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Vestiging, datum : Nuenen, 13 december 2012 

Ons kenmerk : 1207/072/JS-03 

Behandeld door : Robert van de Voort 

Uw kenmerk : - 

Doorkiesnummer : 040-2907375 

Gecontroleerd door : Jo Smeets 

Betreft : Quick scan luchtkwaliteit plangebied Tangbroek te Baarlo 

 

 

 

Geachte heer Verkooijen,  

 

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in de Wet 

milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) vervallen. 

Omdat titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat deze ook wel bekend als de “Wet luchtkwaliteit”. De “Wet 

luchtkwaliteit” kent een aantal nieuwe begrippen zoals 'niet in betekenende mate' (NIBM) en het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Voor nieuwe plannen betekent dit dat er nagegaan dient 

te worden of het plan past binnen het Besluit en/of de ministeriële regeling ‘niet in betekenende mate’. 

 

Beschrijving aanleiding toets 

In opdracht Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht is het aspect luchtkwaliteit beschouwd vanwege de 

beoogde uitbreiding van het glasconcentratiegebied Tangbroek te Baarlo, gemeente Peel en Maas. Binnen 

het plangebied van de structuurvisie Tangbroek wordt rekening gehouden met de mogelijkheid tot 

uitbreiding van de glastuinbouw c.q. containerteelt met in totaal circa 40 hectare. Verder zullen in het 

plangebied circa 4,8 hectare aan nieuwe retentievoorzieningen en waterpartijen en circa 4,2 hectare aan 

nieuwe groenstructuren en boomgaarden worden gerealiseerd. De retentievoorzieningen en 

groenstructuren moeten deels worden ingepast bij de nieuwe uitbreidingen. Tenslotte zal de infrastructuur 

binnen het plangebied worden verbeterd en uitgebreid.  

 

Het plan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Voor deze locatie wordt derhalve een nieuw 

bestemmingsplan opgesteld conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In het kader van deze procedure 

dient onder andere het aspect luchtkwaliteit te worden belicht. 

 

Kleine en grote projecten 

Niet alle ruimtelijke projecten hoeven in het NSL te worden opgenomen. Nederland telt ongeveer 5000 

bouwprojecten. Het overgrote deel ervan heeft vrijwel geen invloed op de luchtkwaliteit. Daarom 

introduceert de “Wet luchtkwaliteit” ‘kleine’ en ‘grote’ projecten. Een paar honderd grote projecten dragen 
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‘in betekenende mate’ bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat vooral om bedrijventerreinen 

en infrastructuur (wegen). Wat het begrip ‘in betekenende mate’ precies inhoudt, staat in een Algemene 

Maatregel van Bestuur (AMvB). In hoofdlijnen komt het erop neer dat ‘grote’ projecten die jaarlijks meer dan 

3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en stikstofdioxide (1,2 microgram per m
3
) een 

‘betekenend’ negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. ‘Kleine’ projecten die minder dan 3 procent 

bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Dat betekent bijvoorbeeld dat lokale overheden een woonwijk 

van minder dan 1500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3000 woningen bij twee ontsluitingswegen, niet 

hoeven te toetsen aan de normen voor luchtkwaliteit. Voor kantoorlocaties met één ontsluitingsweg geldt 

een grens van 100.000 m
2
 bruto vloeroppervlak. 

 

Als een project wel de ‘in betekenende mate’ grens overschrijdt zijn er twee mogelijkheden. Of een overheid 

besluit om het project onder te brengen in het NSL of men besluit om projectsaldering toe te passen. Een 

extra mogelijkheid die de wet geeft is het toepassen van extra maatregelen ter plekke (die onlosmakelijk 

met het project verbonden dienen te zijn), waardoor de verslechtering onder de NIBM grens komt. Een 

voordeel van de “Wet luchtkwaliteit” is ook dat grote projecten niet meer rechtstreeks hoeven te worden 

getoetst aan de normen. Als een groot project is opgenomen in het NSL, hoeft de verantwoordelijke 

overheid in de planprocedure (bijvoorbeeld het bestemmingsplan) niet meer te toetsen aan de normen, 

zoals het geval was in het Blk 2005. De overheid kan veelal volstaan met een onderbouwing door aan te 

geven dat het project is opgenomen in het NSL. Het NSL zorgt ervoor dat het negatieve effect van deze 

projecten wordt gecompenseerd met een groot pakket landelijke maatregelen. Met ingang van 1 augustus 

2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit van kracht. Het NSL heeft een looptijd van 

5 jaar. 

 

De verkeersintensiteiten op de wegen binnen het plangebied variëren thans grofweg tussen 200 en 600 

voertuigen per etmaal met een aandeel vrachtverkeer van circa 8%. In de toekomstige situatie is er grosso 

modo sprake van een verdubbeling van het aantal (maatgevende) bedrijven. Derhalve is er in de 

onderhavige situatie uitgegaan van 600 extra voertuigbewegingen met voornoemd aandeel aan 

vrachtverkeer. De gehanteerde aannamen kunnen als een worst-case benadering worden gezien.  

 

Voor kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft 

VROM in samenwerking met InfoMil een specifieke rekentool ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige 

en snelle manier worden bepaald of een plan ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt (NIBM) aan 

luchtverontreiniging. Het grote voordeel van deze NIBM rekentool is dat slechts een beperkt aantal 

invoergegevens nodig is. Alleen het extra aantal voertuigbewegingen en het aandeel vrachtverkeer worden 

ingevoerd. Voor de overige invoergegevens is in de tool uitgegaan van worst-case. Met beperkte 

invoergegevens kan dus worden vastgesteld of een plan NIBM is. 

 

In de figuur op de volgende pagina is de worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als 

gevolg van de realisatie van het planvoornemen op de luchtkwaliteit weergegeven.  
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Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 600

Aandeel vrachtverkeer 8,0%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in µg/m3 1,08

PM10 in µg/m
3 0,22

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als 

gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het vorenstaande blijkt dat de “Wet luchtkwaliteit” geen beperkingen oplegt aan de beoogde uitbreiding 

van het glasconcentratiegebied Tangbroek te Baarlo.   

 

Wij vertrouwen erop u hiermee op passende wijze van dienst te zijn geweest. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Tritium Advies B.V. 

 

 

 

 

ir. R.A.C. van de Voort 

Projectleider ruimtelijke ordening 

 

 

 


