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Memo 
 
Datum  : 14 juni 2016 
Onderwerp : Bramhaar in Diepenveen 
 

 
 
Inleiding 
In deze notitie worden de milieuaspecten geluids- en luchtkwaliteit behandeld over de ruimtelijke 
plannen om  16 grondgebonden woningen te bouwen op de locatie Bramhaar in Diepenveen. 
 
 
Geluidskwaliteit 
In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat alle wegen een geluidszone hebben. Dit is de 
zone langs een weg waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Uitzondering hierop 
zijn de wegen: 
- die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
- waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/h. 
De breedte van de zone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk dan 
wel buitenstedelijk gebied. 
 
Nieuwe situaties 
Volgens de Wet geluidhinder dient bij de realisatie van een nieuwe weg en/of nieuwe geluidsgevoelige 
bestemmingen binnen de geluidszones van de wegen, onderzoek plaats te vinden naar de 
geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemmingen. Hierbij geldt een voorkeursgrenswaarde voor 
de geluidsbelasting van 48 dB.  
 
Buiten de 48 dB-contour zijn nieuwe woningen zonder meer te realiseren. Indien binnen de 48 dB-
contour woningen dienen te worden gerealiseerd dient eerst te worden aangetoond dat de 
geluidsbelasting van de nieuwe woningen de waarde van 48 dB niet overschrijdt. Voor de buurtstraten 
met 30 km/u geldt formeel dat deze geen zone hebben en dat binnen de 48 dB-contour woningen 
geprojecteerd kunnen worden. 
 
Wanneer langs de zoneplichtige wegen hogere geluidsniveaus voorkomen dan de 
voorkeursgrenswaarde, dient onderzoek te worden uitgevoerd naar maatregelen om te hoge 
geluidsniveaus te reduceren. Als het toepassen van deze geluidsreducerende maatregelen niet 
doeltreffend is, of overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
landschappelijke of financiële aard, kan uiteindelijk door het college van B & W een hogere 
grenswaarde worden vastgesteld. 
Binnen de bebouwde kom is ontheffing mogelijk wanneer de woningen: 

 in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen, of 

 door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afscherming gaan 
vervullen voor andere woningen (het aantal afgeschermde woningen moet gelijk of groter zijn 
dan het aantal afschermende woningen), of 

 ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid, of 

 door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of 

 ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing. 
 
Uit het onderzoek moet blijken met welke geluidsbeperkende maatregelen de voorkeursgrenswaarde 
bereikt kan worden. Ook moet worden beargumenteerd waarom deze maatregelen niet kunnen 
worden toegepast. 
Tenslotte stelt het Bouwbesluit in het geval van een hogere grenswaarde ook eisen met betrekking tot 
het geluidsniveau in de geluidsgevoelige vertrekken van woningen. De grenswaarde voor het 
binnenniveau van de woningen bedraagt hierbij in de meeste gevallen 33 dB. 
 
Wegverkeergeluid 
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De van belang zijnde wegen betreffen de Oranjelaan, de Wechelerweg en de Gewestlaan. Deze wegen 
zijn gelegen in een zogeheten ’30 km/u-zone’. De wegen hebben een rijsnelheid van 30 km/u en zijn 
hiermee niet zoneplichtig en onderzoeksplichtig in de zin van de Wet geluidhinder.  
Om de hoogte van de geluidsbelasting te bepalen die de nieuw te projecteren woningen ten gevolge van 
het verkeer op de omliggende wegen zullen ondervinden is het rekenprogramma ‘iCinity’ (versie 1.2.6) 
gehanteerd. Hierin staan voor het prognosejaar 2030 de geluidsbelastingen ten gevolge van de wegen 
in de gemeente Deventer gegeven. 
 
Uit de gegevens van het rekenprogramma iCinity kan worden opgemaakt dat de nieuw te projecteren 
woningen een geluidsbelasting zullen ondervinden die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde voor 
nieuw te bouwen woningen van 48 dB. Het geluid vanwege de omliggende wegen vormt geen 
belemmering voor de inpasbaarheid van het plan. 
 
 
Luchtkwaliteit 
Op 15 november 2007 is titel 5.2: luchtkwaliteitseisen van de gewijzigde Wet milieubeheer (de ‘Wet 
luchtkwaliteit’) in werking getreden (Stb. 2007, 414). De regelgeving is uitgewerkt in de onderliggende 
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en ministeriele regelingen.  
 
Op landelijk niveau kunnen fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) knelpunten opleveren. De 
concentraties van de overige stoffen die op grond van de ‘Wet luchtkwaliteit’ getoetst dienen te 
worden voldoen aan de grenswaarden, zie Preliminary assessment of air quality, RIVM nr. 756021005 
voor lood (Pb) en zwaveldioxide (SO2) en nr. 756021007 voor koolmonoxide (CO) en benzeen. Om 
deze reden zijn deze stoffen verder buiten beschouwing gelaten.  
Voor de stoffen NO2 en PM10 zijn in de Wet luchtkwaliteit grenswaarden gesteld voor de 
jaargemiddeldeconcentratie van 40 µg/m

3 
. Voor PM2,5 geldt een norm van 25 µg/m

3 
 voor de 

jaargemiddeldeconcentratie. Daarnaast geldt een grenswaarde van de uurgemiddelde concentratie 
voor NO2 van 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 grenswaarde voor het uurgemiddelde van NO2 wordt in Nederland alléén langs zeer drukke 
verkeerswegen meerdere malen overschreden. Het komt in Nederland niet voor dat deze 
grenswaarde vaker dan 18 keer per jaar wordt overschreden.  
 
Bij invoering van de ‘Wet luchtkwaliteit’ is het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) 
geïntroduceerd. Wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan verslechtering van de 
luchtkwaliteit is toetsing aan de grenswaarden niet meer nodig. De voorgenomen ontwikkeling is dan 
inpasbaar op basis van artikel 5.16 lid 1c van de Wet milieubeheer. Het begrip ‘niet in betekenende 
mate’ is gedefinieerd als 3 % van de jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 en NO2. Dit komt neer 
op een maximale bijdrage van 1,2 µg/m

3
 voor beide stoffen. Dit betekent dat wanneer aangetoond kan 

worden dat de voorgenomen ontwikkeling niet meer dan 1,2 µg/m
3
 bijdraagt aan de jaargemiddelde 

concentratie van beide stoffen, het project niet getoetst hoeft te worden aan de grenswaarden en 
inpasbaar is vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit. 
 
Luchtkwaliteit langs wegen 
Om de luchtkwaliteit ter plaatse te bepalen wordt in eerste instantie aansluiting gezocht bij de 
monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl) van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma voor 
verbetering van de Luchtkwaliteit). De meest recente gegevens (Monitoring NSL 2015) zijn gehanteerd. 
De gepresenteerde concentraties zijn voor het monitoringsjaar 2015. De monitoringsgegevens voor het 
jaar 2016 zijn nog niet beschikbaar.  
In de Monitoringstool zijn voor de gemeente Deventer rekenpunten opgenomen langs de 
hoofdinfrastructuur. Omdat in de Monitoringstool geen rekenpunten voor de dorpen Diepenveen, 
Schalkhaar, Bathmen en Lettele zijn opgenomen is het meest dichtst bijliggende rekenpunt in de kom 
van Deventer beschouwd. Dit is het rekenpunt 79778, gepositioneerd aan de Laan van Borgele in 
Deventer. In de bijlage zijn de gegevens van dit rekenpunt opgenomen. 
Uit de gegevens voor rekenpunt 79778 blijkt dat de concentratie voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide 
(NO2) ter plaatse 19 tot 21 µg/m

3
 bedraagt. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarde 
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van 40 µg/m
3
. Het aantal overschrijdingsdagen voor PM10 bedraagt 9 dagen. De concentratie voor fijn 

stof (PM2,5) bedraagt 13 µg/m
3
. Ook hier wordt ruimschoots voldaan aan de norm, die 25 µg/m

3
 

bedraagt. 
Voor de prognosejaren 2020 zijn eveneens de concentraties beschouwd. Te zien is dat de 
concentraties van voornoemde stoffen verder zullen afnemen. 
 
Toets NIBM 
Voor de ontwikkeling van de 16 nieuw te projecteren woningen heeft een afweging plaatsgevonden of 
deze ontwikkeling al dan niet in betekenende mate (‘NIBM’) bijdraagt aan de luchtkwaliteit ter plaatse. 
 
Bij besluitvorming over luchtkwaliteit is een plan reeds inpasbaar als de verslechtering van de 
luchtkwaliteit ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) is. Van bepaalde projecten is vastgesteld dat deze 
'niet in betekenende mate' bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Een project draagt 'niet in betekende mate' bij 
aan de luchtverontreiniging als de ‘3% grens’ niet wordt overschreden. De 3% grens is gedefinieerd 
als 3% van de grenswaarde van 40 µg/m

3
 voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of 

stikstofdioxide (NO2) en bedraagt 1,2 µg/m
3
.  

Uit de NIBM-tool (www.infomil.nl) blijkt dat de grens voor 'niet in betekende mate' al kan liggen bij een 
toename van het verkeer met ca. 500 motorvoertuigen per etmaal (uitgaande van 10% zwaar 
verkeer).  
 

Voor onderhavige ontwikkeling is de volgende verkeersgenererende werking bepaald: een aantal van 

96 motorvoertuigen per etmaal op basis van 16 grondgebonden woningen met een ritproductie van 6 

autoritten per woning per etmaal. Op grond van de analyse met de NIBM-tool kan worden 

geconcludeerd dat de ontwikkeling niet in betekenende mate zal bijdragen. In de bijlage zijn de 

resultaten van de berekening met de NIBM-tool opgenomen. 

De stof PM2,5 is niet opgenomen in deze NIBM-tool. Hierdoor kan niet rechtstreeks worden 
aangegeven of en in hoeverre onderhavige ontwikkeling bezwaren ontmoet vanwege de stof PM2,5. 
Omdat met de ontwikkeling aan de grenswaarde voor PM10 niet wordt overschreden kan op basis van 
elders in Deventer uitgevoerd onderzoek aannemelijk worden gemaakt dat in dat geval voor de stof 
PM2,5 de grenswaarde eveneens niet wordt overschreden.  
 
 

Samenvatting en Conclusies 

Geluidskwaliteit 

Uit geluidsberekeningen blijkt dat de nieuw te projecteren woningen een geluidsbelasting zullen 

ondervinden die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde voor nieuw te bouwen woningen van 48 dB. Het 

geluid vanwege de omliggende wegen vormt geen belemmering voor de inpasbaarheid van het plan.  

Luchtkwaliteit 
Uit de monitoringstool van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma voor verbetering van de 
Luchtkwaliteit) blijkt dat de concentratie voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) ter plaatse 19 tot 
21 µg/m

3
 te bedragen. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 40 µg/m

3
. 

Voor de ontwikkeling van de 16 nieuw te projecteren woningen heeft een afweging plaatsgevonden of 

deze ontwikkeling al dan niet in betekenende mate (‘NIBM’) bijdraagt aan de luchtkwaliteit ter plaatse. 

Op grond van de analyse met de NIBM-tool kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling niet in 

betekenende mate zal bijdragen.  

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de inpasbaarheid van het plan.
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Bijlage: gegevens luchtkwaliteit Monitoringstool 
 
Monitoringsjaar 2015: 

 
 
 
Prognosejaar 2020: 

 
 
Prognosejaar 2030: 
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Bijlage: NIBM-tool 

          

  
Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg 

van een plan op de luchtkwaliteit 
  

          

  Extra verkeer als gevolg van het plan     

    
Extra voertuigbewegingen 

(weekdaggemiddelde) 
96   

    Aandeel vrachtverkeer 10,0%   

  
Maximale bijdrage extra 
verkeer 

NO2 in μg/m
3
 0,22   

    PM10 in μg/m
3
 0,03   

  Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m
3
 1,2   

  Conclusie   

  De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;   

  geen nader onderzoek nodig   

          



 

Bramhaar Diepenveen, geluids- en luchtkwaliteit  
 

6 

Bijlage: geluid iCinity 

 
 

 

  

  
 


