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Inleiding 

Voor de locatie Berenschotweg 3b in Ruurlo bestaat het voornemen om de voormalige 

agrarische bedrijfsbebouwing te slopen en er 2 woningen voor terug te bouwen. Deze 

ontwikkeling past niet binnen de bestemming voor deze locatie. Er is daarom een 

planologische procedure nodig om dit mogelijk te maken. De gemeente Berkelland vraagt de 

Omgevingsdienst Achterhoek in dit verband om advies over onder meer het aspect 

luchtkwaliteit. Dat aspect komt in dit advies aan bod. 

Beoordelingskader 

De Nederlandse wetgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 

milieubeheer. Deze wetgeving staat bekend als de Wet luchtkwaliteit. 

 

Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor 

ontwikkelingen als: 

- er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

- een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt; 

- een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontreiniging; 

- een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

 

In de Wet luchtkwaliteit staan de grenswaarden voor verschillende luchtverontreinigende 

stoffen. In de praktijk blijft toetsing aan grenswaarden beperkt tot de grenswaarden voor 

stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) uit onderstaande tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende besluiten en regelingen: 

- Besluit en Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 

- Besluit gevoelige bestemmingen (Luchtkwaliteitseisen); 

- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. 

  

Stof Grenswaarde 

NO2 Jaargemiddelde concentratie  40  μg/m3 

Uurgemiddelde concentratie die 18 x per jaar mag 

worden overschreden 

200 μg/m3 

PM10 Jaargemiddelde concentratie 40 μg/m3 

Daggemiddelde concentratie die 35 x per jaar mag 
worden overschreden 

50 μg/m3 
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Besluit en Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (nibm) staat bouwprojecten toe wanneer de 

bijdrage aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het 

begrip “niet in betekenende mate” is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden voor NO2 en 

PM10 uit de Wet milieubeheer. De Nibm-bijdrage komt dan neer op 1,2 µg/m3. 

 

In de Regeling nibm is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen, die niet in 

betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

- woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg; 

- woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen; 

- kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

 

Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit 

aanvullend te beschermen. Deze gevoelige bestemmingen zijn scholen, kinderdagverblijven 

en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen zijn geen 

gevoelige bestemmingen. 

  

Het besluit legt aan weerzijden van rijkswegen en provinciale wegen zones vast (van 

respectievelijk 300 en 50 meter). Bij realisatie van gevoelige bestemmingen binnen deze 

zones is toetsing aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit nodig. 

 

Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 

In deze regeling staan eisen waaraan berekeningen en rekenmodellen moeten voldoen. In de 

regeling is het toepasbaarheidsbeginsel opgenomen. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen 

de luchtkwaliteitseisen toepasbaar zijn. In grote lijnen gelden daarbij de volgende bepalingen: 

- 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 (met uitzondering van voor het 

publiek toegankelijke plaatsen, waarbij het zogenaamde blootstellingscriterium een rol 

speelt); 

- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen. 

Overwegingen 

Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde uit 

bijlage 2 van de Wet milieubeheer. 

 

De Regeling nibm is van toepassing omdat de ruimtelijke procedure voorziet in de realisatie 

van 2 woningen. 

 

De ruimtelijke procedure voorziet niet in de ontwikkeling van een gevoelige bestemming. De 

locatie ligt bovendien op een afstand van: 

- meer dan 300 meter van een rijksweg; 

- meer dan 50 meter van een provinciale weg.  

 

Aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit is niet nodig. 

Conclusie / advies 

De voorgenomen ontwikkeling draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit. Er is 

geen sprake van een gevoelige bestemming. De locatie ligt bovendien op voldoende afstand 

van rijks- en provinciale wegen. Er is geen sprake van feitelijke of dreigende overschrijding 

van grenswaarden. Er is daarom geen aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit nodig. 

 


