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1 Inleiding 

De regio Rotterdam groeit en wordt drukker. Dat geldt voor de stad Rotterdam, maar ook voor de 
regiogemeenten zoals Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard. Zo groeit 
alleen al Rotterdam naar verwachting met minimaal 50.000 woningen tot 2040. Deze woningbouwopgave 
moet hand in hand gaan met het in meerdere opzichten aantrekkelijker maken van de regio voor bewoners, 
werkenden en bezoekers. 
 
Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar het oplossen van het vastlopen van de wegen in de regio en het 
voller worden van het OV-systeem en het fietsnetwerk, onder meer in de MIRT-verkenning Rotterdam 
Vooruit (2011) en het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam - Den Haag (2017).  
 
Op 20 november 2019 is het officiële startsein gegeven voor de MIRT-verkenning Oeververbinding regio 
Rotterdam. De vier initiatiefnemers (gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) hebben de Startbeslissing 
genomen. De vier initiatiefnemers hebben daarmee besloten tot het onderzoeken van een pakket aan 
maatregelen voor de regio Rotterdam dat het meest bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, 
de regionale verstedelijkingsopgave, de stedelijke leefkwaliteit en zorgt voor kansen voor mensen. 
 
Eén van de drie werksporen betreft het werkspoor A16/OWN waarin een verkenning wordt gedaan naar 
werkbare verkeerskundige principes die de NMCA-knelpunten op de Van Brienenoordcorridor kunnen 
verlichten of oplossen. Als onderdeel van de beoordeling voor dit werkspoor is een onderzoek luchtkwaliteit 
uitgevoerd om de effecten op de lokale luchtkwaliteit te bepalen. Dit gebeurt in de vorm van jaargemiddelde 
concentraties NO2, PM10, en PM2,5 binnen de verschillende alternatieven. 
 
Het doel van het onderzoek naar de luchtkwaliteit is om de effecten op de luchtkwaliteit (NO2, PM10 en 
PM2,5) in beeld te brengen te vergelijken met de autonome ontwikkeling. Ook wordt de juridische 
maakbaarheid (voldoen aan wettelijke normen) beoordeeld. Daarnaast worden de concentraties 
vergeleken met de (niet-wettelijke) gezondheidsrichtlijn van de WHO. Het is de ambitie van de gemeente 
Rotterdam om uiterlijk 2025 te voldoen aan deze richtlijn1. 
 
Opbouw rapportage 
Deze rapportage beschrijft de uitgangspunten, werkwijze en resultaten van de berekeningen van de 
luchtkwaliteit. In hoofdstuk 2 wordt de belangrijkste relevante wetgeving en beleid beschreven. In hoofdstuk 
3 zijn het beoordelingskader en de onderzoeksopzet voor dit deelrapport opgenomen. De huidige situatie 
en de autonome ontwikkeling worden in hoofdstuk 4 beschreven. De beschrijving van de effecten voor de 
alternatieven en de beoordeling volgen in hoofdstuk 5. De mogelijk te treffen mitigerende maatregelen staan 
in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 volgen de conclusies en in hoofdstuk 8 worden de eventuele leemten in kennis 
benoemd. 
  

 
1 Zie Koersnota Schone Lucht 2019-2022, Rotterdam 
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2 Wetgeving en beleid 

De wettelijke plicht om aannemelijk te maken dat met een project of besluit wordt voldaan aan de 
luchtkwaliteitseisen in titel 5.2, volgt uit art. 5.16, tweede lid, Wm. Daarin is een limitatieve lijst opgenomen 
met bevoegdheden of wettelijke voorschriften die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit. 
 
De Nederlandse eisen voor luchtkwaliteit vloeien voort uit de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit. De 
grenswaarden zijn ingevoerd ter bescherming van de volksgezondheid.  

2.1 Wettelijke grondslagen luchtkwaliteit 

Indien sprake is van een bevoegdheid of wettelijk plicht zoals opgenomen in het tweede lid van artikel 
5.16 Wm, dient op grond van het eerste lid van datzelfde artikel een of meerdere grondslagen aannemelijk 
gemaakt te worden. Dat wil zeggen dat een onderbouwing (motivering) gegeven moet worden dat een 
project voldoet aan de wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit. Alleen indien aannemelijk wordt gemaakt 
dat een project aan één of meer van onderstaande grondslagen voldoet, dan kan het project wat betreft 
het aspect luchtkwaliteit worden gerealiseerd. De Wm biedt de volgende grondslagen voor het 
aannemelijk maken dat een project voldoet aan de wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit: 
 

a) Het project leidt niet tot overschrijding van grenswaarden (art. 5.16, 1ste lid, onder a, Wm); 
b) Als er aannemelijk is gemaakt dat er grenswaarden worden overschreden: 

1) maar ten gevolge van het project is er per saldo sprake van een verbetering van de 
concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk (art. 5.16, 1ste lid, 
onder b, sub 1, Wm); 

2) maar ten gevolge van een door het project optredend effect of een met het plan 
samenhangende maatregel is er per saldo sprake van een verbetering van de 
concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk (art. 5.16, 1ste lid, 
onder b, sub 2, Wm); 

c) Het plan draagt niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit (art. 
5.16, 1ste lid, onder c, Wm); 

d) Het project is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of is in elk geval niet strijdig met het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (art. 5.16, 1ste lid, onder d, Wm). 

 
Uit het onderzoek moet blijken welke grondslag(en) in het onderzoek toegepast kan (kunnen) worden. 

2.2 Uitvoeringsbesluiten 

Besluit en regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 
Projecten waarvan aannemelijk is gemaakt dat ze niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit, kunnen in overschrijdingssituaties conform de Wm toch gerealiseerd 
worden. Hiervoor wordt een grens gehanteerd van 3% van de jaargemiddelde grenswaarde voor 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Dit betekent dat voor NO2 en PM10 projectbijdragen zijn 
toegestaan van maximaal 1,2 μg/m³, ook in situaties waarin de jaargemiddelde concentraties de 
grenswaarde overschrijden. 
 
Projecten in de directe nabijheid van het plangebied dienen te worden meegenomen in de beoordeling om 
te voorkomen dat verschillende NIBM-projecten (zie boven) samen IBM-bijdragen aan een verslechtering 
van de luchtkwaliteit (anticumulatiebepaling). Dit geldt voor projecten die: 
 

a) Gebruikmaken of zullen maken van dezelfde ontsluitingsinfrastructuur, en; 
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b) Aan elkaar grenzen of zullen grenzen dan wel in elkaars directe nabijheid zijn gelegen of zullen 
zijn gelegen, tot een afstand van ten hoogste 1000 meter vanaf de grens van de betreffende 
locatie of inrichting, met dien verstande dat locaties en inrichtingen buiten beschouwing blijven 
voor zover de toename van de concentraties ter plaatse niet meer bedraagt dan 0,1 μg/m³. 

 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
Op 1 augustus 2009 is het NSL in werking getreden met een doorlooptijd tot 1 augustus 2014. In juni 2014 
nam de minister het besluit het NSL te verlengen tot en met 31 december 2016. Op 6 december 2016 
heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu besloten om de periode waarop het NSL betrekking 
heeft te verlengen tot het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt. 
 
Het NSL bevat projecten die de luchtkwaliteit verslechteren en alle maatregelen die de luchtkwaliteit 
verbeteren. Doel van het NSL is dat in Nederland vanaf 11 juni 2011 aan de Europese grenswaarden voor 
PM10 en vanaf 1 januari 2015 aan de Europese grenswaarden voor NO2 voldaan wordt. Projecten die in 
het NSL zijn opgenomen, kunnen doorgang vinden wanneer het betreffende project zoals het uitgevoerd 
gaat worden past binnen het NSL of er in ieder geval niet mee in strijd is. 
 
Het project MIRT-verkenning A16 en corresponderende infrastructuur zijn niet opgenomen in het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

2.3 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (hierna: Rbl 2007) beschrijft op welke wijze de concentraties 
van luchtverontreinigende stoffen, genoemd in Bijlage 2 van de Wm, moeten worden berekend en 
gemeten. Daartoe zijn in de Rbl 2007 bepalingen opgenomen met betrekking tot de generieke 
invoergegevens en de rekenmethoden die gebruikt moeten worden bij concentratieberekeningen. Ook 
bevat de regeling bepalingen met betrekking tot de locatie waar de concentraties vastgesteld moeten 
worden van luchtverontreinigende stoffen waarvoor grenswaarden zijn opgenomen in Bijlage 2 van de 
Wm. 

2.4 Toepasbaarheidsbeginsel 

In de Wet milieubeheer is het toepasbaarheidsbeginsel in artikel 5.19 lid 2 opgenomen. Het gaat daarin 
voornamelijk om de toegankelijkheid van plaatsen. De luchtkwaliteit hoeft niet beoordeeld te worden op: 

a) Locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en 
waar geen vaste bewoning is, en/of; 

b) Terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen betreffende gezondheid 
en veiligheid op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 5.6, tweede lid, van toepassing zijn, en/of; 

c) De rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot 
de middenberm hebben. 

2.5 Blootstellingscriterium 

Het blootstellingscriterium is opgenomen in artikel 22, lid 1, sub a van de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit 2007 en houdt in dat de luchtkwaliteit bepaald moet worden op plaatsen waar de periode 
van blootstelling significant is ten opzichte van de duur van de grenswaarde. De bepaling of een 
verblijfstijd significant is, is afhankelijk van de grenswaarde van de stof (jaargemiddelde, 24-
uurgemiddelde of uurgemiddelde concentratie). 
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Voor de toetsing aan de grenswaarde van de 24-uurgemiddelde concentratie van PM10 betekent dit dat er 
getoetst moet worden op locaties waar mensen een gehele dag of een groot deel daarvan, verblijven, 
zoals woningen, scholen en ziekenhuizen. 

2.6 Grenswaarden 

In de Wet milieubeheer (Wm) zijn grenswaarden opgenomen voor concentraties van stoffen in de 
buitenlucht. Voor grenswaarden geldt dat het voorgeschreven kwaliteitsniveau moet zijn bereikt en 
vervolgens in stand moet worden gehouden. De grenswaarden uit de Wm zijn in tabel 2-1 opgenomen. 
 
De grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM2,5 en PM10) worden in Nederland op een 
aantal locaties overschreden of bijna overschreden. Daarom zijn voor deze stoffen in dit MER 
concentratieberekeningen uitgevoerd. Van de overige stoffen waarvoor in de Wm grenswaarden of 
richtwaarden zijn opgesteld worden deze waarden de laatste jaren nergens in Nederland overschreden en 
vertonen de concentraties een dalende trend (CBS, PBL, Wageningen UR, 2013, RIVM, 2013 p. 80). 
 
De effecten van het plan op de gezondheid worden beoordeeld door de concentraties te vergelijken met 
de (niet wettelijke) gezondheidsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Op 22 
september 2021 heeft de World Health Organization (WHO) aangescherpte gezondheidskundige 
advieswaarden en interim waarden luchtkwaliteit gepubliceerd. Deze waarden betreffen een aanscherping 
van de tot op dat moment gelende advieswaarden uit 2005. De 2021-WHO-advieswaarden en 2005-
WHO-advieswaarden zijn in tabel 2-1 opgenomen. 
 
Voldoen aan de 2005-advieswaarden luchtkwaliteit van de WHO is de ambitie van de gemeente 
Rotterdam2. Concentraties in deze notitie worden daarom vergeleken met deze waarden, de “2005-WHO-
advieswaarden” genoemd.  

 
2 Zie Koersnota Schone Lucht 2019-2022, Rotterdam 
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Tabel 2-1. Grenswaarden uit de Wet milieubeheer en 2005-WHO-advieswaarden 

Stof Grenswaard
e  

Toetsingsperiode 2005-WHO-
advieswaar

den 

2021-WHO-
advieswaar

den 

NO2 

(stikstofdioxi

de)  

40 μg/m³ Jaargemiddelde - 10 µg/m3 

18x >200 
μg/m³ 

Uurgemiddelde, maximaal aantal overschrijdingen per 
kalenderjaar 

- 
3x >25 
µg/m3 

PM10  

(fijn stof) 

40 μg/m³ Jaargemiddelde 20 µg/m3 15 µg/m3 

35x >50 
μg/m³ 

24 uurgemiddelde, maximaal aantal overschrijdingen per 
kalanderjaar 

3x >50 µg/m3 
3x >45 
µg/m3 

PM2,5 

25 μg/m³ Jaargemiddelde 10 µg/m3 5 µg/m3 

- 
24 uurgemiddelde, maximaal aantal overschrijdingen per 
kalanderjaar 

3x >25 µg/m3 
3x >15 
µg/m3 

SO2  

(zwaveldioxi

de) 

3x >125 
μg/m³ 

24 uurgemiddelden, maximaal aantal overschrijdingen per 
kalenderjaar 

- - 

24x >350 
μg/m³ 

Uurgemiddelde, maximaal aantal overschrijdingen per 
kalenderjaar 

- - 

Pb 

(lood) 
0,5 μg/m³ Jaargemiddelde - - 

CO 

(koolmonoxi

de) 

10.000 
μg/m³ 

8 uurgemiddelde  - - 

C6H6  

(benzeen) 
5 μg/m³ Jaargemiddelde - 0,17 µg/m3 
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3 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 

3.1 Beoordelingskader 

Het resultaat van de concentratieberekeningen wordt beoordeeld op de criteria: 
 Maximale concentraties 
 Juridische maakbaarheid 
 Maximale planbijdrage 
 Planbijdrage op bestaande woningen 

 
Bij toetsing in vervolgprocedures kan een nadere beoordeling en toetsing aan wet- en regelgeving op 
basis van de definitieve planuitwerking, bouwfasering, ontwerp en de dan geldende wet- en regelgeving 
en modelinvoer noodzakelijk zijn. 
 
Juridische maakbaarheid 
In de Nederlandse situatie zijn alleen de concentraties NO2, PM10 en PM2,5 kritisch ten opzichte van de 
wettelijke normen. Voor deze stoffen is de maximale jaargemiddelde concentratie bepaald, evenals het 
aantal overschrijdingen van de etmaalgemiddelde grenswaarde (PM10). Berekening en beoordeling op basis 
van de wettelijke toetspunten uit het NSL met de daarbij horende combinatie van de rekenmethoden SRM1 
en SRM2. 
 
Op basis van de maximale concentraties is bepaald of er overschrijding van grenswaarden uit de Wm 
plaatsvindt en in welke mate. Deze beoordeling is (worst-case) uitgevoerd in het maatgevende zichtjaar 
2031, naar verwachting het jaar na de openstelling. Berekening en beoordeling op basis van de wettelijke 
toetspunten uit het NSL. 
 
Maximale planbijdrage 
De maximale planbijdrage volgt uit het verschil tussen de concentraties in de alternatieven en de 
referentiesituatie (autonome ontwikkeling). Hierbij wordt een bijdrage tussen de -3% en +3% als ‘niet in 
betekenende mate’ (NIBM) gedefinieerd (zie paragraaf 2.2). Voor NO2 en PM10 betreft dat 1,2 µg/m3, voor 
PM2,5 geldt 3% is 0,75 µg/m3. 
 
Het gaat hierbij om het maximale verschil op de toetspunten langs de weg, zoals deze in de NSL-
Monitoringstool staan. De scoretabel (tabel 3-1) geeft weer hoe deze verschillen zijn samengevat tot een 
beoordeling.  
 
Woningen 
Voor de beoordeling ter hoogte van de bestaande woningen zijn toe- en afnamen van jaargemiddelde 
concentraties geclassificeerd en is het aantal woningen per verschilklasse weergegeven. 
 
De klasse-indeling is als volgt: 

 Toename groter of gelijk aan 1% van de wettelijke grenswaarde 
 Toename groter dan 0%, maar kleiner dan 1% van de wettelijke grenswaarde 
 Afname groter dan 0%, maar kleiner dan 1% van de wettelijke grenswaarde 
 Afname groter of gelijk aan 1% van de wettelijke grenswaarde 

 
Woningen zijn gemaakt voor langdurig verblijf. Voor woningen wordt daarom strenger gekeken naar 
concentratieveranderingen dan langs de weg. Voor woningen is de klasse-indeling op 1% van de 
grenswaarde gezet. Voor NO2 en PM10 betreft dat 0,4 µg/m3, voor PM2,5 geldt 1% is 0,25 µg/m3.  
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Berekeningen op basis van een rekengrid met een resolutie van 100x100 meter binnen het volledige 
studiegebied vormen de basis voor de effecten op woningen. In deze berekening is de bijdrage van alle 
wegvakken bepaald middels standaardrekenmethode 2 (SRM2). Dit grid is op korte afstand van de weg 
aangevuld met de concentraties op toetspunten, waarbij zowel SRM1 als SRM2 is gebruikt. De woningen 
krijgen de concentratie van het dichtstbijgelegen rekenpunt. 
 

Tabel 3-1. Grenswaarden uit de Wet milieubeheer en 2005-WHO-advieswaarden 

Score Maximale planbijdrage Woningen 

- 
Maximale concentratie neemt gemiddeld 3% of meer toe 
in NO2, PM10 en PM2,5 

Concentratie ter hoogte van woningen neemt gemiddeld 
1% of meer toe in NO2, PM10 en PM2,5 

0 
Maximale concentratie neemt gemiddeld minder dan 3% 
toe of af in NO2, PM10 en PM2,5 

Concentratie ter hoogte van woningen neemt gemiddeld 
minder dan 1% toe of af in NO2, PM10 en PM2,5 

+ 
Maximale concentratie neemt gemiddeld 3% of meer af in 
NO2, PM10 en PM2,5 

Concentratie ter hoogte van woningen neemt gemiddeld 
1% of meer af in NO2, PM10 en PM2,5 

 

3.2 Bronbijdragen 

De luchtkwaliteit in het studiegebied wordt bepaald door de heersende achtergrondconcentraties en de 
bronbijdragen aan luchtverontreinigende stoffen als gevolg van het wegverkeer. Voor dit onderzoek 
worden de bronbijdragen van verkeer berekend met het rekenmodel AERIUS lucht, het rekenhart van de 
NSL-Monitoringstool.  

3.3 Alternatieven en zichtjaren 

In het onderzoek zijn de volgende situaties berekend: 
 

1. De huidige situatie (HS); 
2. De autonome situatie (AO); 
3. Het maatgevende alternatief 

 
Huidige Situatie 
In het kader van het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) worden jaarlijks de 
concentraties van luchtverontreinigende stoffen langs de grotere wegen in Nederland berekend met de 
NSL-Monitoringstool.  
 
De berekeningen worden uitgevoerd voor het gepasseerd jaar en het prognosejaar 2030. De resultaten 
van de berekeningen voor het gepasseerd jaar vormen de basis voor de jaarlijkse rapportage 
luchtkwaliteit aan de EU en worden door alle overheden tezamen actueel gehouden. Deze resultaten 
geven daarmee het best beschikbare beeld van de actuele concentraties in het gebied.  
 
Voor de huidige situatie zijn de gegevens uit de NSL-Monitoringstool versie 2021 over het jaar 2020 
overgenomen. Voor de toetsing aan juridische maakbaarheid is het jaar 2031 gebruikt. Dit is het jaar na 
openstelling. 
 
Autonome situatie 
De wijzigingen worden naar verwachting in 2030 gerealiseerd. Het zichtjaar voor de effectberekeningen in 
het MER betreft daarom 2040. In dit zichtjaar worden de effectberekeningen en vergelijkingen tussen de 
autonome situatie en de alternatieven uitgevoerd.  
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Voor luchtkwaliteit zijn geen emissie- en achtergrondconcentraties beschikbaar voor het jaar 2040. Het 
verst in de toekomst gelegen jaar waarvoor de berekeningen kunnen worden uitgevoerd is 2030. In deze 
studie wordt daarom gerekend met emissiefactoren en achtergrondconcentraties voor het jaar 2030.  
 
Op basis van de bestaande trend, waarin emissies per voertuig en achtergrondconcentraties dalen, is het 
aannemelijk dat het gebruik van het rekenjaar 2030 een overschatting geeft van de emissies. De trend 
van de verschoning van het wagenpark zal onder andere door een toenemend aandeel elektrisch rijden 
ook na 2030 leiden tot een lagere emissie per voertuigkilometer.  
 
Voor een worst-case benadering van de juridische haalbaarheid en de te verwachten effecten, zijn de 
verkeersaantallen van de autonome situatie en het maatgevend alternatief voor 2040 gecombineerd met 
de emissiefactoren van 2030. Deze situatie is worst-case vanwege de combinatie aan autonome groei 
van de verkeersaantallen en autonome daling van de emissiefactoren.  
 
Maatgevend alternatief 
Binnen het project zijn drie alternatieven (A, B en C) gedefinieerd. Voor luchtkwaliteit zijn deze 
alternatieven nauwelijks onderscheidend en daarom is alleen het maatgevende alternatief berekend en 
beoordeeld. 
 
Voor het beoordelen van de maatgevendheid is gekeken naar het ruimtebeslag en naar de 
verkeersaantallen.  
 
Het ruimtebeslag geeft informatie over de mate waarin de fysieke aanpassingen leiden tot een andere 
ligging van de wegen. Voor wat betreft het ruimtebeslag is alternatief A duidelijk kleiner dan alternatief B 
of C. De alternatieven B en C zijn onderling minder onderscheidend qua ruimtebeslag. Onderstaande 
tabel geeft het oppervlak van de getoonde gebieden weer per alternatief.  
 

Tabel 3-2. Ruimtebeslag in de verschillende alternatieven 

Alternatief Ruimtebeslag [ha] 

Alternatief A 67,7 

Alternatief B 83,5 

Alternatief C 88,0 

 
In onderstaande Figuur 3-1 wordt ruimtelijk weergegeven waar de alternatieven van elkaar verschillen. In 
bijlage 2 is een uitvergroot kaartbeeld van het ruimtebeslag in de verschillende alternatieven opgenomen.  
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Figuur 3-1. Ruimtebeslag van de alternatieven A (groen), B (rood) en C (blauw) 

 
De verkeersaantallen in het verrijkte verkeersnetwerk zijn een maat voor de verkeerseffecten van het 
project. In deze analyse is gekeken naar de cumulatie van voertuigaantallen in 2040 per wegsegment in 
het complete verrijkte netwerk. Dit netwerk staat in figuur 3-2 weergegeven. 
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Figuur 3-2. Wegennetwerk voor het bepalen van de voertuigbewegingen 

 
Alle drie de alternatieven hebben meer voertuigbewegingen dan de autonome situatie. Net als bij het 
ruimtebeslag heeft alternatief A het kleinste effect. Alternatief B en C hebben de grootste toename.  

Tabel 3-3. Verkeersaantallen in het totale netwerk 

Alternatief 
Voertuigbewegingen in totaal 

netwerk [mvt/etm] 

Autonoom 48.648.013 

Alternatief A 49.076.425 (+0,9%) 

Alternatief B 49.784.550 (+2,3%) 

Alternatief C 49.985.884 (+2,8%) 

  
Op basis van de criteria ruimtebeslag en voertuigbewegingen is alternatief C het maatgevende alternatief.  
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3.4 Onderzoeksgebied 

De basis voor de afbakening van het onderzoeksgebied door netwerkeffecten is de relevante 
projectbijdrage. Vanaf het punt dat er geen relevante bijdrage is, is onderzoek naar de effecten op 
luchtkwaliteit niet nodig.  
 
Projectbijdragen die kleiner zijn dan 1,2 µg/m3 NO2 of PM10, zijn op grond van het Bkl toegestaan. Voor 
het bepalen van een al dan niet relevant netwerkeffect wordt deze maximale projectbijdrage van 1,2 µg/m3 
als beoordelingsmaat gehanteerd. Deze maximale projectbijdrage is uit te drukken in een verschil in 
verkeersintensiteit (hierna: drempelwaarde). Voor luchtonderzoek worden de volgende drempelwaarden 
gehanteerd: 
• 4000 mvt/etmaal op doorsnede voor HWN (X=2000) 
• 400 mvt/etmaal op doorsnede voor OWN (X=200) 
 
Deze netwerkeffecten worden meegenomen bij de bepaling van het onderzoeksgebied dat de volgende 
wegvakken omvat, gevisualiseerd in figuur 3-3: 

 Te wijzigingen wegen binnen één of meer alternatieven van het project (HWN-selectie in 
zwart) 

 Aansluitende wegen in tot eerstvolgende aansluiting (selectie in blauw) 
 HWN-wegen met een toename > 4.000 mvt/etmaal/doorsnede in één of meer alternatieven 

(selectie in rood)  
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Figuur 3-3. Studiegebied deelonderzoek luchtkwaliteit 

 
Het studiegebied betreft het gebied van 1 kilometer rondom deze wegen en is geel weergegeven in figuur 
3-3. Voor een correcte berekening van de effecten worden, binnen dit studiegebied, de volgende wegen 
aan het rekenmodel toegevoegd: 

 HWN-wegen met een afname > 4.000 mvt/etmaal/doorsnede (selectie in donker groen) 
 OWN-wegen met een toename > 400 mvt/etmaal/doorsnede (selectie in oranje) 
 OWN-wegen met een afname > 400 mvt/etmaal/doorsnede (selectie in licht groen) 

 
In de 5 kilometer rondom het studiegebied (blauwe gebied in figuur 3-3) worden aanvullend het HWN en 
het SRM2-deel van de provinciale wegen als dubbeltellingcorrectie meegenomen. Deze wegen hebben 
intensiteiten uit de NSL-Monitoring versie 2021, prognosejaar 2030.  
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Om maatgevende negatieve effecten voorbij de randen van het studiegebied uit te sluiten, worden 
rekenpunten aan de randen van het studiegebied op een mogelijke toename groter dan 1,2 µg/m3 
beoordeeld. 

3.5 Beoordelingslocaties 

Ter beoordeling van de juridische haalbaarheid zijn in dit onderzoek de maximaal optredende 
concentraties NO2, PM10 en PM2,5 berekend en beoordeeld op de toetspunten uit de NSL-Monitoringstool. 
In de NSL-Monitoringstool wordt door de verschillende overheden rekening gehouden met gebieden 
waarop de luchtkwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden3. Voor de voorliggende studie betekent dit dat de 
luchtkwaliteit niet beoordeeld is ter hoogte van de wegen, bermen, groenstroken en overige locaties die 
niet publiekelijk toegankelijk zijn. 
 
Ter bepaling van de effecten zijn de woningen binnen het studiegebied in de beoordeling opgenomen. Dit 
betreft 140.464 woningen, de ligging is opgenomen in figuur 3-4.  
 

 

Figuur 3-4. Woningen in het studiegebied 
  

 
3 Vanwege het toepasbaarheidsbeginsel en het blootstellingscriterium hoeft niet overal in Nederland op 10 meter van de wegrand de 
luchtkwaliteit beoordeeld te worden. Deze uitzonderingen staan beschreven in de Wet Milieubeheer en de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit 2007.  
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4 Huidige situatie en Autonome ontwikkeling 

4.1 Achtergrondconcentraties 

Achtergrondconcentraties zijn het gevolg van de emissies van internationale, nationale en lokale bronnen, 
zoals industrie, huishoudens, alle verkeer (auto’s, schepen, vliegtuigen), natuurlijke emissies, etc. 
 
Voor de berekeningen van de luchtkwaliteit in de huidige situatie is het gepasseerde zichtjaar uit de 
actuele versie van de NSL-Monitoringstool gebruikt. 
 
Onderstaande tabelError! Reference source not found. geeft het overzicht van de gecorrigeerde 
achtergrondconcentraties4 in het studiegebied voor de jaren 2020 en 2030.  
 

Tabel 4-1. Jaargemiddelde achtergrondconcentraties binnen studiegebied A16 (minimaal – maximaal) 

Jaar   NO2 

 
[µg/m³] 

PM10 
(zonder 

zeezoutcorrectie) 
 [µg/m³] 

PM2,5 
 

[µg/m³] 

2020 14,8 – 24,0 15,3 – 19,3 8,2 – 11,0 

2030 12,6 – 17,6 13,5 – 16,5 7,1 – 8,8 

 

4.2 Huidige situatie 2020 

De huidige situatie betreft het meest actuele en afgelopen zichtjaar waarvoor de resultaten in de NSL-
Monitoringstool 2021 beschikbaar zijn (2020) en wordt beschreven voor de maximale concentraties NO2, 
PM10 en PM2,5. De weergegeven PM10 concentraties zijn niet gecorrigeerd voor zeezout. 
 
In onderstaande tabel zijn voor de huidige situatie de maximale concentraties binnen het studiegebied 
weergegeven, op basis van de resultaten uit de NSL-Monitoringstool. 

Tabel 4-2 Maximale concentraties in de huidige situatie (2020) 

Huidige situatie 

(2020) 

Maximale concentraties 

NO2 jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM10 jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM2,5 jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM10/PM2,5  

etmaal 

[dagen] 

Grenswaarde 40 40 25 35 / - 

2005-WHO-
advieswaarde 

- 20 10 
3 / 3 

Studiegebied 31,1 (24,0) 20,0 (19,3) 11,1 (11,0) 8 / - 

Tussen haken de achtergrondconcentraties inclusief de snelwegcorrectie voor dubbeltelling en daardoor mogelijk lager dan de GCN-
concentraties in het gebied. 

 
In de huidige situatie vinden er geen overschrijdingen plaats van de jaargemiddelde NO2-grenswaarde. De 
hoogste jaargemiddelde NO2-concentratie in het studiegebied treedt op langs de A16, ter hoogte van Rivium 
(maximaal 31,1 µg/m³). 

 
4 De Generieke Concentratiekaarten Nederland (GCN) bevatten standaard ook de gemiddelde wegbijdrage per vierkante kilometer. 
In de rekentool van het NSL wordt hiervoor gecorrigeerd om het dubbel meenemen van wegen te voorkomen. 
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Uit statistische analyse blijkt dat in het algemeen een overschrijding van het aantal toegestane 
overschrijdingen van de uurgemiddelde NO2-grenswaarde plaatsvindt bij een jaargemiddelde NO2-
concentratie van 82 µg/m³ of hoger5. Bovenstaande tabel toont aan dat concentraties van deze hoogte niet 
voorkomen, waarmee het aantal toegestane overschrijdingen van de uurgemiddelde NO2-grenswaarde niet 
overschreden wordt. 
 
De grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10-concentraties worden niet overschreden. De hoogste 
jaargemiddelde PM10-concentraties (maximaal 20 µg/m³) doen zich voor langs de Schieweg in Rotterdam, 
net als het maximale aantal overschrijdingen van de etmaalgemiddelde PM10 grenswaarde (8 keer). De 
maximale jaargemiddelde concentratie PM2,5 bedraagt 11,1 µg/m³. Deze maximale concentratie bevindt 
zich langs de Oostdijk in Rotterdam. 
 
De jaargemiddelde PM10-concentraties liggen in de huidige situatie binnen het studiegebied op of onder 
de 2005-WHO-advieswaarde. De 2005-WHO-advieswaarde voor de jaargemiddelde PM2,5-concentraties 
wordt langs meerdere wegen studiegebied wel overschreden.  
 
De gezondheidskundige 2005-WHO-advieswaarde voor het daggemiddelde PM10 wordt binnen het 
studiegebied wel overschreden. Voor PM2,5 heeft de WHO ook een daggemiddelde advieswaarde 
opgesteld. Met de huidige rekenmethode kan het aantal overschrijdingen van de etmaalgemiddelde 
grenswaarde voor PM2,5 niet worden bepaald maar aannemelijk is dat deze advieswaarde waarde, 
analoog aan PM10 ook wordt overschreden in het studiegebied. 

4.3 Autonome ontwikkeling 2040 

De autonome ontwikkeling betreft de doorvertaling van de huidige situatie naar de toekomst, inclusief de 
ruimtelijke plannen die planologisch mogelijk zijn gemaakt en zullen worden gerealiseerd. In onderstaande 
tabel zijn voor de autonome ontwikkeling (referentiesituatie) de maximale concentraties in 2040 
weergegeven op de officiële toetsingslocaties van het NSL6. Deze concentraties betreffen de som van de 
achtergrondconcentratie en de bijdragen van wegverkeer. In onderstaande tabel staan de maximale 
concentraties langs wegen binnen het studiegebied.  

Tabel 4-3. Maximale concentraties bij autonome ontwikkeling (2040) 

Autonome ontwikkeling (2040) 

Maximale concentratie 

NO2 jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM10 jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM2,5 jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM10/PM2,5 

etmaal 

[dagen] 

Grenswaarde 40 40 25 35 / - 

2005-WHO-advieswaarde - 20 10 3 / 3 

Studiegebied 25,7 (17,6) 19,1 (16,5) 9,5 (8,8) 7 / - 

Tussen haken de achtergrondconcentraties, inclusief de snelwegcorrectie voor dubbeltelling en daardoor mogelijk lager dan de 
GCN-concentraties in het gebied. 
 

In de autonome ontwikkeling vinden er geen overschrijdingen plaats van de jaargemiddelde NO2-
grenswaarde. De maximale concentratie berekend langs wegen binnen het studiegebied bedraagt 25,7 
µg/m3. Deze treedt op langs de A16, ter hoogte van de kruising met de Bergweg-zuid in Lansingerland. 

 
5 De genoemde indicator van 82 μg/m3 is gebaseerd op de Europese grenswaarde voor de uurgemiddelde NO2 concentratie van 200 
μg/m3, die maximaal 18 keer per overschreden mag worden. 
6 Versie 2021, prognose jaar 2030. 
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Uit statistische analyse7 blijkt dat de uurgemiddelde NO2-grenswaarde bij de maximale concentraties uit 
bovenstaande tabel niet overschreden wordt. 
 
De grenswaarde voor de PM10-concentraties wordt in het studiegebied met 19,1 µg/m3 niet overschreden. 
De hoogste jaargemiddelde PM10-concentraties doen zich voor langs de Schieweg in Rotterdam, ter hoogte 
van de kruising met de Bergselaan, evenals het maximale aantal overschrijdingen van de etmaalgemiddelde 
PM10 grenswaarde (7 keer). 
 
De grenswaarde voor PM2,5 wordt met 9,5 µg/m3 niet overschreden. De hoogste PM2,5-concentratie binnen 
het studiegebied bevindt zich op dezelfde locatie als de hoogste PM10-concentratie, namelijk langs de 
Schieweg in Rotterdam. 
 
De jaargemiddelde concentraties blijven in de autonome ontwikkeling (2040), langs de wegen in het 
studiegebied, onder de 2005-WHO-advieswaarde.  
 
De gezondheidskundige advieswaarde van de WHO voor het etmaalgemiddelde PM10 wordt langs wegen 
binnen het studiegebied wel overschreden. Voor PM2,5 heeft de WHO ook een etmaalgemiddelde 
advieswaarde opgesteld. Met de huidige rekenmethode kan het aantal overschrijdingen van de 
etmaalgemiddelde grenswaarde voor PM2,5 niet worden bepaald maar aannemelijk is dat deze 
advieswaarde waarde, analoog aan PM10, ook wordt overschreden in het studiegebied. 
 
In vergelijking met de concentraties in de huidige situatie treedt er een daling van de maximale 
jaargemiddelde concentraties op. Dit is een gevolg van lagere achtergrondconcentraties en het schoner 
worden van het wegverkeer. 
  

 
7 De genoemde indicator van 82 μg/m3 is gebaseerd op de Europese grenswaarde voor de uurgemiddelde NO2 concentratie van 200 
μg/m3, die maximaal 18 keer per overschreden mag worden. 
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5 Effectbeschrijving en beoordeling alternatieven 

In dit onderdeel worden de maximale concentraties en de planeffecten van alternatief C vergeleken met 
de autonome situatie. Voor de maximale concentraties wordt gebruik gemaakt van de toetspunten uit het 
NSL die de concentraties op de wettelijke toetsafstand weergeven. De gebruikte intensiteiten en 
rekenjaren staan in hoofdstuk 3 beschreven.  
 
Deze informatie, in combinatie met het effect op de woningen in het studiegebied, vormen de basis voor 
de beoordeling van het maatgevend alternatief C en daarmee ook voor de alternatieven A en B.  

5.1 Maximale concentraties 2040 

In onderstaande tabel zijn voor Alternatief C de maximale concentraties in 2040 binnen het studiegebied 
weergegeven en vergeleken met de wettelijke grenswaarden en de (niet wettelijke) 2005-WHO-
advieswaarden. Deze concentraties zijn, met de informatie uit de verkeersnetwerken, berekend met de 
AERIUS lucht rekentool ter hoogte van de NSL-toetspunten.  
 

Tabel 5-1. Maximale concentraties in Alternatief C (2040) 

Alternatief C (2040) Maximale concentratie 

NO2 

jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM10 

jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM2,5 

jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM10/PM2,5 

etmaal 

[dagen] 

Wettelijke grenswaarden 40 40 25 35 / - 

2005-WHO-advieswaarde - 20 10 3 / 3 

Studiegebied 25,5 (17,6) 19,0 (16,5) 9,5 (8,8) 7 / - 

N.B. Waarden voor PM10 niet gecorrigeerd voor zeezout. Tussen haken de achtergrondconcentraties. 

 
In alternatief C vinden er geen overschrijdingen plaats van de jaargemiddelde NO2-grenswaarde. De 
maximale jaargemiddelde NO2-concentratie, berekend binnen het studiegebied, bedraagt 25,5 µg/m3. Deze 
treedt op langs de rijksweg A16, ter hoogte van de kruising met de Bergweg-zuid in Lansingerland. Uit 
statistische analyse (zie voetnoot paragraaf 4.3) blijkt dat de uurgemiddelde NO2-grenswaarde bij deze 
maximale concentraties niet overschreden wordt. 
 
De grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10-concentraties wordt in het studiegebied met 19,0 µg/m3 niet 
overschreden. De hoogste jaargemiddelde PM10-concentraties doen zich voor langs de Schieweg in 
Rotterdam, ter hoogte van de kruising met de Bergselaan, evenals het maximale aantal overschrijdingen 
van de etmaalgemiddelde PM10 grenswaarde (7 keer). 
 
De grenswaarde voor PM2,5 wordt met 9,5 µg/m3 niet overschreden. De hoogste PM2,5-concentratie binnen 
het studiegebied bevindt zich op dezelfde locatie als de hoogste PM10-concentratie, langs de Schieweg in 
Rotterdam. 
 
De jaargemiddelde PM10-concentraties liggen in alternatief C (2040) in het studiegebied onder de 2005-
WHO-advieswaarde. In het studiegebied ligt ook de jaargemiddelde PM2,5-concentratie onder de 2005-
WHO-advieswaarde. 
 
De gezondheidskundige advieswaarde van de WHO voor het etmaalgemiddelde PM10 wordt binnen het 
studiegebied wel overschreden. Voor PM2,5 heeft de WHO ook een etmaalgemiddelde advieswaarde 
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opgesteld. Met de huidige rekenmethode kan het aantal overschrijdingen van de etmaalgemiddelde 
grenswaarde voor PM2,5 niet worden bepaald maar aannemelijk is dat deze advieswaarde waarde, 
analoog aan PM10, ook wordt overschreden in het studiegebied. 
 
In figuur 5-1 wordt het verloop van de concentraties binnen het studiegebied weergegeven. In bijlage 2 zijn 
uitvergrote kaartbeelden van deze concentratiewaarden opgenomen.  
 

 

Figuur 5-1. Jaargemiddelde concentraties NO2 (links), PM10 (midden) en PM2,5 (rechts) in het studiegebied in alternatief C 

5.2 Juridische maakbaarheid 2031 

Voor de juridische maakbaarheid geldt dat de maximale concentraties in het jaar na openstelling (naar 
verwachting 2030) moeten voldoen aan de wettelijke grenswaarden. Hiervoor is geen aparte berekening 
uitgevoerd, maar worden worst-case de intensiteiten van 2040 toegepast, met de emissiefactoren en 
achtergrondconcentraties van 2030. De combinatie geeft een worst-case effect, omdat de emissies per 
voertuig afnemen in de tijd. In paragraaf 5.1 is met dezelfde jaren en intensiteiten gerekend, aangezien er 
(nog) geen emissiefactoren voor 2040 zijn vastgesteld.  
 
De berekende concentraties staan in tabel 5-1 weergegeven. Voor zowel NO2, PM10 als PM2,5 worden de 
wettelijke grenswaarden in Alternatief C niet overschreden bij maximaal gebruik van de weg in 2031. 
Hierdoor is Alternatief C op basis van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer, juridisch maakbaar. 
 
Op basis van de analyse voor alternatief C kan bovendien worden gesteld dat de alternatieven A en B, 
met kleiner ruimtebeslag en kleinere verkeerstoenames, eveneens juridische maakbaar zijn.  

5.3 Maximale planbijdrage 

In onderstaande tabel is het maximale planeffect van Alternatief C ten opzichte van de autonome 
ontwikkeling langs de wegen in het studiegebied weergegeven. Deze effecten zijn beoordeeld op de NSL-
toetspunten. 
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Tabel 5-2. Maximale planbijdrage langs de weg in Alternatief C (2040) 

Alternatief C (2040) Maximale planbijdrage t.o.v. autonome ontwikkeling 

NO2 jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM10 jaargemiddeld 

[μg/m3] 

PM2,5 jaargemiddeld 

[μg/m3] 

Studiegebied 
Max toename: 1,3 
Max afname: -0,4 

Max toename: 0,3 
Max afname: -0,1 

Max toename: 0,1 
Max afname: 0,0 

 
De jaargemiddelde concentratie NO2 neemt langs de weg maximaal met 1,3 µg/m3 toe. Deze toename 
wordt berekend op de NSL-toetspunten direct langs de rijksweg A16. Op alle toetspunten langs de wegen 
nemen de NO2-concentraties gemiddeld in Alternatief C met 0,1 µg/m3 toe ten opzichte van de autonome 
ontwikkeling.  
 
De toename van het verkeer op de rijksweg A16 verklaart het grootste deel van de berekende 
concentratietoenames langs de wegen in het studiegebied. Op de locaties waar de maximale toenames 
berekend worden, wordt de rijksweg A16 aangepast en komt daarmee dichter bij de toetspunten te liggen. 
Hierdoor worden, vooral op korte afstand langs de weg, grote effecten berekend. 
 
Naast toenames, worden in delen van het studiegebied, ook afnames van de jaargemiddelde 
concentraties NO2 berekend. De grootste afname van 0,4 µg/m3 (jaargemiddelde NO2-concentraties) 
wordt berekend op de NSL-toetspunten aan de oostzijde van knooppunt Ridderkerk.  
 
Voor PM10 en PM2,5 zijn de toe- en afnames kleiner dan voor NO2. De maximale toename bedraagt 0,3 
µg/m3 voor PM10 en 0,1 µg/m3 voor PM2,5. De gemiddelde verandering in de concentratie is afgerond 0,0 
µg/m3. De maximale afnames bedragen 0,1 µg/m3 voor PM10 en 0,0 µg/m3 voor PM2,5. De locaties van de 
maximale toe- en afnames komen overeen met de gebieden waar de NO2-concentraties toe- en afnemen.  
 
De maximale planbijdrage langs de weg is voor NO2 net iets groter dan 3% van de grenswaarde, maar is 
voor de andere stoffen kleiner dan 3%. Gemiddeld scoort het effect op de maximale concentraties daarom 
conform de scoretabel uit paragraaf 3.1 neutraal (0).  

5.4 Planbijdrage op bestaande woningen 

Voor het effect op woningen, zijn de resultaten op NSL-toetspunten (zie paragraaf 5.3) en de resultaten van 
het g (figuur 5-1) gecombineerd. Elke woning8 in het rapportagegebied is gekoppeld aan de concentraties 
en het planeffect zoals berekend op het dichtstbijzijnde punt. 
 
In   

 
8 Export dd. 29-4-2022 uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. 
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tabel 5-3 is voor alternatief C de planbijdrage en het aantal bijbehorende gevoelige bestemmingen 
(woningen) per planeffect klasse (zie paragraaf 3.1) weergegeven.  
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Tabel 5-3. Aantal bestaande gevoelige bestemmingen (woningen) binnen planeffect klassen in Alternatief C 

Alternatief C 
(2040) 

# Bestaande woningen per planeffect klasse 

NO2 jaargemiddeld PM10 jaargemiddeld PM2,5 jaargemiddeld 

Toename >= 1% 346 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Toename 0% – 1% 25.983 (18%) 34.606 (25%) 35.415 (25%) 

Afname 0% – 1% 104.533 (74%) 105.809 (75%) 105.049 (75%) 

Afname <= 1% 9.602 (7%) 49 (0%) 0 (0%) 

 
Ter hoogte van de bestaande woningen treden er voornamelijk afnames op als gevolg van de andere 
routekeuzes die het verkeer maakt.  
 
De grootste toenames (1,1 µg/m3 voor NO2) treden op ter hoogte van de woningen direct ten oosten langs 
de zuidelijke oprit naar de Brienenoordbrug. De woningen waar de jaargemiddelde concentraties afnemen 
liggen voornamelijk in het noorden en het zuiden van het studiegebied, zoals te zien in figuur 5-3. De 
grootste afname (2,7 µg/m3) van de NO2-concentraties wordt berekend ter hoogte van de woningen langs 
de Stadhoudersweg, ten zuiden van het knooppunt Kleinpolderplein. Bijlage 2 toont de veranderingen in 
uitvergrote kaartbeelden. 
 
Gemiddeld neemt de concentratie voor NO2 met 0,1 µg/m3 af voor alle woningen in het studiegebied. Voor 
de stoffen PM10 en PM2,5 bedraagt de gemiddelde verandering 0,0 µg/m3. De score over alle stoffen 
gezamenlijk bedraagt neutraal (0).  

 

Figuur 5-3. Planbijdrage per woning voor NO2, PM10 en PM2,5 in de klassen van tabel 5-4 

 
Het aantal woningen waarop de concentratie NO2 of PM10 met meer dan 1% toeneemt is kleiner dan het 
aantal woningen waarop deze concentratie met meer dan 1% afneemt. Hierdoor scoort het onderdeel 
woningen positief voor NO2 en PM10. De score is neutraal voor de overige twee stoffen. 
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5.5 Aanlegfase 

In de periode tot en met 2030 vinden binnen het plangebied diverse ontwikkelingen rond de aanleg en 
aanpassing van de infrastructuur plaats. 
 
De activiteiten tijdens de aanlegfase zullen tijdelijk en naar verwachting beperkt bijdragen aan de 
jaargemiddelde concentraties in de omgeving. Deze activiteiten zijn daarom in mindere mate 
onderscheidend dan de effecten van wegverkeer in de verschillende uitvoeringsscenario’s. 
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6 Mitigerende en compenserende maatregelen 

Overal in het studiegebied wordt zowel met als zonder de voorgenomen aanpassingen voldaan aan de 
wettelijke eisen. Het nemen van maatregelen is daarmee niet nodig.  
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7 Conclusie 

De maximale concentraties in de alternatieven A, B en C overschrijden de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit niet. 
 
Ten opzichte van de referentiesituatie nemen de concentraties in de alternatieven vooral vlak langs de 
rijksweg A16 toe. Voor NO2 neemt de gemiddelde concentratie in het studiegebied beperkt toe, voor de 
overige stoffen blijft deze gelijk. De 2005-WHO-advieswaarden voor jaargemiddelde concentraties 
worden, in geen van de alternatieven overschreden, daarbij niet overschreden. 
 
Ter hoogte van de woningen nemen de concentraties in het studiegebied voornamelijk af. 
 
De alternatieven A, B en C zijn voor luchtkwaliteit zeer beperkt onderscheidend. Er wordt daarom voor alle 
alternatieven geen belemmering gezien voor wat betreft luchtkwaliteit. 
 
Voor NO2 zijn er twee positieve scores (woningen en oppervlakte) en één negatieve score (maximale 
concentratie langs de weg). Voor PM10 is één positieve score genoteerd (woningen) en twee neutrale 
scores. Voor PM2,5 zijn de scores op alle drie de onderdelen neutraal. Dit leidt gezamenlijk tot een score 
‘neutraal’ voor alle drie de alternatieven.  
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8 Leemten in kennis 

 De luchtkwaliteit in Nederland wordt berekend met rekenmodellen die de best beschikbare 
wetenschappelijke kennis en inzichten bevatten. Desondanks bevatten berekende (en ook gemeten) 
concentraties onzekerheden. Bij het vergelijken van de berekende lokale concentraties met 
grenswaarden moet daarom rekening worden gehouden met de onzekerheden in de concentraties. 
De concentratie langs een willekeurige weg in de toekomst kan niet nauwkeuriger worden bepaald 
dan met een onzekerheid van ongeveer 20 procent (Velders en Diederen, 2009; Velders et al., 
2011a). 

 Gebruikte emissiefactoren voor wegverkeer betreffen landelijk gemiddelde waarden. Lokale 
verschillen worden buiten beschouwing gelaten. 

 De gebruikte grootschalige concentratiekaarten (GCN) met actuele jaargemiddelde concentraties 
worden door het RIVM gemaakt met het OPS-model en geijkt aan metingen op regionale en 
stadsachtergrondstations. De onzekerheid in de jaargemiddelde grootschalige NO2- en PM10- 
concentraties is ongeveer 15 procent (Matthijsen en Visser, 2006). 

 Bij het opstellen van de grootschalige concentratiekaarten (GCN) voor toekomstige jaren maakt het 
RIVM gebruik van verkenningen. De onzekerheid in de grootschalige NO2- en PM10-
concentratiekaarten bij verkenningen wordt geschat op ongeveer 15-20 procent. Bij prognoses 
worden vaak verschillende scenario’s gebruikt om inzicht te krijgen in de bandbreedte van berekende 
uitkomsten. De gebruikte GCN-kaarten zijn gebaseerd op referentiescenario met vastgesteld beleid 
en een gemiddelde economische groei in Nederland voor de periode 2020-2030. 

 Bij toekomstige berekeningen wordt gebruikt gemaakt van meerjarige meteorologie (2005-2014). 
Hiermee wordt een gemiddeld beeld weergegeven. Door variaties in de meteorologische 
omstandigheden kunnen de NO2- en PM10-concentraties in de praktijk ongeveer 5, respectievelijk 9 
procent hoger of lager zijn dan berekend op basis van de meerjarige meteorologie (Velders en 
Matthijsen, 2009). 

 Intensiteiten en samenstelling van wegverkeer zijn aangeleverd door Royal HaskoningDHV, afdeling 
Sustainable Mobility. Deze intensiteiten vormen een uitgangpunt in dit onderzoek, toetsing op validiteit 
van de cijfers valt niet binnen de kaders van dit onderzoek. 

 De concentraties in de huidige situatie zijn overgenomen uit de NSL-Monitoringstool. De gegevens uit 
de NSL-Monitoringstool zijn openbaar, de diverse wegeigenaren (Rijkswaterstaat, provincies en 
gemeenten) dienen te zorgen voor de juistheid van de gegevens en een jaarlijkse update hiervan. 
Ook zijn toekomstige wegenprojecten in de NSL-Monitoringstool opgenomen. Dit maakt de NSL-
Monitoringstool op dit moment de meest betrouwbare bron voor wegkenmerken als wegligging, weg- 
en schermhoogtes en wegtypes. 

 De hierboven genoemde leemten in kennis geven geen aanleiding om de conclusie te herzien. De 
verwachting blijft dat in het onderzoeksgebied aan de wettelijke grenswaarden kan worden voldaan.  
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Bijlage 1. Invoergegevens 
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Bijlage 2. Kaarten  


