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Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht in het jaar 2011 en geeft een  

vooruitblik voor het jaar 2015. 
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Provinciale Rapportage Luchtkwaliteit 2012 
 

Samenvatting/Conclusie 

 

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is in 2009 het Nationaal Samenwerkings-

programma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Het NSL dient twee doelen: het beschermen van de 

volksgezondheid en het bieden van ruimte aan de uitvoering van ruimtelijke projecten. Die doelen 

worden bereikt door uitvoering van een maatregelpakket dat in het NSL is opgenomen. Voorop staat 

het tijdig halen van de grenswaarden van fijn stof (11 juni 2011) en stikstofdioxide (1 januari 2015) 

binnen de derogatietermijn. Enerzijds omdat daartoe een Europees rechterlijke verplichting geldt, 

anderzijds omdat een goede luchtkwaliteit van groot belang is voor de menselijke gezondheid. De 

provincie draagt bij aan het NSL door de uitvoering van het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit 

(PPL). 

 

Om te waarborgen dat de luchtkwaliteitsnormen met het NSL inderdaad worden gehaald, wordt het 

programma gedurende de looptijd van het NSL gemonitord (tot 2015) en indien nodig bijgestuurd. De 

provincie heeft twee rollen bij de monitoring van het NSL: 

1. Coördineren inhoudelijke en financiële verantwoording van het NSL voor de regio. 

2. Aanleveren gegevens van de provinciale wegen en de stand van zaken van de grote ruimtelijke 

projecten en luchtkwaliteitsmaatregelen van de provincie (Provinciaal Programma 

Luchtkwaliteit). 

 

In december 2012 is de landelijke rapportage “Monitoringsrapportage NSL, stand van zaken 2012 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit” aan de Tweede Kamer gezonden. De rapportage 

blikt terug op de situatie in 2011 en kijkt vooruit naar de verwachtingen voor het toetsjaar 2015. In de 

landelijke rapportage zijn de resultaten voor de provincies globaal weergegeven. De Provinciale 

Rapportage Luchtkwaliteit zoomt in op de resultaten voor de provincie Utrecht. Daarnaast wordt in de 

provinciale rapportage aandacht besteed aan de meetresultaten 2011 van het RIVM  in de provincie 

Utrecht. In het kader van de maatregelen van het NSL is een overzicht gegeven van de voortgang van 

de Utrechtse luchtkwaliteitsmaatregelen. 

 

 

Luchtkwaliteit provincie Utrecht 

De luchtkwaliteit voor de provincie is beschreven met de Utrechtse meetpunten van het Landelijk 

Meetnet Luchtkwaliteit en met de berekeningen met de Monitoringstool. Uit de metingen blijkt dat de 

concentraties fijn stof (PM10) in 2011 gemiddeld iets hoger waren dan in 2010. Dit is voornamelijk het 

gevolg van de ongunstige meteorologische omstandigheden in 2011. Ondanks deze kleine verhoging 

zijn de concentraties in lijn met de gemeten langjarige dalende trend in PM10 concentraties. Voor 

stikstofdioxide (NO2) waren de jaargemiddelde concentraties in 2011 iets lager dan in 2010. Dit past 

in de langjarige dalende trend.  

 

Meten van de luchtkwaliteit is gezien de kosten op een beperkt aantal locaties mogelijk. Op specifieke 

locaties, bijvoorbeeld langs wegen, kunnen de luchtconcentraties heel anders verlopen dan de 

gemiddeld gemeten trend. Daarom is gebruik gemaakt van aanvullende modelberekeningen met de 

Monitoringstool NSL om op alle relevante locaties de luchtkwaliteit te kunnen volgen. Met de 

modelberekeningen kunnen ook prognoses worden gemaakt voor de toekomst, zodat voorspeld kan 

worden of de normen tijdig worden gehaald.   
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Overschrijdingen grenswaarden 

De prognoses voor stikstofdioxide in het jaar 2015 geven aan dat er in de provincie Utrecht langs  

negen gemeentelijke wegen overschrijdingen zijn berekend, allen in de gemeente Utrecht. Langs 

provinciale wegen zijn er geen overschrijdingen en langs de Rijkswegen is er één overschrijding 

berekend. Dit is de conclusie na toepassing van het Toepasbaarheidsbeginsel en/of Blootstellings-

criterium bij alle berekende overschrijdingspunten met de Monitoringstool.   

Als voor heel 2011 al aan de normen voor fijn stof getoetst zou moeten worden, waren er nu norm-

overschrijdingen op 7 toetspunten langs één weg in de gemeente Utrecht (Albert Schweitzerdreef). Pas 

vanaf juni 2011 moet worden voldaan aan de normen voor PM10. Omdat de situatie over een heel jaar 

moet worden beoordeeld, kan een formele toetsing pas plaatsvinden voor het jaar 2012 in 2013. Dan 

kan ook worden beschouwd of er sprake is van overschrijdingspunten. 

 

In de nabijheid van veehouderijbedrijven is in monitoringsronde van 2012 bij vijf bedrijven in twee 

gemeenten (Renswoude, Utrechtse Heuvelrug) een overschrijding van de 24-uurgemiddelde norm van 

PM10 geconstateerd. Vorig jaar was dat nog slechts bij één bedrijf het geval. De toename van 

overschrijdingspunten wordt grotendeels verklaard door een aanscherping van de berekeningen (o.a. 

cumulatie en lagere zeezoutaftrek) en hogere gemeten achtergrondconcentraties in 2011. Voor 

betreffende bedrijven worden de gemeenten door Bureau Monitoring benaderd om emissiereducerende 

maatregelen te nemen (o.a. filters en luchtwassers). Hiertoe kunnen zij een beroep doen op de LNV-

subsidies van het Rijk.  

 

Potentiële overschrijdingspunten 

Om een idee te krijgen wat het aantal overschrijdingen zou zijn als de resultaten van het NSL 

tegenvallen, of in geval van ongunstige meteorologische omstandigheden, is ook getoetst op iets 

lagere waarden (2 µg/m
3
 onder de grenswaarde). Getoetst op deze waarde zijn voor NO2 197 

potentiële overschrijdingspunten berekend, voornamelijk in de gemeente Utrecht maar ook in de buurt 

van snelwegen in de gemeenten Amersfoort, Nieuwegein, Zeist, Vianen en De Bilt. Voor 

overschrijding van de 24-uurgemiddelde waarde van PM10 zijn 175 potentiële overschrijdingspunten 

berekend, voornamelijk in de gemeente Utrecht, maar ook enkele in Amersfoort en Nieuwegein. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat genoemde aantallen nog niet zijn gecontroleerd of het 

Toepasbaarheidsprincipe of Blootstellingscriterium op deze punten van toepassing is. De verwachting 

is dat na deze controle 20 á 30 punten in aanmerking komen als NSL-toetspunt. Samen met de 

vastgestelde overschrijdingspunten zullen in de komende monitoringrapportages de potentiële 

overschrijdingspunten extra aandacht krijgen.   

 

Voortgang maatregelen NSL 

In de jaarlijkse berekeningen van de luchtkwaliteit wordt een inschatting gemaakt in hoeverre het NSL 

op schema ligt voor het halen van de grenswaarden. Bij het interpreteren van die resultaten is het 

belangrijk om te weten hoever de projecten zijn die In Betekenende Mate (IBM) bijdragen aan een 

slechtere luchtkwaliteit en in welke mate de maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren, gerealiseerd 

zijn. Voor luchtkwaliteitsmaatregelen die zijn opgenomen in het NSL geldt een uitvoeringsplicht 

binnen de termijn van het NSL (looptijd is tot 1 augustus 2014).  

In de provincie Utrecht zijn 28 projecten IBM opgenomen in het NSL. De provincie is 

verantwoordelijk voor drie projecten, namelijk de infrastructuur projecten (BRAVO) in de omgeving 

van Woerden. De overige projecten vallen onder bevoegd gezag van de gemeenten. Voor 3 projecten 

is een besluit genomen, zijn 8 projecten in voorbereiding en 13 projecten in uitvoering. Eén project is 

afgerond en 2 projecten zijn vervallen.  
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Er worden 106 maatregelen uitgevoerd, grotendeels door de gemeenten. Daarvan zijn 46 maatregelen 

inmiddels afgerond, 50 zijn nog in uitvoering en over 8 maatregelen is een besluit genomen en moet 

nog gestart worden met de uitvoering. Van 2 maatregelen is de stand van zaken onduidelijk. Ook de 

provincie Utrecht heeft enkele maatregelen (vier stuks) onder zijn hoede. Deze zijn opgenomen in het 

Provinciaal Programma Luchtkwaliteit (PPL), namelijk: 

 

 Schoner openbaar vervoer 

 Doorstromingsmaatregelen / dynamisch verkeersmanagement  

 Alternatieve vervoerswijzen  

 Groengas Geven  

 

De eerste twee projecten zijn reeds afgerond. Voor het project Alternatieve Vervoerswijzen is onlangs 

de regeling voor snellaadpalen vastgesteld in GS. Het project Groengas Geven loopt nog tot 1 januari 

2014, de doelstellingen van het project zijn dan behaald. 

 

Kortom 

 

De rapportage laat een verbetering zien van de luchtkwaliteit in algemene zin, maar het aantal 

hardnekkige overschrijdingspunten in de gemeente Utrecht blijft bestaan. De gemeente Utrecht werkt 

aan een aanvullend maatregelenpakket om op tijd de grenswaarden voor 2015 te halen. 

Voor het tijdig halen van de norm is het noodzakelijk dat alle NSL maatregelen tijdig worden 

uitgevoerd. Mochten zich tijdens dit proces tegenvallers voordoen, dan zal de provincie dit direct met 

de desbetreffende gemeente en/of de wegbeheerder oppakken, zo nodig wordt dit ondersteund door 

bestuurlijk overleg. Verlengen van het NSL wordt bepleit om bij tegenvallers in het proces zo snel 

mogelijk aan de norm te voldoen. Aanvullend werkt de provincie mee aan het werkplan P4 Europa en 

het AIR netwerk om bij de Europese Commissie te pleiten voor een beter Europees bronbeleid en 

zodoende de gezondheidsschade te verminderen. 
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1. Inleiding 
 

Hoewel de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht jaarlijks verbetert, voldoet deze nog steeds niet 

overal aan de Europese normen. De overschrijdingen van de grenswaarden worden vooral veroorzaakt 

door te hoge concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). De gezondheidsschade hierdoor is 

aanzienlijk. Het verder verbeteren van de luchtkwaliteit, ook in gebieden waar al aan de wettelijke 

grenswaarden wordt voldaan, is daarom vanuit gezondheidskundig opzicht zinvol en gewenst. Het is 

de ambitie (zie provinciaal milieubeleidsplan 2009-2011; verlengd t/m 2012) om de Utrechtse lucht-

kwaliteit zodanig te verbeteren dat er minimaal aan de wettelijke normen wordt voldaan en de effecten 

op volksgezondheid en vegetatie minimaal zijn. Bovendien heeft Nederland afspraken met Europa om 

binnen afzienbare termijn overal in Nederland aan de Europese normen te voldoen. De luchtkwaliteit 

wordt daarom jaarlijks gemonitord. Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht in 

het jaar 2011 en geeft een prognose van de luchtkwaliteit in het jaar 2015.  

 

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL)
1
 opgezet. In dit programma werken Rijksoverheid en decentrale overheden 

samen om te zorgen dat Nederland overal tijdig aan de grenswaarden voor fijn stof (11 juni 2011) en 

stikstofdioxide (1 januari 2015) zal voldoen. De provincie Utrecht draagt hier aan bij met het 

Provinciale Programma Luchtkwaliteit (PPL).     

 

Om de voortgang te volgen is bij het NSL een monitoringsprogramma opgezet. Dit programma is 

zowel gericht op het inzichtelijk maken van de voortgang van de projecten en maatregelen als de 

voortgang van de verbetering van de luchtkwaliteit. Bureau Monitoring (samenwerkingsverband 

RIVM en InfoMil) doet hiervoor de berekeningen waarbij de overheden de brongegevens aanleveren. 

Eind november 2012 publiceerde Bureau Monitoring de resultaten in de landelijke 

Monitoringsrapportage NSL
2
.  Deze rapportage is eind december 2012 aan de Tweede kamer 

gezonden.  

 

Conform de afspraken in het NSL levert de provincie Utrecht de brongegevens aan van de Utrechtse 

provinciale wegen en draagt het zorg voor de uitvoering en voortgangsrapportage van de vier eigen 

projecten uit het Provinciale Programma Luchtkwaliteit (PPL) en de provinciale Projecten in 

Betekende Mate. Hiermee heeft de provincie Utrecht impliciet voldaan aan de wettelijke 

monitoringsverplichting. Daarnaast vindt de provincie het belangrijk dat in de provincie zoveel 

mogelijk activiteiten met betrekking tot de luchtkwaliteit op elkaar worden afgestemd en informatie 

wordt uitgewisseld tussen de betrokken partners. Met het oog hierop vervult de provincie een 

faciliterende en coördinerende taak.  

 

Naast de modelberekening met behulp van de Monitoringstool wordt in deze rapportage ook de 

luchtkwaliteit beschreven op basis van het Landelijk Meetnet Lucht (LML) van het RIVM. De 

Monitoringstool wordt geijkt op basis van de luchtmetingen van het LML. 

 

 

  

                                                           
1 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit; Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Oktober 2009 

 
2   Monitoringsrapportage NSL; Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2012; RIVM Rapport 

680712004/2012 
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Leeswijzer 

In deze rapportage wordt op basis van de landelijke Monitoringsrapportage NSL 2012 ingezoomd op 

de situatie in de provincie Utrecht. In hoofdstuk 2 en 3 is hiervoor het kader geschetst. De algemene 

luchtkwaliteit in de provincie is op basis van het Landelijk Meetnet Lucht (LML) van het RIVM 

beschreven (§ 4.1). Met behulp van de meetstations van het LML in de provincie Utrecht wordt een 

indruk gekregen van de globale ontwikkeling van de luchtkwaliteit in de afgelopen jaren. Deze 

meetresultaten zeggen echter niets over de luchtkwaliteit op (alle) specifieke punten in de provincie. 

Dit is op basis van alleen metingen niet mogelijk (§ 4.2). Daarom worden er aanvullende 

modelberekeningen uitgevoerd met behulp van de NSL-monitoringstool. Met name langs (drukke) 

wegen kan een overschrijding van de norm plaatsvinden. Met de modelberekeningen wordt dan ook de 

luchtkwaliteit langs alle relevante wegvakken in de provincie Utrecht doorgerekend (§ 4.3). Ook is er 

getoetst of er overschrijdingen in de omgeving van (veehouderij)bedrijven aanwezig zijn (§ 4.4). 

Aanvullend op de luchtkwaliteit langs wegen is ook een schatting gemaakt van de gemiddelde 

blootstelling van de bevolking gemaakt (§ 4.6).  In verband met smogvorming in de zomer is ook een 

overzicht gegeven van de ozonniveaus van afgelopen jaar (§ 4.1.3). Dit op basis van het landelijk 

meetnet lucht (LML). 

Een overzicht van de voortgang van de projecten en maatregelen is in hoofdstuk 5  

 

Indien het monitoringsresultaten aangeven dat de norm niet wordt gehaald dienen er extra maatregelen 

worden genomen om te zorgen dat er tijdig aan de norm wordt voldaan. Afhankelijk van het aantal 

betrokken bronnen kan dit een aangelegenheid zijn van meerdere overheden.    
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2. Wat is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit?  
 

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een plan waarin Rijk, provincies en 

gemeenten samen werken om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Het gaat daarbij om fijn 

stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Voor deze twee stoffen worden in Nederland nog normen 

overschreden. Alle andere stoffen die genoemd zijn in de wet Luchtkwaliteit vormen in Nederland 

geen probleem. Het NSL houdt rekening met voorgenomen grote projecten die de luchtkwaliteit 

verslechteren en zet hier maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren tegenover. Het pakket van 

maatregelen is zo opgesteld dat het de negatieve effecten van de ruimtelijke projecten ruimschoots 

compenseert. Het doel van het NSL is te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn stof (PM10) 

in 2011 en stikstofdioxide (NO2) in 2015 (zie bijlage 1, Normen luchtkwaliteit). 

 

Derogatie 

Nederland heeft de Europese normen voor PM10 op 1 januari 2005 en voor NO2 op 1 januari 2011 niet 

gehaald. Lidstaten kunnen op grond van de Europese richtlijn luchtkwaliteit uitstel vragen om aan de 

normen te voldoen. Voorwaarde hiervoor is dat de lidstaat aantoont binnen een uitsteltermijn wel aan 

de normen te kunnen voldoen. Deze termijn is maximaal zes jaar voor PM10 en vijf jaar voor NO2. 

 

De Nederlandse overheid laat in het NSL zien hoe zij de normen voor PM10 en NO2 in respectievelijk 

2011 en 2015 gaat halen. Het NSL vormde de basis voor het verzoek om uitstel aan de Europese 

Commissie, het zogenaamde derogatieverzoek. Op 7 april 2009 heeft de Europese Commissie het 

gevraagde uitstel gegeven.  

 

Wettelijke uitvoeringsplicht NSL maatregelen  

Om zeker te stellen dat de grenswaarden tijdig worden gehaald, kent het NSL een wettelijke 

uitvoeringsplicht voor de maatregelen die in het NSL zijn opgenomen. Mochten deze maatregelen 

onvoldoende effect blijken te hebben, dan heeft de betrokken NSL-partner (rijk of regio) een 

inspanningsverplichting om na te gaan of door intensivering van bestaande maatregelen of inzet van 

aanvullende maatregelen alsnog tijdig aan de grenswaarden voldaan kan worden. Mocht ook dit niet 

leiden tot het oplossen van het knelpunt, dan hebben rijk en regio's gezamenlijk een 

resultaatverplichting om ervoor te zorgen dat het knelpunt voor afloop van de derogatieperiode (11 

juni 2011 voor PM10 en 1 januari 2015 voor NO2) wel is opgelost. 

In de loop van de afgelopen jaren zijn al veel maatregelen ontwikkeld, en/of onderzocht, en die 

ontwikkeling blijft doorgaan. In essentie gaat het om twee typen maatregelen: 

1. Emissie beperkende maatregelen;  

2. Immissie beperkende maatregelen. 

 

 

In onderstaande tabel zijn een aantal voorbeelden van dergelijke maatregelen opgenomen. 

 

Type   Voorbeelden  

1) Emissie 

beperken 

Doorstroming op wegen verbeteren, aangepaste snelheden 

Openbaar vervoer verbeteren 

Milieuzone voor vrachtverkeer 

Schone gemeentelijke voertuigen 

Bij aanbesteding van diensten emissie-eisen stellen 
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2) Immissie 

beperken 

(Geluid-)schermen langs en/of overkapping van (snel-)wegen 

Aanleg van rondwegen om dorpen/steden 

Goede ruimtelijke ordening: kwetsbare groepen op afstand van wegen en andere 

bronnen situeren 

 

Het wijzigen, vervangen en toevoegen van een project en/of maatregel moet worden gemeld aan de 

minister van I&M. De melder moet aantonen bij de melding dat het doel van het programma, het halen 

van de grenswaarden, niet in gevaar komt door de melding. Als de minister instemt met de melding is 

daarmee de aanpassing van het project en/of de maatregel opgenomen in het NSL.  

Projecten in Betekende Mate 

Het NSL houdt rekening met voorgenomen grote projecten die de luchtkwaliteit ‘In Betekende Mate’ 

verslechteren. Een project draagt ‘in betekenende mate' bij aan de luchtverontreiniging, als het effect 

op de luchtkwaliteit meer is dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram/m
3
 (dus 

meer dan 1,2 microgram/m
3
). De negatieve bijdrage van deze projecten wordt in het NSL meer dan 

gecompenseerd met maatregelen die een positief effect hebben op de luchtkwaliteit.  

 

Monitoring NSL 

Om te waarborgen dat de doelstellingen van het NSL gehaald worden, worden de uitvoering van het 

programma en de ontwikkeling van de luchtkwaliteit jaarlijks gemonitord. Als doelstellingen uit het 

NSL niet worden gehaald, kunnen extra maatregelen worden genomen. In de jaarlijkse monitoring 

staat de zogenaamde Monitoringstool centraal.  

 

 
 

Rekenafstand 

Voor de jaarlijkse monitoring wordt de luchtkwaliteit langs de belangrijke verkeersaders berekend. 

Volgens de Europese richtlijn moeten de rekenpunten representatief zijn voor 100 meter weglengte. 

De luchtkwaliteit wordt berekend op 10 meter afstand vanaf de wegrand. Indien (gevels van) 

woningen dichterbij staan dan wordt de luchtkwaliteit op de gevel berekend. 

 

Rekenpunten en toetspunten  

De monitoringstool berekent voor een groot aantal locaties (rekenpunten) de luchtkwaliteit. Echter niet 

elke locatie hoeft wettelijk getoetst te worden aan de normen voor luchtkwaliteit. Is dit wel het geval 

dan heeft een dergelijk rekenpunt het kenmerk van ‘NSL-toetspunt’. In principe komen alle punten 

De Monitoringstool toont de concentraties PM10 en NO2 voor het afgelopen jaar en de relevante 

zichtjaren voor het NSL. In de Monitoringstool is ook informatie opgenomen over de uitvoering 

van projecten en maatregelen die zijn opgenomen in het NSL.  

Overheden actualiseren jaarlijks de Monitoringstool. Zij leveren geactualiseerde invoergegevens 

aan ten behoeve van de concentratieberekening en rapporteren over de stand van zaken in de 

uitvoering van projecten en maatregelen.  

Op basis van de gegevens in de Monitoringstool stelt Bureau Monitoring jaarlijks de 

Monitoringsrapportage NSL op. Ieder jaar worden de gegevens van de laatste monitoringsronde 

toegevoegd in de Monitoringstool, waardoor veranderingen in de (verwachte) luchtkwaliteit als 

gevolg van nieuwe inzichten inzichtelijk zijn. 

http://www1.nsl-monitoring.nl/
http://www.nsl-monitoring.nl/?top=Bekijken&hfd=Monitoring%20NSL
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vanaf 10 meter van de wegrand, waar burgers bloot kunnen staan aan grensoverschrijdende 

concentraties, in aanmerking als NSL-toetspunt. Belangrijke begrippen hierbij zijn het 

toepasbaarheidsbeginsel en het blootstellingscriterium uit de Wm.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bevolkingsblootstelling 

Vanuit gezondheidskundig opzicht is het zinvol om ook inzicht te hebben in de mate van blootstelling 

van de burger. Daarom berekent de monitoringstool ook de luchtkwaliteit ter plaatse van woningen.  

 

 

Toepasbaarheidsbeginsel 

In de Wet milieubeheer is het toepasbaarheidsbeginsel in artikel 5.19 lid 2 opgenomen. Het gaat 

daarin voornamelijk om de toegankelijkheid van plaatsen. De luchtkwaliteit hoeft niet beoordeeld 

te worden op: 

a. locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben en 

waar geen vaste bewoning is, en/of; 

b. terreinen waarop een of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen betreffende 

gezondheid en veiligheid op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 5.6, tweede lid, van 

toepassing zijn, en/of; 

c. de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot 

de middenberm hebben. 

 

Blootstellingscriterium 

In artikel 22 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl) staat dat de luchtkwaliteit 

wordt bepaald op plaatsen waar de bevolking ‘kan worden blootgesteld gedurende een periode die 

in vergelijking met de middelingstijd van de betreffende luchtkwaliteitseis significant is'. Hieruit 

blijkt dat de duur van de periode dat iemand (1 individu) gemiddeld wordt blootgesteld bepalend 

is voor de vraag of de luchtkwaliteit dient te worden beoordeeld. Er wordt daarbij verder geen 

onderscheid gemaakt naar de gevoeligheid van groepen of de aard van het verblijf. De 

grenswaarden zijn opgesteld ten behoeve van de gezondheid van de gehele bevolking . 

 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WET%20MILIEUBEHEER/article=5.19
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WET%20MILIEUBEHEER/article=5.6
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=REGELING%20BEOORDELING%20LUCHTKWALITEIT%202007/article=22
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3. Werkwijze monitoring 

De jaarlijkse monitoring van het NSL is door de NSL partners uitbesteed aan Bureau Monitoring. 

Bureau Monitoring is een samenwerkingsverband RIVM en InfoMil. Het Bureau Monitoring voert de 

berekeningen uit. Bureau Monitoring wordt hierin ondersteund door kennisinstituten als het RIVM, 

PBL, KNMI, TNO, en Universiteit Wageningen. Provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat leveren 

jaarlijks de lokale invoergegevens voor de berekeningen aan.  

Conform de afspraken van het NSL monitoringsprogramma levert de provincie Utrecht de 

brongegevens aan van de Utrechtse provinciale wegen en draagt het zorg voor de uitvoering en 

voortgangsrapportage van de vier eigen projecten uit het Provinciale Programma Luchtkwaliteit (PPL) 

en de Projecten in Betekenende Mate van de provincie. Daarnaast vindt de provincie het belangrijk dat 

in de provincie zoveel mogelijk activiteiten met betrekking tot de luchtkwaliteit op elkaar worden 

afgestemd en informatie wordt uitgewisseld tussen de betrokken partners. Met het oog hierop vervult 

de provincie een faciliterende en coördinerende taak.  

Monitoringstool 

De berekeningen voor de monitoring van het NSL worden uitgevoerd met de Monitoringstool. Bij de 

berekeningen met de monitoringstool NSL zijn vele parameters en partijen betrokken. Onderstaand 

figuur geeft een schematische weergave van de opbouw van de berekeningen met de monitoringstool. 

Met de Monitoringstool is voor ruim 330.000 rekenpunten in Nederland de luchtkwaliteit berekend. 

Voor elk van die punten zijn de NO2 en PM10 bijdragen van de grotere wegen berekend. Deze 

bijdragen zijn met de achtergrondenwaarden gecombineerd tot de totale NO2 en PM10 concentraties.   

 

 
 

Figuur 1: Schematische weergave berekeningen met de Monitoringstool NSL (bron RIVM).  

 

De stand van zaken en de voortgang van het NSL wordt vervolgens gerapporteerd in de 

Monitoringsrapportage NSL. Eind november 2012 publiceerde Bureau Monitoring de 

monitoringsrapportage over 2012. Deze rapportage is eind december 2012 aan de Tweede kamer 

gezonden. 

 



 12 

4. Resultaten 

4.1 Metingen 

4.1.1 Inleiding 

De luchtkwaliteit in Nederland wordt gemeten door het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM). Het RIVM  beheert het Landelijk Meetnet Lucht (LML) en doen metingen voor 

diverse stoffen op ca. 60 locaties in Nederland. In de provincie Utrecht staan 6 meetstations. Twee 

regionale en drie straatstations en één stadsstation voor alleen PM2,5. Deze meetstations zeggen alleen 

iets over de luchtkwaliteit op de betreffende locaties. Uit de resultaten van de twee regionale 

meetstations kan een indruk worden gekregen van de gemiddelde ontwikkeling van de luchtkwaliteit 

in de provincie Utrecht. Met modelberekeningen wordt de luchtkwaliteit voor de gehele provincie 

bepaald. Deze modellen worden jaarlijks geijkt op basis van de meetresultaten van het LML. 

 

4.1.2 Algemene ontwikkeling luchtkwaliteit in Nederland 

Op basis van alle meetstations van het Landelijk Meetnet Lucht van het RIVM, GGD Amsterdam en 

DCMR is een algemene landelijke ontwikkeling beschreven
3
 van de luchtconcentraties van PM10 en 

NO2 (zie figuur 2). Hieruit blijkt dat de concentraties PM10 in 2011 gemiddeld iets hoger waren dan in 

2010. Ondanks deze kleine verhoging zijn de concentraties in nog steeds in lijn met de langjarige 

dalende trend in PM10 concentraties (zie figuur 2). Als de daggemiddelde grenswaarde voor PM10 over 

heel 2011 zou gelden, dan zou op enkele meetstations een overschrijding van de daggemiddelde norm 

zijn waargenomen. Het aantal overschrijdingsdagen is relatief hoog in vergelijking met voorgaande 

jaren door een lange droge periode met weinig wind in het voorjaar van 2011. Voor NO2 waren de 

jaargemiddelde concentraties in 2011 iets lager dan in 2010. Dit past in de langjarige dalende trend. 

 

  
  
Figuur 2: PM10 concentraties voor de periode 1993-2011. Met een aangenomen lineair verloop wordt een 

afname van -0,7 ± 0,2 μg/m3 per jaar uitgerekend.  

Jaargemiddelde concentraties NO2 gemeten bij Nederlandse straatstations over 1999-2011. Deze periode laat 

gemiddeld een afname zien van -0,4 ± 0,3 μg/m3 per jaar 

 

 

 

 

                                                           
3 Ronald Hoogerbrugge e.a.; Concentraties in 2011: PM10 iets hoger en NO2 iets lager dan 2010; Tijdschrift Lucht; 17-02-

2012, wijziging 22-11-2012. 
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4.1.3 Luchtkwaliteit in de provincie Utrecht 

 

In onderstaande tabel de jaargemiddelde waarden 2011 die gemeten zijn bij de bij de Utrechtse 

meetstations van het Landelijk Meetnet Lucht van het RIVM
4
. 

 

Tabel 1: Meetpunten en gemeten jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 in µg/m
3
 en aantal 

overschrijdingen van de daggemiddelde waarde PM10 in de provincie Utrecht over 2011 (bron: RIVM-LML). 

Meetlocatie Type NO2 PM10 PM10 aantal 

dagen 

overschrijding 

Cabouw-Zijdeweg  Regionaal 20 - - 

Zegveld-Oude meije  Regionaal 18 25 21 

Utrecht-de Jongweg Straat 35 31 44 

Utrecht Erzeijweg Straat 40 27 26 

Breukelen-snelweg Straat 40 28 32 

     

De gemeten waarden van PM10 zijn niet gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout. Als de norm voor 

PM10 al over heel 2011 zou gelden, zou in 2011 op straatstation Utrecht-de Jongweg een 

overschrijding van de daggemiddelde grenswaarde van PM10 gemeten zijn. De landelijk gelegen 

meetstations in de provincie Utrecht volgen redelijk de landelijke trend. Ook hier is sprake van een 

dalende trend in de afgelopen 18 jaar. Bij de straatstations is dit lastiger te voorspellen omdat hier 

mogelijk wisselende verkeersintensiteiten van grote invloed zijn. 

 

De jaarlijkse meetresultaten van de Utrechtse stations (zie figuur 3) zijn grillig van aard. De 

verschillen tussen de jaren worden veroorzaakt door wisselende meteorologische omstandigheden. 

Over het algemeen zijn op de Utrechtse meetstations na het jaar 2000 kleine dalingen waar te nemen. 

Dit beeld komt ook overeen met de gemiddelde landelijke ontwikkelingen van de luchtkwaliteit 

(Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2011; RIVM).  

 

 
Figuur 3: Jaargemiddelde concentraties meetstations Zegveld, Erzeijstraat Utrecht en Breukelen snelweg 1993-

2011 (bron RIVM) 

                                                           
4 Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2011; RIVM Rapport 680704020/2012 
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De meteorologische omstandigheden kunnen per jaar verschillen. Dit heeft invloed op de jaar-

gemiddelde waarden die hierdoor ook per jaar aanzienlijk kunnen verschillen (enkele µg/m
3
). De hoge 

waarden van de jaren 2003 en 2011 waren bijvoorbeeld het gevolg van lange, droge perioden met 

weinig wind.  

 

Zomersmog door ozon (O3):  

Ozon ontstaat onder invloed van zonlicht uit onder andere koolwaterstoffen en stikstofoxiden die 

worden uitgestoten door het verkeer, industrie en huishoudens. Periodes met matige en ernstige smog 

door ozon (ozonpieken) komen over het algemeen voor bij mooi en zonnig zomerweer, relatief hoge 

temperaturen en zwakke oostelijke tot zuidelijke wind. Onderzoek heeft uitgewezen dat korte termijn 

maatregelen in Nederland weinig effect hebben op het reduceren van ozonpieken. Het blijkt dat 

permanente en grootschalige maatregelen in de nabije toekomst de enige manier is om substantiële 

verlaging van ozonpieken te bereiken. Wanneer er sprake is van matige smog door ozon (en van 

ernstige smog door PM10 of NO2), heeft de provincie de taak om de burger actief te informeren. Deze 

taak is vastgelegd in de smogregeling 2010. 

 

Er wordt van matige smog door ozon (smogdag) gesproken als ergens in Nederland een 

uurgemiddelde ozonconcentratie hoger dan 180 µg/m
3
 (informatiedrempel ozon) wordt gemeten. 

Landelijk gezien is er in de zomer van 2011 één smogdag door ozon waargenomen. In 2010 was er 

nog sprake van 6 smogdagen en in 2009 waren dat 2 dagen. In onderstaand figuur 4 is de ontwikkeling 

van de overschrijding van smogdagen door ozon weergegeven. 

 

 
Figuur 4: Aantal dagen in Nederland met matige en ernstige smog en het aantal zomerse dagen (bron: RIVM)  

 

In de provincie Utrecht is er in 2011 één smogdag geregistreerd. In 2010 waren er twee smogdagen. 

In 2011 waren de maanden juli en augustus nat en somber, terwijl in 2010 een lange periode met 

zonnig zomerweer in de maanden juni en juli viel. De kans op smogdagen door ozon is bij zonnig 

zomerweer hoger. Het ontbreken van stabiel zomerweer in de zomer van  2011 is zeer waarschijnlijk 

de reden dat er weinig smogdagen waren. 

 

Tabel 2: Aantal smogdagen (concentratie > 180 µg/m
3
 ) in de provincie Utrecht  

Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aantal smogdagen 3 5 5 0 3 0 2 1 
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Aanvullende metingen gemeente Utrecht 

 

In de gemeente Utrecht is op verzoek van burgers en maatschappelijke groeperingen een extra lucht- 

meetnet ingericht. Het doel van dit meetnet is het volgen van de trendmatige, langjarige ontwikkeling 

van de luchtkwaliteit voor NO2 verspreid over de stad over een reeks van jaren. Vanwege de kosten is 

het meetnet gebaseerd op palmes
5
 buisjes. Omdat deze buisjesmetingen afwijken van de Europese  

meetvoorschriften kunnen de resultaten niet worden gebruikt voor de juridische toetsing aan normen 

en het toetsen van modelresultaten. Metingen met palmes buisjes zijn niet zo nauwkeurig als de 

metingen van het LML. De metingen geven vooral een goed beeld van de ontwikkeling van de 

concentratie in de tijd (gaan de concentraties omlaag of juist niet). 

De metingen worden verricht op 53 locaties. De opzet voor de ruimtelijke spreiding van dit lucht-

meetnet komt overeen met de opzet in andere (Europese) steden en die van het landelijk meetnet 

RIVM. De eerste resultaten
6
 zijn gepubliceerd op de website van de gemeente Utrecht. Het resultaat is 

dat Utrecht een jaargemiddelde NO2 concentratie is gemeten die varieerde van (afgerond) 22 μg/m
3
 

(Rijnenburg/IJsselstein) tot 56 μg/m
3
 (Catharijnesingel/Bleekstraat en Waterlinieweg). Op geen enkele 

meetlocatie zijn dus jaargemiddelde concentraties gemeten die hoger liggen dan de tijdelijke 

jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 van 60 μg/m
3
. Wel liggen op 11 tot 15 meetlocaties de gemeten 

jaargemiddelde concentraties hoger dan de grenswaarde voor stikstofdioxide  die vanaf 1 januari 2015 

geldt (40 μg/m
3
). Hierbij wordt opgemerkt dat de metingen om praktische redenen deels op kortere 

afstand van de wegrand worden uitgevoerd dan de afstand waarop volgens de wettelijke eisen bij 

berekening getoetst moet worden. Concentraties zijn hoger dicht bij de weg en nemen met de afstand 

tot de weg snel af. Hierdoor zijn de gemeten concentraties bij buisjes vlak bij de weg hoger dan 

wanneer gemeten zou worden op de wettelijke meetafstand. Daar staat tegenover dat veel buizen hoger 

hangen dan de formele “rekenhoogte”. Dit geeft veelal een verlaging van de gemeten concentratie. 

 

 

4.2 Van meten naar rekenen 

 

De mate van verontreiniging in de buitenlucht is de som van verschillende bijdragen: internationale 

achtergrondconcentratie, nationale achtergrondconcentratie, stedelijke bijdrage en lokale bronnen. De 

(inter)nationale achtergrondconcentratie is afkomstig van allerlei bronnen in Nederland en omliggende 

landen zoals industriegebieden en snelwegen. De stedelijke achtergrond wordt bepaald door 

verschillende bronnen in de stad: verkeer, industrie en huishoudens. Daarnaast kunnen lokaal, vooral 

langs verkeerswegen, hoge lokale concentraties optreden (zie figuur 5). 

 

 

                                                           
5 In palmes buisjes zit een gel die NO2 deeltjes opneemt. Na ca. 4 weken wordt het buisje vervangen en wordt de gel 

geanalyseerd in een laboratorium. De resultaten geven een indicatie van de NO2 concentraties maar zijn minder betrouwbaar 

dan de vaste meetpunten van het RIVM en DCMR. Derhalve is deze methode niet opgenomen in de Regeling Beoordeling 

Luchtkwaliteit van de Wm.    
6
 HJP Helmink; Metingen van jaargemiddelde stikstofdioxideconcentraties (NO2) in de gemeente Utrecht in 2011; GGD 

Amsterdam 2012. 
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Figuur 5: Illustratie van de opbouw van NO2 concentraties in een stedelijk gebied.  

 

Metingen alleen geven een beperkt beeld van de luchtkwaliteit in de gehele provincie. Metingen geven 

nauwkeurig inzicht in hoe de totale concentratie zich op specifieke locaties in een specifieke 

tijdsperiode ontwikkelt. Verder geven meetresultaten geen beeld van de ontwikkeling van de 

luchtkwaliteit in de toekomst. Het is bovendien niet mogelijk verschillende toekomstscenario’s met 

elkaar te vergelijken. Ook kan geen onderscheid worden gemaakt in de bijdrage van verschillende 

bronnen. Daarom vinden er aanvullende modelberekeningen plaats. De meetresultaten maken 

onderdeel uit van deze rekenmodellen. De rekenmodellen worden namelijk geijkt  met de 

meetresultaten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (zie § 4.1).  

Luchtkwaliteitsberekeningen bestaan uit twee delen. Het berekenen van de achtergrondconcentratie en 

het berekenen van de lokale verkeersbijdrage. Het berekenen van de achtergrondconcentratie is een 

taak van het RIVM. Op basis van de gegevens van de landelijke emissieregistratie maakt het RIVM 

jaarlijks voor heel Nederland kaarten met de achtergrondconcentraties. In figuur 6 een voorbeeld van 

de berekende waarden van NO2 en PM10 voor de provincie Utrecht.  

 

 
Figuur 6: Grootschalige- en stedelijke achtergrondwaarden van NO2 in 2015 en PM10 in 2011 (bron: RIVM).   
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Bovenop deze grootschalige concentraties wordt de bijdrage van het (lokale) verkeer berekend. Dit 

samen geeft de berekende concentratie voor een specifieke locatie op een specifiek tijdstip. Dit wordt 

weergegeven met behulp van de Monitoringstool NSL. 

 

 

4.3 Luchtkwaliteit langs wegen 

 

De hoofdconclusie van de landelijke Monitoringsrapportage NSL 2012 is dat de berekeningen laten 

zien dat de gemiddelde concentratie stikstofdioxide en fijn stof waar de bevolking aan wordt 

blootgesteld, tussen 2011 en 2015 daalt. Desondanks worden er nog steeds overschrijdingen van 

grenswaarden berekend. Overschrijdingen zijn er vooral op locaties waar lokale bronnen samenvallen 

met een hoge achtergrondconcentratie. Voor NO2 is dit vooral in de Randstad op locaties met veel 

verkeer. PM10 overschrijdingen zijn nog vooral aanwezig bij grote veehouderijen.  

 

In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van de berekeningen voor de jaren 2010 en 2011 

en de prognose voor het jaar 2015 (NO2 en PM10) zoals deze in de landelijke Monitoringsrapportage 

van 2012 zijn berekend. Het resultaat wordt getoetst aan de Europese normen die gelden vanaf 11 juni 

2011 en 1 januari 2015.  

In onderstaande tabel worden het aantal kilometers weergegeven waar sprake is van een grenswaarde-

overschrijding ter plaatse van de NSL-toetspunten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

overschrijdingen bij rijkswegen en lokale wegen. In bijlage 2 is een overzicht van de overschrijdingen 

per rekenpunt opgenomen. In kaart 1 t/m 5 (bijlagen) zijn de locaties van de (bijna) overschrijdingen 

van NO2 in het jaar 2011 en 2015 weergegeven en van PM10 in 2011.   

 

Tabel 3: Overschrijdingen in het jaar 2010, 2011 en 2015 in kilometer rijrichting van rijks-, provinciale- en 

gemeentelijke wegen in de provincie Utrecht. 

 Totaal Rijkswegen Lokale wegen 

Jaar 2010 2011 2015 2010 2011 2015 2010 2011 2015 

NO2 78,8 22,2 4,3 43,9 4,2 0,1 34,9 

 

18,0 

15,5 gemeentelijk 

2,5 provinciaal 

4,2 

3,1 gemeentelijk 

1,1 provinciaal 

PM10 0,1 0,5 - - - - 0,1 0,5 - 

 

 

Stikstofdioxide 

Voor NO2 zijn in 2015 langs negen gemeentelijke wegen overschrijdingen berekend. Deze wegen 

liggen allemaal in de gemeente Utrecht. Volgens de landelijke rapportage zijn er overschrijdingen in 

de gemeente Utrecht, Stichtse Vecht en Zeist (zie bijlage 2). De gemeenten Stichtse Vecht en Zeist 

hebben betreffende overschrijdingspunten nader bekeken en concluderen dat op basis van het 

Toepasbaarheidsprincipe deze punten geen NSL toetspunten zijn. De gemeente Utrecht geeft aan dat 

de concentraties bij de toetspunten van Stationsplein en Vredenburg aanzienlijk lager zijn maar dat 

voor deze punten nog wel overschrijdingen gelden. De berekende overschrijdingspunten langs de 

Waterlinieweg, Stadsbaan, Europalaan-zuid en Meerndijk zijn volgens de gemeente Utrecht geen NSL 

toetspunten volgens het Toepasbaarheidsprincipe. Daarnaast heeft de gemeente Utrecht één weg 

toegevoegd met overschrijdingen van de NO2 norm, en wel de Lange Janstraat.    
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Voor NO2 zijn in 2015 langs de provinciale wegen geen overschrijdingen berekend voor NSL toets-

punten. In de landelijke rapportage zijn er bij 6 punten overschrijdingswaarden berekend (Meerndijk 

Utrecht, Weg naar de Poort Nieuwegein, Baronieweg IJsselstein, Reinaldaweg Montfoort en 

Provinciale weg Loenen). Nadere bestudering van de overschrijdingspunten geeft aan dat bij deze 

punten op basis van het toepasbaarheidsprincipe en/of blootstellingscriterium geen sprake is van 

significante blootstelling en dus niet hoeft te worden aangemerkt als een NSL-toetspunt. Deze 

bevindingen zijn in bijlage 6 van de landelijke rapportage in de ‘lijst van onvolkomenheden’ 

opgenomen (in provinciale rapportage in bijlage 4).  

 

Volgens de prognoses is er in 2015 langs de snelwegen slechts op één locatie een overschrijding van 

de grenswaarde van stikstofdioxide. 

 

Fijn stof 

Als voor heel 2011 al aan de normen voor PM10 getoetst zou moeten worden, waren er nu 

normoverschrijdingen langs één weg in de gemeente Utrecht (Albert Schweitzerdreef, zie bijlage 3). 

Pas vanaf juni 2011 moet worden voldaan aan de normen voor PM10. Omdat de situatie over een heel 

jaar moet worden beoordeeld, kan een formele toetsing pas plaatsvinden voor het jaar 2012 in 2013. 

Dan kan ook worden beschouwd of er sprake is van overschrijdingspunten. 

 

 

Aantal potentiële overschrijdingspunten bij tegenvallers 

Door het Nederlandse en Europese beleid (zoals de steeds strenger wordende normen voor voertuigen 

en de Europese emissieplafonds) zullen de concentraties van NO2 en PM10 de komende jaren naar 

verwachting dalen. In deze voorspelde daling zit echter een onzekerheid, net als in het meten en 

rekenen. Het RIVM waarschuwt er voor dat de berekende concentraties op veel toetspunten 

momenteel net onder de grenswaarde liggen. Binnen de onzekerheidsmarges kan het aantal NO2 

overschrijdingen dat in 2015 op de toetspunten gemeten wordt twee tot zes keer hoger uitvallen dan 

onder de huidige aannames wordt berekend. Het RIVM heeft daarom ook berekeningen uitgevoerd 

met een bandbreedte van 2 µg/m
3
 onder de norm (jaargemiddelde concentratie van 38 µg/m

3
 voor NO2 

en 30 overschrijdingsdagen zonder zeezoutaftrek voor PM10). Op deze manier zijn in de provincie 

Utrecht 197 ‘bijna overschrijdingspunten’ voor NO2 berekend. Deze punten liggen  voornamelijk in de 

gemeente Utrecht, maar ook in de buurt van snelwegen in de gemeenten Amersfoort, Nieuwegein, 

Zeist, Vianen en De Bilt. Voor PM10 zijn 175 ‘bijna overschrijdingspunten’ berekend. Deze liggen  

voornamelijk in de gemeente Utrecht, maar ook in Amersfoort en Nieuwegein. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat genoemde aantallen nog niet zijn gecontroleerd of het feitelijke NSL-toetspunten 

betreft. Samen met de vastgestelde overschrijdingspunten zullen in de komende monitoring 

rapportages de potentiële overschrijdingspunten extra aandacht krijgen. 

 

 

4.4 Luchtkwaliteit in de omgeving van Veehouderijbedrijven 

In 2009 en 2010 zijn onderzoeken uitgevoerd naar de luchtkwaliteit bij veehouderijen. Op basis van 

deze bedrijfsgegevens, aangeleverd door gemeenten, zijn voor heel Nederland gedetailleerde 

berekeningen uitgevoerd. Ten opzichte van de monitoringsronde van 2011 is de werkwijze van de 

monitoring verbeterd in 2012. Er heeft een actualisatie van de veehouderij specifieke invoergegevens 

plaatsgevonden en er is een consistente cumulatiemethode toegepast. Deze wijzigingen hebben 

invloed op het aantal geconstateerde overschrijdingen in het monitoringsjaar 2012 (resultaten 2011). 

Hieruit volgt dat landelijk bij 47 gemeenten (132 veehouderijen) sprake is van een overschrijding van 
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de norm. In de provincie Utrecht zijn in 2012 in twee gemeenten overschrijdingen van de norm 

geconstateerd (zie tabel 4).   

 

Bij veehouderijbedrijven wordt de luchtkwaliteit getoetst op locaties waar mensen blootgesteld 

kunnen worden, zoals omliggende woningen en Openbaar toegankelijk gebied (met uitzondering van 

de bedrijfswoning en het bedrijf zelf). De gemeenten met overschrijdingspunten worden door het rijk 

benaderd (Bureau Monitoring)  om emissie-reducerende maatregelen te nemen (o.a. filters en 

luchtwassers). Hiertoe kunnen de bedrijven een beroep doen op de regeling LNV-subsidies van het 

Rijk.  

 

Tabel 4: Overschrijdingen PM10 in het jaar 2009, 2010 en 2011 ter plaatse van veehouderijbedrijven.  

Gemeente 2009 2010 2011 2011  

 Aantal  

bedrijven met 

overschrijding 

Aantal 

 bedrijven met 

overschrijding 

Aantal 

bedrijven met 

overschrijding 

Aantal 

toetspunten 

met 

overschrijding 

Maximaal 

aantal 

overschrijdings-

dagen 2012 

Oudewater 1     

Renswoude 2 1 3 7 101-110 

Utrechtse 

Heuvelrug 

2  2 3 91-100 

 

 

4.5 Luchtkwaliteit in de omgeving van industriële bedrijven 

In de provincie Utrecht zijn er geen industriële bedrijven die een overschrijding van 

luchtkwaliteitsnormen veroorzaken.  Indien er sprake is van een overschrijding in de nabijheid van een 

bedrijf dan is dat altijd in de directe omgeving van een (drukke) rijksweg. Nieuwe vergunningen van 

bedrijven worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen en moeten hieraan voldoen. Op deze wijze 

worden nieuwe overschrijdingen voorkomen. In de monitoringstool NSL zijn de emissies van alle 

bedrijven, onder bevoegd gezag van een gemeente of provincie, opgenomen in de GCN-

achtergrondwaarden. 

   

 

4.6 Blootstelling 

Vermindering van de concentraties van NO2 en PM10 leidt tot verbetering van de volksgezondheid, 

ook onder de normen. Om beter inzicht te geven in het effect van het beleid op de gezondheid wordt in 

deze paragraaf informatie gegeven over de verwachte trend in het aantal burgers dat wordt 

blootgesteld aan concentraties PM10 en NO2 in de buitenlucht.  

 

Gemiddelde blootstelling 

De toetspunten die in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit worden toegepast zijn 

de punten die op 10 meter van de wegrand zijn gelegen (tenzij er een woninggevel dichterbij is 

gelegen, dan wordt dit punt getoetst). De concentraties op deze toetspunten zeggen niet veel over de 

(langdurige blootstelling) van mensen aan luchtverontreiniging. Om inzicht te krijgen in de 

blootstelling is met monitoringstool een overzicht gegeven van de concentraties van luchtveront-

reinigende stoffen waaraan de bevolking blootgesteld wordt (zie tabel 5). Hiervoor zijn op alle 

woninggevels de luchtconcentraties berekend. Voor elk adres is een rekensom gemaakt waarin de 

achtergrondconcentratie, de bijdrage van de snelwegen en indien van toepassing, de bijdrage van 
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lokale wegen worden opgeteld. De bevolkingsaantallen zijn evenredig verdeeld over de woonadressen 

binnen een postcode. De bevolkingsblootstelling aan diverse concentratieklassen wordt aan de hand 

van een histogram gepresenteerd (zie figuur 5).          

 

Tabel 5 laat het bevolkingsgewogen concentratiegemiddelde
7
 in de provincie Utrecht in µg/m

3
 zien 

voor de jaren 2009 tot en met 2011. De tabel geeft ook een de prognose voor 2015. De PM10 

concentraties zijn hier niet gecorrigeerd met zeezout.  

 

Tabel 5: Bevolkingsgewogen concentratiegemiddelde NO2 en PM10 in µg/m3 (PM10 excl. zeezoutcorrectie)  

 2009 2010 2011 2015 

Stikstofdioxide 

(NO2) 

27,5 26,4 24,9 23,6 

Fijn Stof (PM10) 25,7 25,9 26,8 22,8 

 

Volgens de berekeningen verbetert de bevolkingsgewogen gemiddelde concentratie vanaf 2011 van 

NO2 met ruim 0,3 µg/m
3
 per jaar en de PM10 concentratie met ruim 1,0 µg/m

3
 per jaar. 

   

De concentraties langs de wegen en op de gevel van woningen variëren sterk in de provincie Utrecht.  

In onderstaand figuur 7 is een verdeling van de concentraties en het aantal blootgestelde inwoners aan 

NO2 en PM10 weergegeven voor het jaar 2011 en de prognose voor 2015 (bron: RIVM).  

Een lichte en donker gekleurde kolom maakt een vergelijk van het aantal blootgestelde personen aan 

een bepaalde concentratieklasse tussen 2011 en de prognose van 2015. Uit de diagrammen is af te 

lezen dat er geen of minder blootgestelde personen voorkomen in de hoogste concentratieklassen. Het 

aantal blootgestelde personen aan hogere concentraties loopt voor 2015 terug. Voor PM10 is dat sterker 

dan voor NO2.   

 

 

 
 

Figuur 7: Verdeling blootgestelde inwoners in concentratieklassen NO2 en PM10 (bron RIVM) 

 

 

 

                                                           
7 Het bevolkingsgewogen concentratiegemiddelden is de gemiddelde concentratie waaraan bewoners binnen de provincie 

Utrecht worden blootgesteld. 
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4.7 Ontwikkeling luchtkwaliteit  

 

Ten opzichte van de berekeningen voor de vaststelling van het  NSL in 2009 is de monitoringstool 

aangepast met nieuwe inzichten. De belangrijkste wijzigingen zijn:    

- De emissiefactoren van zowel binnenstedelijk verkeer als snelwegverkeer zijn op vele kleine 

punten gewijzigd ten opzichte van de prognoses uit 2011. 

- De PM10 emissiefactoren zijn in 2015 naar verwachting iets lager dan eerder aangenomen in 

de monitoring van 2011. 

- De NOx-emissiefactoren van de Euro-IV en Euro-V vrachtauto’s zijn naar boven bijgesteld na 

2009. 

- Er zijn meer vrachtauto’s op de snelweg dan in 2009 werd ingeschat. De NOx-ramingen voor 

het vrachtverkeer in Nederland zijn substantieel hoger dan die van 2009. 

- Anders betalen voor mobiliteit is niet doorgegaan. Deze maatregel van het Rijk is vervangen 

door de maatregel stimuleren van EURO-VI emissienormen voor vrachtwagens. 

- De ruimtelijke verdelingen van de Nederlandse emissies van bijna alle emissiebronnen zijn 

geactualiseerd. 

- De emissiekarakteristieken van de scheepvaart zijn geactualiseerd 

- De bijdrage bijdrage van de scheepvaart aan de achtergrondconcentraties is verhoogd  

- De ruimtelijke verdeling van de emissies op rijkswegen en provinciale wegen is aangepast op 

basis van actuelere intensiteitsgegevens 

- Het aandeel van de direct uitgestoten hoeveelheid NO2 in de totale NOx-emissie van 

personenauto’s is gewijzigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat van deze aanpassingen is dat de achtergrondwaarden voor NO2 minder snel gedaald zijn 

gedaald dan oorspronkelijk was berekend.  

 

De Saneringstool 3.1 vormt de rekenkundige onderbouwing van het kabinetsbesluit NSL in 2009. 

In deze tool zijn zowel Rijks als lokale maatregelen opgenomen die de basis zijn van het NSL. De 

monitoringstool-NSL is gebaseerd op de Saneringstool en toont de concentraties PM10 en NO2. 

In de monitoringstool-NSL is ook informatie opgenomen over de uitvoering van projecten en 

maatregelen die zijn opgenomen in het NSL.   
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5. Voortgang maatregelen en projecten In Betekende Mate 
 

De provincie Utrecht vervult een coördinatiefunctie bij de uitvoering van de regionale NSL projecten. 

Bij het opstellen van het NSL is gebleken dat in de gemeente Utrecht maatregelen genomen moeten 

worden om op tijd aan de normen voor NO2 te voldoen. Voor de overige gemeenten die in het NSL 

zijn opgenomen is het in principe niet nodig om maatregelen te nemen om de normen te halen. De 

provincie stimuleert echter de uitvoering van alle maatregelen die in het NSL opgenomen zijn zo veel 

mogelijk, ook wanneer de maatregelen niet nodig zijn om de normen te halen. Uiteindelijk komen 

deze maatregelen ook ten goede aan de verlaging van de achtergrondconcentraties en daarmee aan de 

gezondheid van de burgers.   

 

In de monitoring wordt een inschatting gemaakt in hoeverre het NSL op schema is met het halen van 

de grenswaarden. Bij het interpreteren van die resultaten is het belangrijk om te weten of de 

luchtkwaliteitsmaatregelen en de projecten In Betekende Mate (IBM) conform planning gerealiseerd 

zijn en of de effecten zijn verwerkt in de berekeningen voor de luchtkwaliteit. Voor de maatregelen 

geldt een uitvoeringsplicht binnen de looptijd van het NSL (tot 1 augustus 2014).  

 

Voor de monitoring van de voortgang van de maatregelen moeten de overheden zogenaamde 

voortgangsformulieren invullen. Landelijk is in de monitoringsronde van 2012 84% van de 

voortgangsformulieren voor de  luchtkwaliteitsmaatregelen en voor de IBM-projecten geactualiseerd. 

Uit de ingevulde formulieren is af te leiden dat een deel van de  maatregelen en IMB-projecten is 

vertraagd. Circa 40% van de projecten is vertraagd, met een gemiddelde vertraging van 5 jaar. Minder 

dan 2% van de projecten wordt versneld uitgevoerd en van 7% is de planning niet bekend. Van de 

maatregelen is minder dan 16% vertraagd, en iets minder dan 3% is versneld. De geplande 

realisatiedatum van maatregelen was in alle gevallen uiterlijk 2015 wegens de uitvoeringsplicht binnen 

het NSL. Het is de vraag of dat nog haalbaar is met alle maatregelen en in hoeverre tegemoet wordt 

gekomen bij het tijdig halen van de grenswaarden.    

 

5.1 Voortgang projecten In Betekende Mate in de provincie Utrecht 

Het NSL houdt rekening met voorgenomen grote projecten die de luchtkwaliteit ‘In Betekende Mate’ 

verslechteren. Een project draagt ‘in betekenende mate' bij aan de luchtverontreiniging, als het effect 

op de luchtkwaliteit meer is dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram/m
3
 (dus 

meer dan 1,2 microgram/m
3
). De negatieve bijdrage van deze projecten wordt in het NSL meer dan 

gecompenseerd met maatregelen die een positief effect hebben op de luchtkwaliteit. 

 

In totaal zijn er voor de provincie Utrecht 28 projecten in het NSL opgenomen. De provincie is 

verantwoordelijk  voor drie projecten namelijk de BRAVO projecten in de omgeving van Woerden. 

De overige projecten vallen onder bevoegd gezagvan de gemeenten, en wel in de gemeenten 

Amersfoort,  De Ronde Venen, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Veenendaal en Woerden. Figuur 8 

laat de voortgang van de projecten zien. 
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Figuur 8: Voortgang IBM projecten in de  provincie Utrecht 

 

De effecten van deze projecten op de luchtkwaliteit zijn berekend in de Monitoringstool. Indien 

projecten zijn vertraagd, zoals met een aantal het geval is, dan komt dit ook tot uiting in de resultaten 

van de Monitoringstool.    

 

 

5.2 Voortgang maatregelen provincie Utrecht 

De provincie heeft vier eigen luchtkwaliteitsmaatregelen uit het Provinciale Programma 

Luchtkwaliteit (PPL)
8
 opgenomen in het NSL. De voortgang van deze projecten is: 

□ Schoner openbaar vervoer: Dit project is afgerond. Vanaf 14 december 2008 rijden alleen maar 

milieuvriendelijke streekbussen in de provincie Utrecht conform de provinciale concessie-

verlening. De nieuwe bussen voldoen aan de EEV (Enhanced Environment friendly Vehicles)-

norm, die strenger is dan de geldende Europese normen.  

□ Doorstromingsmaatregelen / dynamisch verkeersmanagement: Dit project is afgerond. De 

uitgevoerde strategie bestaat uit twee onderdelen: 

1. Toepassen van de Solve maatregelenmix in het werkproces wegontwerp van de provincie. 

2. In kaart brengen welke maatregelen bij welke wegvakken effectief zijn om de doorstroming te 

verbeteren. Het onderzoek is uitgevoerd voor alle wegen (hoofdwegennet, provinciale wegen 

en gemeentelijke wegen). Het onderzoek is beschikbaar gesteld aan Rijkswaterstaat Utrecht 

en de Utrechtse gemeenten. Ook voor de provincie is nader bekeken voor welke wegvakken 

doorstromingsmaatregelen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Omdat de luchtkwaliteit sinds 

de vaststelling van het PPL al aanzienlijk is verbeterd door het schoner worden van het 

verkeer, was het aantal kansrijke wegvakken beperkt. Gekozen is om vanuit het PPL bij te 

dragen aan verbetering van de doorstroming op de Cuneraweg in Rhenen, waardoor de 

luchtkwaliteit en leefbaarheid voor de omwonenden is verbeterd. 

□ Alternatieve vervoerswijzen: de provincie heeft zich gericht op het stimuleren van het gebruik 

van de fiets op de korte ritten (tot circa 7,5 km). Voor het fietsen naar het werk is in het kader 

van het SMPU een beleidsplan gemaakt en in uitvoering gebracht. Het plan richt zich op 

                                                           
8
 De projecten uit het PPL zijn ook opgenomen in het NSL, en hebben een wettelijke uitvoeringsplicht. 
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verbetering van de infrastructuur en gedragsverandering via ondersteuning van de campagne Rij 

2 op 5. 

Verder wordt gewerkt aan het faciliteren van de infrastructurele randvoorwaarden voor het 

snelladen van elektrische voertuigen. Hiervoor wordt een uitvoeringsverordening in de vorm van 

een rentekorting uitgewerkt. Het doel is de randvoorwaarden voor het overgaan op elektrisch 

rijden te verbeteren.  

□ Groengas geven: aardgas is een schone, goedkope brandstof die goed is voor de luchtkwaliteit. 

Groengas, gemaakt van onder andere GFT-afval, is even schoon en ook nagenoeg klimaat-

neutraal. Op dit moment zijn er twee aardgastankstations gerealiseerd in de provincie Utrecht (in 

Nieuwegein en Harmelen), en vier  Groengastankstations (één in Utrecht, twee in Amersfoort en 

één in ‘t Goy). Doelstelling van het project is 8 aardgas/Groengastankstations in 2013. In de 

provincie Utrecht rijden er nu circa 600 Groengas- of aardgasvoertuigen. 

 

 

5.3 Voortgang maatregelen gemeenten 

In het NSL zijn 101 maatregelen opgenomen die uitgevoerd worden door de gemeenten en wel in 

Amersfoort, Stichtse Vecht, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht en Veenendaal Het BRU heeft 

ook een maatregel opgenomen in het NSL. Figuur 9 laat de voortgang van de maatregelen zien. 

 

 

 
Figuur 9: Voortgang NSL maatregelen provincie Utrecht 

 

Voor bepaalde categorieën van maatregelen is het effect te berekenen, bijvoorbeeld aanpassing van 

wegkenmerken en doorstromingsmaatregelen. Deze maatregelen hebben direct invloed op de lokale 

luchtkwaliteit. Er zijn echter ook maatregelen opgenomen waarvan het effect moeilijk is te 

kwantificeren, bijvoorbeeld gedragsmaatregelen, stimulering fietsverkeer en communicatie over 

mobiliteitskeuze.  

 

Voor het tijdig halen van de norm is het noodzakelijk dat alle NSL maatregelen tijdig worden 

uitgevoerd. Mochten zich tijdens dit proces tegenvallers voordoen, dan zal de provincie dit direct met 

de desbetreffende gemeente en/of de wegbeheerder oppakken, zo nodig wordt dit ondersteund door 

bestuurlijk overleg. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de gemeenten Amersfoort, Nieuwegein en 

Utrecht, omdat de luchtkwaliteitswaarden in deze gemeenten dicht tegen de normen aanzitten. De 

provincie volgt deze gemeenten dan ook om tijdig zicht te krijgen op eventuele overschrijdings- 

punten.  
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6. Vervolg 

 

Post NSL 

Het uitgangspunt en de inzet van het NSL is dat Nederland in 2015 voldoet aan de Europese 

grenswaarden voor NO2. De voorlopige prognoses bieden nog onvoldoende zekerheid over het halen 

van de norm. Deze zekerheid zal er na de looptijd van het NSL (augustus 2014) ook nog niet direct 

zijn. Daarom ligt er vanuit het Rijk een principe voorstel voor ambtshalve verlenging van het NSL. Dit 

voorstel wordt in het eerstvolgende Bestuurlijk Koepel Overleg geagendeerd en is in de bestuurlijke 

IPO adviescommissie RBROV van 29 november 2012 besproken. Besloten is om in te stemmen met 

het voorstel van het Rijk. 

 

Ambtshalve verlengen van het NSL is nodig omdat: 

 Uit de prognoses in de jaarlijkse monitoring blijkt dat na afloop van de derogatie
9
 nog niet 

overal in Nederland voldaan wordt aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Wanneer 

Nederland niet op tijd aan de Europese normen voldoet, moet een actieplan worden opgesteld 

waarin wordt beschreven op welke wijze  zo snel mogelijk alsnog aan de normen kan worden 

voldaan. Het verlengd NSL is een actieplan, dus daarmee voldoet Nederland aan die eis. 

 Het Rijk bij verlenging partner blijft, wat nodig is om financiële risico’s voor de provincie te 

beperken. 

 Samenwerking tussen de overheden nodig is om hardnekkige knelpunten op te lossen. De 

regio kan het niet alleen zonder landelijke bronmaatregelen. 

 Toekomstige overschrijdingen mogelijk weer tot een nieuwe bouwstop kunnen leiden. In het 

Stationsgebied van de stad Utrecht bevinden zich bijvoorbeeld hardnekkige knelpunten. 

 

Een specifiek aandachtpunt voor de provincie Utrecht bij het uitwerken van het post NSL is de 

monitoringslast voor de kleinere gemeenten. Veel kleinere Utrechtse gemeenten ervaren de jaarlijkse 

monitoring als onnodig hoge administratieve lasten. In overleg met het Rijk wordt bekeken of de 

monitoring voor kleinere gemeenten zonder (potentiële) luchtkwaliteitsknelpunten vereenvoudigd kan 

worden. 

  

Verbeteren luchtkwaliteit en gezondheidseffecten. 

Om een idee te krijgen wat het aantal overschrijdingen zou zijn als de resultaten van het NSL 

tegenvallen, of in geval van ongunstige meteorologische omstandigheden, is ook getoetst op iets 

lagere waarden (2 µg/m
3
 onder de grenswaarde). Hieruit blijkt dat er naast de vastgestelde 

overschrijdingspunten een aantal potentiële overschrijdingspunten aanwezig zijn. Deze punten liggen 

voornamelijk in de gemeente Utrecht maar ook in de buurt van snelwegen in de gemeenten 

Amersfoort, Nieuwegein, Zeist, Vianen, en De Bilt. Het verder verbeteren van de luchtkwaliteit is 

vanuit gezondheidskundig opzicht zinvol en gewenst. 

 

Om een veiligere marge te creëren werkt de provincie mee aan het werkplan P4 Europa en neemt deel  

aan het AIR netwerk. Het werkplan P4 Europa en het AIR netwerk zijn gericht op: 

 

 Haalbare normen 

 Europees bronbeleid 

 

                                                           
9 Het NSL vormt de basis voor uitstel van de Europese Commissie om aan de 

luchtkwaliteitsnormen te voldoen. 
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Europees bronbeleid is niet alleen gericht op knelpunten maar draagt bij aan verlaging van de 

achtergrondconcentraties voor het gehele gebied. Op de langere termijn heeft dit positieve effecten op 

de gezondheid. Daarom is het van belang om bij de EU te pleiten voor meer en beter bronbeleid omdat 

Europese maatregelen effectiever zijn dan nationale, regionale en lokale maatregelen. Bij Europees 

bronbeleid moet gedacht worden aan bijvoorbeeld eisen aan emissies van voertuigen, toelatingstest 

voor voertuigen die beter overeenkomen met de praktijk, eisen aan emissies van industrie, enzovoort.      
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Bijlage 1: Normen luchtkwaliteit 

 

Voor zowel stikstofdioxide als voor fijn stof gelden twee normen, een jaargemiddelde norm (NO2 en PM10) een 

uurgemiddelde norm (NO2) en een 24-uurgemiddelde norm (PM10) (zie tabel 6). Overschrijding van de 

uurgemiddelde concentratie van NO2 komt eigenlijk niet meer voor, echter wel van de jaargemiddelde norm van 

NO2. Overschrijding van de jaargemiddelde norm van PM10 lijkt ook verleden tijd te zijn. Er is nog wel sprake 

van overschrijding van de 24-uurgemiddelde norm van PM10.    

 

Tabel 6: Europese grenswaarden en alarmdrempels 

Stof Toets Grenswaarde  Geldig vanaf 

Stikstofdioxide (NO2) Jaargemiddelde 

concentratie 

60 µg/m
3
     

40 µg/m
3
 

01-08-2009 

01-01-2015 

 Uurgemiddelde 

concentratie 

Max. 18 keer per jaar 

meer dan 300 µg/m
3
   

Max. 18 keer per jaar 

meer dan 200 µg/m
3
   

01-08-2009 

 

01-01-2015 

Fijn stof (PM10) Jaargemiddelde 

concentratie 

48 µg/m
3
   

40 µg/m
3
   

01-08-2009 

11-06-2011 

 

 

 

 

24-uurgemiddelde 

concentratie 

Max. 35 keer per jaar 

meer dan 75 µg/m
3
   

Max. 35 keer per jaar 

meer dan 50 µg/m
3
   

01-08-2009 

 

11-06-2011 

Ozon (O3) Geen of geringe smog 

Matige smog 

Ernstige smog 

< 180 µg/m
3
   

180 – 240 µg/m
3
   

> 240 µg/m
3
  (3 uren) 

21-05-2008 

 

Vanaf juni 2011 moet worden voldaan aan de normen voor PM10. Omdat de situatie over een heel jaar moet 

worden beoordeeld, kan een formele toetsing pas plaatsvinden voor het jaar 2012 in 2013. 

 

 

PM10 normen 

De Europese dagnorm voor PM10 is maximaal 35 dagen een overschrijding van een 24-uursgemiddelde 

concentratie van 50 µg/m
3
 per jaar. Voor juridische toetsing aan de norm geldt dat de bijdrage van zeezout

10
 

afgetrokken mag worden van de berekende waarden. Deze bijdrage komt volgens de Regeling Beoordeling 

Luchtkwaliteit (Rbl) in de provincie Utrecht overeen met 3 dagen overschrijding. Daarom mag, inclusief de 

zeezoutcorrectie, getoetst worden op 38 dagen overschrijding.  

De 38 dagen overschrijding komt statisch gezien overeen met een jaargemiddelde concentratie van 31,9 µg/m
3
. 

Deze concentratie is in de monitoringstool gebruikt voor het bepalen van het aantal overschrijdingen van de 

PM10 dagnorm in deze rapportage. De jaargemiddelde concentratie van 31,9 µg/m3 is statistisch bepaald op basis 

van een groot aantal meetresultaten. Uit de analyse blijkt een dat er een lineaire relatie is tussen de 

jaargemiddelde fijnstof concentratie en het aantal dagen overschrijding. Uit deze relatie blijkt ook dat als aan de 

dagnorm is voldaan, impliciet ook aan de jaarnorm van 40 µg/m
3
 is voldaan. 

 

 

                                                           

10 Zeezoutcorrectie is een correctiefactor die wordt toegepast bij berekeningen naar de concentratie fijnstof in de lucht. De 

berekende luchtconcentratie fijnstof kan door de correctie worden verlaagd met een hoeveelheid zeezout die van nature in de 

lucht voorkomt, en niet schadelijk is voor de mens. Deze correctiefactor verschilt per locatie, want de jaargemiddelde 

concentratie zeezout verloopt naar schatting van de kust >4 μg/m3 naar ongeveer 1 μg/m3 aan de Nederlandse/Duitse 
oostgrens. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fijnstof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeezout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kust
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland


 28 

Bijlage 2: Overschrijdingspunten NO2 in 2015 in gemeenten, provincie en rijkswaterstaat.  

 

overheid naam x y conc_NO2 

Utrecht R Stationsplein,Utrecht 136.033.185.017 455.834.688.847 51.1 

Utrecht R Stationsplein,Utrecht 136.114.162.949 455.653.629.839 45.9 

Utrecht L Vredenburg,Utrecht 136175 456121 45.5 

Utrecht R Stationsplein,Utrecht 136.075.446.129 455.757.619.424 44.4 

Utrecht R WATERLINIEWEG,Utrecht 138.505.110.862 455.071.873.481 44.4 

Utrecht L Smakkelaarsveld,Utrecht 136.055.594.807 456.057.205.431 43.4 

Utrecht R Catharijnesingel,Utrecht 136873 454755 43.3 

Zeist Panweg, Zeist                                                   144.817.493.622 45.733.390.346 43.1 

Utrecht L Vredenburg,Utrecht 136.281.777.333 456.138.398.499 42.8 

Utrecht R Vredenburg,Utrecht 136.199.164.746 456.099.251.842 42.7 

Provincie 

Utrecht Meerndijk,Utrecht 130.462.909.438 453.825.211.857 42.6 

Utrecht R Nobelstraat,Utrecht 137.075.439.778 456.105.708.226 42.5 

Provincie 

Utrecht Meerndijk,Utrecht 130.510.285.672 453.802.549.483 42.4 

Provincie 

Utrecht Europabaan, Woerden 121.747.619.096 453.900.783.554 42.3 

Utrecht L Stationsplein,Utrecht 136.099.964.042 455.858.193.607 42.2 

Utrecht L , 133.579.732.066 454.907.388.424 42.2 

Utrecht L Nobelstraat,Utrecht 137.077.502.135 456.119.658.625 42.1 

Utrecht R Albert Schweitzerdreef,Utrecht 137.498.439.829 458.813.832.196 42.1 

Stichtse 

Vecht Ter Aaseweg. Breukelen 127.592.333.224 466.941.995.729 42.0 

Provincie 

Utrecht Provincialeweg,Loenen 127.652.113.587 4.706.698.922 42.0 

Utrecht L Nobelstraat,Utrecht 136.957.600.714 456.137.836.491 41.9 

Utrecht R Europalaan,Utrecht 135815 452681 41.9 

Stichtse 

Vecht Ter Aaseweg. Breukelen 127.591.666.776 466.916.004.271 41.9 

Utrecht R Amsterdamsestr. weg,Utrecht 135657 456648 41.9 

Utrecht R Vredenburg,Utrecht 136.283.220.301 456.107.028.694 41.6 

Utrecht R Smakkelaarsveld,Utrecht 136.069.416.505 456.028.368.353 41.6 

Provincie 

Utrecht Provincialeweg,Loenen 127.641.886.413 4.707.021.078 41.4 

Amersfoort Heiligenbergerweg. Amersfoort 156.362.859.185 461.587.109.267 41.3 

Provincie 

Utrecht Baronieweg,IJsselstein 132.707.040.916 448.528.959.084 41.3 

Utrecht L Amsterdamsestraatweg,Utrecht 135745 456591 41.3 

Utrecht L Amsterdamsestraatweg,Utrecht 135672 456660 41.2 

Provincie 

Utrecht Provincialeweg,Loenen 127.736.315.915 470.730.915.438 41.0 

Provincie 

Utrecht BRAVO 9,Woerden 127.841.195.539 454.851.977.696 40.9 

Rijkswatersta

at 0 1.275.220.015 4.546.979.021 40.9 

Utrecht R Amsterdamsestr. weg,Utrecht 135.728.596.744 456.578.431.635 40.9 

Utrecht R Stationsplein,Utrecht 135.980.897.975 455.925.743.313 40.8 

Provincie 

Utrecht M A Reinaldaweg, Montfoort 121.811.168.532 4.536.936.882 40.8 

Provincie 

Utrecht BRAVO 9,Woerden 127.744.441.938 45.486.993.066 40.7 

Utrecht L Meerndijk,Utrecht 130.554.461.423 453.969.432.962 40.6 

Utrecht L Europalaan,Utrecht 13.586.119.117 453.096.297.793 40.6 

Utrecht R Europalaan,Utrecht 135.825.957.726 452.757.148.896 40.5 

Provincie 

Utrecht Weg naar de Poort, Nieuwegein 132921.74 448770.68 40.5 

Utrecht L Catharijnesingel,Utrecht 136.745.766.022 454.744.832.551 40.5 
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Bijlage 3: Overschrijdingspunten 24-uurgemiddeldewaarde PM10 in 2011 (zonder zeezoutcorrectie). 

 

overheid Straatnaam X Y Conc_PM10  

Utrecht R Albert Schweitzerdreef, Utrecht 136.683.034.672 459.238.784.637 32.3 

Utrecht R Albert Schweitzerdreef, Utrecht 136.764.097.786 459.177.594.889 32.3 

Utrecht R Albert Schweitzerdreef, Utrecht 136.602.819.162 459.300.961.823 32.3 

Utrecht R Albert Schweitzerdreef, Utrecht 137.311.951.112 458.894.682.755 32.0 

Utrecht R Albert Schweitzerdreef, Utrecht 137.404.990.074 458.853.886.568 32.0 

Utrecht R Albert Schweitzerdreef, Utrecht 137.498.439.829 458.813.832.196 31.9 

Utrecht R Albert Schweitzerdreef, Utrecht 136546 459340 31.9 
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Bijlage 4: Lijst van onvolkomenheden die opgenomen is in bijlage 6a van de landelijke 

Monitoringsrapportage 2012. 

 

Invoer onvolkomenheden 

Ten tijde van de afronding van deze rapportage hebben verschillende overheden aangegeven dat er nog 

onvolkomenheden zitten in de invoergegevens. Dit kan ertoe leiden dat het in de huidige rapportage weergegeven 

aantal kilometer rijrichtingoverschrijding afwijkt van het totale aantal beleidsmatig op te lossen overschrijdingen. 

De volgende zaken zijn door de wegbeheerders aangegeven zonder verdere verificatie door Bureau Monitoring: 

 

Door de gemeente Utrecht is aangegeven dat ‘De toetspunten langs de Ds. M.L. Kinglaan en een deel van de 

Waterlinieweg voor het jaar 2015 zijn onbedoeld verdwenen tijdens een laatste correctieslag. Voor de toepassing 

van SRM2 moesten een aantal SRM1-koppelingen worden verwijderd. Met die aktie zijn tevens de toetspunten 

zelf verdwenen. Nadat dit was geconstateerd, was er geen gelegenheid meer voor een extra correctie. De 

aanname is echter dat op basis van de in 2012 gepubliceerde GCN-kaarten en emissiefactoren de concentraties 

in 2015 langs de Ds. M.L. Kinglaan en het betreffende deel van de Waterlinieweg slechts in geringe mate zullen 

afwijken van de Monitoringstool 2011, temeer daar dezelfde verkeersinput voor beide monitoringsrondes is 

gebruikt.’ 

 

Door de gemeente Amersfoort is aangegeven ‘Kanttekening bij het rekenpunt (id 199470) langs de 

Heiligenbergerweg in Amersfoort. Hier berekent de monitoringstool 2012 een overschrijding van de 

grenswaarde voor NO2 in 2015. Het toetspunt ligt in de groenstrook langs de Heiligenbergerweg. Hier geldt het 

toepasbaarheidsbeginsel en hoeft dus niet getoetst te worden. De juiste locatie voor het toetspunt is (156.357, 

461.589). Bovendien ligt de Heiligenbergerweg hier verhoogd, omdat die hier de snelweg A28 oversteekt. De 

verhoogde ligging kan niet worden meegenomen in de SRM1 berekening. In werkelijkheid levert de hoge 

ligging van de weg echter een stuk lagere concentraties op ter plaatse van het toetspunt. Er zal dan ook geen 

sprake zijn van overschrijding van de grenswaarde op dit punt.’ 

 

Door de provincie Utrecht is aangegeven dat ‘In de monitoringsronde van 2012 met de monitoringstool NSL 

zijn voor het jaar 2015 voor de stof stikstofdioxide in de provincie Utrecht langs 8 wegsegmenten van 

provinciale wegen op 11 receptorpunten een overschrijding van de grenswaarde geconstateerd. Uit nadere 

analyse blijkt het volgende: 

- langs segmenten van de Meerndijk in Utrecht (receptorid. 178583 en 178585N22) en de Weg naar de Poort in 

Nieuwegein (id. 181460) is een overschrijding geconstateerd van de jaargemiddelde grenswaarde van NO2. Het 

gaat hier om locaties waar volgens het Blootstellingscriterium van de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 

geen significante blootstelling plaatsvindt. 

- Langs segmenten Europabaan Woerden (id. 166426), BRAVO 9 Woerden (id. 219132 en 219131), Baronieweg 

IJsselstein (id. 181442), Reinaldaweg Montfoort (id. 166428) en Provinciale weg Loenen (id. 175387, 175386 en 

175388) is op betreffende receptorpunten een overschrijding van de jaargemiddelde grenswaarde van NO2 

geconstateerd. Dit betreft locaties waar volgens het Toepasbaarheidsprincipe van de Regeling Beoordeling 

Luchtkwaliteit 2007 burgers geen toegang hebben, waar geen vaste bewoning is en/of het punten op de rijbaan 

en de middenberm betreft. In de volgende monitoringsronde zullen betreffende segmenten, receptorpunten en/of 

NSL toetspunten worden gecorrigeerd’ 

 

Zeist: Het punt  (receptor id 193067) is niet toegankelijk, omdat uit nader onderzoek blijkt dat er ter hoogte van 

dit punt een hekwerk staat in het verlengde van het geluidscherm en geluidluifel. Dit betreft een locatie waar 

volgens het Toepasbaarheidsprincipe van de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 burgers geen toegang 

hebben, waar geen vaste bewoning is en/of het punten op de rijbaan en de middenberm betreft. Dus geen NSL 

toetspunt. 

 

Stichtse Vecht (receptor id 174737 en 174738). 

De 2 punten liggen aan weerszijden van de Ter Aase Zuwe, daar waar deze weg over de rijksweg A2 gaat. De 

punten liggen dus feitelijk boven de rijbanen van de A2. Door een reconstructie op de weg komen te liggen. Het 

is dus vrij logisch dat hier een overschrijding kan plaatsvinden. De verkeersintensiteiten van de Ter Aase Zuwe 

zijn verder correct ingevoerd (2015 resp 956/52/31 voor licht-/middelzwaar en zwaar verkeer; 2020 rep 

1073/58/35 voor licht-, middelzwaar en zwaar verkeer (dus niet echt schokkend). Conform het 

Toepasbaarheidsprincipe geen NSL toetspunt. 

 

Door Rijkswaterstaat is aangegeven dat Ook op het NO2 knelpunt (15634463) in Utrecht hoeft op grond van 

het blootstellingscriterium niet getoetst te worden. Ook hier speelt dat er sprake is van een locatie te dicht bij het 

OWN, welke nog niet eerder in de MT was opgenomen. 
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