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1.Inleiding 
In het kader van de goede ruimtelijke onderbouwing (GRO) van een bestemmingsplan is een 
toets aan de Wet luchtkwaliteit noodzakelijk. Voor het bestemmingsplan Nieuw Terbregge is 
een aanvulling gemaakt op een eerder luchtkwaliteitsonderzoek [4]. De resultaten hiervan zijn 
in deze notitie beschreven.  
 
2. Plangebied en Programma 
 In Figuur 1 wordt inzicht gegeven in de ligging van het plangebied en de omgeving. 
 
 Figuur 1: overzichtskaart van het plangebied Nieuw Terbregge (kader) en omgeving 
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Programma 
De nieuwe of te wijzigen bestemmingen die dit plan mogelijk maakt zijn beperkt van aard en 
omvang gelet op de bestaande situatie. 
In het kort komt het programma op het volgende neer: 

• ongeveer 60 woningen; 
• naast de sportvelden geldt voor de bestemming 'groen' dat het omgezet mag worden 

naar maximaal 1000 m2 bvo maatschappelijke voorzieningen. 
• herschikking van recreatieve voorzieningen.  

In het bestemmingsplan is een gedetailleerde omschrijving per locatie opgenomen. 
 
3. Wet- en regelgeving en aanpak onderzoek 
De Wet Luchtkwaliteit [1] maakt hernieuwbouw en een beperkte omvang van een ruimtelijk 
programma mogelijk zonder onderzoek en zonder toetsing aan grenswaarden 
(luchtkwaliteitseisen). Dit geldt voor de zogenaamde niet in betekenende mate (NIBM) 
projecten [2]. Thans is de  3% regeling van kracht. Dit houdt in dat er sprake is van een NIBM 
project als de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) ten 
gevolge van het plan met maximaal 1,2 μg/m3 toenemen ten opzichte van de autonome 
ontwikkeling. NIBM projecten voldoen aan de Wet luchtkwaliteit en kunnen worden 
gerealiseerd zonder toets aan de grenswaarden uit de Wet Luchtkwaliteit. 
Aan de hand van de anti-cumulatieregeling wordt beoordeeld of het project afzonderlijk kan 
worden bekeken of dat ook andere ontwikkelingen binnen een straal van 1.000 m dienen te 
worden meegenomen bij de bepaling of het project NIBM is. Hierbij is het van belang om te 
bepalen of de ontwikkellocaties gebruik maken van dezelfde ontsluitingsweg. Bij deze analyse 
wordt een ontsluitingsweg gedefinieerd als een weg waar minimaal 50 procent van het 
verkeer vanuit de nieuwe ontwikkeling overheen gaat. Indien plannen gebruik maken van 
dezelfde ontsluitingsweg dienen ze te worden gecumuleerd.  
In de Regeling NIBM [3] zijn categorieën van gevallen aangewezen die worden aangemerkt 
als NIBM projecten. Voor pure woningbouw betekent dit dat bij een eenzijdige 
verkeersontsluiting niet meer dan 1.500 nieuwe woningen mogen worden gebouwd onder het 
NIBM regime en bij een tweezijdige ontsluiting 3.000 woningen (bijlage 3B, voorschrift 3B2 
van [3]). Voor alleen kantoren geldt een 3% criterium van maximaal 100.000 m2 BVO (bruto 
vloeroppervlakte) bij een eenzijdige verkeersontsluiting en maximaal 200.000 m2 BVO bij een 
tweezijdige ontsluiting. Voor plannen die niet bestaan uit louter kantoren en/of woningen, de 
zgn. gemengde programma’s met bijv. winkels en bedrijven, biedt de wet  (art. 5.16 Wm, 
eerste lid, onder c) de mogelijkheid om het aannemelijk te maken dat die plannen in niet-
betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit.  
Van deze mogelijkheid wordt in deze analyse gebruik gemaakt. Vervolgens wordt 
geconcludeerd of het plan wel of niet NIBM is. 
 
Op 16 januari 2009 is het Besluit Gevoelige Bestemmingen in werking getreden. Met deze 
AmvB wordt de vestiging van ‘gevoelige bestemmingen’ - zoals een school - in de nabijheid 
van provinciale en rijkswegen beperkt.  
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Het gemeentelijke beleid staat niet toe dat er nieuwe woningen worden gebouwd binnen de 
contouren van de grenswaarden.  
 
5. Analyse 
In 2007 is een kwantitatief luchtkwaliteitsonderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan 
uitgevoerd in opdracht van dS+V [4]. De ontwikkellocaties van nu verschillen niet met die uit 
2007.  
Het luchtonderzoek uit 2007 leidt tot de conclusie dat de planbijdrage op de onderzochte 
wegen maximaal 0,1 μg/m3 (0,25 %) was op de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide 
(NO2) en/of fijn stof (PM10). Het plan voldeed daarmee ruim aan de, destijds, tijdelijke 1% 
grens van het Besluit NIBM en daarmee aan de Wet Luchtkwaliteit. 
Het plan is sinds het vorige onderzoek niet veranderd. Daarom wordt verwacht wordt dat het 
plan, na toepassing van de anti-cumulatie regel, niet meer bijdraagt dan 3%. Deze 
verwachting wordt hieronder verder onderbouwd (aannemelijk gemaakt). 
 
De ontsluitingsweg van de ontwikkellocaties van dit plan die ook door ander projecten (i.c. het 
bestemmingsplan Ommoord Buiten De Ring) als ontsluitingsweg kan worden gebruikt is de 
Terbregseweg. De planbijdrage op deze weg van het onderhavige bestemmingsplan is echter 
0% [1]. Hiermee voldoet dit plan aan de anti-cumulatieregel van 3%. Het plan is daarmee een 
NIBM plan. 
  
In het plan komen geen ontwikkelingen voor die onder het Besluit Gevoelige Bestemmingen 
vallen. 
 
De nieuwe ontwikkelingen komen niet binnen de contouren van de grenswaarden1 te liggen. 
 
4. Conclusie 
In deze analyse is aannemelijk gemaakt dat dit bestemmingsplan een niet in betekenende 
mate bijdrage geeft aan de luchtkwaliteit. Daarnaast wordt voldaan aan het Besluit gevoelige 
bestemmingen. Dit plan voldoet daarmee aan de Wet luchtkwaliteit.  
Ook is het plan in overeenstemming met het Rotterdamse beleid.  
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1 Bron: Saneringstool 3.1 van VROM/V&W. Op 10 meter van de autosnelweg A20 en de 
locale wegen wordt vanaf 2011 aan de grenswaarden voor fijn stof PM10 en stikstofdioxide 
voldaan.  
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