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Aanleiding
De gemeente Woudrichem heeft in het kader van de leefbaarheid van de kernen Giessen en
Rijswijk een ambitie om een gezamenlijk centrum voor de kernen te realiseren. Het nieuwe
centrum zal onder andere bestaan uit een cluster van enkele dagvoorzieningen en een brede
school. Voor de brede school is reeds een separate juridische procedure doorlopen. De
clustering van de centrumvoorzieningen op een nieuwe locatie maakt dat de voormalige winkelen schoollocaties leeg komen te staan. Op deze 3 locaties, gelegen in een omgeving met
overwegend woonfuncties, is woningbouw voorzien. De realisatie van het cluster van
dagvoorzieningen en de herontwikkeling van de voormalige winkel- en schoollocaties zijn niet
mogelijk binnen de ter plaatse geldende juridisch-planologische kaders. Om de leefbaarheid
van beide kernen op de lange termijn te kunnen garanderen en te verbeteren is de gemeente
bereid om een nieuw bestemmingsplan voor de ontwikkelingen vast te stellen. Hierbij zal
worden aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een 'goede ruimtelijke
ordening'. Om de haalbaarheid van deze ontwikkelingen aan te tonen dient onder meer getoetst
te worden aan het aspect luchtkwaliteit. Deze memo gaat in op het aspect luchtkwaliteit met
betrekking tot het voorgenomen plan. Hiervoor gelden meerdere wettelijke kaders. Dit maakt dat
de onderzoeksopzet tweeledig is, namelijk:
1 Toets NIBM.
2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening.
Wettelijk kader
Eisen met betrekking tot luchtkwaliteit zijn verankerd in de Wet milieubeheer hoofdstuk 5, titel
5.2 en vormen een implementatie van diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit waarin
onder andere grenswaarden voor vervuilende stoffen in de buitenlucht zijn vastgesteld ter
bescherming van mens en milieu. In Nederland zijn stikstofdioxide (NO 2) en zwevende deeltjes
als PM10 (fijn stof) de maatgevende stoffen waar de concentratieniveaus het dichtst bij de
grenswaarden liggen. Overschrijdingen van de grenswaarden komen, uitzonderlijke situaties
daargelaten, bij andere stoffen niet voor. Vanaf 1 januari 2015 dient het bevoegd gezag de
luchtkwaliteit ook te toetsen aan de grenswaarde voor PM2,5. Op basis van onderzoek door het
Planbureau voor de Leefomgeving kan worden gesteld dat als aan de grenswaarden voor PM 10
wordt voldaan, ook aan de grenswaarde voor PM2,5 wordt voldaan.
Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren flink is verbeterd kan Nederland niet voldoen aan
de luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht zijn geworden. De EU heeft Nederland derogatie
(uitstel) verleend op grond van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
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Dit betreft een gemeenschappelijke aanpak van het Rijk en diverse regio’s om samen te werken
aan een schonere lucht waarbij ruimte wordt geboden aan noodzakelijke ruimtelijke
ontwikkelingen. Plannen die in betekenende mate bijdragen aan luchtverontreiniging worden
opgenomen in een gebiedsgericht programma van het NSL. Het maatregelenpakket in het NSL
is hiermee in evenwicht en zodanig dat op termijn de luchtkwaliteit in heel Nederland onder de
grenswaarden ligt. Plannen die ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan
luchtverontreiniging hoeven niet langer individueel getoetst te worden aan de Europese
grenswaarden aangezien deze niet leiden tot een significante verslechtering van de
luchtkwaliteit. Deze grens is in de AMvB NIBM gelegd bij 3% van de grenswaarde van een stof:
Voor NO2 en PM10 betekent dit dat aannemelijk moeten worden gemaakt dat het project tot
maximaal 1,2 µg/m³ verslechtering leidt. Voor een aantal functies (o.a. woningen, kantoren,
tuin- en akkerbouw) is dit gekwantificeerd in de ministeriële regeling NIBM.
Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt afgewogen of het aanvaardbaar is het
project op deze plaats te realiseren. Hierbij kan de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol
spelen, ook als het project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Er is
sprake van een significante blootstellingsduur als de verblijfsduur die gemiddeld bij de functie te
verwachten is een aanzienlijk deel van de dag betreft. Volgens de toelichting op de Regeling
Beoordeling luchtkwaliteit is dit onder andere het geval bij een woning, school of sportterrein.
Gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en zorgtehuizen
genieten op grond van de gelijknamige AMvB extra bescherming. Substantiële uitbreiding of
nieuwsvestiging binnen 50 meter van een provinciale weg of 300 meter van een Rijksweg is
alleen toegestaan als de concentraties luchtvervuilende stoffen zich onder de grenswaarden
bevinden waardoor geen onacceptabele gezondheidsrisico’s optreden.
Situatie plangebied
Het plangebied bestaat daarmee uit 4 ontwikkellocaties/deelgebieden, namelijk:
1 Winkelgebied De Zalmpassage te Rijswijk.
2 Schoollocatie De Kandelaar te Rijswijk.
3 Sportvelden V.V. Rijswijkse Boys te Rijswijk.
4 Schoollocatie De Ganzenhof te Giessen.
Op de navolgende afbeelding zijn de globale ligging van de deelgebieden weergegeven. De
deelgebieden tezamen vormen het plangebied van dit plan. Voor de exacte begrenzing van het
plangebied wordt verwezen naar de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan.
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Globale ligging deelgebieden binnen de kernen Giessen en Rijswijk (Bron: PDOK Viewer).

Voorgenomen ontwikkeling
Het voornemen bestaat om een cluster van dagvoorzieningen te realiseren en de voormalige
winkel- en schoollocaties te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw. In de beoogde
2
situatie bestaat het plangebied uit circa 1.750 m bvo detailhandel, waaronder een supermarkt,
en 89 woningen, verspreid over de 4 deelgebieden. 28 woningen zijn appartementen en de
overige 61 woningen zijn grondgebonden. Voor het cluster van dagvoorzieningen geldt dat deze
voorzieningen worden verplaatst uit de Zalmpassage in Rijswijk naar een nieuwe locatie in
deelgebied 3.
Toets NIBM
Onderzocht wordt wat de bijdrage is van het plan aan de luchtkwaliteit. Aangezien het nieuwe
cluster van dagvoorzieningen een verplaatsingsopgave betreft binnen het plangebied levert dit
binnen het plangebied per saldo geen extra verkeersgeneratie op. Daarnaast is in de
ministeriële regeling NIBM een lijst van categorieën opgenomen die per definitie niet in
betekende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Conform bijlage 3 van de regeling NIBM
geldt dat bij woningbouwlocaties met niet meer dan 1.500 nieuwe woningen, uitgaande van één
ontsluitingsweg, sprake is van een niet in betekende mate bijdrage aan de luchtverontreiniging
vanwege het plan. Aangezien dit plan een programma kent van maximaal 89 woningen valt het
woningbouwprogramma binnen deze categorie. Tenslotte geldt dat in de toelichting van het
bestemmingsplan de totale verkeersgeneratie van het plan in de huidige en toekomstige situatie
op basis van kengetallen met elkaar is vergeleken. Daaruit volgt dat de huidige situatie een
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totale verkeersgeneratie van 2.580,25 motorvoertuigbewegingen per etmaal teweegbrengt en in
de toekomstige situatie 1.760. Per saldo zal de verkeersgeneratie in de toekomstige situatie dan
ook lager zijn ten opzichte van de huidige situatie.
Conclusie toets NIBM
Aangezien voorliggend plan bestaat uit een verplaatsing van bestaande
detailhandelsvoorzieningen binnen het plangebied, er in het totale plan minder dan 1.500
woningen worden ontwikkeld én er in de toekomstige situatie sprake zal zijn van een afname in
de totale verkeersgeneratie, zal het plan ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de
verslechtering van de luchtkwaliteit. Een toetsing aan de grenswaarden is op basis van de Wet
milieubeheer niet noodzakelijk, aangezien het plan NIBM is. In het kader van een goede
ruimtelijke ordening wordt echter wel inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een dreigende
grenswaarde-overschrijding.
Toets grenswaarden
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de lokale luchtkwaliteit onderzocht, zodat
1
onacceptabele gezondheidsrisico’s kunnen worden uitgesloten. Hiertoe is de monitoringstool
uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) geraadpleegd. De
monitoringstool geeft inzicht in de concentraties stikstofdioxide (NO 2) en fijn stof (PM2.5 en PM10)
in het plangebied tussen 2016 en 2030. De monitoringstool kent scenario’s zonder en met
lokale maatregelen die er voor moeten zorgen dat op termijn overal aan de grenswaarden wordt
voldaan. Beide typen scenario’s laten in de toekomst een afname van de concentraties zien. Dit
komt doordat bedrijven en het verkeer steeds schoner worden door technologische
verbeteringen. De monitoringstool maakt duidelijk dat de concentraties luchtvervuilende stoffen
in de peiljaren 2016, 2020 en 2030 in het plangebied onder de grenswaarden liggen die op
Europees niveau zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu tegen schadelijke
gevolgen van luchtverontreiniging. De blootstelling aan luchtverontreiniging is hierdoor beperkt
en leidt niet tot onaanvaardbare gezondheidsrisico’s.
Conclusie grenswaarden
In de navolgende tabel staan de concentraties fijn stof (PM10 en PM2.5) en stikstofdioxide (NO2)
in de nabijheid van het plan zoals opgenomen in de monitoringstool. Het betreffen concentraties
langs de N322 (Almweg). De concentraties langs deze weg zijn representatief voor de
concentraties binnen en in de directe omgeving van het plangebied. Indien de concentraties
langs deze weg voldoen aan de grenswaarden, vindt eveneens geen overschrijding plaats
binnen en in de directe omgeving van het plangebied.

1

http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
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Zichtjaar

2016
2020
2030
Grenswaarden

Concentraties ter hoogte van de N322
stikstofdioxide (NO2),
jaargem. concentratie

fijn stof (PM10),
jaargem. concentratie

fijn stof (PM2.5),
jaargem. concentratie

NSL-monitoringstool

NSL-monitoringstool

NSL-monitoringstool

22,6 μg/m3

18,5 μg/m3

11,5 μg/m3

18,0 μg/m

3

19,5 μg/m

3

12,1 μg/m3

12,0 μg/m

3

16,5 μg/m

3

9,6 μg/m3

40,0 μg/m3

40 μg/m3

25 μg/m3

Tabel 1. Concentraties nabij plangebied

Uit bovenstaande tabel wordt geconcludeerd dat de concentraties luchtverontreinigende stoffen
onder de grenswaarden in de drie jaren (2015, 2020 en 2030) liggen. Deze grenswaarden zijn
op Europees niveau vastgesteld ter bescherming van mens en milieu tegen schadelijke
gevolgen van luchtverontreiniging. Tevens geven de uitkomsten uit de monitoringstool aan dat
de concentraties van de luchtvervuilende stoffen op de lange termijn in het plangebied verder
afnemen. De blootstelling aan luchtverontreiniging is hierdoor beperkt en leidt niet tot
onaanvaardbare gezondheidsrisico’s.
Conclusie
Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat zowel vanuit de Wet milieubeheer
als vanuit een goede ruimtelijke ordening luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor het
voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied.
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