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Luchtkwaliteit  

Voor een aantal stoffen in de lucht gelden wettelijke grenswaarden, die zijn vastgelegd in hoofdstuk 

5 van de Wet milieubeheer.  

 

De normen zijn gesteld ter bescherming van de gezondheid van de mens. De luchtkwaliteit dient in 

zijn algemeenheid, met uitzondering van de werkplek, bepaald te worden. Het ontstaan van nieuwe  

knelpunten moet worden voorkomen. 

 

Voor kleinschalige projecten is vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende  mate’ (NIBM) bijdragen aan 

de luchtverontreiniging. Deze projecten kunnen zonder toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen worden 

uitgevoerd. Een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging als de grens  

van 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof en stikstofdioxide niet 

wordt overschreden. In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit 

NIBM) en de ministeriële regeling (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking 

hebben op het begrip NIBM.  

 

 
Bron: Handleiding NIBM-Tool, versie 01-05-2014 

 

Planontwikkeling 

Initiatiefnemer J. Laaij is voornemens om het agrarisch bouwvlak, gelegen aan de Kooikamp 5a te 

Sleeuwijk een nieuwe functie te geven. De twee bestaande schuren, welke gebruikt zijn voor de 

varkenshouderij worden vervangen door één grote schuur. Het voorste deel van de schuur zal 

worden gebruikt voor de stalling en reparatie van  uitsluitend de eigen auto’s en oldtimers. Het 

achterste deel zal worden gebruikt als opslag- en stallingsruimte in het algemeen (zoals boten, 

oldtimers, auto’s, caravans, huisraad en andere goederen) voor de verhuur aan derden. 
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De verdeling in motorvoertuig bewegingen per dag, als gevolg van de functiewijziging van de 

planlocatie is in de onderstaande tabel weergegeven.  

 

NIBM-toetsing  

Door Geofox-Lexmond is een NIBM-toets uitgevoerd met behulp van de NIBM-tool1 dat ter 

beschikking is gesteld door Agentschap-NL. Adviesbureau Mol-van Zelst heeft in het kader van de 

functiewijziging een ruimtelijke onderbouwing opgesteld (d.d. 6 mei 2014). In het kader van deze 

ruimtelijke onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking van de locatie (huidig gebruik en 

toekomstig gebruik) door Adviesbureau Mol-van Zelst en de initiatiefnemer bepaald. De 

verkeersaantrekkende van de functiewijziging, vermeld in de ruimtelijke onderbouwing van d.d. 6 mei 

2014, is als basis gebruikt voor de voorliggende NIBM-toets. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd.  

 

 Oude situatie (huidig)  Nieuwe situatie (planontwikkeling) 

Motorvoertuig 

type 

Aantal 

bewegingen per 

maand 

Aantal 

bewegingen per 

werkdag* 

 Aantal 

bewegingen per 

maand** 

Aantal 

bewegingen per 

werkdag* 

Personen auto 22 1,1  8 1 dag 

Vrachtwagen 66 3,3  8 1 dag 
* = Werkdag is 20 dagen per maand 

** = 0,4 per dag afgerond naar 1,0 per dag 

 

Inzake de nieuwe situatie is met in totaal 2 bewegingen gerekend en 50% vrachtverkeer. Dit betreft 

een worst-case gezien de te modelleren bewegingen respectievelijk 0,4 en 0,4 per werkdag betreft. 

Bij weekdaggemiddelde zijn de bewegingen te corrigeren met een factor 0,75-0,9 afhankelijk van de 

omgevingssituatie. De gehanteerde aantallen zijn derhalve als wordt-case gehanteerd.   

 

Uit NIBM-toets volgt: 

 

Oude situatie     Nieuwe situatie 

 
 

Bovenstaande toetsingsresultaten geven aan dat de totale planvorming (2 motorvoertuigbeweging 

per dag en 50% vrachtverkeer) aan de luchtkwaliteitsnormen voldoet. De nieuwe situatie betreft een 

aanzienlijke reductie in het aantal verkeersbewegingen en vrachtverkeer ten opzichte van de oude 

situatie. De afname van het aantal verkeersbewegingen en minder vrachtverkeer resulteert in een 

lagere berekende belasting op de luchtkwaliteit. 

 

Conclusie op basis van NIBM-toetsing 

Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vormt  geen  belemmering  voor  de  voorgenomen  ruimtelijke  

ontwikkeling. 
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