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Notitie NIBM voor de herontwikkeling van het voormalige Univéterrein te Zwolle

Op 15 november 2007 is de regelgeving rond luchtkwaliteit drastisch aangepast. Als gevolg hiervan is het voor diverse projecten niet meer nodig een volledig luchtonderzoek uit te voeren. In
deze notitie gaan wij in op de gewijzigde wetgeving in het algemeen en voor het bovenstaande
plan in bijzonder.
Wettelijk kader luchtkwaliteit na 15 november 2007
Op 15 november 2007 is de wet- en regelgeving in werking getreden die samen bekend staan
onder de naam Wet luchtkwaliteit. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 is, incl. alle daaronder vallende
ministeriële regelingen, ingetrokken. De Wet luchtkwaliteit bestaat uit de volgende wet, AMvB en
ministeriële regelingen:
• Wet tot wijziging Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen);
• Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Besluit NIBM);
• Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Regeling NIBM);
• Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007;
• Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.
• Besluit gevoelige bestemmingen;
• Besluit derogatie;
• Besluit maatregelen richtwaarden.
Met de Wet tot wijziging Wet milieubeheer wordt in de Wet milieubeheer in hoofdstuk 5 een
nieuwe titel 5.2 ‘luchtkwaliteitseisen’ opgenomen. Deze regelgeving is van toepassing op de buitenlucht en is niet van toepassing op een arbeidsplaats.
Besluit gevoelige bestemmingen
Op 16 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen in werking getreden. Met deze AMvB
wordt de vestiging van zogeheten ‘gevoelige bestemmingen’ - zoals een school - in de nabijheid
van provinciale en rijkswegen beperkt. Dit heeft consequenties voor de ruimtelijke ordening. Het
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) is gebaseerd op artikel 5.16a van de Wet
milieubeheer, dat via een amendement van de Tweede Kamer in de Wm is opgenomen.
Het besluit is er op gericht om mensen met een verhoogde gevoeligheid, met name kinderen,
ouderen en zieken, voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) bescherming te bieden. Om deze
reden moet in een zone van 300 m van rijkswegen en 50 meter langs provinciale wegen (gemeten vanaf de rand van de weg) onderzocht worden of de grenswaarden voor PM10 of NO2 (dreigen te) worden overschreden. Bij (dreigende) overschrijding mag ter plekke geen gevoelige bestemming worden gevestigd, ongeacht of het gaat om nieuwbouw of functiewijziging van een
bestaand gebouw. Een bestaande gevoelige bestemming mag eenmalig uitbreiden, mits het
maximaal aantal personen dat rechtens ter plaatse mag verblijven niet meer dan 10% toeneemt.
Als ruim aan de normen wordt voldaan, dan mag binnen de genoemde zones wel gebouwd worden. Voorwaarde is dan wel dat de locatiekeuze goed wordt gemotiveerd.
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Tot gevoelige bestemmingen horen:
• scholen (voor onderwijs aan minderjarigen);
• kinderopvang;
• bejaarden-, verzorgings- en verpleegtehuizen.
Ziekenhuizen, woningen en sportaccommodaties worden dus niet als gevoelige bestemming
gezien.
Wanneer kan een project doorgaan
Op basis van de ‘Wet luchtkwaliteit’ kunnen ruimtelijk-economische initiatieven worden uitgevoerd als aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• grenswaarden niet worden overschreden, of;
• de luchtkwaliteit per saldo verbetert of tenminste gelijk blijft, of;
• het initiatief niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit, of;
• het initiatief is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Niet in betekenende mate
Het Besluit NIBM en de Regeling NIBM geven aan wanneer een initiatief in betekenende mate
bijdraagt. Projecten die minder bijdragen dan 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde
concentratie van zwevende deeltjes (PM10) en stikstofdioxide (NO2), worden geacht niet in betekenende mate bij te dragen. Voor dergelijke projecten hoeft geen luchtkwaliteitsonderzoek te
worden uitgevoerd. Ook is toetsing aan de normen van titel 5.2 Wm niet nodig.
In de Regeling NIBM is voor diverse categorieën aangegeven bij welke omvang van een initiatief
de 3%-grens bereikt is.
Plan herontwikkeling van het voormalige Univéterrein te Zwolle (Irishof)
Het onderhavige plan houdt in dat het voormalige Univéterrein tot woonlocatie wordt herontwikkeld.. Als gevolg van deze wijziging dient het effect van het plan op de luchtkwaliteit in kaart gebracht te worden. In de onderstaande figuur is de ligging van het plangebied met rood aangegeven.
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In totaal worden 28 woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn als volgt onderverdeeld.
Objectsoort

Plaats

Aantal

Rijwoningen

Rieteweg

9

Rijwoningen

Veemarkt

6

Hofwoningen

Binnengebied Rieteweg

5

Stadsvilla’s

Emmastraat

8

Totaal

28

Beoordeling projectplan luchtkwaliteit
Besluit gevoelige bestemmingen
In het plan worden 28 woningen gerealiseerd. Woningen vallen niet onder de definitie “gevoelige
bestemming” op grond van het Besluit gevoelige bestemmingen. Daarnaast liggen de woningen
niet binnen een afstand van 300 meter tot een rijksweg of 50 meter tot een provinciale weg. Derhalve is een nader detailonderzoek naar de luchtkwaliteit ter plaatste van de woningen niet noodzakelijk.
NIBM
In de Regeling NIBM is voor diverse categorieën aangegeven bij welke omvang van een initiatief
de 3%-grens bereikt is. Voor de categorie woningbouw is de omvang tot waar geen toetsing nodig is, gesteld op 1.500 woningen (Regeling NIBM bijlage 3B). Aangezien het woningbouwproject
28 wooneenheden omvat, is het plan per definitie NIBM en hoeft geen verdere toetsing plaats te
vinden. Een nader detailonderzoek naar de luchtkwaliteit als gevolg van het plan is derhalve niet
noodzakelijk.

