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1 Inleiding  
In het kader van een ruimtelijke ontwikkeling voor het plan Notenhoff in Andel, heeft Woonservice 

Meander aan Tauw opdracht verstrekt, de gevolgen van de ontwikkeling voor de luchtkwaliteit in 

kaart te brengen. Woonservice Meander is voornemens om 47 woningen en een zorgprogramma 

met 39 aanleunwoningen en 36 groepswoningen te realiseren. Daarnaast wordt er een 

dagactiviteitencentrum van 2.650m2 en een zorgcentrum van 500m2 gerealiseerd. Het plangebied 

in Andel is omsloten door de straten Hoofdgraaf, Langenhof, Koningin Emmastraat en de 

Julianastraat. De oppervlakte van het plangebied is ongeveer 1,7ha. 

 

Voor het ontwikkelen van het plangebied zal een wijziging van het bestemmingsplan en een 

projectbesluit conform de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden doorlopen.  

 

Het luchtkwaliteitonderzoek richt zich op de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) 

als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de voorgenomen ontwikkeling.  

 

In deze notitie wordt onderbouwd, dat de voorgenomen ontwikkeling aangemerkt kan worden als 

een project dat ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdraagt aan de luchtkwaliteit conform de 

“Ministeriële Regeling niet in betekenende mate bijdragen”.  

 

De locatie van het plangebied is op onderstaande plattegrond aangegeven. 

 

Notitie 
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Figuur 1.1 Plangebied Notenhoff Andel 
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2 Uitgangspunten  
 

Hieronder worden de uitgangspunten van dit onderzoek beschreven. Achtereenvolgend komen 

de onderstaande onderwerpen aan bod: 

• Het plangebied  

• Verkeersaantrekkende werking 

• Uitgangspunten berekeningen 

 

2.1 Het plangebied 
Het plangebied wordt door vier wegen omsloten: 

• Langenhof (ten westen ten opzichte van het plangebied) 

• Hoofdgraaf (ten zuiden ten opzichte van het plangebied) 

• Julianastraat (ten oosten ten opzichte van het plangebied) 

• Koningin Emmastraat (ten noorden ten opzichte van het plangebied) 

 

Er zijn drie entrees voor het plangebied. Twee entrees bevinden zich aan de Langenhof, één 

entree bevindt zich aan de Koningin Emmastraat. Onderstaand is een tekening van het 

plangebied opgenomen. 
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Figuur 2.1 Planlocatie Notenhoff Andel 

 

 
2.2 Verkeersaantrekkende werking 
In deze notitie wordt beschouwd hoe groot de invloed van de bijkomende verkeersaantrekkende 

werking van het plan is op de luchtkwaliteit, ten opzichte van de huidige situatie. Om deze reden 

worden alleen de voorzieningen die in de huidige situatie niet aanwezig zijn en in het plangebied 

worden gerealiseerd meegenomen in het onderzoek. In deze paragraaf wordt een vergelijking 

van de bestaande en de te realiseren woningen en voorzieningen gemaakt. Van de aanvullende 

woningen en voorzieningen wordt de verkeersaantrekkende werking bepaald.   

 

In de huidige situatie bevinden zich in het plangebied de volgende woningen en 

zorgvoorzieningen: 

• 53 woningen 

• Zorgcentrum 

• 36 appartementen (aanleunwoningen) 



 

  

 

 

 

Kenmerk N002-4726032SPU-tvm-V02-NL 

  
 

Luchtkwaliteitonderzoek Notenhoff te Andel 

 

5\11 

In het plangebied wordt een programma Wonen en een programma Zorg gerealiseerd. Het 

programma Wonen bestaat uit: 

• Twaalf seniorenwoningen 

• Tien starterswoningen 

• Acht twee onder één kap woningen 

• Negen middeldure woningen 

• Acht patiowoningen 

Dit is een totaal van 47 woningen.  

 

Binnen het programma Zorg, worden de volgende woningen en voorzieningen gerealiseerd:  

• 39 aanleunwoningen 

• 36 units voor groepswonen 

• 500m2 dienstencentrum 

• 2.650m2 dagactiviteitencentrum 

 

In ‘CROW publicatie 256, Verkeersgeneratie in woon- werkgebieden’ is de verkeersaantrekkende 

werking van woningen in dorpen (uitgedrukt in motorvoertuigbewegingen per werkdagetmaal) 

bepaald, onafhankelijk van de soort woningen of de bewoners. Het aantal woningen in het 

plangebied neemt in de toekomstige situatie af ten opzichte van de huidige situatie. In de huidige 

situatie zijn er 89 woningen (53 woningen en 36 aanleunwoningen). In de toekomstige situatie zijn 

er in het totaal 86 woningen (47 woningen en 39 aanleunwoningen). Om deze reden is 

aangenomen dat de verkeersaantrekkende werking van de woningen in de toekomstige situatie 

minimaal gelijk blijft of afneemt ten opzichte van de verkeersaantrekkende werking van de 

woningen in de huidige situatie. De woningen en aanleunwoningen worden niet verder 

meegenomen in het onderzoek. 

 

De 36 units voor groepswonen zijn in de huidige situatie nog niet voorzien en leveren een 

bijdrage aan de verkeersaantrekkende werking als gevolg van het plan. De 

verkeersaantrekkende werking van deze units is berekend in tabel 2. 

 

In het plangebied wordt een dagactiviteitencentrum (zorgboerderij) gerealiseerd. Het 

dagactiviteitencentrum heeft geen verkeersaantrekkende werking, aangezien het is opgezet voor 

de buurtbewoners. In het plan zijn ook geen parkeerplaatsen ingepland voor het 

dagactiviteitencentrum. Het dagactiviteitencentrum wordt niet verder in de berekeningen 

meegenomen.  

 

In de huidige en de toekomstige situatie bevindt zich een zorgcentrum. Aangezien er minimale 

informatie beschikbaar is over de verkeersaantrekkende werking van het huidige zorgcentrum, 

wordt het zorgcentrum van het plangebied in zijn geheel meegenomen. Dit is een worst case 

aanname. 
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De Gemeente heeft inschattingen gedaan van het benodigde aantal parkeerplaatsen per 

relevante voorziening (zorgcentrum en groepswoonunits). Tauw heeft een inschatting gemaakt 

van het aantal keer per dag dat er gebruik wordt gemaakt van deze parkeerplaatsen. De 

verkeersaantrekkende werking is berekend door bovengenoemde gegevens te vermenigvuldigen. 

De berekening van de verkeersintensiteiten is opgenomen in onderstaande tabel. 

 

 

Tabel 2 Berekening verkeersintensiteiten Notenhoff 

 

Soort woning 

 

Aantal parkeerplaatsen 

(inschatting gemeente) 

Aantal geparkeerde 

auto’s per plek per dag 

(inschatting Tauw) 

Intensiteit [mvt 

(motorvoertuigbewegingen)/dag]  

36 groepswoningen 

 

21,6 6 260 

500m2 zorgcentrum 

 

20  6 240 

Totaal   500 

 
2.3 Uitgangspunten berekening 
Met CAR II versie 9.0 is het effect van het verkeer als gevolg van de verkeersaantrekkende 

werking van de planlocatie op de luchtkwaliteit bepaald. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het 

jaar 2010, dit is het jaar dat de plannen worden gerealiseerd. Aangenomen wordt dat de 

verkeersaantrekkende werking en daarmee de lokale bijdrage aan de luchtkwaliteit de komende 

jaren gelijk blijft.  

 

Aan de Langenhof zitten twee ingangen van het plangebied, op de Koningin Emmalaan zit één 

ingang. De berekeningen zijn uitgevoerd op de kruising van de Hoofdgraaf en de Langenhof en 

op de Koningin Emmastraat. In de berekeningen is op beide wegen de volledige intensiteit 

doorgerekend. Dit is een worst-case aanname, in werkelijkheid verspreidt het aantal 

verkeersbewegingen zich over beide wegen. Aangenomen wordt dat het plan alleen 

personenvervoer aantrekt. De fracties voor zwaar en middelzwaar vrachtverkeer zijn om deze 

reden op 0 gesteld. 
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In bijlage 2 is het invoerfile van CAR II opgenomen. In het programma zijn de volgende 

invoergegevens gebruikt: 

 

Invoergegevens verkeer Hoofdgraaf/ Langenhof: 

• x [m], y [m] 

131805, 421781 

 

Invoergegevens verkeer Koningin Emmastraat  

• x [m], y [m] 

132001, 421990 

 

Onderstaande invoerparameters zijn voor beide wegen gelijk. 

• Intensiteit [mvt/etm] 

500 

• Fractie vracht 

0 % licht en 0 % middelzwaar 

• Snelheidstypering 

“Normaal stadsverkeer” 

• Wegtype 

3a Beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas gevel is kleiner dan 3 maal de 

hoogte van de bebouwing, maar groter dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing 

• Bomenfactor 

1,00 Hier en daar bomen of geheel niet 

• Afstand tot wegas 

15 meter 

• Toetsjaar 

2010 

• Fractie stagnatie 

0 
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3 Resultaten en beschouwing 
 

Een overzicht van de resultaten van de berekening is in bijlage 2 opgenomen. In onderstaande 

tabel worden de bijdragen conform de resultaten van CAR II als gevolg van het plan 

weergegeven. Aangezien de verkeersaantrekkende werking op beide rekenpunten gelijk is (beide 

100% van de totale verkeersaantrekkende werking), is de emissiebijdrage ook gelijk. De 

achtergrondconcentratie is op de Koningin Emmastraat hoger dan op de kruising van de 

Langenhof en de Hoofdgraaf. Onderstaand worden de resultaten van de Koningin Emmastraat 

weergegeven. 

 

 

Tabel 3 Bijdrage verkeersaantrekkende werking, Koni ngin Emmastraat 

 

Emissie Jaargemiddelde 

concentratie (µg/m 3) 

Jaargemiddelde achtergrond 

concentratie (µg/m 3) 

Totale bijdrage 

(µg/m 3) 

NO2 21,6 21,5 0,1 

PM10* 20,8 20,8 0,0 

* jaargemiddelde concentratie en achtergrond concentratie van PM10 is gecorrigeerd voor zwevende deeltjes met 4 

µg/m3. 

 

NO2 

Met behulp van het CAR model is bepaald dat de jaargemiddelde concentratie op de Koningin 

Emmastraat 21,6 µg/m3 bedraagt en de hoogste achtergrondwaarde 21,5 µg/m3. De 

uurgemiddelde grenswaarde wordt niet overschreden. 

 

PM10 

Uit de berekeningen blijkt dat de jaargemiddelde concentratie op de Koningin Emmastraat 

20,8 µg/m3 bedraagt en de achtergrondwaarde 20,8 µg/m3. Het 24-uurgemiddelde van 50 µg/m3 

wordt negen keer overschreden. Deze waarden zijn gecorrigeerd voor zwevende deeltjes (4 

µg/m3).  

 

Hieruit blijkt dat de verkeersaantrekkende werking als gevolg van de planontwikkeling 0,1 µg/m3 

bijdraagt aan de luchtkwaliteit voor de jaargemiddelde concentratie NO2 en met 0,0 µg/m3 voor 

PM10. Projecten die minder dan 1,2 µg/m3 bijdragen aan de luchtkwaliteit voor de jaargemiddelde 

concentratie NO2 en PM10 worden aangemerkt als een project dat Niet In betekenende Mate 

(NIBM) bijdraagt aan de luchtkwaliteit (voor toelichting zie bijlage 1). 
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4 Conclusie 
 

Aangezien de ontwikkeling van woningbouw met vier ontsluitingswegen en zorgvoorzieningen 

niet is opgenomen in de Regeling NIBM, zijn berekeningen uitgevoerd om het effect van de 

verkeersaantrekkende werking van het plan op de luchtkwaliteit te bepalen. De 

verkeersaantrekkende werking is bepaald op basis van aangeleverde gegevens door de 

opdrachtgever en aannames op basis van ervaring door Tauw. Uit de berekeningen blijkt dat het 

plan met 0,1 µg/m3 voor NO2 en 0,0 µg/m3 voor PM10 bijdraagt aan de luchtkwaliteit. 

Geconcludeerd kan worden, dat het plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit 

en daarmee niet getoetst hoeft te worden aan de grenswaarden, zoals opgenomen in de Wet 

Luchtkwaliteit.  

 



 

 

 

Bijlage 1 

Wet luchtkwaliteit 

‘Niet in betekenende mate’ (NIBM) 

Projecten die ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) een bijdrage leveren aan de luchtverontreiniging, 

hoeven op grond van artikel 5.16 van de Wet milieubeheer niet individueel getoetst te worden aan 

de genoemde grenswaarden. Het is in dat geval voldoende om aan te tonen dat een 

voorgenomen ontwikkeling ‘niet in betekenende mate’ is. In het Besluit niet in betekenende mate 

bijdragen (luchtkwaliteitseisen) en de daarop gebaseerde Ministeriële Regeling niet in 

betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (hierna verder Regeling NIBM genoemd) zijn 

de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. Vanaf 1 augustus 

2009 tot 1 augustus 2014 is het begrip 'niet in betekenende mate' gedefinieerd als 3 % van de 

jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 en PM10. Dit komt neer op een bijdrage van 1,2 µg/m3 

voor beide componenten. Dit betekent dat als aangetoond kan worden dat een voorgenomen 

ontwikkeling niet meer dan 1,2 µg/m3 bijdraagt aan de jaargemiddelde concentratie van zowel 

PM10 als NO2, het project niet getoetst hoeft te worden aan de grenswaarden en inpasbaar is 

vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit.  

 

In de Regeling NIBM is voor enkele situaties nadere invulling gegeven aan het begrip NIBM. In de 

Regeling is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 

opgenomen die in elk geval als ‘niet in betekende mate’ worden aangemerkt. De 

ontwikkelingsplannen voor de Notenhoff in Andel vallen niet direct onder een van de gevallen, 

zoals gedefinieerd in de Regeling NIBM. 

 



 

 

 

Bijlage 2 

Invoer en rekenresultaten CAR II 



Straat Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie
naam (mvt/etm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor tot wegas stagnatie

Andel Hoofdgraaf/ Langenhof 131805 421781 500 1 0 0 0 0 Normaal stadsverkeer Beide zijden van ... 1 15 0
Andel Koningin Emmastraat 132001 421990 500 1 0 0 0 0 Normaal stadsverkeer Beide zijden van ... 1 15 0

Plaats X(m) Y(m)



Naam rekenaar, vrij.
Versie 9.0
Stratenbestand Andel 2010
Jaartal 2010
Meteorologische conditie Meerjarige meteorologie
Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 6 dagen
Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 0 µg/m3
Schalingsfactor emissiefactoren
Personeneauto's 1
Middelzwaar verkee 1
Zwaar verkeer 1
Autobussen 1

NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3)
Plaats Straatnaam X Y Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen grenswaarde # Overschrijdingen plandrempel Jaargemiddelde Jm achtergrond # Overschrijdingen grenswaarde # Overschrijdingen plandrempel
Andel Hoofdgraaf/ Langenho 131805 421781 20,7 20,6 0 0 24,2 24,2 8 0
Andel Koningin Emmastraat 132001 421990 21,6 21,5 0 0 24,8 24,8 9 0

NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) fNO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) O3 (µg/m3) O3 (µg/m3) O3 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3)
Plaats Straatnaam X Y Jm achtergrond Sanerings-tool Jm achtergrond GCN Jm bijdrage Rijks-wegen Jm bijdrage Rijks-wegen Jm bijdrage Schiphol Jm achtergrond Sanerings-tool Jm achtergrond GCN Jm bijdrage Schiphol Jm achtergrond Sanerings-tool Jm achtergrond GCN Jm bijdrage Rijkswegen
Andel Hoofdgraaf/ Langenho 131805 421781 20,6 20,6 0 0 0 43 43 0 24,2 24,2 0
Andel Koningin Emmastraat 132001 421990 21,5 21,5 0 0 0 42,3 42,3 0 24,8 24,8 0

Rapportage no2pm10

Achtergrondgegevens NO2 Achtergrondgegevens PM10




