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Inleiding
Initiatiefnemer overweegt de bedrijfsactiviteiten van de GEDIZO vestiging in IJsselmuiden te
verplaatsen naar de Amersfoortseweg 281 Nieuw-Milligen,gemeente Apeldoorn. Dit in plaats
van de intensieve veehouderij op dat perceel. De gemeente Apeldoorn heeft gevraagd
inzichtelijk te maken of het plan invloed heeft op de luchtkwaliteit in relatie tot het wegverkeer.
NIBM-tool
Als de toename van de jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2)
ten gevolge van het plan 3% i.e. 1.2 µg/m3 of meer bedraagt, is nader onderzoek noodzakelijk. Plannen die niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen, zoals veel kleinere plannen,
behoeven niet afzonderlijk te worden getoetst (Wet milieubeheer art. 5.16, 1e lid, onder c).
De Rijksoverheid heeft een rekentool ontwikkeld om eenvoudig te kunnen bepalen of een
plan NIBM bijdraagt aan de luchtkwaliteit. De tool werkt met de rekenregels overeenkomstig
de Standaardrekenmethode I van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit. De tool gaat uit van
een worst case benadering. Bij een berekende toename onder de 3% is met voldoende
zekerheid te stellen dat het plan niet in betekenende mate bijdraagt.
Bijdrage GEDIZO
De te verwachten verkeersbewegingen van en naar het bedrijf zijn uitgewerkt in het
akoestisch onderzoek van adviesbureau Groenewold Milieu en Natuur van 29 maart 2016
(versie Mrt.16-v1). De gegevens uit de RBS en IBS zijn omgerekend naar een gemiddelde
weekdagintensiteit. Ook hier is worst case gerekend door alle voertuigen in dezelfde richting
te laten rijden. De berekende weekdagintensiteit bedraagt dan 91 bewegingen/etmaal
waarvan 54.4% vrachtverkeer.
De berekende maximale bijdrage van de verkeersbewegingen liggen met 0.73 µg/m3 voor
NO2 en 0.06 µg/m3 voor PM10 ruim onder de 1.2 µg/m3.
Het plan draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit. Nader onderzoek is niet
nodig.
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