variant worstcase is.
Scenario 5 omvat ondermeer een maximale invulling van het gebied “De Voorwaarts”, een
maximale invulling van het gebied Groot Zonnehoeve/Schuilenburg, de aanleg van een
transferium en diverse aanpassingen aan enkele wegen. De situaties, die nader bekeken zijn, zijn
de huidige situatie 2009, de autonome situatie 2010 (2010 zonder ontwikkelingen), de situatie
2010 scenario 5 (2010 met ontwikkelingen volgens scenario 5), de autonome situatie 2020 (2020
zonder ontwikkelingen) en de situatie 2020 scenario 5 (2020 met ontwikkelingen volgens scenario
5).
De luchtkwaliteit is onderzocht langs de wegen, waarop de invloed van de ontwikkelingen in en
nabij het gebied “De Voorwaarts” nog merkbaar is. Het onderzoek is uitgevoerd conform het
gestelde

in

de

“Regeling

beoordeling

luchtkwaliteit

2007”.

De berekeningen

voor

de

binnenstedelijke wegen zijn uitgevoerd met het programma CARII en die voor de buitenstedelijke
wegen met het programma ISL2.
Uit de berekeningsresultaten volgt dat langs geen enkele in beschouwing genomen weg binnen
het onderzoeksgebied de grenswaarden vermeld in de Wet luchtkwaliteit (Wm, hoofdstuk 5)
worden overschreden. Omdat dit voor het worstcase scenario is vastgesteld, is deze conclusie ook
van toepassing op de overige scenario‟s.
Direct langs de rijksweg A1 ter hoogte van het kruispunt A1 met de Zutphensestraat (met op- en
afritten) vinden wel overschrijdingen van de grenswaarden plaats. De overschrijdingen vinden
plaats in de huidige situatie 2009, de autonome situatie 2010 en de situatie 2010 met scenario 5.
De toename van de situatie 2010 met scenario 5 ten opzichte van de autonome situatie 2010
bedraagt maximaal 0,2 µg/m3. Deze toename is een niet in betekenende bijdrage (NIBM).
Daarnaast zijn de punten, waarop de overschrijding plaatsvindt, gelegen binnen de oksels van de
op- en afritten van rijksweg A1 en/of op zeer korte afstand van deze rijksweg, zodat hier het
toepasbaarheidsbeginsel van toepassing zal zijn.
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1.

Inleiding
In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een
onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit nabij enkele wegen, die beïnvloed worden door de
ontwikkelingen in en nabij het gebied “De Voorwaarts” te Apeldoorn.
Het doel van het onderzoek naar de luchtkwaliteit is het vaststellen van de luchtkwaliteit (NO 2 en
PM10 als belangrijkste stoffen) langs de relevante wegen, indien de diverse ontwikkelingen in en
nabij voornoemd gebied gerealiseerd zijn/worden.
Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de actualisatie van het MER van het gebied
“De Voorwaarts” in Apeldoorn van februari 2003.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de situatie nader toegelicht. Het wettelijk kader van luchtkwaliteit wordt in
hoofdstuk 3 behandeld. Het onderzoek naar de luchtkwaliteit met daarbij de resultaten wordt
beschreven in hoofdstuk 4. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 de conclusie gegeven.
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2.

Situatie
Het te onderzoeken gebied bestaat uit het gebied “De Voorwaarts”, het gebied gesitueerd tussen
de

Laan

van

Erica,

de

spoorlijn

Apeldoorn-Zutphen,

Zutphensestraat

en

de

A50

(Groot Zonnehoeve, Schuilenburg) en een strook ten noorden van de Zutphensestraat tussen het
kruispunt Laan van Erica/Laan van Osseveld/Zutphensestraat en de A50.

Onderzoeksgebied

De actualisatie van het MER richt zich naast de huidige situatie, waarin het gebied
“De Voorwaarts” (nog) niet ingericht is met een wieler- & atletiekbaan, topsporthal en ijs- &
skeelerbaan, op mogelijke toekomstige situaties. Van vijf mogelijke toekomstige situaties staan de
kenmerken in detail vermeld in een tabel in bijlage 1.
De belangrijkste kenmerken van deze vijf scenario‟s zijn:
Scenario 1, autonome situatie: geen invulling in gebied “De Voorwaarts”, geen uitbreiding
Zonnehoeve, huidige infrastructuur;
Scenario 2, minimale variant: invulling gebied “De Voorwaarts” met bovengenoemde
activiteiten, inclusief uitbreiding Zonnehoeve, aangepaste infrastructuur;
Scenario 3, oude bestemmingsplan: uitgebreide invulling van het gebied “De Voorwaarts”,
inclusief uitbreiding Zonnehoeve, aangepaste infrastructuur;
Scenario 4, tussenvariant: variant met invulling gebied “De Voorwaarts” tussen scenario 2 en
5, inclusief uitbreiding Zonnehoeve, aangepaste infrastructuur;
Scenario 5, maximale variant: met nog intensievere invulling van het gebied “De Voorwaarts”,
inclusief uitbreiding Zonnehoeve, aangepaste infrastructuur.
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De aangepaste infrastructuur bestaat uit een transferium nabij Rijksweg 50 (A50), een
verdubbeling van de rijstroken (naar 2x2) van de Zutphensestraat tussen het kruispunt met de
Laan van Erica/Laan van Osseveld en de A50, een verdubbeling van de rijstroken (naar 2x2) van
een gedeelte van de laan van Erica en het aanpassen van het kruispunt Laan van Erica/Laan van
Osseveld/Zutphensestraat. Daarnaast vinden nog enkele wijzigingen aan de Zutphensestraat
(rotondes worden met verkeerslichten geregelde kruispunten) plaats. Tenslotte zal de Barnewinkel
ter hoogte van de Woudhuizermark afgesloten worden voor het doorgaande verkeer.
Ten behoeve van het onderzoek naar de luchtkwaliteit zijn door de gemeente Apeldoorn de
wegen/wegdelen aangegeven, waarop de invloed van de ontwikkelingen in en nabij het gebied
“De Voorwaarts” nog merkbaar kan zijn. Van deze wegen/wegdelen zijn voor een aantal
relevante jaren voor vier toekomstscenario‟s (scenario 2 t/m 5) de prognoses van de
verkeersintensiteiten opgegeven in vergelijking met die van de autonome situatie (scenario 1).
Deze (aangeleverde) verkeersgegevens in tabelvorm alsmede een figuur met de aanduiding van
de wegdelen zijn opgenomen in bijlage 2.
In de tabellen is als huidige situatie de situatie 2008 opgenomen. Omdat de uitvoering van het
onderzoek plaatsvindt in 2009 is hier als huidige situatie de situatie 2009 autonoom genomen met
uiteraard de kenmerken van scenario 1.
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3.

Wettelijk kader luchtkwaliteit
Bij Wet van 11 oktober 2007 (tot wijziging van de Wet milieubeheer) zijn normen (grenswaarden
en plandrempels) vastgesteld voor onder andere de concentraties zwaveldioxide (SO 2), stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (fijn stof (PM10)), koolmonoxide (CO) en benzeen (C6H6) in de
lucht. Deze normen zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en gebaseerd op de waarden, die zijn
opgenomen in de diverse richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie.

3.1

Wet milieubeheer, hoofdstuk 5
Op 15 november 2007 zijn onder hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) bepalingen ten
aanzien van de luchtkwaliteit (ook wel genoemd de Wet luchtkwaliteit) in werking getreden.
Dit wetonderdeel vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. In de wet is gestreefd naar meer
flexibiliteit als het gaat om de koppeling van luchtkwaliteitseisen en ruimtelijke ontwikkelingen.
Deze flexibiliteit is met name terug te vinden in een verdeling in projecten die wel of niet in
betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit. Projecten die meer dan 3% bijdragen aan de
luchtkwaliteit zijn opgenomen in een nationaal samenwerkingsprogramma (NSL) waarin afspraken
staan over een pakket aan maatregelen. Met deze maatregelen moet het project gaan voldoen
aan de gestelde grenswaarden. Europese regelgeving gaat uit van een maximale bijdrage van 1%
aan de luchtkwaliteit. Daarom geldt tot het eerste kwartaal van 2009 een interim-periode waarbij
projecten met een bijdrage hoger dan 1% en die niet zijn opgenomen in het NSL, getoetst moeten
worden aan de Wm. In het Besluit en de Regeling Niet In Betekenende Mate (NIBM) is geregeld
welke projecten niet meer getoetst hoeven worden. De 1%-bijdrage is omgezet in heldere
kengetallen, die de criteria vormen of wel of niet sprake is van een zogenaamd NIBM-project.
Tegelijk met het inwerking treden van het nieuwe hoofdstuk 5 in de Wet milieubeheer zijn nieuwe
regelingen van kracht geworden. Alle regelingen, die vielen onder het Besluit luchtkwaliteit 2005
zijn hiermee komen te vervallen.

3.2

Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007
Op 15 november 2007 is eveneens de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 in werking
getreden. Op grond van artikel 5.16 Wm kunnen projecten in overschrijdingssituaties, die in
betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit, toch doorgang vinden door toepassing van de
regeling projectsaldering. Deze regeling gaat ervan uit dat per saldo, door de inzet van extra
maatregelen of door het optreden van gunstige effecten elders, sprake is van een verbetering van
de luchtkwaliteit. In het eerste lid van artikel 5.16 Wm wordt de minister de mogelijkheid geboden
om nadere regels te stellen. Dit is nu gebeurd in de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007.
De Regeling sluit zo veel mogelijk aan bij de (oude) Regeling saldering luchtkwaliteit 2005.

3.3

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 bevat voorschriften over metingen en berekeningen
om de concentratie en depositie van luchtverontreinigende stoffen vast te stellen. Verder schrijft
de regeling rapportage voor van de uitkomsten van metingen en berekeningen. De regeling
vereist ook een plan met maatregelen om een goede luchtkwaliteit te bewerkstelligen in geval van
overschrijding.
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In de regeling zijn gestandaardiseerde rekenmethodes opgenomen om concentraties van diverse
luchtverontreinigende stoffen te kunnen berekenen. Deze gestandaardiseerde rekenmethodes
geven resultaten die rechtsgeldig zijn. In de regeling zijn ook voorschriften opgenomen voor
metingen met betrekking tot meetplaatsen en analyse. Een uitwerking van de voorschriften uit
deze regeling is te vinden in de Handreiking meten en rekenen luchtkwaliteit.
In artikel 35 en bijlage 4 van de regeling is de hoogte van de zogenaamde (zeezout)aftrek voor
fijn stof vastgelegd. De regeling staat een plaatsafhankelijke aftrek voor de jaargemiddelde norm
voor fijn stof toe. De aftrek varieert van 3 tot 7 microgram per kubieke meter (µg/m3) en betreft
het aandeel zeezout. Voor de gemeente Apeldoorn bedraagt deze aftrek 4 µg/m3.
Voor PM10 geldt naast een jaargemiddelde grenswaarde ook een 24-uursgemiddelde grenswaarde
van 50 µg/m3 per etmaal. Deze (etmaalgemiddelde) grenswaarde mag maximaal 35 keer in een
jaar worden overschreden. Het blijkt dat de invloed van de in de buitenlucht aanwezige
concentratie zeezout op het aantal dagen waarop de concentratie van fijn stof de dagwaarde van
50 µg/m3 overschrijdt, voor nagenoeg heel Nederland gelijk is. Derhalve geldt een vaste aftrek
van zes dagen voor de dagnorm van fijn stof.
Op 19 december 2008 is een wijziging van de regeling in werking getreden. Met deze wijziging
wordt het „toepasbaarheidbeginsel‟ geïntroduceerd. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen de
luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden.
geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en
waar geen bewoning is;
geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële
inrichtingen;
geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen, en op de middenberm van
wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.

3.4

Besluit gevoelige bestemmingen
Op 15 januari 2009 is het Besluit “gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)” in Staatsblad
nr. 14 gepubliceerd, waarna het besluit op 16 januari in werking getreden is. Met deze AMvB
wordt de bouw van zogenaamde „gevoelige bestemmingen‟, zoals een school, in de nabijheid van
(snel)wegen beperkt.

3.5

Normstelling
Een grenswaarde geeft de kwaliteit aan die op een aangegeven tijdstip tenminste moet zijn
bereikt. Een plandrempel is het kwaliteitsniveau, dat bij overschrijding aanleiding geeft tot het
opstellen van een plan, waarin aangegeven wordt op welke wijze kan worden voldaan aan
bepaalde waarden. De voor dit onderzoek relevante plandrempel- en grenswaarden zijn in tabel 1
weergegeven.
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Tabel 1
Grenswaarden en plandrempelwaarden luchtkwaliteit
stof

1)

type norm

plandrempel

grenswaarde

2009

2009

2010

zwaveldioxide (SO2)

24-uursgemiddelde dat 3 keer per jaar

--

125

125

zwevende deeltjes (PM10 )

overschreden mag worden in µg/m3
jaargemiddelde concentratie in µg/m3

--

40

40

--

50

50

koolmonoxide (CO)

24-uursgemiddelde dat 35 keer per jaar
overschreden mag worden in µg/m3
8-uurgemiddelde concentratie in mg/m3

--

10

10

3

stikstofdioxide (NO2)

jaargemiddelde concentratie in µg/m

benzeen

uurgemiddelde dat 18 keer per jaar
overschreden mag worden in µg/m3
jaargemiddelde concentratie in µg/m3

42

40

40

2101)

200

200

6

10

5

Geldt alleen voor drukke wegen (tenminste 40.000 mvt/etmaal).
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4.

Onderzoek naar de Luchtkwaliteit
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten, randvoorwaarden en de resultaten van het onderzoek
naar de luchtkwaliteit beschreven.

4.1

Situaties en jaartallen
De luchtkwaliteit is berekend langs alle door de gemeente Apeldoorn opgegeven wegdelen, welke
in bijlage 2 met de verkeersgegevens zijn opgenomen.
De berekeningen zijn verricht voor het jaar 2009 (huidige situatie zonder de diverse
ontwikkelingen), voor de toekomstige situaties 2010 (autonoom dus zonder de diverse
ontwikkelingen, en scenario 5) en voor de toekomstige situaties 2020 (autonoom en scenario 5).
Het onderzoek naar de luchtkwaliteit is uitgevoerd voor scenario 5, omdat dit scenario de
maximale variant (worstcase) is.
2009 is het referentiejaar, waarbij (juridisch) nog geen enkele ontwikkeling in en nabij het gebied
“De Voorwaarts” aanwezig is. Het jaar 2010 is het jaar, waarin alle grenswaarden, vermeld in de
Wet luchtkwaliteit (Wm, hoofdstuk 5), in werking zijn getreden. Het jaar 2020 is het jaar van
doorkijk naar de toekomst.

4.2

Rekenmethode en uitgangspunten
De berekeningen van de luchtkwaliteit langs de relevante wegen/wegdelen zijn uitgevoerd
conform het gestelde in de “Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007”.
De luchtkwaliteit langs de wegen/wegdelen is berekend met twee gevalideerde rekenmodellen.
De luchtkwaliteit vanwege binnenstedelijke wegen/wegdelen is berekend met het programma
CARII (versie 7.0.1.0). De luchtkwaliteit vanwege de buitenstedelijke wegen is berekend met het
programma ISL2 (versie 1.20).
De uitgangspunten/invoergegevens voor de modellen (verkeersgegevens etc.) zijn opgenomen in
de tabellen onder bijlage 2 en 3.
Conform voornoemde regeling zijn de rekenpunten gesitueerd op 10 meter vanaf de rand van de
weg. De situering van de rekenpunten staat aangegeven op de figuren onder bijlage 3 en 4.
Binnen het te onderzoeken gebied staan alleen langs de Barnewinkel woningen, die binnen
voornoemde 10 meter zijn gesitueerd. De dichtst bij de weg gelegen woning ligt hier op een
afstand van 8,7 m van de wegrand van de Barnewinkel. Derhalve is voor deze weg op 8,7 m van
de wegrand gerekend.
Het immissiegebied in het model ligt op rijksdriehoekscoördinaten. Op basis van deze rijksdriehoekscoördinaten wordt rekening gehouden met de lokale achtergrondconcentraties. Voor de
berekeningen is verder uitgegaan van de meerjarige meteorologische condities. En er is rekening
gehouden met de ter plaatse toepasbare zeezoutaftrek. Deze bedraagt 4 µg/m3 voor omgeving
Apeldoorn.
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4.3

Berekeningssystematiek
Om de luchtkwaliteit op een punt te bepalen dient de invloed van alle in de nabijheid gelegen
wegen meegenomen te worden. De berekeningen (ISL2) vanwege de buitenstedelijke wegen zijn
op alle rekenpunten uitgevoerd. De berekeningen (CARII) zijn per weg(deel) alleen op de
rekenpunten gesitueerd langs betreffend weg(deel) uitgevoerd.
Op de punten langs de binnenstedelijke wegen zijn de diverse concentraties van de parameters
NO2, PM10, benzeen, SO2, CO en BaP middels het programma CARII berekend. In deze berekende
concentraties zit ook de achtergrondconcentratie. Om nu de invloed van de buitenstedelijke
wegen op de punten langs de binnenstedelijke wegen vast te stellen, zijn de concentraties
(alleen NO2 en PM10) veroorzaakt door alle relevante buitenstedelijke wegen ook op deze
binnenstedelijke

punten vastgesteld.

Het totale concentratieniveau op de binnenstedelijke

punten wordt nu bepaald door de berekende concentratie middels CARII (achtergrond plus
voorgrond

weg)

samen

met

de

berekende

concentratie

middels

ISL2

zonder

de

achtergrondconcentratie. Uiteraard is slechts eenmaal de zeezoutcorrectie toegepast (alleen in
CARII).
Het programma ISL2 rekent alleen voor de concentraties NO 2 en PM10. Indien voor deze
parameters ruimschoots aan de grenswaarden wordt voldaan, zal ook aan de grenswaarden van
de overige stoffen vermeld in de Wet luchtkwaliteit (Wm, hoofdstuk 5) worden voldaan.
De zogenaamde dubbeltellingcorrectie, de invloed van snelwegen welke

reeds in de

achtergrondconcentratie meegenomen zijn, is bij de berekeningsresultaten van de snelwegen niet
toegepast.

4.4

Rekenresultaten
De berekeningsresultaten voor de vijf situaties (huidige situatie 2009, autonome situatie 2010,
scenario 5 2010, autonome situatie 2020 en scenario 5 2020) zijn opgenomen in bijlage 4.
In tabel 3 zijn deze resultaten van de berekeningen naar de concentraties NO2 en PM10 voor de
wegdelen Zutphensestraat en Laan van Erica opgenomen.
Tabel 3
Rekenresultaten in µg/m3
wegdeel

2009

2010

aut.

2010

sc.5

2020

aut.

2020

sc5

NO2

PM10

NO2

PM10

NO2

PM10

NO2

PM10

NO2

PM10

Laan van Erica (noord)

31

24

30

23

28

23

20

20

19

20

Laan van Erica (zuid)

31

23

31

23

31

23

20

20

20

20

Zutphensestraat (west)

29

23

28

23

29

23

19

20

19

20

Zutphensestraat (oost 1)

34

24

33

24

32

24

22

21

21

21

Zutphensestraat (oost 2)

33

24

32

24

31

23

22

21

20

20

Zutphensestraat (oost 3)

33

24

32

24

31

24

22

21

21

21
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Uit de berekeningsresultaten volgt dat langs geen enkele in beschouwing genomen weg binnen
het onderzoeksgebied de grenswaarden vermeld in de Wet luchtkwaliteit (Wm, hoofdstuk 5)
worden overschreden.
De verlaging in de loop der tijd van de concentraties NO2 en PM10 wordt vooral veroorzaakt door
de afname van het achtergrondniveau en ook maar in mindere mate door een afname van de
emissies van de voertuigen.
Direct langs de rijksweg A1 ter hoogte van het kruispunt A1 met de Zutphensestraat (met op- en
afritten) vinden wel overschrijdingen van de grenswaarden van de concentratie NO2 plaats.
De overschrijdingen vinden plaats in de huidige situatie 2009, de autonome situatie 2010 en de
situatie 2010 met scenario 5. De toename van de situatie 2010 met scenario 5 ten opzichte van de
autonome situatie 2010 bedraagt maximaal 0,2 µg/ m3. Deze toename is een niet in betekenende
bijdrage (NIBM).
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5.

Resumé
Ten behoeve van de actualisatie van het MER van het gebied “De Voorwaarts” in Apeldoorn is een
onderzoek naar de luchtkwaliteit uitgevoerd om de gevolgen van de diverse geplande
ontwikkelingen in en nabij het voornoemde gebied te bepalen.
Er bestaan vijf scenario‟s, waarbij scenario 1 de autonome situatie is en scenario 5 de maximale
variant. Het onderzoek is uitgevoerd voor scenario 5, omdat deze variant de worstcase situatie is.
De situaties, die nader bekeken zijn, zijn de huidige situatie 2009, de autonome situatie 2010
(2010 zonder ontwikkelingen), de situatie 2010 scenario 5 (2010 met ontwikkelingen volgens
scenario 5), de autonome situatie 2020 (2020 zonder ontwikkelingen) en de situatie 2020 scenario
5 (2020 met ontwikkelingen volgens scenario 5).
De luchtkwaliteit is onderzocht langs de wegen, waarop de invloed van de ontwikkelingen in en
nabij het gebied “De Voorwaarts” nog merkbaar kan zijn. Het onderzoek is uitgevoerd conform het
gestelde in de “Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007”. De berekeningen voor de
binnenstedelijke wegen zijn uitgevoerd met het programma CARII en die voor de buitenstedelijke
wegen met het programma ISL2.
Uit de berekeningsresultaten volgt dat langs geen enkele in beschouwing genomen weg binnen
het onderzoeksgebied de grenswaarden vermeld in de Wet luchtkwaliteit (Wm, hoofdstuk 5)
worden overschreden. Omdat dit voor het worstcase scenario is vastgesteld, is deze conclusie ook
van toepassing op de overige scenario‟s.
Direct langs de rijksweg A1 ter hoogte van het kruispunt A1 met de Zutphensestraat (met op- en
afritten) vinden wel overschrijdingen van de grenswaarden plaats. De overschrijdingen vinden
plaats in de huidige situatie 2009, de autonome situatie 2010 en de situatie 2010 met scenario 5.
De toename van de situatie 2010 met scenario 5 ten opzichte van de autonome situatie 2010
bedraagt maximaal 0,2 µg/m3. Deze toename is een niet in betekenende mate bijdrage (NIBM).
Daarnaast zijn de punten, waarop de overschrijding plaatsvindt, gelegen binnen de oksels van de
op- en afritten van rijksweg A1 en/of op zeer korte afstand van deze rijksweg, zodat hier het
toepasbaarheidsbeginsel van toepassing zal zijn.
Arnhem, 23 maart 2009
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.
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Bijlage 1

Scenario's
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Bijlage 2

Weggegevens
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Bijlage 3

Uitgangspunten/invoergegevens modellen
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Bijlage 4

Rekenresultaten
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Toelichting op de kolommen in de tabel
CARII
Jaargem.

Jaargemiddelde concentratie NO2/PM10 uit de CARII berekeningen langs betreffend wegdeel

CARII

Achtergrondconcentratie NO2/PM10 uit het CARII model nabij betreffend punt

Achtergr.
ISL2

Jaargemiddelde concentratie NO2/PM10 uit de ISL2 berekeningen op betreffend punt

Jaargem.
ISL2
Achtergr.
CARII

Achtergrondconcentratie NO2/PM10 uit het ISL2 model nabij betreffend punt
Overschrijdingsdagen PM10 van het 24-uursgemiddende

Overschr.
Toename

ISL2 jaargem. – ISL2 achtergr. = bijdrage ISL2 wegen (buitenstedelijk)

Totaal

Concentratie NO2/PM10 binnenstedelijke weg(deel) + buitenstedelijke wegen

De kolommen voor Benzeen, SO2, CO en BaP behoeven geen toelichting.
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