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NOTITIE 
  
  
datum 8 januari 2015 
  
aan Gemeente Roosendaal 

  
betreft Aanvulling luchtkwaliteitsonderzoek plange-

bied Borchwerf II, veld B te Roosendaal 
  
afzender Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

/ Mart Kieftenburg 
  

telefoon 013-2060367 

  
afdeling Team VCP 
  
zaaknummer 14110903 
  

 
 
Inleiding 
 
Op 10 november 2010 is door de raad van de gemeente Roosendaal het bestem-
mingsplan ‘Borchwerf II, veld B, en verbindingsweg Majoppeveld-Borchwerf’ vastge-

steld. Nadat hiertegen beroep is ingesteld heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State delen van dit bestemmingsplan vernietigd. De delen van het be-
stemmingsplan, die door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ver-

nietigd zijn, zijn inmiddels gerepareerd en op 25 september 2013 door de raad van de 
gemeente Roosendaal vastgesteld. 
 
Voor de reparatie van de vernietigde delen van het bestemmingsplan is (o.a.) een ge-

heel nieuw luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd voor het gehele bestemmingsplange-
bied, waarvan verslag is gedaan in het rapport: ‘Luchtkwaliteitsonderzoek Verbin-
dingsweg Majoppeveld-Borchwerf II Gemeente Roosendaal’, d.d. 30 april 2013, met 
projectnummer 13010139, versie 3. 
 
Ten opzichte van het oorspronkelijke bestemmingsplan wil de gemeente Roosendaal 
nu een beperkte wijziging doorvoeren: door middel van een projectbesluit moet de 

vestiging van een logistiek bedrijf op Borchwerf II veld B mogelijk gemaakt worden. 
Door het projectbesluit moet de weg tussen de Gastelseweg en de Vaartkant enigszins 
worden verlegd. Hierdoor wordt de indeling van de bedrijfskavels iets anders, maar de 

totale oppervlakte zal ongewijzigd blijven. 
 

 
Figuur 1: Grafische voorstelling wijziging weg 
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Ofschoon het voornoemd luchtkwaliteitsonderzoek heeft aangetoond dat (ruimschoots) aan de 
normen voor PM10 en NO2 (de meest kritische luchtkwaliteitscomponenten) wordt voldaan voor 

alle onderzochte jaren, heeft de gemeente Roosendaal het toch wenselijk gevonden om de wijzi-
ging van de weg te toetsen aan de luchtkwaliteitsnormen. De motivatie hiervoor is met name ge-

legen in het feit dat inmiddels een nieuwe luchtkwaliteitsnorm van kracht is geworden voor ultra 
fijnstof (PM2,5). 
 
Deze notitie moet als aanvulling worden gelezen op het eerder genoemd onderzoek en bijbeho-
rende rapportage. Er zal in dit onderzoek enkel worden ingezoomd op het onderdeel waar het 
projectbesluit op van toepassing is. Aanvullend en enkel ter illustratie zal voor de opgestelde en 

gebruikte modellen in voornoemd onderzoek worden nagegaan wat de resultaten zijn voor PM2,5.  
 
 
Wettelijk Kader luchtkwaliteit 

Algemeen 

Op 15 november 2007 zijn er een aantal belangrijke wetswijzigingen op het vlak van luchtkwali-
teit doorgevoerd, waaronder de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), 

(hierna te noemen: Wm). Hiermee zijn de eisen met betrekking tot de luchtkwaliteit in de buiten-
lucht opgegaan in deze ‘brede’ milieuwet. 
 
Voor de kwaliteit van de buitenlucht gelden de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden 
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (fijnstof, PM10

1), 
lood, koolmonoxide en benzeen. Volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (hierna te 
noemen: RBL 2007) dient in de jaarlijkse rapportage over de luchtkwaliteit te worden ingegaan 

op de stoffen stikstofdioxide, zwevende deeltjes, koolmonoxide en benzeen. Echter, uit eerdere 
luchtkwaliteitsonderzoeken in Nederland is gebleken dat voor de stoffen koolmonoxide en ben-
zeen geen overschrijdingen van grenswaarden te verwachten zijn. Dit geldt tevens voor de uur-
gemiddelde concentratie van NO2; indien de norm voor de jaargemiddelde concentratie niet 

(ruimschoots) wordt overschreden, dan zal er zeker geen sprake zijn van overschrijding van de 
uurgemiddelde norm van NO2. In deze rapportage wordt daarom enkel ingegaan op NO2 (jaarge-

middelde concentratie) en PM10 (jaargemiddelde en vierentwintig-uurgemiddelde concentratie), 
naast PM2,5 (zie verder). 

 
Tabel 1: Toetsingskader Wet milieubeheer 

Stof Grenswaarde Toetsingsperiode 

NO2 40 µg/m3 Jaargemiddelde 

Fijnstof (PM10) 

40 µg/m3 Jaargemiddelde 

50 µg/m3 
24 uur-gemiddelde; mag maximaal 
vijfendertig maal per kalenderjaar 

overschreden worden 

 
De grenswaarden voor PM10 moeten in acht worden genomen vanaf 11 juni 2011 en aan de 

grenswaarde voor stikstofdioxide moet worden voldaan vanaf 1 januari 2015. Deze ingangsdata 
waren oorspronkelijk respectievelijk 1 januari 2005 en 1 januari 2010, maar in april 2009 heeft 
de Europese Commissie Nederland, met het instemmen met het NSL2, uitstel (derogatie) ver-
leend. 

Fijnstof 

Sinds 11 juni 2011 moet aan de Europese grenswaarden voor de concentratie PM10 worden vol-
daan. Voor de kleinere fractie van de zwevende deeltjes, die met PM2,5 wordt aangeduid, is de 
grenswaarde (een jaargemiddelde concentratie van 25 µg/m3) op 1 januari 2015 ingegaan. Tot 
1 januari 2015 bleef het toetsen aan die grenswaarde buiten beschouwing bij de uitoefening van 
een bevoegdheid of toepassing van een wettelijk voorschrift (zie Wm artikel 5.16, lid 2; een op-
somming van deze bevoegdheden en wettelijke voorschriften). Dit is ongeacht of een besluit van 

vóór 1 januari 2015 ook na de genoemde datum gevolgen voor de luchtkwaliteit heeft of kan 

hebben (zie Wm bijlage 2 voorschrift 4.4, lid 2).  

                                            
1 De begrippen ‘zwevende deeltjes’, ‘fijnstof’ en ‘PM10’ worden door elkaar gebruikt maar betekenen dus het-
zelfde. 
2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en van kracht sinds 1 augustus 2009. Het NSL is een 
samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid en de decentrale overheden in de gebieden waar de normen 
worden overschreden. Voor deze gebieden zijn Regionale Samenwerkingsprogramma's Luchtkwaliteit (RSL's) 
opgesteld die samen met het nationale plan de basis vormen voor het NSL. 
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Toetspunten 

Om een uitspraak te kunnen doen over het al dan niet voldoen aan de grenswaarden die gelden 
voor luchtkwaliteit, is het van belang te weten waar getoetst moet worden. Het principe is: overal 
buiten de grenzen van inrichtingen (bedrijven), behalve op plaatsen die uitgezonderd worden op 

basis van toepasbaarheid en blootstelling.  
 
Toepasbaarheidsbeginsel 
In de Wet milieubeheer is het toepasbaarheidsbeginsel in artikel 5.19 lid 2 opgenomen. Het gaat 
daarin voornamelijk om de toegankelijkheid van plaatsen. Dit betekent dat de luchtkwaliteit niet 
beoordeeld hoeft 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 gezond-
heid 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.  

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de RBL 2007.  
 
Blootstellingscriterium 
Volgens het blootstellingscriterium dient de luchtkwaliteit alleen te worden bepaald (gemeten of 
berekend) op plaatsen waar de blootstelling significant is. Bij toetsing van de gevolgen van een 
project (bijvoorbeeld aanleg van een weg) aan de luchtkwaliteitseisen is dus van belang dat de 
plaatsen waar significante blootstelling plaatsvindt, worden bepaald. Daarvoor moet eerst duide-

lijk zijn wat significant is of niet. In artikel 22 van de RBL 2007 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 (een individu) gemiddeld wordt blootgesteld bepa-
lend 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 immers opgesteld ten behoeve van de gezondheid van de gehele bevolking. 

Zeezoutcorrectie 

In de Wet milieubeheer is bepaald dat bij het vaststellen van het luchtkwaliteitsniveau (voor de in 
bijlage 2 van de wet vermelde componenten) stoffen in beschouwing worden genomen, die direct 
of indirect door de mens in de lucht worden gebracht en die schadelijke gevolgen kunnen hebben 
voor de gezondheid van de mens of het milieu. Omdat zeezout een onderdeel vormt van PM10 en 
als niet schadelijk wordt beschouwd, is in de RBL 2007 een procedure opgenomen om bij PM10 de 

meet- en rekenresultaten te corrigeren voor zeezout vooraleer aan de betreffende normen ge-
toetst wordt. Op basis van recente technisch inzichten bleek het noodzakelijk de oude regeling 
hiervoor in het RBL 2007, te wijzigen: op 21-11 20123 is deze wijziging van het RBL 2007 in wer-
king getreden.  

 
Voor PM10 geldt een grenswaarde van 40 µg/m3 als jaargemiddelde concentratie (bijlage 2, voor-
schrift 4.1, onder b, van de wet). Het aandeel zeezout in de jaargemiddelde concentratie van 

zwevende deeltjes (PM10) blijkt te variëren van 5 µg/m3 voor een aantal kustgemeenten, tot 1 
µg/m3 in Limburg. Om een voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde concentratie te bepalen, is 
dus een plaatsafhankelijke correctie nodig. Volgens het RBL 2007 (Bijlage 5) dient voor de ge-
meente Bergen op Zoom de op de gebruikelijke wijze bepaalde jaargemiddelde concentratie van 
zwevende deeltjes gecorrigeerd te worden met 2 µg/m3, om te komen tot een voor zeezout ge-
corrigeerde jaargemiddelde waarde.  
 
Tabel 2: De provincieafhankelijke zeezoutaftrek zoals die in 2012 van kracht geworden is. 

Provincie Dagen aftrek zeezout 

 Jaargemiddelde concentratie 
PM10 (µg/m3) waar boven over-

schrijding van de dagnorm 
plaatsvindt 

Groningen, Drenthe, 
Overijssel, Gelderland, 

Noord-Brabant en Limburg 
2 31,7 

Friesland, Flevoland, 
Utrecht en Zeeland, 

3 31,9 

Noord-Holland en Zuid- 
Holland 

4 32,1 

                                            
3 De laatste wijziging dateert van 22-3-2013 van het RBL 2007 (in werking getreden). 
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Voor PM10 geldt een grenswaarde van 50 µg/m3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, 
waarbij geldt dat deze waarde maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden over-

schreden (Bijlage 2, voorschrift 4.1, onder b, van de Wm). Op basis van meetgegevens heeft het 
RIVM de concentraties fijnstof door zeezout op overschrijdingsdagen vastgesteld en de verdeling 

daarvan over Nederland. Aan de hand van deze verdeling is per provincie het aantal overschrij-
dingsdagen vastgesteld dat in mindering kan worden gebracht om te komen tot een voor zeezout 
gecorrigeerd aantal overschrijdingsdagen. Uitgaande van de niet voor zeezout gecorrigeerde 
jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes, wordt het voor zeezout gecorrigeerde aantal 
overschrijdingsdagen van de vierentwintig-uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3 verkregen, 
door het op de gebruikelijke wijze bepaalde aantal overschrijdingsdagen voor Noord-Brabant te 

verminderen met twee dagen, zie Tabel 2 en Bijlage V van de RBL 2007. 
 
 
Onderzoek en rekenresultaten 
 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het akoestisch model (toetsjaar 2025) wat voor de 

wijziging is opgesteld (zie rapport ‘Akoestisch onderzoek wegverkeers- en industrielawaai in het 

plangebied Borchwerf II, veld B te Roosendaal’, van november 2014 (concept)). Enkel de gewij-
zigde weg en de naaste omgeving is aanvullend gemodelleerd (voor zover noodzakelijk voor het 
luchtkwaliteitsonderzoek) en is doorgerekend voor de componenten NO2, PM10 en PM2,5. De resul-
taten hiervan zijn terug te vinden in onderstaande tabel; voor de contourenplots, zie in de bijla-
gen de figuren I, II en III. 
 
Tabel 3: Samenvatting van de rekenresultaten van de gridberekeningen rondom de gewijzigde 
weg, inclusief correctie zeezout. De gegeven statistische waarden (minimum en maximum) heb-

ben betrekking op alle doorgerekende punten in het studiegebied (zie de figuren I-III). 

Parameter Grens 2025 

PM10 jaargemiddeld   

Achtergrond (min-max) (µg/m3) 
Bronbijdrage (min-max) (µg/m3) 

 18,6-18,3 
0,7-0,0 

Minimum – totaal (µg/m3) 40 18,3 
Maximum - totaal (µg/m3) 40 19,2 
Aantal punten met jaargem.> 40(µg/m3)  0 

PM10 24 uurgemiddeld > 50 µg/m3   
Minimum (µg/m3) 35 6 
Maximum (µg/m3) 35 8 
Aantal punten met > 35 overschrijdingsdagen  0 

PM2,5 jaargemiddeld   
Achtergrond (min-max) (µg/m3)  12,4-12,2 

Bronbijdrage (min-max) (µg/m3)  0,2-0,0 
Minimum – totaal (µg/m3) 25 12,2 
Maximum - totaal (µg/m3) 25 12,6 
Aantal punten met jaargem> 40(µg/m3  0 

NO2 jaargemiddeld   

Achtergrond (min-max) (µg/m3) 40 16,5-15,2 

Bronbijdrage (min-max) (µg/m3)  3,5-0,0 
Minimum – totaal (µg/m3) 40 15,3 
Maximum - totaal (µg/m3) 40 19,5 
Aantal punten met een jaargem. > 40(µg/m3)  0 

NO2 uurgemiddeld   

Maximum aantal overschrijdingen 18 0 

 
 

Het gehele (oorspronkelijke) plangebied is verder doorgerekend voor PM2,5 aan de hand van de 
bestaande modellen (2009, 2014, 2020 en 2024) zoals opgesteld voor het luchtkwaliteitsonder-
zoek van april 2013. Om het concentratieverloop in de contouren goed te kunnen visualiseren zijn 
de contouren in de opvolgende jaren exact gelijk gekozen: van 12,0-14,5 µg/m3 met een stap-

grootte van 0,25 µg/m3; zie in de bijlagen de figuren IV-VII. 
 
De berekeningen zijn met de meest recente versie van het erkende rekenmodel Geomilieu uitge-

voerd (versie 2.61), met het rekenhart KEMA stacks+ versie 2014.1 / PreSRM 1.4.0.2. In deze 
versie zijn de meest actuele gegevens van de achtergrondconcentraties opgenomen. 
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Conclusie 
 

Puntresultaten 

In het algemeen kan worden gesteld dat de luchtkwaliteit voor het overgrote deel wordt bepaald 

door de heersende achtergrondconcentraties van NO2, PM10  en PM2,5; de (lokale) bronbijdragen 
zijn heel beperkt. De verschillen/ het verloop van de bronbijdrage in het plangebied zijn voor NO2 
wel beduidend groter dan voor de beide fijnstofcomponenten. 
 
Voor zowel fijnstof (PM10 en PM2,5) als NO2 worden rondom de gewijzigde weg in 2025 geen over-
schrijdingen van de normen berekend; de concentraties worden ruimschoots onderschreden. Ook 

het toegestane aantal overschrijdingsdagen (PM10) / uurgemiddelde overschrijdingen (NO2) vol-
doet met respectievelijk maximaal acht dagen en 0 uur ruimschoots aan de daarvoor gedefinieer-
de normen.  

Contourenplots 

De gridberekeningen onderschrijven bovenstaande conclusies voor wat betreft de gewijzigde situ-
atie; figuren I-III. 
 

Uit de contourenplaatjes voor PM2,5 voor het gehele oorspronkelijke plangebied blijkt dat de 
luchtkwaliteit in 2014 verslechtert ten opzichte van 2009. Dit is ook niet verwonderlijk, omdat in 
2014 alle nieuwe ontwikkelingen als zijnde gerealiseerd zijn verondersteld, waaronder aanzienlijk 
meer vrachtverkeer en industrie. Toch wordt in 2014 overal in het oorspronkelijke plangebied 
ruimschoots aan de luchtkwaliteitsnorm (jaargemiddelde concentratie) van 25 µg/m3 voldaan. In 
de twee daaropvolgende berekende jaren (2020 en 2024) laten de contourenplaatjes een duide-
lijk afname in de concentraties voor PM2,5 zien.  

 
Afsluitende conclusie 

 
 Het aspect luchtkwaliteit vormt geen enkele belemmering om het projectbesluit tot uit-

voering te brengen: de normen van de meest kritische luchtkwaliteitscomponenten wor-
den nergens overschreden; 

 Uit aanvullend onderzoek blijkt dat in het gehele oorspronkelijke plangebied van Borch-
werf de normen voor PM2,5 in de jaren 2009, 2014, 2020 en 2024 nergens worden over-
schreden en een dalende tendens vertonen vanaf 2014; 

 Aansluitend op bovenstaande conclusies kan worden geconstateerd dat er nergens in de 
onderzochte gebieden een risico bestaat dat mensen worden blootgesteld aan te hoge 
concentraties van (ultra) fijnstof en stikstofdioxide. 

 

 
 
Bijlagen: Figuren I-VII 

 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant  
Mart Kieftenburg 
















