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Ontwikkelingen Sleeuwijk en Dussen 
Luchtkwaliteit en milieuzonering 
 

Inleiding 
Binnen de gemeente Werkendam realiseert woningcorporatie Woonlinie twee 
herontwikkelingsplannen te weten Rijksstraatweg (Sleeuwijk) en Munsterkerk (Dussen). 
Om de plannen mogelijk te maken, moeten nieuwe bestemmingsplannen worden opgesteld. In 
dat kader dienen de milieuaspecten 'luchtkwaliteit' en 'milieuzoneringen' in beeld worden 
gebracht. 
 
Sleeuwijk 
Aan de Rijksstraat 180 in Sleeuwijk worden maximaal 3 nieuwe woningen en een autohandel met 
werkplaats gerealiseerd. Boven op de garage wordt een bedrijfswoning gerealiseerd. 
 
Dussen 
In Dussen wordt het bestaande woonzorgcomplex De Molenwiek verplaatst naar de Munsterkerk. 
Tevens worden langs de Dorpsstraat enkele rijwoningen gerealiseerd. Momenteel zijn op deze 
locatie elf rijwoningen aanwezig, die gesloopt zullen worden. 

Luchtkwaliteit 
De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in Titel 5.2 
Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer (Wm). In samenhang met Titel 5.2 zijn de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit in Bijlage 2 van de Wm opgenomen. In Titel 5.2 Wm is bepaald 
dat bestuursorganen een besluit, dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, kunnen nemen 
wanneer: 
§ wordt voldaan aan de in bijlage 2 Wm opgenomen grenswaarden;  
§ een besluit (per saldo) niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 
§ aannemelijk is gemaakt dat een besluit 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de 

concentratie van een stof; 
§ het project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). 
 
In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (NIBM) is vastgelegd 
wanneer een project/plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een 
bepaalde stof. Een plan/project draagt niet in betekenende mate bij als de toename van de 
concentraties in de buitenlucht van zowel NO2 als PM10 niet meer bedraagt dan 3% van de 
jaargemiddelde grenswaarde voor die stoffen. Dit komt voor de stoffen NO2 en PM10 overeen met 
een maximale toename van de concentraties met 1,2 µg/m3. Projecten die niet in betekenende 
mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven niet getoetst te worden aan de 
grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Wel moet worden aangetoond dat als gevolg van het 
project de jaargemiddelde concentraties PM10 en NO2 niet met meer dan 1,2 µg/m3 toenemen. 
 
Sleeuwijk 
Uit het 'Onderzoek milieuzonering milieubelastende activiteiten, Projectlocatie Rijksstraatweg 
180 Sleeuwijk' (AGEL Adviseurs d.d. 22 januari 2010) komt naar voren dat door de realisatie van 
de autohandel met werkplaats en bedrijfswoning er 76 lichte motorvoertuigbewegingen en 4 
zware motorvoertuigbewegingen per etmaal bijkomen. De woningen zorgen voor maximaal 18 
extra verkeersbewegingen per etmaal (op basis van drie nieuwe woningen). In totaal zijn dit 98 
extra verkeersbewegingen, waarvan 0,04% zwaar verkeer. 
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Met de NIBM-rekentool (Infomil d.d. 12-05-2010) is berekend (zie tabel) dat 98 
verkeersbewegingen een bijdrage veroorzaken van 0,08 µg/m3 voor NO2 en 0,02 µg/m3 voor 
PM10. De ontwikkleing is dus 'niet in betekenende mate'.  

Daarnaast is met het screeningsmodel CARII 9.0 de achtergrondconcentratie (jaartal 2010) van 
de stoffen PM10 en NO2  bepaald. In onderstaande tabel zijn de achtergrondconcentraties 
weergegeven.   
 

Achtergrondconcentratie (grenswaarde 40 µg/m3) Straat 

PM10 in µg/m3 NO2 in µg/m3 
Rijksstraatweg 20,4 21,8 

Tabel 1.1: achtergrondconcentraties ter plaatse van plangebied 'Rijksstraatweg' 
 
 

Gezien de relatief lage achtergrondconcentraties worden geen overschrijdingen van de 
grenswaarden verwacht. 
 
Dussen 
Het woonzorgcomplex 'De Molenwiek' wordt binnen de kern Dussen over een beperkte afstand 
verplaatst. Dit zal weinig invloed hebben op de verkeersafwikkeling in de omgeving. Daarnaast 
vindt de sloop van elf woningen plaats, wat weer een vermindering van de verkeersintensiteiten 
oplevert. Een toets met de NIBM-rekentool is hier niet aan de orde, omdat er vrijwel geen 
wijziging in het aantal verkeersbewegingen optreedt. 
 
Wel zijn de achtergrondconcentraties (jaartal 2010) van de stoffen PM10 en NO2  bepaald middels 
het screeningsmodel CARII 9.0. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
  

 
 
 

Tabel 1.2: achtergrondconcentraties ter plaatse van plangebied 'Musterkerk' 
 
Gezien de relatief lage achtergrondconcentraties worden geen overschrijdingen van de 
grenswaarden verwacht. 

Achtergrondconcentratie (grenswaarde 40 µg/m3) Straat 

PM10 in µg/m3 NO2 in µg/m3 
Munsterkerk 20,3 20,5 

Figuur 1.1: Uitdraai NIBM-rekentool 'Rijksstraatweg' 
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Milieuzoneringen 
Vanuit milieu-oogpunt kan een bepaalde afstand tussen een milieubelastende activiteit en een 
milieugevoelig object noodzakelijk zijn. Deze afstand wordt een milieuzonering genoemd. Een 
milieuzonering vormt het indirecte ruimtegebruik van een milieubelastende activiteit. 
Milieuzoneringen zijn wederkerig. Dit betekent dat wanneer bij het beoordelen van een 
milieuvergunning, bijvoorbeeld ten gevolge van de geuremissie, een vrije afstand van 50 meter 
moet worden aangehouden, in principe dezelfde afstand van toepassing is wanneer 
geurgevoelige objecten, zoals woningbouw in de omgeving van die inrichting worden 
geprojecteerd. Ook in diverse algemene maatregelen van besturen (AMvB) zijn milieuzoneringen 
direct danwel indirect opgenomen. 
 
Sleeuwijk 
Voor de ontwikkellocatie in Sleeuwijk is reeds een milieuzoneringsonderzoek uitgevoerd door 
AGEL Adviseurs ('Onderzoek milieuzonering milieubelastende activiteiten, projectlocatie 
Rijksstraatweg 180 te Sleeuwijk', d.d. 22 januari 2010). 
 
Dussen 
De gemeente Werkendam heeft aangegeven dat in de directe omgeving van de ontwikkellocatie 
geen relevante bedrijven met een milieuzone zijn gelegen.  
 
Een woonzorgcomplex kan worden omschreven als een groep huizen voor ouderen, waar 
zelfstandig wordt gewoond in een eigen woning en waar, indien nodig, begeleiding en 
ondersteuning kan worden gegeven. Dit is vergelijkbaar met een 'standaard' woning en zorgt dus 
niet voor (milieu)hinder naar de omgeving. 

Conclusie 
 
Luchtkwaliteit 
De ontwikkelingen binnen de gemeente Werkendam dragen 'niet in betekenende mate' bij aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit ter plaatse. Omdat aangetoond kan worden dat de projecten 
'niet in betekende mate' bijdragen, is een uitgebreid luchtkwaliteitonderzoek niet nodig. 
 
Milieuzoneringen 
Uit het milieuzoneringsonderzoek wat uitgevoerd is voor de locatie in Sleeuwijk komt naar voren 
dat voor de milieubelastende activiteit op de locatie de voorwaarde geldt dat er ter plaatse van de 
perceelsgrens tussen beide bestemmingen een afscheidingsmuur moet worden geplaatst met 
een hoogte van 2 meter. Daarnaast dienen de activiteiten op het buitenterrein aan de zijde van de 
Rijksstraatweg beperkt te blijven tot de dagperiode. 
 
In de nabijheid van de ontwikkellocatie in Dussen zijn geen milieurelevante bedrijven gelegen. In 
de nabijheid van de ontwikkellocatie in Dussen zijn geen milieurelevante bedrijven gelegen. Ook 
zorgt het woonzorgcomplex niet voor (milieu)hinder naar de omgeving. 
 
 


