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1 Inleiding 

In de Wet luchtkwaliteit is de inventarisatie- en rapportageplicht van de verschillende 

overheidsorganen omschreven. Vanwege de inwerkingtreding van het onderdeel 

Luchtkwaliteitseisen in hoofdstuk 5 titel 5.2 van de Wet milieubeheer, bekend als de 

'Wet luchtkwaliteit', is een aantal zaken rondom rapportage- en planplicht veranderd. 

In de nieuwe wet- en regelgeving neemt het zogenaamde Nationaal Samenwerkings-

programma Luchtkwaliteit (NSL) een belangrijke plaats in. Ten behoeve van het op-

stellen van het NSL is een nieuw instrument, de Saneringstool, ontwikkeld. De om-

vang van 'de saneringsopgave' van de NSL-gebieden wordt met dit instrument op 

eenduidige en uniforme wijze in kaart gebracht en is door alle NSL-partners vastge-

steld. 

 

Het ministerie van VROM vindt dat consistentie in de gegevens ten aanzien van de 

rapportage van de luchtkwaliteit in Nederland van groot belang is. Daarom heeft ze 

besloten dat de (drie)jaarlijkse rapportage door gemeenten vanaf 2008 (de rapportage 

over 2007) met behulp van een rapportageversie van de Saneringstool (verder te noe-

men: 'Rapportagetool') uitgevoerd moet worden. 

 

De gemeenten zijn, anders dan feitelijk in de wet staat, vanaf dit jaar niet meer  

verplicht om zelf een jaarrapportage te maken. Het ministerie van VROM maakt  

gebruik van de Rapportagetool voor de landelijke verplichte rapportage van de lucht-

kwaliteit aan de Europese Commissie. Voor deze rapportage moeten de gemeenten wel 

meewerken om de juiste gegevens in het systeem te krijgen. Dat is dan ook de feite-

lijke invulling van de wettelijke verplichting van rapporteren door gemeenten zoals in 

de Wet luchtkwaliteit opgenomen (art. 5.20 lid 1 en RBL art. 4). 

 

De gemeente Ridderkerk heeft besloten toch een rapportage te laten maken. Aan 

Goudappel Coffeng BV is gevraagd om de luchtkwaliteit in 2007 te rapporteren. Zo 

houdt de gemeente voldoende zicht op de ontwikkelingen met betrekking tot de lucht-

kwaliteit. In deze rapportage van de luchtkwaliteit in 2007 voor de gemeente Ridder-

kerk is zowel gebruik gemaakt van de resultaten van de Rapportagetool 2007 als van 

de regionale verkeersmilieukaart (RVMK). 

 

Leeswijzer 

Dit rapport bevat de vaststelling van de luchtkwaliteit in de gemeente Ridderkerk en is 

opgebouwd uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt de wetgeving omtrent lucht-

kwaliteit beschreven en de verantwoording voor de berekeningswijze gegeven. In 

hoofdstuk 3 wordt de luchtkwaliteit over 2007 vastgesteld. Hoofdstuk 4 geeft de his-

torische trend weer en een vooruitblik naar de toekomst. De conclusies zijn in hoofd-

stuk 5 weergegeven. 
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2 Wetgeving en berekeningswijze 

2.1 Wet luchtkwaliteit 

In 1996 heeft de Raad van de Europese Unie de (nieuwe) richtlijn 96/62/EG opgesteld 

inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (verder te noemen: kader-

richtlijn). In deze richtlijn zijn de grondbeginselen opgenomen van een gemeenschap-

pelijke strategie voor het vaststellen van de luchtkwaliteit ter bescherming van mens 

en milieu, alsmede een programma waarin de Europese Unie zich ten doel stelt om 

voor dertien luchtverontreinigende stoffen voorstellen te formuleren voor de grens-

waarden van de buitenluchtkwaliteit. 

 

De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in de Wet 

Luchtkwaliteit. Op 15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwali-

teitseisen van kracht geworden. De hoofdlijnen van de nieuwe regeling zijn te vinden 

in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. De regelgeving is uitgewerkt in 

onderliggende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en Ministeriële Regelin-

gen. Daarmee zijn het Besluit Luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005), de Regeling Saldering 

luchtkwaliteit, het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit 2005 en de 

Meetregeling luchtkwaliteit vervallen. 

 

Normen 

In de Wet luchtkwaliteit zijn regels en grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, 

stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en 

benzeen, lood, ozon, arseen, cadmium en nikkel, welke zijn weergegeven in tabel 2.1. 

Voor NO2 zijn voor de jaren 2007 tot en met 2010 plandrempels gegeven (zie tabel 

2.2). Deze normen zijn ook opgenomen in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer. 

 

 

stof 

 

type norm 

 

vanaf 

concentratie 

(µµµµg/m3) 

max. aantal 

overschrijdingen per jaar 

jaargemiddelde 2010 40stikstofdioxide 
uurgemiddelde 2010 200 18
jaargemiddelde 2005 40fijn stof 
24-uursgemiddelde 2005 50 35

2005 10benzeen jaargemiddelde 
2010 5

24-uursgemiddelde 2005 125 3zwaveldioxide 
uurgemiddelde 2005 350 24

koolmonoxide 8-uurgemiddelde 2005 10.000  
benzo(a)pyreen Richtwaarde, jaargemiddelde 2013 1 * 10 -3  
lood jaargemiddelde 2005 0,5  
ozon richtwaarde, 8 uur gemiddelde 2010 120 75 dagen (3 jaar) 
arseen richtwaarde, jaargemiddelde 2013 6 * 10 -3  
cadmium richtwaarde, jaargemiddelde 2013 5 * 10 -3  
nikkel richtwaarde, jaargemiddelde 2013 20 * 10 -3  

 

Tabel 2.1: Grenswaarden Wet luchtkwaliteit  
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stof type norm 2007 2008 2009 2010 

jaargemiddelde 46 44 42 40 
stikstofdioxide uurgemiddelde 230 220 210 200 

 

Tabel 2.2: Plandrempels stikstofdioxide 

 

 

Er vinden in Nederland langs wegen geen overschrijdingen plaats van de richt- of 

grenswaarden van de zware metalen (lood, arseen, cadmium en nikkel) en ozon; der-

halve zijn deze stoffen niet opgenomen in de rekenmodellen. 

 

Voor de stoffen NO2 en PM10 zijn in de Wet luchtkwaliteit grenswaarden gesteld van 

40 µg/m3. Daarnaast geldt een grenswaarde van de uurgemiddelde concentratie voor 

NO2 (200 µg/m
3) die maximaal 18 keer per jaar mag worden overschreden en een 

grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde concentratie voor PM10 (50 µg/m
3) die 

maximaal 35 dagen per jaar mag worden overschreden. De uurgemiddelde grenswaar-

de van NO2 wordt in Nederland alleen langs zeer drukke verkeerswegen meerdere ma-

len overschreden. Het komt in Nederland niet voor dat deze grenswaarde vaker dan 18 

keer per jaar wordt overschreden. Voor de jaarlijkse rapportage en toetsing van plan-

nen aan de luchtkwaliteitsnormen zijn in de praktijk dan ook nog slechts drie normen 

van toepassing: 

- jaargemiddelde concentratie NO2 (40 µg/m
3); 

- jaargemiddelde concentratie PM10 (40 µg/m
3); 

- aantal dagen overschrijding van de grenswaarde van de 24-uursgemiddelde con-

centratie PM10 (maximaal 35 dagen per jaar). 

 

Wet Luchtkwaliteit versus Besluit Luchtkwaliteit 2005 

Een belangrijk verschil met het Blk 2005 is, dat de nieuwe regelgeving een flexibele 

koppeling kent tussen ruimtelijke activiteiten en gevolgen voor de luchtkwaliteit. Pro-

jecten die ‘niet in betekenende mate bijdragen’ aan de luchtverontreiniging, hoeven 

niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht. 

Projecten die wel in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, zullen 

in principe zijn opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). Kenmerk van het NSL is dat het pakket generieke en locatiespecifieke maatrege-

len bevat die ervoor zorgen dat alle negatieve effecten van de geplande ruimtelijke 

ontwikkelingen worden gecompenseerd en belangrijker, dat die alle huidige over-

schrijdingen oplost. 

 

Het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) speelt dus een belangrijke rol in de 

nieuwe regelgeving en is uitgewerkt in het Besluit ‘niet in betekenende mate bijdragen’ 

en de Regeling ‘niet in betekenende mate bijdragen’. Het Besluit en de Regeling maken 

onderscheid in de situatie vòòr en na de definitieve vaststelling van het NSL 

 



 Pagina 4 

  

Het Besluit NIBM 

De AMvB NIBM legt vast, wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan 

de concentratie van een bepaalde stof. Een project is NIBM, als aannemelijk is dat het 

project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens 

wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie 

van stikstofdioxide (NO2) of fijn stof (PM10). Dit komt overeen met 1,2 µg/m3 voor 

zowel fijn stof als stikstofdioxide. 

 

Interim-periode: 1% grens 

De 3% grens is van toepassing, vanaf het moment dat het NSL definitief is vastgesteld 

(zie artikel 2, lid 2, Besluit NIBM). In de periode tussen de inwerkingtreding van het 

Besluit NIBM en de definitieve vaststelling van het NSL (verwachting juli 2009) wordt 

een NIBM-grens gehanteerd van 1%. Dit staat gelijk aan 0,4 µg/m3. De systematiek 

voor het bepalen of een project NIBM is, is vòòr en na de inwerkingtreding van het 

NSL gelijk.  

 

Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de 

NIBM-grens blijft: 

- Aantonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling 

NIBM valt. Er is dan geen verdere toetsing nodig, het project is in ieder geval 

NIBM. Dit volgt uit artikel 4, lid 1 van het Besluit NIBM. 

- Op een andere manier aannemelijk maken dat een project voldoet aan het 1% 

criterium. Hiervoor kunnen berekeningen nodig zijn. Ook als een project niet kan 

voldoen aan de grenzen van de Regeling NIBM, is het mogelijk om alsnog via be-

rekeningen aan te tonen, dat de 1% grens niet wordt overschreden. 

 

Als de 1% grens voor fijn stof of stikstofdioxide niet wordt overschreden, hoeft geen 

verdere toetsing aan grenswaarden plaats te vinden.  

 

De vraag of een project NIBM is, is vanzelfsprekend alleen van toepassing indien 

grenswaarden overschreden worden. Als de grenswaarden inclusief plan en eventueel 

daarmee onlosmakelijk samenhangende maatregelen niet overschreden worden is vol-

daan aan de luchtkwaliteitseisen en voldoet het plan aan artikel 5.16 lid 1 onder a 

van de Wet milieubeheer. 

 

2.2 Beoordeling luchtkwaliteit 

In de Wet luchtkwaliteit is aangegeven dat de luchtkwaliteit mag worden gemeten of 

berekend. De wijze van meten en berekenen is vastgelegd in de ‘Regeling beoordeling 

luchtkwaliteit 2007’ en de wijziging welke op 19 juli 2008 is gepubliceerd. In de  

Regeling beoordeling luchtkwaliteit is vastgelegd dat de gevolgen van ruimtelijke 

plannen voor de luchtkwaliteit bij wegen worden berekend met de standaardreken-

methode 1 (SRM 1) of de standaardrekenmethode 2 (SRM 2). De keuze voor een  
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standaardrekenmethode wordt met name bepaald door de kenmerken van de bebou-

wing langs de weg.  

 

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is in artikel 70 verder vastgelegd dat de 

luchtkwaliteit bepaald dient te worden op een afstand van niet meer dan 10 m vanuit 

de rand van de weg voor PM10 en op 5 m voor NO2 en op een zodanig punt dat gege-

vens worden verkregen waarvan aannemelijk is dat deze representatief zijn voor een 

straatsegment met een lengte van minimaal 100 m. Uitzondering is een situatie waar-

in de grens van de bebouwing zich bevindt op minder dan 10 respectievelijk 5 m van 

de wegrand (gevelafstand). In die situatie is de maximale afstand waar de luchtkwali-

teit wordt bepaald de afstand tot de bebouwing. 

 

Deze minimale afstand voor de beoordeling van de concentraties NO2 en PM10 is in lijn 

met de criteria in de nieuwe EG Richtlijn luchtkwaliteit1 (bijlage 3, onderdeel C). 

In deze Richtlijn is nog een aantal andere criteria opgenomen die bepalen op welke 

locaties de luchtkwaliteit beoordeeld moet worden. In bijlage 3, onderdeel A2, van de 

Richtlijn is een drietal categorie locaties aangegeven waarvoor geldt dat op deze loca-

ties geen beoordeling plaatsvindt van naleving van de grenswaarden: 

- locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toe-

gang hebben en waar geen vaste bewoning is; 

- locaties op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen; 

- locaties op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voet-

gangers normaliter toegang tot de middenberm hebben. 

 

Dit deel van de richtlijn wordt in Nederland het 'toepasbaarheidbeginsel' genoemd. Het 

ministerie van VROM heeft de implementatie dit deel van de richtlijn momenteel in 

voorbereiding. Binnen afzienbare tijd zal de uitwerking van deze richtlijn in de Rege-

ling beoordeling luchtkwaliteit opgenomen worden.   

 

 

2.3 Modellering van de luchtkwaliteit 

Voor de berekening van de luchtkwaliteit wordt gebruik gemaakt van modellen. De 

luchtkwaliteit wordt in de modellen opgebouwd door de volgende drie componenten 

bij elkaar te tellen: 

- de achtergrondconcentratie; 

- de emissiebijdrage van lokale vaste (industriële) bronnen; 

- de emissiebijdrage door het (weg)verkeer.  

 

De achtergrondconcentraties staan vast en worden voor alle berekeningen van de 

luchtkwaliteit toegepast. De achtergrondconcentratie wordt door het RIVM bepaald op 

_____________________________ 
1  Richtlijn 2008/50/EG van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de lucht-

 kwaliteit en schonere lucht voor Europa. Gepubliceerd op 11 juni 2008 in het Publicatieblad van de 

 EU. 
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basis van metingen met het landelijke meetnet luchtkwaliteit. De achtergrondconcen-

tratie wordt gepubliceerd in de Grootschalige Concentraties Nederland (GCN).  

 

De emissiebijdrage van lokale bronnen en het verkeer worden in de berekeningen als 

puntbronnen opgenomen. Naarmate de afstand tot deze bronnen toeneemt, treedt een 

verdunning van de emissie op. Op een zekere afstand zal de emissiebijdrage van deze 

bronnen goeddeels verdund zijn en is de bijdrage gedaald tot nihil.  

 

De emissiebijdrage van lokale industriële bronnen is zo veel mogelijk verwerkt in de 

GCN. Als zich dichtbij of in het plangebied een grote lokale vaste bron bevindt, moet 

de emissie van die lokale bron expliciet in de berekeningen worden meegenomen.  

 

De emissiebijdrage door het verkeer bestaat uit het weg-, rail- en scheepvaartverkeer. 

De bijdrage van het rail- en scheepvaartverkeer is in principe eveneens in de GCN 

opgenomen. De emissiebijdrage van het wegverkeer is afhankelijk van de verkeers-

intensiteit en het aandeel vrachtverkeer. De emissieparameters worden, net als de 

GCN, jaarlijks door het RIVM vastgesteld en gepubliceerd.  

 

Het resultaat van de berekeningen is een jaargemiddelde concentratie voor de verschil-

lende stoffen, waarvoor in de wetgeving grenswaarden zijn opgenomen. Voor de uur-

gemiddelde concentratie van NO2 en de 24-uursgemiddelde concentratie van PM10 

wordt een vast verband verondersteld met de jaargemiddelde concentratie van deze 

stoffen. De uurgemiddelde concentratie van NO2 wordt eenmaal per jaar overschreden 

bij een jaargemiddelde concentratie van iets minder dan 54 ug/m3. De norm van 

maximaal 18 keer overschrijding van de uurgemiddelde grenswaarde wordt bereikt bij 

een jaargemiddelde grenswaarde van 82 ug/m3. Er zijn in Nederland geen plaatsen 

waar deze norm wordt overschreden. De 24-uursgemiddelde concentratie PM10 wordt 

82 keer per jaar overschreden bij een jaargemiddelde concentratie van 40 ug/m3. Bij 

een jaargemiddelde concentratie van 31 ug/m3 wordt de 24-uursgemiddelde concen-

tratie nog juist 35 keer per jaar overschreden en ligt daarmee onder de norm van 

maximaal 35 dagen overschrijdingsdagen per jaar. De norm voor het aantal dagen 

overschrijding is daarmee strenger dan de grenswaarde voor de jaargemiddelde  

concentratie van PM10. 

 

Reeds bij het van kracht worden van het Besluit Luchtkwaliteit 2001 werd duidelijk 

dat Nederland de normen niet binnen de gestelde termijn zou halen (2005 voor PM10 

respectievelijk 2010 voor NO2). Er waren echter nog veel onduidelijkheden en  

onzekerheden ten aanzien van de luchtkwaliteit en de modellering van de luchtkwali-

teit. Sinds het van kracht worden van het Besluit Luchtkwaliteit 2001 zijn het onder-

zoek naar de luchtkwaliteit in Nederland en de daaraan ten grondslag liggende bron-

nen opgeschaald. Er zijn vele onderzoeken en metingen uitgevoerd. Aan de hand van 

die onderzoeken zijn de modellen gevalideerd en daar waar nodig zijn de parameters 

bijgesteld. Op basis van de gegevens die we nu kennen, kan gesteld worden dat de 
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berekeningen die ten tijde van het Besluit Luchtkwaliteit 2001 uitgevoerd werden, een 

conservatieve (te hoge) weergave waren van de werkelijkheid.  

 

Op basis van deze ontwikkelingen zijn de rekenmodellen de afgelopen jaren meerdere 

malen aangepast. De belangrijkste aanpassingen betroffen de invoerparameters, zoals 

de achtergrondconcentraties en de emissieparameters van het voertuigpark. Deze  

aanpassingen betroffen zowel de voorbije jaren als ook de prognoses, waarbij in de 

prognoses zowel de nieuwe en verbeterde informatie als ook de effecten van het inge-

zette en voorgenomen beleid zijn verwerkt. Maar er zijn ook wijzigingen doorgevoerd 

in de rekenregels. Door al deze wijzigingen geven de huidige rekenmodellen een sterk 

verbeterde weergave van de werkelijke en te verwachten concentraties.  

 

 

2.4 Inventarisatie en rapportage luchtkwaliteit 

In de Wet luchtkwaliteit is de inventarisatie- en rapportageplicht van de verschillende 

overheidsorganen omschreven. Vanwege de inwerkingtreding van het onderdeel 

Luchtkwaliteitseisen in hoofdstuk 5 titel 5.2 van de Wet milieubeheer, bekend als de 

'Wet luchtkwaliteit', is een aantal zaken rondom de rapportage- en planplicht veran-

derd. In de nieuwe wet- en regelgeving neemt het zogenaamde Nationaal Samenwer-

kingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) een belangrijke plaats in. Ten behoeve van het 

opstellen van het NSL is een nieuw instrument, de Saneringstool, ontwikkeld. De  

omvang van 'de saneringsopgave' van de NSL-gebieden wordt met dit instrument op 

eenduidige en uniforme wijze in kaart gebracht en is door alle NSL-partners vast-

gesteld. 

 

Het ministerie van VROM vindt dat consistentie in de gegevens ten aanzien van de 

rapportage van de luchtkwaliteit in Nederland van groot belang is. Daarom heeft ze 

besloten dat de (drie)jaarlijkse rapportage door gemeenten vanaf 2008 (de rapportage 

over 2007) met behulp van een rapportageversie van de Saneringstool (verder te noe-

men: 'Rapportagetool') uitgevoerd moet worden. 

 

 

2.5 Verantwoording bepaling luchtkwaliteit 2007 

Voor Ridderkerk is de luchtkwaliteit over 2007 vastgesteld op basis van de volgende 

voorwaarden: 

- vaststelling rijkswegen, provinciale wegen en belangrijkste gemeentelijke hoofd-

wegen op basis van de Rapportagetool 2007; 

- vaststelling overige gemeentelijke wegen op basis van modelberekeningen  

(CAR-II 7.0); 

- rekenafstanden wegrand-expositiepunt op 5 (NO2) en 10 m (PM10); 

- zeezoutcorrectie conform Meetregeling Luchtkwaliteit 2005; 
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RVMK

rapportagetool

N

Bron ondergrond: 
Openstreetmap 

(http://www.openstreetmap.nl)

- alleen bepaling luchtkwaliteit voor wegverkeer; andere bronnen zoals industrie 

en scheepvaart zijn buiten beschouwing gelaten; 

- andere stoffen dan NO2 en PM10 zijn in deze rapportage buiten beschouwing 

gelaten. 

 

Voor het hoofdwegennet is gebruik gemaakt van de Rapportagetool 2007. De gemeen-

telijke wegen die niet in de Rapportagetool zijn opgenomen, zijn doorgerekend met 

het door Goudappel Coffeng geactualiseerde verkeersmodel en het milieumodel van de 

Stadsregio Rotterdam (intensiteiten 2008-2009). In het milieumodel zijn de luchtbere-

keningen met het CAR-II-model versie 7.0 uitgevoerd. In figuur 2.1 zijn de wegen van 

de Rapportagetool 2007 en de RVMK weergegeven. 

 

Figuur 2.1: Wegen van de Rapportagetool 2007 en de RVMK  

 

 

Voor het onderliggende wegennet zijn de concentraties vervuilende stoffen berekend 

op vastgestelde expositieafstanden tot de wegrand. Voor NO2 is hiervoor 5 m uit de 

wegrand gerekend, voor PM10 is dit 10 m uit de wegrand2. Indien de gevel van een 

gebouw dichter bij de wegrand staat dan deze expositieafstand, is echter de expositie-

afstand hierop gecorrigeerd. 

_____________________________ 
2  Inmiddels is de rekenafstand van NO2 in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit gelijk getrokken met 

 PM10 en bedraagt ook 10 m. In 2007 gold echter nog de rekenafstand van 5 m. 
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De mogelijkheid tot het corrigeren van de zeezoutfractie van fijn stof is voor Ridder-

kerk conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit toegepast. Deze zeezoutcorrectie 

bedraagt -5 µg/m3 op de jaargemiddelde concentratie voor Ridderkerk en de zes dagen 

aftrek op het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie is in de bere-

keningen voor de stof PM10 verdisconteerd. 

 

Door DCMR milieudienst Rijnmond is, in opdracht van de provincie, in 2002 de bij-

drage aan de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied van de industrie en het scheep-

vaartverkeer gemeten en berekend. Uit dit onderzoek blijkt dat de industrie en scheep-

vaart geen significante bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit in de gemeente. De  

gemeente heeft aangegeven dat raffinaderijen, kolencentrales of andere grootschalige 

industriële activiteiten ontbreken. Voor deze rapportage luchtkwaliteit 2007 zijn dan 

ook de bijdragen van industrie en scheepvaart buiten beschouwing gelaten. 

 

Uit berekeningen blijkt dat de concentraties van benzeen, koolmonoxide, zwavel-

dioxide en benz[a]pyreen binnen de gemeente ver beneden de gestelde grenswaarden 

liggen. De resultaten van deze stoffen zijn daarom niet in deze rapportage opgenomen. 
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3 Vaststelling luchtkwaliteit over het jaar 2007 

3.1 De gemeente en haar omgeving 

De gemeente Ridderkerk ligt in de provincie Zuid-Holland nabij Rotterdam. Ridderkerk 

wordt doorsneden door de A15, de A16 en de A38 (knooppunt Ridderkerk-West tot 

Rotterdamseweg) en de A915 (aansluiting A15 Hendrik-Ido-Ambacht tot aansluiting 

A15 Alblasserdam). Deze wegen leveren een belangrijke bijdrage aan de luchtveront-

reiniging in de gemeente.  

 

 

3.2 Resultaten berekening luchtkwaliteit 

Binnen de gemeente Ridderkerk vinden overschrijdingen plaats van de normen voor 

N02 en PM10. De belangrijkste resultaten van N02 en PM10 worden hierna toegelicht.  

 

3.2.1 Resultaten NO2 

Afbeeldingen en achtergrondniveau 

Op afbeelding 1 zijn de wegen van de gemeente Ridderkerk weergegeven, gekleurd 

naar klassen van de jaargemiddelde concentratie N02, berekend op de afstand van 5 m 

uit de wegrand. Indien de gevel van een gebouw dichter bij de weg staat dan de 5 m, 

is de expositieafstand hierop gecorrigeerd. 

 

Het achtergrondniveau binnen Ridderkerk loopt van 30,3 tot 45,1 µg/m3. De hoogste 

achtergrondwaarden bevinden zich ter plaatse van de snelwegen. Hoe verder van de 

snelweg, hoe lager de achtergrond. 

Ten opzichte van het jaar 2006 zijn de achtergrondconcentraties nabij de snelwegen 

duidelijk hoger door de snelwegbijdrage (gemiddeld 5,2 µg/m3, uiteenlopend van 1,5 

tot 11,1 µg/m3). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vernieuwde inzichten van 

de emissies van het verkeer op de autosnelwegen. Zo is gebleken dat de fractie direct 

uitgestoten NO2 groter is dan eerder aangenomen. Het gevolg daarvan was dat de 

concentratie NO2 dicht bij een weg onderschat werd en verder van een weg juist over-

schat. In Ridderkerk is de achtergrondconcentratie verder van de autosnelwegen onge-

veer gelijk gebleven (gemiddeld -0,2 µg/m3, uiteenlopend van -2,1 tot + 2,1 µg/m3). 

Over de gemeente komt dit neer op een gemiddeld hogere achtergrondconcentratie van 

2,2 µg/m3. 

 

Grenswaarde jaargemiddelde (40 µg/m3).  

In de gemeente wordt de grenswaarde van de jaargemiddelde concentratie NO2 

(40 µg/m3) over een weglengte van 17.218 m overschreden.  
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 40.5-46.5 >46.5 eindtotaal 

HWN 9.701 4.663 14.364 
overig rapp 2.120 302 2.422 
OWN RVMK 432 0 432 

 12.253 4.965 17.218 

 

Tabel 3.1: Weglengte (in meters) per klasse NO2 op 5 m 
 
 

Overschrijdingen vinden plaats op de wegvakken genoemd in tabel 3.1. 

 
weg max. concentratie 

autosnelweg A15 58.3 
Burgemeester De Zeeuwstraat 42.2 
Geerlaan 51.3 
Industrieweg 40.7 
Populierenlaan 54.0 
Prunuslaan 40.8 
Rijnsingel 44.1 
Rotterdamseweg 44.4 
Voorweg 45.8 

 

Tabel 3.2: Wegvakken met overschrijdingen jaargemiddelde concentratie NO2 
 
 

De hoogste concentratie wordt, naast de autosnelweg, gehaald op de Populierenlaan 

(54,0 µg/m3). De belangrijkste oorzaak daarvan is de hoge snelwegbijdrage in de ach-

tergrondconcentratie (viaducten autosnelweg A15). De overschrijdingen betreffen 

voornamelijk de rijksweg A15 en de hoofdwegen binnen de gemeente. 

 

Plandrempel jaargemiddelde (46 µg/m3) 

De plandrempel van NO2 is voor het jaar 2007 46 µg/m
3. Deze wordt in de gemeente 

Ridderkerk alleen langs de autosnelweg,  en de Geerlaan en Populierenlaan (ter plaatse 

van de snelweg) overschreden. De totale weglengte met een overschrijding van de 

plandrempel van NO2 is 5.965 m. 

Het jaar 2007 is een tussenliggend jaar in de driejaarlijkse cyclus die de wetgeving 

kent. Op basis van de resultaten in 2007 hoeft dan ook geen plan gemaakt te worden 

om de plandrempel overschrijdingen weg te nemen.  

  

Grenswaarde uurgemiddelde (18 dagen) 

Voor NO2 geldt verder een grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie van 200 

µg/m3, die maximaal 18 keer per jaar overschreden mag worden. De uurgemiddelde 

concentratie NO2 wordt in Nederland slechts sporadisch overschreden. Er zijn in Ne-

derland geen gevallen bekend waar de uurgemiddelde concentratie vaker dan 18 keer 

per jaar wordt overschreden. De uurgemiddelde concentratie wordt eenmaal per jaar 

overschreden bij een jaargemiddelde concentratie van 54 µg/m3. Omdat de hoogste 

concentratie langs de autosnelweg 58,3 µg/m3 is wordt daar de uurgemiddelde con-

centratie overschreden. Deze norm van maximaal 18 maal overschrijding per jaar 

wordt echter niet overschreden. 
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3.2.2 Resultaten PM10  

Afbeeldingen en achtergrondniveau 

Op afbeelding 2 is de berekende jaargemiddelde concentraties langs de wegen van de 

gemeente Ridderkerk weergegeven, gekleurd naar klassen, berekend op een afstand 

van 10 m uit de wegrand. Indien de gevel van een gebouw dichter bij de weg staat 

dan 10 m, is de expositieafstand hierop gecorrigeerd. Op afbeelding 3 is het aantal 

overschrijdingen weergegeven van de 24-uursgemiddelde concentratie van PM10 van 

de grenswaarde. 

 

Het achtergrondniveau binnen Ridderkerk loopt van 27,6 tot 32,1 µg/m3 (voor aftrek 

zeezoutcorrectie). De hoogste achtergrondwaarden bevinden zich ter plaatse van de 

snelwegen. Hoe verder van de snelweg, hoe lager de achtergrond. 

Ten opzichte van het jaar 2006 zijn de achtergrondconcentraties nabij de snelwegen 

iets lager (gemiddeld -0,6 µg/m3, uiteenlopend van -1,6 tot +1,7 µg/m3). Verder van 

de snelweg is het verschil groter (gemiddeld -1,9 µg/m3, uiteenlopend van -2,4 tot -

1,4 µg/m3). Gemiddeld over de gemeente komt dit neer op een lagere achtergrondcon-

centratie van 1,3 µg/m3. 

 

Grenswaarde jaargemiddelde (40 µg/m3) 

De grenswaarde van de jaargemiddelde concentratie PM10 (40 µg/m
3) wordt op de 

expositieafstand in de gemeente niet overschreden. De hoogste concentratie is 31,0 

µg/m3 langs de snelweg A15 (na aftrek zeezoutcorrectie). 

 

Overschrijdingsdagen 24-uursgemiddelde (35 dagen)  

In de gemeente wordt de 24-uursgemiddelde concentratie (50 µg/m3), over een weg-

lengte van 3.678 m vaker dan 35 dagen per jaar overschreden.  

 
 36-40 >40 eindtotaal 

HWN 1.399 1.976 3.375 
overig rapp 0 303 303 
OWN RVMK 0 0 0 

 1.399 2.279 3.678 

 

Tabel 3.3: Weglengte (in meters) per klasse PM10dag op 10 m 

 

 

Het betreft de volgende drie wegen. 

 

weg 
max. aantal over-
schrijdingsdagen 

autosnelwegen A15/A16 51 
Geerlaan 41 
Populierenlaan 46 

 

Tabel 3.4: Wegvakken met overschrijdingen van de grenswaarde 24-uursgemiddelde 

concentratie PM10  
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Het hoogste aantal overschrijdingen is 51 dagen langs het knooppunt A15/A16 Rid-

derkerk. De overschrijdingen langs de Geerlaan en de Populierenlaan worden veroor-

zaakt door de nabijheid van de autosnelweg (ter plaatse van viaducten). 

 

 

3.3 Verklaring verschillen tussen Rapportagetool en RVMK 

Een beperkt aantal wegen is in de Rapportagetool én in de RVMK opgenomen. Het 

betreft de Benedenrijweg, Rotterdamseweg, Rijnsingel, Verbindingsweg, Populieren-

laan, Randweg, Burgemeester De Zeeuwstraat, Vondellaan, Donkerslootweg, Geerlaan 

en Rijksstraatweg. In voorgaande paragrafen zijn de resultaten uit de Rapportagetool 

gepresenteerd, aangezien deze leidend zijn voor de rapportage aan Brussel.  

Verschillen met de RVMK zijn te verklaren uit verschillen in uitgangspunten. In figuur 

3.1 en tabel 3.5 is per weg een vergelijking gemaakt van de resultaten voor de stof 

NO2 uit de Rapportagetool en de RVMK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1: Overzicht onderzoekslocaties en wegen opgenomen in de Rapportagetool 

 2007 

 

De nummering in de kaart correspondeert met de nummering in de tabel. 
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locatie straatnaam Rapportagetool RVMK verschil 

1 Benedenrijweg 36.5 37.9 1.5 
2 Burg de Zeeuwstraat 40.3 39.1 -1.2 
3 Donkerslootweg 34.9 36.2 1.3 
4 Geerlaan 43.8 39.1 -4.7 
5 Geerlaan 39.7 41.3 1.6 
6 Populierenlaan 41.2 47.9 6.7 
7 Populierenlaan 42.8 46.4 3.6 
8 Randweg 35.1 33.7 -1.5 
9 Rijksstraatweg 33.4 38.6 5.2 
10 Rijnsingel 43.1 41.4 -1.7 
11 Rotterdamseweg 38.7 47.5 8.8 
12 Rotterdamseweg 36.0 39.5 3.5 
13 Verbindingsweg 36.6 50.9 14.4 
14 Vondellaan 34.6 36.4 1.7 

 

Tabel 3.5: Vergelijking berekeningsresultaten jaargemiddelde NO2 op hoofdwegen in 

Ridderkerk tussen de RVMK en de Rapportagetool 2007 

  

 

De verschillen tussen de berekeningsresultaten met de Rapportagetool en de RVMK 

kunnen lokaal groot zijn. De belangrijkste verklaring voor het verschil zit in metho-

diek voor het bepalen van de concentratie. In de RVMK zijn de achtergrondconcentra-

ties rechtstreeks uit de GCN-bestanden gehanteerd. In de GCN is de bijdrage van de 

autosnelwegen impliciet opgenomen en hiervoor wordt in de RVMK dan ook niet ge-

corrigeerd. De verkeersbijdrage van de autosnelwegen is in de GCN echter 'uitge-

smeerd' over de resolutie van het grid; vlakken van 1x1 km. 

In de Rapportagetool daarentegen worden de concentraties langs de autosnelwegen 

expliciet berekend. Dit betekent dat de verkeersbijdrage van de autosnelwegen zoals 

opgenomen in de GCN niet gebruikt mag worden, dit om dubbeltelling te voorkomen. 

In de Rapportagetool zijn de achtergrondconcentraties uit de GCN dan ook gecorri-

geerd met de zogenaamde dubbeltellingcorrecties, welke eveneens in de GCN zijn 

opgenomen. Bij de berekening van de concentraties langs niet-autosnelwegen wordt 

de in de Rapportagetool berekende verkeersbijdrage van de autosnelwegen weer opge-

teld. Omdat deze verkeersbijdrage niet uitgesmeerd wordt, is deze dichtbij de auto-

snelwegen hoger dan de bijdrage in de GCN en verder van de autosnelwegen juist 

lager. Het effect hiervan is dan ook nabij de autosnelweg het grootst (zie onder andere 

de Populierenlaan).  

 

Verder zijn er nog enkele aspecten die verschillen in de resultaten opleveren: 

- Omgevingskenmerken, zoals de bomenfactor, afstand wegas-wegrand en de ge-

velafstand is in de Rapportagetool vastgesteld voor wegvakken met een lengte 

van 100 m. In de RVMK worden zowel wegvakken met een kortere als ook met 

een langere afstand gehanteerd. 

- Voor de Rapportagetool 2007 zijn de verkeersintensiteiten uit het ‘oude’ ver-

keersmodel gebruikt. Hierdoor liggen de intensiteiten in het algemeen wat lager 

in de Rapportagetool. 
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Voor de Populierenlaan en de Verbindingsweg (locaties 6 respectievelijk 13) wordt 

inzicht gegeven in de verschillen in invoergegevens.  

 
            Populierenlaan                Verbindingsweg 

kenmerk RVMK Rapportagetool RVMK Rapportagetool 

expositieafstand tot wegas 10 10,3 9 11,6 
wegtype 4 4 4 4 
bomenfactor 1,25 1,00 1,25 1,00 
snelheidstype Ve Ve Vb Vb 
intensiteit (mvt/weekdag) ca. 15.500 ca. 10.500 ca. 17.000 ca. 14.000 
GCN-achtergrond 39,9 40,1 44,6 44,7 
HWN-factor - 11,5 - 7,0 
snelwegcorrectie - 12,7 - 17,7 

 

Tabel 3.6: Vergelijking invoergegevens RVMK en Rapportagetool ten behoeve van bere-

kening jaargemiddelde NO2  
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4 Luchtkwaliteit door de jaren heen 

4.1 Ontwikkelingen van de luchtkwaliteit in Nederland 

Reeds in 1986 zijn in Nederland besluiten genomen om de luchtkwaliteit te verbete-

ren. Deze besluiten hebben ertoe geleid dat in Nederland beleid is gemaakt met als 

belangrijkste doel de emissie van verontreinigende stoffen naar de buitenlucht te ver-

minderen. De voor de consument meest zichtbare maatregel is de introductie van de 

driewegkatalysator voor de auto. Het beleid is niet alleen gericht op het gemotoriseerd 

verkeer maar omvat het hele scala aan emitterende bronnen, waarvan naast het auto-

verkeer de industrie en de landbouw de belangrijkste zijn. In de Milieubalans 20073 is 

de ontwikkeling van de luchtverontreiniging en luchtkwaliteit in Nederland weergege-

ven. De luchtkwaliteit is tussen 1990 en 2006 verbeterd. In de komende 5 tot 10 jaar 

zal het aantal luchtkwaliteitknelpunten voor zowel fijn stof als stikstofdioxide sterk 

afnemen. De ringwegen van de grote steden en de drukste binnenstedelijke straten in 

de Randstad behoren tot de meest hardnekkige luchtkwaliteitknelpunten. 

 

Figuur 4.1 is afkomstig uit de Milieubalans 2007 en geeft de ontwikkeling van de 

emissie van fijn stof en stikstofoxiden weer. In deze figuur is duidelijk het effect van 

het gevoerde beleid te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1: Emissie van fijn stof en stikstofoxiden in Nederland. De referentielijn geeft 

 het emissieniveau aan wanneer er geen milieubeleid zou zijn gevoerd. Ook 

 de raming voor 2010 en de onzekerheid daarin is weergegeven  

 (bron: Milieubalans 2007). 

_____________________________ 
3  Op basis van de Wet milieubeheer wordt jaarlijks door het Milieu en Natuur Planbureau de Milieu-  

 balans uitgebracht. Milieubalans 2007 is de laatste versie, gepubliceerd in mei 2007 en beschrijft de 

 ontwikkeling van het milieu in Nederland. De publicatie is gratis te downloaden vanaf www.mnp.nl.  
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Het beleid in Nederland is erop gericht om uiterlijk in 2015 aan de Europese grens-

waarden te voldoen. Nederland heeft daarvoor een fors aantal maatregelen aangekon-

digd om de luchtkwaliteit versneld te verbeteren en in lijn te brengen met de grens-

waarden. Doordat het beleid in ontwikkeling is en voortdurend aangescherpt wordt 

zijn de huidige prognoses van de concentraties in Nederland lager dan de prognoses 

zoals die in 2002 werden voorzien.  

 

Het reeds ingezette en voorgenomen Europees en nationaal beleid zal in de toekomst 

tot een verdere verlaging van de concentraties leiden. In figuur 4.2 is dit geïllustreerd 

voor de gemiddelde concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in Nederland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.2: Grootschalige concentratie (gemiddeld over Nederland) op basis van vast-

 gesteld beleid en voorgenomen beleid voor fijn stof en stikstofdioxide (bron: 

 Milieubalans 2007) 

 

 

Door dit ingezette en voorgenomen beleid zullen de achtergrondconcentraties en de 

emissies in de toekomst lager zijn dan waar in de prognoses ten tijden van het Besluit 

luchtkwaliteit 2001 vanuit werd gegaan.  

 

Voor meer informatie over het beleid en de effecten daarvan op de luchtkwaliteit in 

Nederland wordt verwezen naar de jaarlijkse versie van de Milieubalans van het  

Planbureau voor Leefomgeving (voorheen Milieu en Natuur Planbureau (MNP)).  
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4.2 Luchtkwaliteit in Ridderkerk 

Reeds voordat op 19 juli 2001 in Nederland het ‘Besluit luchtkwaliteit en Meetregeling 

luchtkwaliteit’ van kracht is geworden, wordt de luchtkwaliteit in de gemeente Ridder-

kerk regelmatig gemonitord. De monitoring heeft zich toegespitst op de stoffen NO2 en 

PM10, aangezien gebleken is dat geen overschrijdingen plaatsvinden van de overige 

BLK-stoffen. Het is niet zinvol om in een rapport voor alle wegvakken de concentra-

ties van alle jaren te rapporteren. De veranderingen in de luchtkwaliteit in Ridderkerk 

van de afgelopen jaren wordt daarom inzichtelijk gemaakt met behulp van een fictieve 

situatie. Deze fictieve situatie bevindt zich ter hoogte van het gemeentekantoor aan 

het Koningsplein 1. 

 

4.2.1 Fictieve situatie 

De concentraties zijn vanaf 2001 goed met elkaar te vergelijken. Door andere reken-

methoden en een andere definiëring van de concentraties is vergelijking van de jaren 

daarvoor vrijwel niet te maken en moet teruggevallen worden op algemene overzich-

ten van het RIVM. In figuur 4.1 op pagina 16 is de algemene daling van de concen-

tratie weergegeven, deze is ook van toepassing voor de concentraties in Ridderkerk.  

 

De uitgangspunten van de fictieve situatie zijn in tabel 4.1 gegeven. 

 
kenmerk waarde 

x-coordinaat 100.700 
y-coordinaat 431.700 
intensiteit motorvoertuigen werkdag 10.000 
percentage middelzwaar vrachtverkeer werkdag 5% 
percentage zwaar vrachtverkeer werkdag 5% 
wegtype 2 basistype 
snelheidstype Vc normaal stadsverkeer 
bomencode 1,25 meerdere bomen 
afstand wegas tot wegrand 4,0 m 

 

Tabel 4.1: Uitgangspunten fictieve situatie 

 

 

Op basis van deze uitgangspunten zijn de jaargemiddelde concentraties van NO2 en 

van PM10 en het aantal dagen overschrijding van de grenswaarde van de 24-uurs-

gemiddelde concentratie van PM10 voor de jaren 2001 tot en met 2008 berekend. De 

resultaten daarvan staan in tabel 4.2. 
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achtergrondconcentratie  concentratie  

jaar NO2 (µg/m
3) PM10 (µg/m

3) PM10 (dagen) NO2 (µg/m
3) PM10 (µg/m

3) PM10 (dagen) 

2001 41,1 37,0 67  50,3 41,3 90 
2002 37,5 37,2 67  48,9 42,7 97 
2003 37,2 37,8 70  53,0 43,5 101 
2004 35,6 28,7 21  49,4 33,6 47 
2005 34,0 23,9 22  48,6 28,7 43 
2006 32,7 25,0 24  42,2 27,1 33 
2007 33,3 23,2 18  39,6 24,4 22 
2008 32,7 21,0 12  35,9 21,9 15 

 

Tabel 4.2: Resultaten van de fictieve situatie voor de jaren 2001 t/m 2008 (op basis 

van het CAR-II-model versie 1.0 t/m 8.1), grijs is overschrijding van de 

grenswaarde 

 

 

Uit de resultaten van tabel 4.2 blijkt dat de concentraties door de jaren heen sterk 

fluctueren, maar ook een sterk dalende trend laten zien. Deze dalende trend is ener-

zijds het gevolg van reeds ingezet milieubeleid en anderszijds het gevolg van voort-

durend verbeteringen in de inzichten in de werkelijke concentraties. Voor een uitge-

breide toelichting op de algemene veranderingen wordt verwezen naar de jaarlijkse 

versie van de Milieubalans van het Planbureau voor Leefomgeving.  

 

De opvallendste veranderingen en de oorzaak daarvan zijn: 

- In de jaren 2001 t/m 2003 zat in de achtergrondconcentratie van PM10 een fout. 

Herstel van deze fout heeft in 2004 geresulteerd in een forse bijstelling van de 

achtergrondconcentratie van PM10. 

- In 2005 zijn de concentraties van PM10 wederom gedaald. De belangrijkste  

oorzaak hiervan is de mogelijkheid om de concentraties te corrigeren voor het 

aandeel zeezout. Deze correctie is mogelijk gemaakt door de gewijzigde wet-

geving in de vorm van het Besluit Luchtkwaliteit 2005 op 4 mei van dat jaar.  

- Als gevolg van het Besluit Luchtkwaliteit 2005 zijn in de loop van 2005 andere 

rekenregels van kracht geworden. Deze rekenregels zijn in de resultaten van 

2006 zichtbaar en betreffen: 

. De rekenafstand van NO2 en PM10 wordt niet meer op het trottoir bepaald, 

maar op 5 respectievelijk 10 m vanaf de wegrand. De rekenafstand schuift 

in deze fictieve situatie daarmee op van 5 m vanaf de wegas naar 9 m voor 

NO2 respectievelijk 14 m voor PM10.  

. De verkeersintensiteiten dienen te zijn gebaseerd op een gemiddelde over  

alle dagen van de week en niet alleen over de werkdagen. Aangezien de  

gemiddelde weekdagintensiteiten lager zijn dan de gemiddelde werkdag-

intensiteiten, resulteert dit in een bijstelling van de verkeersintensiteiten 

naar beneden. Het aantal personenauto's is 7% lager en het vrachtverkeer 

20%. Vanaf dit jaar wordt gerekend met 9.170 motorvoertuigen, en 4,3% 

middelzwaar en 4,3% zwaar vrachtverkeer. 
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. Bijstelling aan de hand van recente metingen van de berekeningswijze van 

het aantal overschrijdingsdagen van PM10. 

. Eveneens aan de hand van recente metingen is ook de berekeningswijze van 

de verkeersbijdrage bijgesteld. Dit levert een reductie op van ongeveer 40% 

in de verkeersbijdrage. 

- Vanaf 2008 is op basis van een wijziging in de Wet luchtkwaliteit de reken-

afstand van NO2 gelijk getrokken met PM10. Beide stoffen worden nu berekend 

voor een representatief punt op maximaal 10 m vanaf de wegrand.  

- In 2008 is als gevolg van het NSL een nadere detaillering van de achtergrond-

concentratie geïntroduceerd. De verkeersbijdrage van de autosnelwegen wordt 

expliciet en op een veel gedetailleerder niveau geleverd. Dit heeft tot gevolg dat 

de concentraties dicht langs de autosnelwegen hoger en verder van de auto-

snelwegen juist lager worden.  

 

De dalende trend heeft enerzijds te maken met de weersomstandigheden (bijvoorbeeld 

2003), maar is vooral een gevolg van verbetering van inzicht op basis van meetgege-

vens en wijzigingen in de wet- en regelgeving. Er wordt van uitgegaan dat de bere-

kende conccentraties nu beter aansluiten bij de werkelijkheid dan jaren terug.  

 

4.2.2 Actualisering van verkeers- en milieumodellen 

Naast de in de voorgaande paragraaf genoemde ontwikkelingen in de luchtkwaliteit 

zijn ook de benodigde invoerkenmerken (verkeersintensiteiten en omgevingskenmer-

ken) voor het CAR-II-model aan veranderingen onderhevig. Deze gegevens zijn  

afkomstig uit het verkeers- en milieumodel van de Stadsregio Rotterdam. In de loop 

der jaren zijn deze modellen regelmatig geactualiseerd. Bij een actualisering van het 

verkeersmodel wordt een actueler verkeersbeeld gemodelleerd, de actualisering van het 

milieumodel geeft een actueler beeld van de omgevingskenmerken. Wijzigingen in de 

inschatting van de verkeersintensiteiten en de omgevingskenmerken hebben hun effect 

op de berekende concentraties NO2 en PM10. 

 

 

4.3 Aanpak luchtkwaliteit Ridderkerk 

4.3.1 Plan van Aanpak Luchtkwaliteit 2004-2010 

In 2004 werd het eerste Plan van Aanpak Luchtkwaliteit voor de periode 2004-2010 

door de gemeente Ridderkerk vervaardigd. In dit plan werd gefocust op de overschrij-

dingen van NO2 als gevolg van rijkswegen. Dit plan vloeide voort uit de constatering 

dat in 2001 en 2002 als gevolg van de rijkswegen een overschrijding plaatsvond van 

de plandrempel van het jaargemiddelde van de concentratie NO2. Destijds werd er door 

de Rijksoverheid van uitgegaan dat de overschrijdingen van PM10 op nationaal niveau 

zouden worden aangepakt, waardoor de gemeente niet probleemeigenaar zou zijn. 

De volgende drie maatregelen stonden in het Plan van Aanpak centraal: 

- het invoeren van maatregelen die emissies reduceren, zoals het intensiveren van 

de Betuweroute en de 80 km/h maatregelen; 
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- nader onderzoek naar verdergaande verkeersmaatregelen om te zorgen dat alle 

woningen in 2010 voldoen aan de grenswaarden van het Besluit Luchtkwaliteit 

2001; 

- uitvoeren van de maatregelen, die uit het nader onderzoek naar voren zouden 

komen. 

 

4.3.2 Additionele initiatieven 

Naast dit Plan van Aanpak zijn ook diverse andere initiatieven ontwikkeld, zoals: 

- actieprogramma Luchtkwaliteit Rijnmond; 

- tijdelijke snelheidsverlaging op de A15; 

- uitvoeren van een VervoersPrestatie op Locatie (VPL)studie; 

- fietsenplan voor gemeentelijke ambtenaren; 

- mogelijkheden voor ‘ToverGroen’ op de Rotterdamseweg; 

- aanbesteding openbaar vervoer 2007/2008; 

- landelijk Innovatieprogramma Lucht; 

- toetsen van alle bouwplannen op luchtkwaliteit. 

 

4.3.3 Actieplan 2007-2010 

In het Actieplan 2007-2010 wordt door de gemeente voortgeborduurd op het Plan 

van Aanpak Luchtkwaliteit 2004-2010. Hierin zijn nieuwe acties vastgelegd, die ge-

richt zijn op het verbeteren van de luchtkwaliteit voor zowel de hele gemeente (ge-

meentebrede oplossingen) als voor straten waar een overschrijding van de wettelijke 

normen is geconstateerd (locatiegebonden maatregelen). Basis hiervoor was de vast-

stelling van de luchtkwaliteit over het jaar 2005. 

De gemeente onderneemt hiervoor op vijf verschillende fronten acties: 

- actief overleg met regiogemeenten; 

- voortdurende communicatie met de inwoners van Ridderkerk en in het leven 

roepen van een adviesraad; 

- intensiveren contact met Rijkswaterstaat; 

- actief profileren ten opzichte van externe partijen; 

- onderzoek naar verbetering luchtkwaliteit op specifieke wegen. 

 

Onlangs heeft de gemeenteraad besloten om in 2009 een nieuw actieplan te maken.  
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5 Conclusies 

In deze rapportage van de luchtkwaliteit in 2007 voor de gemeente Ridderkerk is  

zowel gebruik gemaakt van de resultaten van de Rapportagetool 2007 als van de  

regionale verkeersmilieukaart (RVMK). 

 

Luchtkwaliteit in Ridderkerk 

In Ridderkerk wordt de grenswaarde van de jaargemiddelde concentratie NO2 (40 

µg/m3) over een weglengte van 17.218 m overschreden. Hiervan is 14.364 m langs de 

autosnelwegen, 2.422 m langs de hoofdwegen en 432 m langs de overige wegen. De 

hoogste concentraties vinden plaats dicht langs de autosnelweg en wordt met name 

veroorzaakt door de verkeersbijdrage van de autosnelweg. 

 

De plandrempel van NO2 (46 µg/m
3) wordt in Ridderkerk langs de A15 overschreden. 

Dicht langs de autosnelweg wordt ook langs de Geerlaan en de Populierenlaan deze 

waarde overschreden. Het jaar 2007 is een 'tussenliggend' jaar in de driejaarlijkse 

cyclus die de wetgeving kent. Op basis van de resultaten in 2007 hoeft dan ook geen 

plan gemaakt te worden om de plandrempel overschrijdingen weg te nemen.  

 

De grenswaarde van de uurgemiddelde concentratie van NO2 wordt in de gemeente 

Ridderkerk langs de A15 overschreden, maar de norm van maximaal 18 overschrij-

dingen wordt niet overschreden. 

 

De grenswaarde van de jaargemiddelde concentratie van PM10 wordt in de gemeente 

Ridderkerk nergens overschreden. De hoogste jaargemiddelde concentratie is langs de 

A15 en bedraagt 31,0 µg/m3 (inclusief 5 µg/m3 zeezoutcorrectie). 

 

De grenswaarde van de 24-uursgemiddelde concentratie wordt over een weglengte 

van 3.678 m vaker dan 35 keer per jaar overschreden. Het hoogste aantal over-

schrijdingen is 51 dagen langs de A15, 46 dagen langs de Populierenlaan ter 

hoogte van de autosnelweg en 41 dagen langs de Geerlaan, eveneens ter hoogte 

van de autosnelweg.  

 

Verklaring verschillen tussen de Rapportagetool en RVMK 

In deze rapportage is gebruik gemaakt van een combinatie van gegevens van de 

Rapportagetool en de RVMK. Voor de wegen die in de Rapportagetool zijn opge-

nomen zijn de resultaten daaruit gehanteerd en voor de overige wegen is de RVMK 

gebruikt. Er zijn opmerkelijke verschillen tussen de resultaten van de Rapportage-

tool en de RVMK. Deze verschillen zijn voornamelijk terug te leiden naar de wijze 

waarop de verkeersbijdrage van de autosnelwegen in de berekeningen wordt ver-

disconteerd. In de RVMK wordt de verkeersbijdrage uit de GCN gehanteerd, terwijl 

in de Rapportagetool de specifiek voor de autosnelwegen berekende bijdragen 

gehanteerd wordt. Dit levert dicht bij de autosnelwegen in de Rapportagetool een 
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hogere concentratie op en verder van de autosnelwegen juist een wat lagere con-

centratie. Daarnaast zijn er wat verschillen in de invoergegevens die leiden tot 

geringe verschillen in de resultaten.  

 

Rapportage over het jaar 2008 

Ondanks dat in 2007 overschrijdingen van de grenswaarden zijn geconstateerd hoeft 

de gemeente de luchtkwaliteit over 2008 niet zelf te rapporteren. Want ook in 2009 

zal de rapportage van de luchtkwaliteit in Nederland voor het jaar 2008 gemaakt wor-

den op basis van de Rapportagetool. De gemeente is wel verplicht om medewerking te 

verlenen aan de invulling van de Rapportagetool. Deze medewerking is door de ge-

meente uitbesteed aan DCMR milieudienst Rijnmond.  

 

Uiteraard kan en mag de gemeente wel een eigen rapportage maken waarbij dan even-

eens geldt dat het ministerie van VROM er de voorkeur aan geeft zoveel mogelijk ge-

bruik te maken van de resultaten van de Rapportagetool. Vanaf juli 2009 zal ook in 

het CAR-II-model explicieter rekening gehouden worden met de verkeersbijdragen van 

de autosnelwegen. Hierdoor zullen de resultaten van de RVMK en van de Rapportage-

tool in 2008 beter met elkaar overeenkomen dan voor het jaar 2007. 
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