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1. Voorstel 
§ De rapportage luchtkwaliteit 2006 wordt vastgesteld.  
§ De rapportage luchtkwaliteit 2006 wordt aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. 
§ De raadscommissie wordt over de rapportage luchtkwaliteit 2006 geïnformeerd. 
§ De rapportage luchtkwaliteit zal vanaf dit jaar nog maar eens in de drie jaar vervaardigd 

worden.  
 
2. Aanleiding 
Uit de rapportage Luchtkwaliteit 2005 is gebleken dat binnen de gemeente op een aantal wegen de 
plandrempel voor het jaargemiddelde voor stikstofdioxide en het daggemiddelde voor fijn stof werd 
overschreden. Deze overschrijding geeft de verplichting om ook voor 2006 een rapportage op te 
stellen.  
 
3. Aspecten 
In deze rapporten wordt de luchtkwaliteit langs binnenstedelijke wegen en de rijkswegen voor 2006 
gerapporteerd. Hierbij wordt uitgegaan van het rapporteren van overschrijdingen van 
plandrempels. Plandrempels geven een kwaliteitsniveau van de buitenlucht aan waarboven het 
maken van een plan van aanpak verplicht is. Daarnaast worden ook grenswaarden berekend. 
Ieder jaar worden de eisen voor de grenswaarden scherper, totdat deze samenvallen met de 
plandrempel. Voor fijn stof is de grenswaarde vanaf 2006 gelijk aan de plandrempel. 
 
In deze rapportages wordt gekeken naar plandrempels en grenswaarden voor zowel het 
jaargemiddelde als het uurgemiddelde. Nagegaan is of er sprake was van een overschrijding van 
de wettelijke luchtkwaliteitsnormen zoals genoemd in het Besluit Luchtkwaliteit 2005, voor de 
volgende luchtverontreinigende stoffen; stikstofdioxide, koolmonoxide, fijn stof en benzeen. 
Behoudens daar waar in het rapport anders is aangegeven, wordt voldaan aan de normen.  
 
De vervaardiging van de rapportages heeft dit jaar ernstige vertraging opgelopen door het verlaat 
uitkomen van CAR-II model, waarmee de rapportage gemaakt dient te worden.  
 
4. Aanpak 
Uit berekeningen met het gemeentelijk milieumodel is gebleken dat de concentraties van benzeen 
en koolmonoxide binnen Ridderkerk ver beneden de gestelde grenswaarden liggen. Binnen de 
gemeente vindt wel een overschrijding plaats van de normen voor fijn stof en stikstofdioxide.  
 
Binnenstedelijk verkeer: 
Stikstofdioxide  
• Het jaargemiddelde van stikstofdioxide mag niet hoger zijn dan 48 μg/ m3 om te voldoen aan de 

plandrempel. De plandrempel van de gemiddelde jaarconcentratie is op de IJsselmondse 
Randweg overschreden.  

• Voor de grenswaarde geldt dat het jaargemiddelde niet hoger mag zijn dan 40 μg/ m3. De 
grenswaarde werd op 17 wegdelen overschreden.  

• Het uurgemiddelde mag maximaal 18 keer per jaar een niveau van 200 μg/ m3  (grenswaarde) 
en 240 μg/ m3 (plandrempel) bereiken. De grenswaarde van de uurgemiddelde concentratie 
werd niet overschreden. Uiteraard werd de plandrempel ook niet overschreden. 
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Fijn stof 
• Het jaargemiddelde van fijn stof mag niet hoger zijn dan 40 μg/ m3 om te voldoen aan de 

grenswaarde/plandrempel. Dit werd nergens overschreden.  
• Het uurgemiddelde van 50 μg/ m3 mag niet vaker dan 35 keer worden overschreden om te 

voldoen aan de grenswaarde/plandrempel. Deze norm werd op 22 wegdelen overschreden.  
 
 
Rijkswegen: 
Stikstofdioxide  
• Langs en in de nabijheid van de rijkswegen A15/A16 werd de plandrempel van de 

jaargemiddelde concentratie van NO2 overschreden. Dit is met name op knooppunt 
Ridderkerk-West en in de invloedssfeer hiervan. Maar overschrijdingen zijn ook te zien op 
knooppunt Ridderkerk-Zuid, de rijkswegen zelf en een groot gedeelte van de invloedssfeer van 
de rijkswegen. De grenswaarde werd tevens op diverse plaatsen overschreden. 

• Voor het daggemiddelde zijn geen overschrijdingen geconstateerd.  
 
Fijn stof 
• De grenswaarde/plandrempel voor het jaargemiddelde voor fijn stof werd in 2006 op enkele 

plekken op de rijkswegen overschreden.  
• De grenswaarde/plandrempel voor het daggemiddelde werd wel overschreden. Dit is met 

name op knooppunt Ridderkerk-West en de invloedssfeer hiervan. Maar overschrijdingen zijn 
in mindere mate ook te zien op knooppunt Ridderkerk-Zuid, de rijkswegen zelf en een groot 
gedeelte van de invloedssfeer van de rijkswegen. 

 
Conclusie rapportage 2006 
Voor de binnenstedelijke wegen was in 2006 het aantal overschrijdingen van de normen van NO2 
kleiner dan in 2005. Dit is voornamelijk het gevolg van de lagere achtergrondconcentratie in 2006 
(1 à 1,5 µg/m3 lager). Voor wat betreft de rijkswegen is een vergelijkbaar beeld te zien met 2005.  
 
Binnen- en buitenstedelijk zijn het aantal overschrijdingen van de dagnorm van PM10 in 2006 
toegenomen. Voor Ridderkerk is de achtergrondconcentratie van PM10 ongeveer 2 µg/m3 hoger 
dan in 2005. Binnenstedelijk was er in 2005 op 3.455 m wegvlakken sprake van meer dan 35 
overschrijdingsdagen; in 2006 is deze hoeveelheid toegenomen tot 14.823 m. Voor wat betreft de 
rijkswegen is tevens een duidelijke verslechtering te zien ten opzichte van 2005. Het gebied 
waarbij de dagnorm werd overschreden is sterk toegenomen. Voor wat betreft het jaargemiddelde 
is een vergelijkbaar beeld te zien met het jaar daarvoor.   
 
Voor zowel stikstofdioxide als fijn stof werden in 2006 de plandrempels op enkele wegen 
overschreden. Om op termijn te voldoen aan de wettelijke eisen is in januari 2007 een vernieuwd 
Actieplan Luchtkwaliteit 2007-2010 vastgesteld. Momenteel wordt dit plan uitgewerkt.  
 
Uitvoering 
 
Het vervaardigen van de jaarlijkse luchtkwaliteitrapportages is wel een verplichting, maar op het 
niet indienen hiervan staat geen sanctie. De jaarlijkse verschillen worden voornamelijk veroorzaakt 
door fluctuaties in de landelijke achtergrondconcentratie. De verschillen hiervan kunnen 
grotendeels verklaard worden door schommelingen in weersomstandigheden. Over meerdere jaren 
is een algemene verbetering te zien van de luchtkwaliteit. Dit komt onder andere door schonere 
voertuigen en schonere technieken bij industrieën.  
Er wordt veel kritiek geuit op het model waarmee de berekeningen gemaakt dienen te worden. Er 
wordt teveel uitgegaan van aannames waardoor de berekeningen onnauwkeurig zijn.  
 



Een gevolg hiervan is dat op wegen in Ridderkerk soms wel en soms geen overschrijdingen van de 
normen te zien zijn. Dit is lastig om richting burgers uit te leggen. Om dit probleem te ondervangen 
heeft de gemeente in haar Actieplan Luchtkwaliteit dan ook besloten om te proberen de 
luchtkwaliteit in de gehele gemeente te proberen te verbeteren en zich niet alleen te richten op 
bepaalde wegen.  
 
Om bovengenoemde redenen lijkt het minder noodzakelijk om ieder jaar een dergelijke rapportage 
te vervaardigen. De administratieve last kan beter worden ingezet op het uitwerken van het 
Actieplan Voorgesteld wordt om dit niet meer ieder jaar te doen, maar slechts om de drie jaar.  
 
5. Consequenties PIJOFACH 
De kosten voor het vervaardigen van deze rapportage bedroegen € 3.950,- en worden ten laste 
gebracht van product Milieu van de begroting 2007. 
 
6. Onderdeel van/relatie met directieprogramma 
n.v.t. 
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