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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 
In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar de effecten op de 
luchtkwaliteit als gevolg van de gebiedsontwikkeling als voorzien in de herziening van het 
bestemmingsplan Nieuw Terbregge [11]. In Figuur 1 wordt inzicht gegeven in de ligging van het 
plangebied en de omgeving. 
 
 Figuur 1: overzichtskaart van het plangebied Nieuw Terbregge en omgeving 

 
 
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. 
 
Dit onderzoek richt zich op de toetsing aan de grenswaarden van de jaargemiddelde concentraties 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 [1]. De concentraties van 
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de overige stoffen die ingevolge het Besluit luchtkwaliteit 2005 moeten worden getoetst, te weten 
zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen, lood en de daggemiddelde grenswaarde van 
stikstofdioxide (NO2), liggen in Rotterdam en omgeving ruim onder de grenswaarden [2]. Ook in de 
omgeving van Nieuw Terbregge liggen de concentraties van deze stoffen ruim onder de 
grenswaarden. Deze stoffen worden in dit onderzoek daarom verder buiten beschouwing gelaten.  

1.2 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is de luchtkwaliteit in het plangebied inzichtelijk te maken en de 
bijdrage van het plan aan de luchtkwaliteit in kaart te brengen. De effecten van het plan op de 
luchtkwaliteit worden getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. 

1.3 Aanpak 
Als onderzoeksgebied zijn de wegen in en rondom het plangebied genomen waar de 
planontwikkeling mogelijk een merkbare invloed heeft op de verkeersintensiteiten en de 
luchtkwaliteit.  
 
De luchtkwaliteit in de huidige situatie (2008) en in 2010 en 2018 wordt onderzocht en getoetst aan 
het Besluit luchtkwaliteit 2005. In 2010 wordt de grenswaarde voor de jaargemiddelde NO2 
concentratie van kracht. Het jaar 2018 is 10 jaar vanaf het moment dat het bestemmingsplan in 
werking treedt.  
 
Bij alle toekomstige jaren is rekening gehouden met de gevolgen van de geplande ontwikkeling op 
de verkeersintensiteiten. De luchtkwaliteit is zowel onderzocht bij alleen de autonome ontwikkeling 
(zonder realisatie van de plannen maar met overige toekomstige ontwikkelingen) als bij de 
autonome ontwikkeling inclusief de realisatie van de voorgenomen plannen.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit [3] 
dat sinds 27 november 2006 van kracht is.  

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de wetgeving en het beleid voor de luchtkwaliteit beschreven. In hoofdstuk 3 
staan de uitgangspunten van de luchtkwaliteitsberekeningen. In hoofdstuk 4 worden de uitkomsten 
van de berekeningen toegelicht en getoetst aan de normen voor de luchtkwaliteit. In hoofdstuk 5 
staan de conclusies van het onderzoek. In de bijlagen staan onder andere de invoergegevens, de 
gedetailleerde uitkomsten van de luchtkwaliteitsberekeningen en een aantal 
achtergronddocumenten. 
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2. Wetgeving en beleid 

2.1 Huidige wetgeving 
Op 5 augustus 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (BLK 2005) in werking getreden [1]. Het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 is als Algemene Maatregel van Bestuur een implementatie van de 
Europese dochterrichtlijn 1999/30/EG van de Raad van de Europese Unie in de Nederlandse 
wetgeving. Deze dochterrichtlijn vloeit voort uit de kaderrichtlijn 96/62/EG voor beoordeling en 
beheer van de luchtkwaliteit. 
 
De grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 staan in bijlage 1. De grenswaarden geven een 
niveau van de buitenluchtkwaliteit aan, waar (binnen een bepaalde termijn) aan moet worden 
voldaan. Dit is in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. 
Voor een aantal stoffen zijn in het Besluit luchtkwaliteit 2005 ook alarmdrempels opgenomen. De 
alarmdrempels (voor stikstofdioxide en zwaveldioxide) geven een niveau aan waarboven 
kortstondige blootstelling risico voor de gezondheid oplevert. Bij overschrijding van alarmdrempels 
moeten direct maatregelen worden genomen.  
 
De grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 gelden voor de buitenlucht voor het gehele 
grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie. Daarop wordt echter één uitzondering 
gemaakt: op de werkplek gelden de grenswaarden niet. Hier geldt de wetgeving op het gebied van 
de arbeidsbescherming. Bij de invoering en publicatie van deze grenswaarden voor de 
luchtkwaliteit is aangegeven dat de overheid als taak heeft de bestaande problemen op te lossen 
en bij het uitoefenen van haar bevoegdheden de luchtkwaliteit expliciet in afwegingen te betrekken.  
 
Voor de berekende PM10 waarden wordt de correctie door de bijdrage van natuurlijke bestanddelen 
toegepast, ook wel ‘zeezoutcorrectie’ genoemd. De Meetregeling luchtkwaliteit behorende bij het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 [14] geeft aan dat bij toepassing van de zeezoutcorrectie de 
jaargemiddelde PM10 concentratie in de omgeving van Rotterdam met 6 µg/m3 moet worden 
verlaagd. Het gemeten aantal dagen met een overschrijding van de 24-uurgemiddelde PM10 
grenswaarde in Rotterdam moet bij toepassing van de zeezoutcorrectie met 6 dagen worden 
verminderd.  
 
In het Besluit luchtkwaliteit 2005 is het begrip ‘saldering’ ingevoerd. In het kort geeft dit begrip de 
mogelijkheid om in een groter gebied of bij een groter aantal belaste bewoners verbetering van de 
luchtkwaliteit te bereiken als een kleiner gebied of bij een kleiner aantal bewoners hierdoor een 
verslechtering optreedt. Op 17 maart 2006 is de Regeling saldering luchtkwaliteit 2005 [4] in 
werking getreden. Daarin worden de regels voor saldering uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 
uitgewerkt.  
 
De grenswaarden voor PM10 en NO2 worden op dit ogenblik op veel plaatsen in Nederland 
overschreden. Voor NO2 concentraties gelden in de tussenliggende periode tot 2010 hogere 
waarden (plandrempels), zie tabel B1.2 in bijlage 1. 
Volgens artikel 7 lid 3 onder a van het Besluit Luchtkwaliteit 2005 kan een plan onder bepaalde 
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voorwaarden doorgang vinden als een grenswaarde wordt overschreden. Het artikel stelt dat een 
plan voldoet aan het besluit luchtkwaliteit 2005 als het plan zelf niet bijdraagt aan een toename van 
een overschrijding van een grenswaarde.  

2.2 Toekomstige wetgeving 
Op dit moment wordt nieuwe wetgeving opgesteld voor toetsing van luchtkwaliteit bij ruimtelijke 
plannen. De Tweede Kamer heeft op 24 oktober 2006 de Wet luchtkwaliteit aangenomen. De Wet 
moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer voordat deze van kracht wordt. In bijlage 7 
wordt ter informatie een beknopt overzicht gegeven van de nieuwe wetgeving voor zover deze nu 
bekend is. 

2.3 Beleid ter verbetering van de luchtkwaliteit 
De inspanningen op verschillende overheidsniveaus om de luchtkwaliteit te verbeteren worden de 
komende jaren geïntensiveerd, zowel op nationaal, op regionaal als op lokaal niveau. Op 1 
november 2005 heeft de Gemeente Rotterdam de ‘Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit’ 
gepresenteerd [5]. Op regionaal niveau heeft de DCMR, in opdracht van ROM-Rijnmond, in 
december 2005 het ‘Regionaal Actieprogramma Luchtkwaliteit Rijnmond’ [6] opgesteld. 
 
In beide plannen staan maatregelen die door de Gemeente Rotterdam en de Regio Rijnmond 
ingevoerd worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een aantal van de maatregelen staat samen 
met een aantal nationale maatregelen beschreven in bijlage 3. Sommige van deze maatregelen 
zijn reeds afgerond, andere zijn in uitvoering of zullen nog in 2007 in uitvoering gaan. 
Voorbereidingen worden getroffen voor voortzetting en uitbreiding van de lokale en regionale 
actieprogramma's. 
 
Op 14 september 2006 heeft de wethouder Haven, Economie en Milieu van de Gemeente 
Rotterdam een voortgangsrapportage [10] aan de raadscommissie Economie, Sociale Zaken, 
Haven, Milieu en Vervoer gestuurd. Deze voortgangsrapportage beschrijft de stand van zaken van 
de Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit in de zomer van 2006. 
 
Het effect van deze maatregelen is niet in de berekeningen meegenomen. Hierdoor geven de 
berekende concentraties een overschatting van de werkelijke concentraties. 
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3. Berekeningen luchtkwaliteit 

3.1 Algemeen 
De concentraties van NO2 en PM10 worden gevormd door de som van de achtergrondconcentratie 
en de bijdrage van het verkeer. De luchtkwaliteit is berekend met het CARII model [7]. Als een 
grenswaarde of plandrempel uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 wordt overschreden is dit in de 
tabellen vetgedrukt weergegeven. 
 
Het plan wordt getoetst aan: 
• de plandrempel (2008) en grenswaarde (2010 en later) voor de jaargemiddelde NO2 

concentratie; 
• de grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10 concentratie; 
• de grenswaarde voor het aantal overschrijdingen van de 24-uurgemiddelde PM10 grenswaarde.  
 
Dit onderzoek laat de uurgemiddelde alarmdrempel voor NO2 buiten beschouwing omdat deze 
waarde langs verkeerswegen in de omgeving van Rotterdam nooit wordt overschreden [2]. 
 
Voor de achtergrondconcentraties worden de door het RIVM vastgestelde waarden gebruikt, 
afkomstig uit de GCN-database (Generieke Concentraties Nederland) [7]. De door het RIVM 
voorspelde achtergrondconcentraties voor 2007, 2008, 2010, 2015, 2017 en 2020 staan in tabel 
3.1. Bij de waarden voor PM10 is in dit onderzoek rekening gehouden met de aftrek van natuurlijke 
bestanddelen, de ‘zeezoutcorrectie’. In de tabellen zijn de PM10 waarden weergegeven na 
toepassing van de ‘zeezoutcorrectie’. 
 
Alle berekeningen zijn uitgevoerd met de achtergrondconcentraties uit tabel 3.1.  
Bij de berekeningen is uitgegaan van gemiddelde meteorologische omstandigheden. Aangezien 
het plangebied zich uitstrekt over meer kilometervakken waarin de achtergrondconcentratie wordt 
berekend, wordt in tabel 3.1 de hoogste en de laagste waarde van de achtergrondconcentratie 
vermeld die zich in het gehele onderzoeksgebied voordoen.  
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Tabel 3.1: achtergrondconcentraties in onderzoeksgebied Nieuw Terbregge 
Jaar Jaargemiddelde 

NO2 concentratie 
(µg/m3)1)

Jaargemiddelde 
PM10 concentratie 

(µg/m3)1)

Aantal overschrijdingen 
PM10 dagnorm 

(dagen)2)

2007 31,8 - 34,1 24,4 - 25,4 28 - 30 

2008 30,9 - 31,2 23,5 - 24,5 23 - 26 

2010 29,2 - 31,5 21,6 - 22,6 17 - 20 

2015 25,8 - 28,1 20,2 - 21,1 13 - 15 

2017 24,6 - 26,9 19,8 - 20,7 12 - 14 

2020 22,8 - 25,0 19,2 - 20,1 10 - 12 

 
Over het algemeen is er een afnemende achtergrondconcentratie naar de toekomst. Dit wordt 
onder andere veroorzaakt door maatregelen bij de industrie en een uitstootreductie bij het 
autoverkeer. Tussen 1990 en 2000 is de uitstoot van NO2 in de regio Rijnmond met 20% gedaald 
en de concentratie met 10%. Ook voor PM10 is er in de loop der jaren een afname van de 
concentratie te zien.  

3.2 Uitgangspunten verkeer 
De verkeersgegevens voor de berekening van de luchtkwaliteit zijn aangeleverd door de afdeling 
Verkeer en Vervoer van de dS+V van de gemeente Rotterdam. De verkeersgegevens zijn bepaald 
met behulp de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK). In bijlage 2 staan de wegvakken 
beschreven waarvoor verkeersprognoses zijn aangeleverd en concentratieberekeningen zijn 
uitgevoerd. In bijlage 2 staan ook de voor de concentratieberekeningen gebruikte 
verkeersintensiteiten met een verdeling naar licht, middel en zwaar verkeer. 
 
Om inzicht te krijgen in het effect van Nieuw Terbregge op de luchtkwaliteit zijn de effecten op de 
verkeersintensiteiten onderzocht. De verkeersintensiteiten bij autonome ontwikkeling worden 
vergeleken met de situatie waarin autonome ontwikkeling én ontwikkeling van Nieuw Terbregge 
plaatsvindt. Dit wordt gedaan voor de jaren 2010 en 2018.  

3.3 Invloed snelweg A20 
De nieuwe bestemmingen van het plangebied vallen buiten de zone waar de jaargemiddelde NO2 
concentratie door het verkeer op de snelweg wordt overschreden. Dit is aangetoond met 
berekeningen voor 2 lokaties die het meest dichtbij op de A20 zullen worden gerealiseerd. 
Het betreft locaties met de volgende adressen: 

- Bergse Linker Rottekade 20 tot en met 25 (doorlopend genummerd). Hier worden 
maksimaal 8 woningen gebouwd. De perceelsgrens van deze locatie ligt op 165 meter van 
de A20. de huidige bebouwing van deze locatie ligt 167 meter van deze snelweg. 

- Terbregseweg 120. Hier wordt mogelijk een maatschappelijke opvang gevestigd. De 
perceelsgrens van deze locatie ligt op 72 meter van de A20. de huidige bebouwing van de 

                                                      
1) De grenswaarde voor de jaargemiddelde NO2 en PM10 concentratie is 40 µg/m3. In 2009 geldt voor de jaargemiddelde 

NO2  concentratie een plandrempel van 44 µg/m3. 
2) Het maximaal aantal overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde voor de PM10 is 35 dagen.  
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locatie ligt 91 meter van deze snelweg. 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het Pluim-Snelweg programma en opgenomen in bijlage 5. 
Dit betekent dat voldaan wordt aan het Rotterdamse beleid om niet extra bewoners bloot te stellen 
aan concentraties van NO2 en PM10 boven de grenswaarden. 
 

3.4 Uitgangspunten modellering 
Voor de berekening van de luchtkwaliteit is gebruik gemaakt van standaardrekenmethode 1 
(rekenmodel CAR II) zoals beschreven in het Meet- en rekenvoorschift luchtkwaliteit [3]. 
Rekenmethode 1 moet worden toegepast als sprake is van wegvakken in een bebouwde 
omgeving. Dit is het geval in dit onderzoeksgebied. 
 
Het model CARII is door TNO gemaakt om gemeenten is staat te stellen de luchtkwaliteit in de 
omgeving van stadsverkeer vast te stellen. Voor het berekenen van de bijdrage van het verkeer 
aan de concentraties NO2 en PM10 moeten een aantal gegevens van de te berekenen wegvakken 
worden ingevuld in het CARII model. Daarvoor moet het wegtype, snelheidstype van het verkeer 
en het aantal bomen langs de weg worden vastgesteld. In bijlage 3 staan de opties voor deze 
invoergegevens beschreven. Bij de berekeningen van de concentraties is uitgegaan van de 
uitgangspunten zoals die in bijlage 3 tabel B3.4 staan. 
 

3.5 Rekenafstanden 
Het CARII model berekent de concentraties op afstanden van de as van de weg. Volgens het 
Meet- en Rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit [3] en de bijbehorende handleiding [13] 
moeten de concentraties worden berekend op vaste afstanden van de wegrand. De afstand voor 
het berekenen van de NO2 concentraties is maximaal 5 meter uit de rand van de weg. Voor het 
berekenen van de PM10 concentraties is dat maximaal 10 meter uit de rand van de weg. Indien er 
bebouwing staat binnen de 10 of 5 meter van de wegrand worden de concentraties ter hoogte van 
de rooilijn berekend.  
 
In het geval een vluchtstrook aanwezig is, wordt vanaf de rand van de vluchtstrook gerekend. 
Brom- en fietspaden die geen deel uitmaken van een voor motorvoertuigen bestemde weg worden 
buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van de rand van de weg. Hetzelfde geldt voor 
parkeerstroken en parkeerhavens. Brom- en fietspaden die zich wel op een voor motorvoertuigen 
bestemde weg bevinden worden wel meegenomen bij het vaststellen van de rand van de weg.  
 
Door deze uitgangspunten moet voor iedere weg op een verschillend punt van de as van de weg 
de concentratie worden berekend en getoetst. Voor iedere weg is vastgesteld op hoeveel meter uit 
de as van de weg aan de grenswaarde moeten worden getoetst. Deze afstand wordt de 
rekenafstand genoemd. Het rekenpunt is daar waar de luchtkwaliteit wordt berekend. De wegas 
is de lijn in het midden van de weg. In tabel B3.5 van bijlage 3 worden de rekenafstanden 
weergegeven. 
 
Als het extra verkeer van de planontwikkeling bijdraagt aan een toename van concentraties boven 
een grenswaarde is dit effect het dichtst bij de weg het grootst. Het rekenpunt is de plek het dichtst 
bij de weg waar aan het Besluit luchtkwaliteit 2005 moet worden getoetst. Als op het rekenpunt 
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wordt voldaan, dan wordt verder van de weg af ook voldaan aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. Het 
rekenpunt is daarmee een goede maat om de bijdrage van het plan aan de luchtkwaliteit te toetsen 
aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. 
 
Het kan voorkomen dat de rekenafstand niet aan beide kanten van de weg hetzelfde is. In dat 
geval wordt bij de CARII berekeningen de luchtkwaliteit getoetst aan de rekenafstand het dichtst bij 
de as van de weg. Het CARII model maakt namelijk geen onderscheid tussen de beide kanten van 
de weg. 

3.6 Rekenresultaten 
Met het CARII model zijn de jaargemiddelde NO2 en PM10 concentraties en het aantal 
overschrijdingen van de dagnorm voor PM10 berekend. Voor 2018 zijn nog geen 
achtergrondconcentraties beschikbaar. Dit jaar is berekend met de achtergrondconcentraties voor 
2017. Hierdoor zijn de uitkomsten mogelijk iets hoger dan met achtergrondconcentraties voor 2018 
het geval zou zijn geweest. Met deze iets hogere uitkomsten zijn echter geen overschrijdingen van 
grenswaarden gevonden.  
De met het CARII model berekende concentraties staan in bijlage 4. In hoofdstuk 4 wordt nader 
ingegaan op de uitkomsten van de berekeningen.  
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4. Interpretatie van de resultaten 

De met het CARII model berekende concentraties staan in bijlage 4. In de onderstaande 
paragrafen wordt de luchtkwaliteit per concentratie per onderzocht jaartal beschreven.  

4.1 Jaargemiddelde NO2 concentraties 
 
2008 
In 2008 geldt voor de jaargemiddelde NO2 concentratie een plandrempel van 44 µg/m3. Deze 
plandrempel wordt overschreden langs de Terbregseweg. Het plan draagt niet bij aan deze 
overschrijdingen in de huidige situatie. Dit wordt weergegeven in tabel B4.1 van bijlage 4. 
 
2010 
Vanaf 2010 geldt voor de jaargemiddelde NO2 concentratie de grenswaarde van 40 µg/m3. In 2010 
wordt bij zowel de autonome ontwikkeling als bij planontwikkeling deze grenswaarde niet 
overschreden. Dit wordt weergegeven in tabel B4.2 van bijlage 4. 
 
2018 
In 2017 wordt de jaargemiddelde NO2 grenswaarde niet overschreden. Dit wordt weergegeven in 
tabel B4.3 van bijlage 4. 

4.2 Jaargemiddelde PM10 concentraties 
 
De jaargemiddelde PM10 concentratie blijft in alle jaren in het gehele onderzoeksgebied onder de 
grenswaarde. Het plan draagt in geen van de onderzochte jaren bij aan een toename van de 
jaargemiddelde PM10 concentratie boven de grenswaarde. Dit wordt voor alle wegen weergegeven 
in de tabellen van bijlage 4. 

4.3 Daggemiddelde PM10 concentraties 
 
2008 
In 2008 wordt de daggemiddelde grenswaarde langs geen van de wegen in het onderzoeksgebied 
met meer dan 35 dagen overschreden. Het plan draagt in 2008 niet bij aan een toename van de 
concentratie PM10 en het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde. Dit wordt 
weergegeven in tabel B4.1 van bijlage 4.  
 
2010 
In 2010 wordt de daggemiddelde grenswaarde langs geen van de wegen in het onderzoeksgebied 
met meer dan 35 dagen overschreden. Het plan draagt niet bij aan een toename van een 
overschrijding van de daggemiddelde PM10 grenswaarde met meer dan 35 dagen. Dit wordt 
weergegeven in tabel B4.2 van bijlage 4.  
 
2017 
In 2018 wordt de daggemiddelde grenswaarde langs geen van de wegen in het onderzoeksgebied 
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met meer dan 35 dagen overschreden. Het plan draagt niet bij aan een toename van een 
overschrijding van de daggemiddelde PM10 grenswaarde met meer dan 35 dagen. Dit wordt 
weergegeven in tabel B4.3 van bijlage 4.  

4.4 Blootstelling 
Door de geplande ontwikkelingen worden geen extra mensen blootgesteld aan luchtkwaliteit boven 
de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit 2005.  

4.5 Lokale en regionale maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit 
Bij de berekeningen wordt uitgegaan van prognoses op landelijk niveau voor de toekomstige 
achtergrondconcentraties en emissie factoren van het verkeer. De effecten van de maatregelen uit 
de regionale en lokale actieprogramma’s ter verbetering van de luchtkwaliteit zijn hierin niet 
verdisconteerd. De berekende concentraties zullen in werkelijkheid waarschijnlijk lager uitvallen 
door de uitvoering van de maatregelen uit de actieprogramma’s [5,6,9].  
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5. Conclusies 

In dit onderzoek zijn de mogelijke effecten op de luchtkwaliteit van het plan Nieuw Terbregge 
inzichtelijk gemaakt. Hieronder staan puntsgewijs de conclusies van het onderzoek. 
 
• Door de geplande ontwikkelingen worden geen extra mensen blootgesteld aan luchtkwaliteit 

boven de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit 2005.  
 
• In 2008 wordt langs de Terbregseweg de jaargemiddelde NO2 plandrempel uit het Besluit 

luchtkwaliteit 2005 overschreden. Het plan draagt niet bij aan deze overschrijding in dit jaar. 
Langs alle wegen in het onderzoeksgebied wordt in 2008 en de daarop volgende jaren voldaan 
aan de jaargemiddelde PM10 grenswaarde en de etmaalnorm voor PM10.  

 
• In 2010 wordt langs de Terbregseweg (wegvak nr.10) de jaargemiddelde NO2 grenswaarde 

overschreden. Als gevolg van de ontwikkeling van plan treedt er in 2010 geen toename op van 
een overschrijding van een van deze grenswaarden op een het rekenpunt.  

 
• In 2018 worden langs geen enkele weg in het onderzoeksgebied de grenswaarden voor fijn stof 

en NO2 overschreden.  
 
De ontwikkeling van Nieuw Terbregge draagt derhalve niet bij aan een toename van een 
overschrijding van een grenswaarde uit het Besluit luchtkwaliteit 2005. Het plan voldoet daarmee 
aan het Besluit luchtkwaliteit 2005.  
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Bijlage 1 Normen Besluit luchtkwaliteit 2005 

Tabel B1.1: normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 

Stof Concentratie 

μg/m3

Beschrijving 

Stikstofdioxide (NO2) 99,8 percentiel (1h)1 200 Grenswaarde 

Stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie 40 Grenswaarde 

Stikstofdioxide (NO2)  uurgemiddelde concentratie overschrijding max 3 uur 
achter elkaar in gebieden met een oppervlakte van ten minste 100 km2

400 Alarmdrempel 

Stikstofoxiden (NOx)  jaargemiddelde concentratie 30 Ecologische 
grenswaarde 2

Zwaveldioxide (SO2)   uurgemiddelde concentratie overschrijding max 3 uur 
achter elkaar in gebieden met een oppervlakte van ten minste 100 km2

500 Alarmdrempel 

Zwaveldioxide (SO2)   uurgemiddelde concentratie overschrijding max 24 
maal per jaar 

350 Grenswaarde 

Zwaveldioxide (SO2)   daggemiddelde concentratie overschrijding max 3 maal 
per jaar 

125 Grenswaarde 

Zwaveldioxide (SO2)   winter halfjaar gemiddelde concentratie  20 Ecologische 
grenswaarde 

Zwaveldioxide (SO2)   jaargemiddelde concentratie  20 Ecologische 
grenswaarde 

Fijn stof (PM10)  jaargemiddelde concentratie 40 Grenswaarde 

Fijn stof (PM10)  24-uurgemiddelde concentratie overschrijding max 35 keer 
per jaar 

50 Grenswaarde 

Koolmonoxide (CO)   8 uurgemiddelde concentratie 10.000 Grenswaarde 

Benzeen  jaargemiddelde concentratie (per 1-1-2010) 5  Grenswaarde 

Lood  jaargemiddelde concentratie 0,5 Grenswaarde 

 

                                                      
1 De  99,8 percentielwaarde is de uurgemiddelde concentratie die gedurende 99,8% van de jaarperiode juist niet wordt 

overschreden. Dit betekent dat bij een 99,8 percentielwaarde uit uurmetingen de waarde maximaal 0,2% van de 8760 uren 

per jaar (=17 uur per jaar) mag worden overschreden.  
2 Ecologische grenswaarden gelden in gebieden met een oppervlakte van ten minste 1000 km2 die gelegen zijn op een 

afstand van ten minste 20 km van agglomeraties of op een afstand van ten minste 5 km van andere gebieden met 

bebouwing, van inrichtingen of van autosnelwegen, behoudens voorzover de betrokken wettelijke regeling zich daartegen 

verzet. 
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Voor NO2 concentraties gelden in de periode van nu tot 2010 hogere waarden (plandrempels) dan 
de grenswaarden.  
 
Tabel B1.2: plandrempels NO2

Jaar Plandrempel 
jaargemiddelde NO2 
concentratie (μg/m3) 

2005 50 
2006 48 
2007 46 
2008 44 
2009 42 
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Bijlage 2 Verkeersprognoses 

De afdeling Verkeer en Vervoer van de dienst Stedenbouw+Volkshuisvesting (dS+V) van de 
gemeente Rotterdam heeft de verkeersgegevens aangeleverd die bij de concentratieberekeningen 
zijn gebruikt.  
 
In tabel B2.1 staan de wegvakken waarvoor de verkeersgegevens zijn aangeleverd. In tabellen 
B2.2 tot en met B2.6 staan de verkeersprognoses voor de jaren 2007, 2010 en 2017. De cijfers 
voor 2007 gelden ook voor 2008, de cijfers voor 2017 gelden ook voor 2018, 
Voor alle toekomstige jaartallen zijn de verkeersgegevens geleverd voor de situatie zonder 
ontwikkeling van het plan (autonome ontwikkeling) en met de ontwikkeling van het plan. 
 
De verkeersintensiteiten betreffen de etmaalintensiteiten op een gemiddelde weekdag. Dit zijn het 
gemiddelde aantal autobewegingen op één dag van maandag tot en met zondag. In alle tabellen is 
ook de samenstelling van de verkeersintensiteiten weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt 
tussen lichte (lv), middelzware (mv) en zware (zv) motorvoertuigen. 
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Tabel B2.1: Wegvakken voor concentratieberekeningen 
Nr. Wegvak tussen en  

1 Bergse Linker Rottekade Veilingweg Ph. Willemsbrug 

2 Bergse Linker Rottekade Ph. Willemsbrug Molenlaan/Terbregseweg 

3 Marie Overeijenderweg Veilingweg Kees Koornneefstraat 

4 Piet van de Polsingel Kees Koornneefstraat Dirk van Prooijesingel 

5 Meerum Terwogtlaan Dirk van Prooijesingel Voorwateringweg 

6 Dirk van Prooijesingel Meerum Terwogtlaan Piet van de Polsingel 

7 Dirk van Prooijesingel Piet van de Polsingel Nico van der Valkweg 

8 Dirk van der Kooijweg Nico van der Valkweg Terbregseweg 

9 Terbregseweg Voorwateringweg Pres. Rooseveltweg 

10 Terbregseweg Pres. Rooseveltweg Dirk van der Kooijweg 

11 Terbregseweg Dirk van der Kooijweg Bergse Linker Rottekade 
 
Figuur B2.1: Ligging van de wegvakken 

Luchtkwaliteit Projectcode  Datum  Pagina  

Herziening bestemmingsplan Nieuw Terbregge 2007-0008 (MR7004)  12 november 2007  18 van 32 

 
 
 



 0G   

Tabel B2.2: Verkeersintensiteiten in 2008 
% voertuigen Nr. Wegvak  Intensiteit  

(mtv/etm) lv mv zv 

1 Bergse L Rottekade 2.153 99,0 0,9 0,1

2 Bergse L Rottekade 1.555 99,2 0,4 0,4

3 M Overeijenderweg 2.392 98,2 1,7 0,2

4 P vd Polsingel 5.980 98,2 1,7 0,2

5 M Terwogtlaan 2.471 95,0 4,8 0,2

6 D v Prooijesingel 2.392 98,2 1,7 0,2

7 D v Prooijesingel 3.588 98,2 1,7 0,2

8 D vd Kooijweg 3.667 96,0 3,8 0,2

9 Terbregseweg 27.747 97,9 1,3 0,8

10 Terbregseweg 26.671 98,0 1,2 0,8

11 Terbregseweg 25.195 97,8 1,4 0,7

 
Tabel B2.3: Verkeersintensiteiten in 2010 bij autonome ontwikkeling 

% voertuigen Nr. Wegvak  Intensiteit  
(mtv/etm) lv mv zv 

1 Bergse L Rottekade 2.153 99,0 0,9 0,1

2 Bergse L Rottekade 1.555 99,2 0,4 0,4

3 M Overeijenderweg 2.464 98,2 1,6 0,2

4 P vd Polsingel 5.980 98,2 1,7 0,2

5 M Terwogtlaan 2.506 95,1 4,7 0,2

6 D v Prooijesingel 2.428 98,2 1,6 0,2

7 D v Prooijesingel 3.588 98,2 1,7 0,2

8 D vd Kooijweg 3.667 96,0 3,8 0,2

9 Terbregseweg 28.297 97,8 1,3 0,9

10 Terbregseweg 27.269 97,9 1,3 0,9

11 Terbregseweg 25.673 97,7 1,5 0,8

 
Tabel B2.4: Verkeersintensiteiten in 2010 bij autonome ontwikkeling inclusief planontwikkeling 

% voertuigen Nr. Wegvak  Intensiteit  
(mtv/etm) lv mv zv 

1 Bergse L Rottekade 2.201 99,0 0,9 0,1

2 Bergse L Rottekade 1.603 99,3 0,4 0,4

3 M Overeijenderweg 2.536 98,2 1,6 0,2

4 P vd Polsingel 6.076 98,2 1,6 0,2

5 M Terwogtlaan 2.554 95,2 4,6 0,2

6 D v Prooijesingel 2.476 98,2 1,6 0,2

7 D v Prooijesingel 3.636 98,2 1,7 0,2

8 D vd Kooijweg 3.714 96,1 3,7 0,2

9 Terbregseweg 28.357 97,8 1,3 0,9
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10 Terbregseweg 27.329 97,9 1,3 0,8

11 Terbregseweg 25.781 97,7 1,5 0,8

 
Tabel B2.5: Verkeersintensiteiten in 2018 bij autonome ontwikkeling 

% voertuigen Nr. Wegvak  Intensiteit  
(mtv/etm) lv mv zv 

1 Bergse L Rottekade 2.153 99,0 0,9 0,1

2 Bergse L Rottekade 1.555 99,2 0,4 0,4

3 M Overeijenderweg 2.631 98,3 1,5 0,2

4 P vd Polsingel 5.980 98,2 1,7 0,2

5 M Terwogtlaan 2.602 95,3 4,5 0,2

6 D v Prooijesingel 2.524 98,2 1,6 0,2

7 D v Prooijesingel 3.588 98,2 1,7 0,2

8 D vd Kooijweg 3.667 96,0 3,8 0,2

9 Terbregseweg 29.637 97,5 1,5 1,0

10 Terbregseweg 28.824 97,5 1,5 1,0

11 Terbregseweg 26.869 97,2 1,8 1,0

 
Tabel B2.6: Verkeersintensiteiten in 2018 bij autonome ontwikkeling inclusief planontwikkeling 

% voertuigen Nr. Wegvak  Intensiteit  
(mtv/etm) lv mv zv 

1 Bergse L Rottekade 2.201 99,0 0,9 0,1

2 Bergse L Rottekade 1.603 99,3 0,4 0,4

3 M Overeijenderweg 2.703 98,4 1,5 0,1

4 P vd Polsingel 6.076 98,2 1,6 0,2

5 M Terwogtlaan 2.650 95,4 4,5 0,2

6 D v Prooijesingel 2.571 98,3 1,6 0,2

7 D v Prooijesingel 3.636 98,2 1,7 0,2

8 D vd Kooijweg 3.714 96,1 3,7 0,2

9 Terbregseweg 29.697 97,5 1,5 1,0

10 Terbregseweg 28.883 97,5 1,5 1,0

11 Terbregseweg 26.977 97,3 1,8 1,0
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Bijlage 3 Invoervariabelen CAR II versie 6.1.1 

Tabel B3.1: Wegtypen [8] 
Wegtype Omschrijving 
1 Weg door open terrein met incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100 

meter 
2 basistype, alle wegen anders dan wegtype 1, 3a, 3b of 4 
3a Beide zijden van de weg bebouwing zodanig dat de afstand van de as van de weg tot 

de rand van de bebouwing aan beide zijden kleiner is dan driemaal de hoogte van de 
bebouwing, maar aan minimaal één zijde groter dan anderhalf maal de hoogte van de 
bebouwing 

3b Beide zijden van de weg bebouwing, bijzonder geval van wegtype 3a, waarbij de 
afstand van de as van de weg tot de rand van de bebouwing aan beide zijden kleiner 
is dan anderhalf maal de hoogte van de bebouwing (street canyon) 

4 Weg met aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van 
minder dan drie maal de hoogte van de bebouwing. 

 
Tabel B3.2: Snelheidstypen [8]  
Snelheidstype Omschrijving 
Snelweg 
algemeen (A) 

Typisch snelwegverkeer, een gemiddelde rijsnelheid van ongeveer 65 km/u. 
Gemiddeld circa 0,2 stops per afgelegde km. 

Buitenweg 
algemeen (B) 

Typisch buitenwegverkeer, een gemiddelde rijsnelheid van ongeveer 60 km/u. 
Gemiddeld circa 0,2 stops per afgelegde km. 

Stadsverkeer met 
minder congestie 
(E) 

Stadsverkeer met een relatief groter aandeel “free-flow” rijgedrag, een 
gemiddelde rijsnelheid van tussen de 30 en 45 km/u, gemiddeld circa 1,5 stop 
per afgelegde km.. 

Normaal 
stadsverkeer (C) 

Typisch stadsverkeer met een redelijke mate van congestie, een gemiddelde 
rijsnelheid van tussen de 15 en 30 km/u, gemiddeld circa 2 stops per afgelegde 
km. 

Stagnerend 
stadsverkeer (D)  

Stadsverkeer met een grote mate van congestie, een gemiddelde rijsnelheid 
van minder dan 15 km/u, gemiddeld circa 10 stops per afgelegde km. 

 
Tabel B3.3: Bomenfactor [8] 
Bomenfactor Omschrijving 
1,00 Hier en daar een boom of geen bomen. 

1,25 Eén of meer rijen bomen met een onderlinge afstand van minder dan 15 meter met 
openingen tussen de kronen. 

1,50 Eén of meer rijen bomen waarvan de kronen elkaar raken en minstens een derde 
van de straatbreedte overspannen. Hierbij moet u denken aan forse bomen zoals 
die voorkomen in oude lanen of langs singelgrachten. 
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Tabel B3.4: Stagnatiefactor [8]  
Omschrijving stagnatie 
Geen stagnatie 0% 
Stagnatie gedurende een klein deel van de ochtend- of avondspits (minder dan 1 uur) 7% 
Stagnatie gedurende een klein deel van de ochtend (minder dan 2x 1 uur) 15% 
Stagnatie gedurende een groot deel van de ochtend (bijna 2 uur) 15% 
Stagnatie gedurende de gehele ochtend (meer dan 2 uur) 20% 
Stagnatie gedurende een groot deel van de ochtend- en avondspits (bijna 2x 2 uur) 30% 
Stagnatie gedurende de gehele ochtend- en avondspits (meer dan 2x 2 uur) 40% 
 
In tabel B3.5 staan de invoergegevens van CAR II model zoals deze voor de berekeningen van de 
luchtkwaliteit in onderhavig onderzoek zijn gebruikt.  
 
Tabel B3.5: Invoergegevens voor het plangebied 

Rijksdriehoek 
coördinaten 

Nr. Wegvak  Weg 
type 

Snelheidstype Stagnatie Bomen 
factor 

X Y 

1 Bergse L Rottekade 4 stadsverk minder congestie 7% 1 93054 439882 

2 Bergse L Rottekade 4 stadsverk minder congestie 7% 1 94374 440652 

3 M Overeijenderweg 2 stadsverk minder congestie 7% 1 94070 440280 

4 P vd Polsingel 3a stadsverk minder congestie 7% 1 94835 440492 

5 M Terwogtlaan 3a stadsverk minder congestie 7% 1 94902 440387 

6 D v Prooijesingel 3a stadsverk minder congestie 7% 1 94987 440474 

7 D v Prooijesingel 3a stadsverk minder congestie 7% 1 95123 440720 

8 D vd Kooijweg 3a stadsverk minder congestie 7% 1 95338 440912 

9 Terbregseweg 2 normaal stadsverk 30% 1 95764 440658 

10 Terbregseweg 3a normaal stadsverk 30% 1 95577 440894 

11 Terbregseweg 2 normaal stadsverk 30% 1 95366 441088 
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In tabel B3.6 staat de afstand van de wegas tot de wegrand van de onderzochte wegen. Voor NO2 
en PM10 staat de afstand aangegeven waarop de concentraties zijn berekend en zijn getoetst aan 
het Besluit luchtkwaliteit 2005. Deze afstanden volgen uit het Meet- en rekenvoorschrift [3] zoals 
beschreven in de paragrafen 3.4. en 3.5. 
 
Tabel B3.6: Invoergegevens voor het plangebied 

Nr. Wegvak  Afstand wegas – 
wegrand in meters 

(x) 

Rekenafstand 
NO2 in meters 

(x + 5) 

Rekenafstand 
PM10 in meters 

(x + 10) 

1 Bergse L Rottekade 3 8 13 

2 Bergse L Rottekade 3 8 13 

3 M Overeijenderweg 2 7 12 

4 P vd Polsingel 2 7 8* 

5 M Terwogtlaan 3 8 13 

6 D v Prooijesingel 3 8 13 

7 D v Prooijesingel 3 8 13 

8 D vd Kooijweg 7 12 17 

9 Terbregseweg 5 10 15 

10 Terbregseweg 3 8 13 

11 Terbregseweg 3 8 13 

Rekenafstand: afstand tussen het rekenpunt en de wegas 

Rekenpunt:het punt waar de luchtkwaliteit wordt berekend 

Wegas: lijn in het midden van de weg 

* = afstand tot gevel 
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Bijlage 4 Resultaten CAR II versie 6.1.1 

In deze bijlage staan de met CAR II model berekende concentraties. Voor de jaren 2010 en 2018 
worden de concentraties weergegeven bij autonome ontwikkeling en bij autonome ontwikkeling 
inclusief planontwikkeling.  
 
De concentraties zijn berekend op de afstanden zoals deze in bijlage 5 staan weergegeven.  
 
Als de plandrempel in 2008 of een grenswaarde in 2010 of 2018 wordt overschreden is dit in de 
tabellen vetgedrukt weergegeven. In 2008 geldt voor de jaargemiddelde NO2 concentratie een 
plandrempel van 44 µg/m3. De grenswaarde voor de jaargemiddelde NO2 (vanaf 2010) en PM10 
concentratie bedraagt 40 µg/m3. De grenswaarde van de daggemiddelde concentratie PM10 (50 
µg/m3) mag maximaal 35 keer per jaar worden overschreden.  
 
Als een berekende overschrijding van een grenswaarde toeneemt als gevolg van de veranderende 
verkeersintensiteit is dit in rood weergegeven. 
 
Tabel B4.1: Luchtkwaliteit in 2008 
Nr. Wegvak Jaargemiddelde 

NO2 concentratie 
(µg/m3)1)

 

 
Jaargemiddelde 

PM10   

concentratie 
(µg/m3)1)

Aantal 
overschrijdingen 

PM10 dagnorm  
(dagen)2)

1 Bergse L Rottekade 

 
 
 

34,5  
 

24,8 27 

2 Bergse L Rottekade 32,9 24,1 25 

3 M Overeijenderweg 33 24,1 25 

4 P vd Polsingel 34,9 24,7 27 

5 M Terwogtlaan 33,4 24,2 25 

6 D v Prooijesingel 33,1 24,1 25 

7 D v Prooijesingel 33,4 24 24 

8 D vd Kooijweg 33,2 23,9 24 

9 Terbregseweg 42,1 25,7 31 

10 Terbregseweg 44,9 26,4 34 

11 Terbregseweg 41,7 25,6 31 

                                                      
1) In 2008 geldt voor de jaargemiddelde NO2 concentratie een plandrempel van 44 µg/m3 de grenswaarde voor de 

jaargemiddelde PM10 concentratie is 40 µg/m3. 
2) Het maximaal aantal overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde voor de PM10 is 35 dagen.  
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Tabel B4.2: Luchtkwaliteit tpv het rekenpunt in 2010 bij autonome ontwikkeling en bij autonome 
ontwikkeling inclusief planontwikkeling 

Jaargemiddelde 
NO2 concentratie  

(µg/m3)1)

Jaargemiddelde PM10   

concentratie (µg/m3)1)

Aantal overschrijdingen 
PM10 dagnorm  

(dagen)2)

Nr. Wegvak 

autonoom autonoom 
+ plan 

autonoom autonoom 
+ plan 

autonoom autonoom 
+ plan 

1 Bergse L Rottekade 32,7 32,8 22,9 22,9 21 21

2 Bergse L Rottekade 31,2 31,2 22,2 22,2 18 18

3 M Overeijenderweg 31,2 31,3 22,2 22,2 18 18

4 P vd Polsingel 33 33,1 22,8 22,8 20 20

5 M Terwogtlaan 31,6 31,6 22,3 22,3 19 19

6 D v Prooijesingel 31,4 31,4 22,2 22,2 18 18

7 D v Prooijesingel 31,5 31,5 22,1 22,1 18 18

8 D vd Kooijweg 31,3 31,3 22,1 22,1 18 18

9 Terbregseweg 40 40 23,7 23,7 24 24

10 Terbregseweg 43 42,9 24,4 24,4 26 26

11 Terbregseweg 39,8 39,8 23,6 23,6 23 23

 

 

                                                      
1) De grenswaarde voor de jaargemiddelde NO2 en PM10 concentratie is 40 µg/m3. 
2) Het maximaal aantal overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde voor de PM10 is 35 dagen.  
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Tabel B4.3: Luchtkwaliteit tpv het rekenpunt in 2018 bij autonome ontwikkeling en bij autonome 
ontwikkeling inclusief planontwikkeling 

Jaargemiddelde 
NO2 concentratie  

(µg/m3)1)

Jaargemiddelde PM10   

concentratie (µg/m3)1)

Aantal overschrijdingen 
PM10 dagnorm  

(dagen)2)

Nr. Wegvak 

autonoom autonoom 
+ plan 

autonoom autonoom 
+ plan 

autonoom autonoom 
+ plan 

1 Bergse L Rottekade 27,7 27,8 20,9 20,9 14 14

2 Bergse L Rottekade 26,2 26,2 20,4 20,4 13 13

3 M Overeijenderweg 26,3 26,3 20,4 20,4 13 13

4 P vd Polsingel 27,5 27,5 20,7 20,7 14 14

5 M Terwogtlaan 26,5 26,5 20,5 20,5 13 13

6 D v Prooijesingel 26,3 26,4 20,4 20,4 13 13

7 D v Prooijesingel 26,4 26,4 20,2 20,2 13 13

8 D vd Kooijweg 26,3 26,3 20,2 20,2 13 13

9 Terbregseweg 32,7 32,7 21,2 21,2 15 15

10 Terbregseweg 35,1 35,1 21,6 21,6 17 17

11 Terbregseweg 32,5 32,5 21,1 21,1 15 15
 
Voor 2018 zijn er nog geen achtergrondwaarden beschikbaar. De concentraties voor 2018 zijn 
bijgevolg berekend met de achtergrondwaarden van 2017 en hebben mogelijk iets te hoge 
waarden.   

                                                      
1) De grenswaarde voor de jaargemiddelde NO2 en PM10 concentratie is 40 µg/m3. 
2) Het maximaal aantal overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde voor de PM  is 35 dagen.  10

 

Luchtkwaliteit Projectcode  Datum  Pagina  

Herziening bestemmingsplan Nieuw Terbregge 2007-0008 (MR7004)  12 november 2007  26 van 32 

 
 
 



 0G   

Bijlage 5 Resultaten PluimSnelweg 1.2 

Voor twee nabij de snelweg A20 gelegen locaties zijn met behulp van PluimSnelweg de NO2 en 
PM10 concentraties uitgerekend op de dichtst bij de snelweg gelegen hoek van het perceel en op 
de dichtstst bij de snelweg gelegen hoek van de huidige bebouwing. 
Het betreft locaties met de volgende adressen: 

- Bergse Linker Rottekade 20 tot en met 25 (doorlopend genummerd). Hier worden 
maksimaal 8 woningen gebouwd. De perceelsgrens van deze locatie ligt op 165 meter van 
de A20. de huidige bebouwing van deze locatie ligt 167 meter van deze snelweg. 

- Terbregseweg 120. Hier wordt mogelijk een maatschappelijke opvang gevestigd. De 
perceelsgrens van deze locatie ligt op 72 meter van de A20. de huidige bebouwing van de 
locatie ligt 91 meter van deze snelweg. 

 
Figuur B.5.1 De met PluimSnelweg berekende locaties 

pluimlocaties(gebouw)

pluimlocaties

 
 
De concentraties zijn berekend met PluimSnelweg versie 1.2. 
De berekeningen zijn uitgevoerd met de emisieprognoses voor 2008, 2010 en 2018 en de 
verwachtte achtergrondwaarden voor de jaren 2008, 2010 en 2018. 
De vekeersprognoses zijn afkomstig van de afdeling verkeer en vervoer van dS+V. Voor de 
snelweg A20 zijn de verkeersprognoses met en zonder planontwikkeling gelijk. Dus er is voor de 
jaren 2010 en 2018 telkens maar 1 berekening uitgevoerd. 
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Op de uitkomsten van de PluimSnelweg-berekening zijn de zoutcorrectie en de 
dubbeltellingcorrectie toegepast. 
 
Als de plandrempel in 2008 of een grenswaarde in 2010 of 2018 wordt overschreden is dit in de 
tabellen vetgedrukt weergegeven. In 2008 geldt voor de jaargemiddelde NO2 concentratie een 
plandrempel van 44 µg/m3. De grenswaarde voor de jaargemiddelde NO2 (vanaf 2010) en PM10 
concentratie bedraagt 40 µg/m3. De grenswaarde van de daggemiddelde concentratie PM10 (50 
µg/m3) mag maximaal 35 keer per jaar worden overschreden.  
 
Tabel B5.1: Luchtkwaliteit NO2

Adres 2008 
Jaargemiddelde 
NO2 concentratie 

(µg/m3)1)

2010 
Jaargemiddelde 

 

 

 NO2 concentratie 
(µg/m3) 

2018 
Jaargemiddelde 
NO2 concentratie 

 (µg/m3) 
 

Bergse Linker Rottekade 20-25 perceel 34,2 32,4  28,0 

Bergse Linker Rottekade 20-25 pand 34,1 32,3  28,0 

 
 

 
Tabel B5.2: Luchtkwaliteit PM10

Terbregseweg 120 perceel 33,4 31,5 27,0 

32,8 30,9 26,5 Terbregseweg 120 pand 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Met Pluim-Snelweg kan geen etmaalgemiddelde fijn stof worden berekend. Voor het bepalen van 
het aantal dagen waarin de etmaalgemiddelde grenswaarde voor PM10 wordt overschreden is 
gebruik gemaakt van een statistische relatie die gebaseerd is op meetgegevens van het RIVM 
(Jonkers en Teeuwisse, 2006). Uit deze relatie blijkt dat bij een jaargemiddelde PM10 concentratie 
van 32,4 ug/m3 (incl. zeezoutaftrek van 6 dagen) of hoger de etmaalgemiddelde grenswaarde 
wordt overschreden (DHV, 7 september 2006, Luchtonderzoek Schieveen, A2350-05-001, MD-
MO20060972).  
Uit de tabel B5.2. blijkt dat de waarde voor de jaargemiddelde fijn stof concentraties de 32,4 ug/m3 
niet overschrijdt en dus wordt daarmee de etmaalnorm niet overschreden. 
 

                                                      
1) In 2008 geldt voor de jaargemiddelde NO2 concentratie een plandrempel van 44 µg/m3 de grenswaarde voor de 

jaargemiddelde PM10 concentratie is 40 µg/m3. 

Adres 2008 
Jaargemiddelde 

PM10   concentratie 
(µg/m3)1)

2010 
Jaargemiddelde 

PM10   concentratie 
(µg/m3)1)

2018 
Jaargemiddelde 

PM10   concentratie 
(µg/m3)1)

Bergse Linker Rottekade 20-25 perceel 25,1 23,1 20,9 

Bergse Linker Rottekade 20-25 pand 25,1 23,1 20,9 

Terbregseweg 120 perceel 24,3 22,3 20,3 

24,1 22,2 Terbregseweg 120 pand 20,2 
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Bijlage 6 Maatregelen luchtkwaliteit 

Om de luchtkwaliteit te verbeteren is voor de toekomst een groot aantal maatregelen voorzien. 
Hieronder wordt nader op deze maatregelen ingegaan.  
 
Luchtkwaliteit verbeterende maatregelen op (inter)nationaal niveau  
Tot 2015 nemen de NO2 en PM10 concentraties af door maatregelen bij verkeer en industrie in 
binnen- en buitenland. Over de te nemen maatregelen zijn afspraken gemaakt door de overheden. 
Voorbeelden van concrete maatregelen zijn: 
• stellen van emissie (Euro-) normen bij verkeer; 
• stimuleren van verschuivingen in de brandstofmix bij verkeer; 
• realiseren van maatregelen bij de industrie door toepassing van NeR (Nederlandse emissie 

Richtlijnen), BEES (Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties) en Besluit Verbranding 
Afvalstoffen. 

 
In het Nationaal Luchtkwaliteitsplan 2004 [9] wordt aangegeven welke maatregelen rijk, provincies 
en gemeenten treffen om zo veel mogelijk aan de grenswaarden voor NO2 en PM10 te voldoen 
binnen de gestelde termijn. Voorbeelden van acties uit het Nationaal Luchtkwaliteitsplan 2004 voor 
de sector verkeer zijn: 
• fiscale stimulering van roetfilters bij nieuwe dieselpersonenauto’s; 
• fiscale stimulering van vervroegde introductie van schone vrachtwagens en bussen; 
• bepleiten in EU voor een forse aanscherping van fijn stof norm voor vrachtwagens en bussen. 
 
Luchtkwaliteit verbeterende maatregelen op lokaal niveau 
Op 1 november 2005 heeft de Gemeente Rotterdam de Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit [5] 
gepresenteerd. Daarin staan nieuwe maatregelen die door de Gemeente Rotterdam ingevoerd 
gaan worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Op regionaal niveau heeft de DCMR, in opdracht 
van ROM-Rijnmond, een Regionaal actieprogramma Luchtkwaliteit Rijnmond [6] opgesteld. 
In beide documenten zijn maatregelen opgenomen die de luchtkwaliteit verbeteren en waarvan een 
groot aantal in 2006 zijn uitgevoerd en in 2007 worden voortgezet. Deze maatregelen zijn niet 
meegenomen in de berekening van de NO2- en PM10-concentraties en betreffen o.a.: 
• Grootschalige toepassing van stadsverwarming en restwarmte in nieuwbouw en bestaande 

bouw; 
• Vervanging en onderhoud van gemeentelijke voertuigen: 

o opstellen mobiliteits- en voertuigplan gericht op invoering schone voertuigtechnologie; 
o roet- en NOx-filters op 80 bussen van de RET; 
o roetfilters op 30 vuilniswagens van de Roteb; 
o roetfilters voor Roteb-veegmachines en kleinere dieselvoertuigen. 

• Opnemen van milieueisen in de concessie voor het vervoergebied van de RET; 
• Opnemen van milieueisen bij aanbesteding van werken; 
• Aanpak Ring van Rotterdam (invoeren snelheidsregulering); 
• Opstellen vervoerplannen voor Rotterdamse diensten; 
• Tegengaan gebruik diesellocomotieven, 
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• Aanpak van binnenstedelijke knelpunten: 
o versnellen uitvoering maatregelen uit Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer; 
o onderzoeken en implementeren aanvullende maatregelen, 
o invoeren milieuzonering. 

• Aanpak van scheepvaartemissies: 
o onderzoeken effecten en bepalen en implementeren maatregelen, 
o verbetering en uitbreiding walstroomvoorzieningen, 
o stimuleren toepassing emissiebeperkende maatregelen. 

• Communicatie: 
o Brede publiekscampagne voor meer bewustwording 
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Bijlage 7 Geldigheid onderzoek 

Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gangbare inzichten, 
richtlijnen en rekenmodellen, zoals van kracht op de datum van definitief maken van dit onderzoek.  
 
Wijzigingen in wet- en regelgeving, van kracht na de datum van definitief maken van dit onderzoek, 
zijn niet in onderhavige rapportage meegenomen. Indien het onderzoek op een later tijdstip ter 
toetsing aan het bevoegd gezag zal worden aangeboden verdient het aanbeveling, vlak voor de 
toetsing, na te gaan of de wet- en regelgeving en rekenmethoden nog van toepassing zijn.  
 
Verder wordt er op gewezen dat het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek is uitgevoerd met behulp 
van rekenmodellen. Er zijn geen metingen uitgevoerd.  
 
Het Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam acht zich niet aansprakelijk voor eventueel uit 
bovengenoemde afwijkingen voortvloeiende schade of gevolgen. 
 
Naarmate er langere tijd is verstreken na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid 
te worden betracht bij het gebruiken van dit rapport. 
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Bijlage 8 Wet Luchtkwaliteit 

De Tweede Kamer heeft op 24 oktober 2006 ingestemd met de ‘Wet luchtkwaliteit. Dit is een 
herziening van de Wet milieubeheer. Kern van het wetsvoorstel is het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van 
luchtkwaliteit worden opgelost. Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals 
bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur en het totaal van maatregelen die in een bepaald 
gebied worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Projecten die passen in het NSL 
hoeven niet meer individueel te worden getoetst aan de Europese normen (grenswaarden) voor 
luchtkwaliteit.  
 
Hiermee wordt de zogenaamde ‘flexibele koppeling’ geïntroduceerd. Deze koppeling komt tot 
uitdrukking in gebiedsgerichte programma's en in de term ‘in betekenende mate’. Alleen grote 
ruimtelijke projecten die in betekenende mate de luchtkwaliteit verslechteren, worden individueel 
getoetst aan de Europese normen. Het gaat hierbij om grote projecten die niet binnen het NSL 
vallen. De definitie van ‘ in betekende mate’ zal worden vastgelegd in een AMvB. Het Ministerie 
van VROM sluit aan bij de definities die buurlanden hiervoor gebruiken. Duitsland hanteert een 
grens van 3%; projecten die de concentratie NO2 of PM10 met meer dan 3% van de concentratie 
van de grenswaarde verhogen, dragen in betekenende mate bij aan de luchtvervuiling. Dit criterium 
is een ‘of-benadering’. Als een project voor één stof de 3%-grens overschrijdt, dan verslechtert het 
project ‘in betekenende mate’ de luchtkwaliteit. 
 
Omdat deze nieuwe wetgeving nog niet van kracht is, wordt in dit onderzoek het Besluit 
luchtkwaliteit 2005 met het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit als 
toetsingskader gebruikt. 
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