
    
 

Bijlage 1: meldingsformulier 

 

 
Onlangs is de eerste jaarlijkse monitoring van het NSL afgerond. Daarbij is een 
actualisatie doorgevoerd van alle wijzigingen in projecten en maatregelen binnen 
het NSL. Tevens is gemonitord in hoeverre de maatregelen, zoals die in het vorig 
jaar vastgestelde NSL (kabinetsstandpunt) zijn opgenomen, nog steeds voldoende 
zijn om de luchtkwaliteitsnormen tijdig te halen (voor PM10 11 juni 2011 en NO2 1 
januari 2015).  

 
Er is door Rijkswaterstaat per overschrijdingslocatie uit het Monitoringsrapport 
2010 (en achterliggende Monitoringstool 2010) nagegaan in hoeverre die locatie 
ook daadwerking een toetspunt is, in de zin dat er sprake is van relevante 
blootstelling. Dit is gedocumenteerd in een verantwoordingsdocument en volgt 
vigerende regelgeving ten aanzien van het rekenen aan luchtkwaliteit, vastgelegd 
in de Wet milieubeheer en de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 
2007).  
 
Dit meldingsformulier en de bijbehorende bijlagen bieden een onderbouwing op 
twee niveaus, namelijk: 

1. voor de nieuwe NO2-overschrijdingslocaties is vastgesteld welke 
aanvullende maatregelen in de vorm van schermen, in aanvulling op het 
huidige NSL maatregelenpakket, noodzakelijk zijn.  

2. Het huidige NSL maatregelenpakket voor PM10 en NO2 te bezien op basis 
van de huidige monitoring.  

 

Om het NSL als programma juridisch sluitend te houden, door overal waar sprake 

is van relevante blootstelling tijdig te voldoen aan de grenswaarden, zullen op een 

beperkt aantal locaties extra maatregelen getroffen worden in de vorm van 

schermen. Daarmee worden de geconstateerde nieuwe overschrijdingen van de 

grenswaarde voor NO2 in de Monitoringsrapportage 2010 op locaties waar sprake 

is van relevante blootstelling, gecompenseerd. Tevens volgt uit de Monitoring dat 

twee reeds geplande schermen uit NSL bijlage 10 verhoogd moeten worden 

uitgevoerd.  

 

Uit de monitoring blijkt dat 19 van de 20 locatiespecifieke schermmaatregelen 

niet meer nodig zijn voor PM10. Omdat op dezelfde locaties ook al schermen 

staan gepland om de grenswaarden voor NO2 voor 1 januari 2015 te halen, 

worden de fijnstofschermen feitelijk als NO2-schermen gerealiseerd. De datum 

van uiterlijke realisatie wordt daarom gewijzigd van 2011 in 2015. Buiten het 

wijzigen van het realisatiejaar wijzigt de inhoud van bijlage 10 van het NSL 

feitelijk niet en kan volstaan worden met het wijzigen van maatregelen conform 

de meldingsprocedure NSL. 

 

Het voorliggende meldingsformulier levert de benodigde informatie om deze 

aanvullende en gewijzigde maatregelen in het NSL op te nemen.  
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Bestuursorgaan of 
Bestuursorganen 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

 

Per bestuursorgaan: 

Adresgegevens Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
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Postadres: Postbus 20904, 2500 EX Den Haag 

 

Contactpersoon Minister van Infrastructuur en Milieu: mw. drs. M.H. 
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voor deze directeur-generaal Mobiliteit: mw. drs. 
L.M.C. Ongering 

Voor deze directeur Wegen en Verkeer: mw. drs. M. 
C.A. Blom 

Voor deze projectmanager Luchtkwaliteit: 

dhr. L.J.T.C.  Lantain 

Telefoonnummer 070 351 1592 

Email lysander.lantain@minvenw.nl 

Datum/nummer besluit 
tot indiening van de 
melding van college 
B&W of GS  

zie aanbiedingsbrief 

 
 

2. Gegevens gewijzigde en nieuwe (aanvullende) maatregelen 

 
De voorliggende melding is een vervolg op de melding van 13 juli 2010, waarin 
een resultaatsverplichting was opgenomen om, naar aanleiding van de Monitoring 
2010, eventuele overschrijdingen langs rijkswegen weg te nemen. De resultaten 
van de Monitoring 2010 zijn aanleiding opnieuw een melding te doen waarbij 
diverse locatiespecifieke maatregelen  uit bijlage 10 van het NSL worden 
gewijzigd (zowel voor PM10 als NO2) en enkele worden toegevoegd (alleen voor 
NO2).  

  
In bijlage 2 zijn de tabellen opgenomen met de gewijzigde en aanvullende 
maatregelen. Op hoofdlijnen: 

- wordt de uiterste realisatiedatum van 19 van de 20 schermmaatregelen 
voor PM10 (zie bijlage 10 van het NSL) gewijzigd in 1 januari 2015 in 
plaats van 11 juni 2011. Overige kenmerken blijven ongewijzigd. 

- worden 2 NO2-schermen (langs A15 bij Ridderkerk en langs A4 bij 
zuidelijke tunnelmond van de Beneluxtunnel) 6 meter hoog in plaats van 
4 meter, zoals nu opgenomen in bijlage 10 van het NSL. Overige 
kenmerken blijven ongewijzigd. 

- wordt  4,4 kilometer aan NO2-schermen met een hoogte van 4 meter 
toegevoegd. Onderstaande beschrijving vermeldt de kenmerken. De 
locaties van deze aanvullende schermen volgen uit bijlage 2. 
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Maatregelnummer Zie bijlage 10 NSL 

Naam/omschrijving Voor 19 PM10-schermen met 
diverse hoogten wijzigt de 
realisatiedatum.  

2 NO2-schermen worden 6m in 
plaats van 4m 

4,4 kilometer NO2-scherm 
wordt toegevoegd. 

Type maatregel Schermen 

Detaillering maatregel Zie bijlage 2 

Soort effect Reductie wegbijdrage 

Bevoegd gezag Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu 

Type toonaangevend besluit Goedgekeurde nota door 
toenmalig minister Eurlings van 
Verkeer en Waterstaat 

Datum toonaangevend besluit 15 september 2010 

Geplande datum realisatie Voor 19 geplande PM10 

schermen, 2 verhoogde 
schermen naar 6 meter + 4,4 
kilometer nieuwe NO2 
schermen van 4 meter geldt 
allemaal een uiterste 
realisatiedatum van 1 januari 
2015 

Kenmerk dat effect ondervindt Wegbijdrage 

Fasering van het effect Voorbereiding gestart 

Referentie 
verantwoordingsdocument 

Nadere analyse toetspunten is 
vastgelegd in 
verantwoordingsdocument 
aanvullend maatregelenpakket 
hoofdwegennet Infrastructuur 
en Milieu (Rijkswaterstaat, 
2010). In bijlage 2 is 
berekening en werkwijze 
toegelicht. 

Maatregel 

 

 

Opmerkingen/toelichting - 

3. Is sprake van een vervanging of wijziging van projecten of 

maatregelen? 

Er is sprake van de volgende wijzigingen: 
- 19 gewijzigde PM10 maatregelen (uiterste realisatiedatum van 11 juni 

2011 naar 1 januari 2015) 
- 2 NO2 maatregelen (hoogte scherm van 4m naar 6m).  

 
Er is sprake van de volgende toevoegingen: 

- 11 schermen van 4 meter hoogte, met een totale lengte van 4,4 km, 
worden toegevoegd als NO2-maatregelen om nieuwe knelpuntlocaties op 
te lossen. 
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X 

� 

Ja, ga verder met onderdeel 4 

Nee, ga verder met onderdeel 5 

 
Toelichting: 
In bijlage 2 is in tabelvorm weergegeven: 

- Voor 19 schermen geldt dat de uiterste realisatiedatum wijzigt van 11 juni 
2011 naar 1 januari 2015.  

- 2 reeds in bijlage 10 van het NSL opgenomen schermen voor NO2, worden 
6 meter hoog, in plaats van de huidige voorziene 4 meter. Het gaat hier 
om de locaties: 

o A16 bij Ridderkerk (zuidzijde knooppunt Ridderster)  
o A4 bij Rotterdam (zuidelijke tunnelmond Beneluxtunnel). 

- Op welke locaties aanvullende NO2 schermen gerealiseerd worden ter 
compensatie van de nieuwe saneringsopgave die volgt uit de 
monitoringsresultaten 2010. Het gaat hierbij om de volgende locaties: 

- A2 bij Zaltbommel, Beesd en Diefdijk 

- A50 bij Ewijk en Herfeld 

- A67 Rondweg Eindhoven 

- A12 tussen Gouda en Woerden 

- A13 tussen Delft-Zuid en Schiedam 

- A15 knooppunt Ridderster (Ridderkerk) 

4. Gegevens te vervangen of te wijzigen projecten en/of maatregelen 

Maatregelnummer Bijlage 10 NSL vermeldt geen 
maatregelnummer: zie 
verantwoordingsdocument 
(Rijkswaterstaat, 2010) 

Maatregel 

 

Naam/omschrijving Alle gewijzigde en aanvullende 
maatregelen betreffen schermen. Alle 
gewijzigde PM10 schermen houden hun 
oorspronkelijke hoogte.  

2 bestaande NO2 maatregelen worden 
verhoogd van 4m naar 6m. 

De aanvullende maatregelen voor NO2 , 
met een totale lengte van 4,4 km zijn 
allen schermen van 4 meter hoogte. 

Een nadere omschrijving is opgenomen 
in bijlage 2. 

 

5. Zijn concentratieberekeningen uitgevoerd om aannemelijk te maken 

dat de gewijzigde, vervangende of nieuwe projecten of maatregelen 

per saldo passen binnen of in elk geval niet in strijd zijn met het NSL?  

 
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu constateert dat de NSL rekentool nog 
niet gebruiksklaar is om het voorgestelde maatregelenpakket conform de Rbl 
2007 met SRM II door te rekenen. In overleg met DG M van Infrastructuur en 
Milieu is besloten om een robuuste inschatting te maken op basis van 
emissieberekeningen, zoals ook toegepast is bij de eerdere VenW melding van 13 
juli 2010. Een nadere toelichting van de werkwijze en de gehanteerde methode is 
opgenomen in het verantwoordingsdocument (Rijkswaterstaat, 2010) en bijlage 
2.  
 
Uit de emissieberekeningen blijkt dat met het wijzigen van de genoemde 
schermmaatregelen voor fijnstof en het toevoegen van nieuwe maatregelen voor 
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NO2, langs het gehele hoofdwegennet (HWN) tijdig en overal voldaan wordt aan 
de grenswaarden voor NO2 en PM10. 
 
 

� 

X 

Ja, ga verder met onderdeel 6 

Nee, voeg een (kwalitatieve) onderbouwing bij de melding waaruit blijkt 

dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor een melding. Onderdelen 6-9 

kunnen worden overgeslagen. 

 
De volgende onderdelen zijn daarom niet nader ingevuld: 
6. Beoordelingspunten 
7. Rekenmethode 
8. Berekende concentraties op de beoordelingspunten 
9. Toelichting berekende effect op beoordelingspunten 
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Bijlage 2: Toelichtende tabellen met noodzaak en inhoud gewijzigde en 

aanvullende maatregelenpakket voor PM10 en NO2  

 

Deze bijlage geeft een nadere onderbouwing en uitleg van de rekenresultaten 

waarop de melding van het gewijzigde en aanvullende maatregelenpakket voor 

PM10 en NO2 is gebaseerd. 

 

Er wordt achtereenvolgens gekeken naar: 

1. Scope bestaande NO2-maatregelenpakket 

2. Scope bestaande PM10-maatregelenpakket 

3. Benodigd aanvullend maatregelenpakket NO2 

4. Benodigd aanvullende maatregelenpakket PM10 

 

 

1. Scope bestaande NO2-maatregelenpakket 

Wat betreft de bestaande NO2-knelpunten, komt uit de NSL-monitoring naar 

voren dat op twee locaties (A16 bij Ridderkerk en A4 bij Rotterdam) de 

maatregelen niet afdoende zijn. Hier dienen daarom extra maatregelen te worden 

getroffen door de al geplande schermen hoger te maken (6 meter in plaats van 4 

meter). De kostenraming hiervan bedraagt circa € 1 mln. investeringskosten 

(prijspeil 2007). Binnen de begroting van Infrastructuur en Milieu zijn de 

benodigde middelen beschikbaar. 

 

Voor 17 knelpunten geldt dat hier ook zonder schermen uiteindelijk de 

grenswaarde voor NO2 wordt gehaald. Dit komt neer op 53% van de locaties in 

het huidige NSL waar niet langer sprake is van een NO2-overschrijding. De reden 

hiervoor is dat bij de vaststelling van het NSL in augustus 2009 bewust is gekozen 

voor een op voorhand robuuste invulling van het NSL door een ruime bandbreedte 

onder de grenswaarde aan te houden. Dit blijft het uitgangspunt van het 

maatregelenpakket/schermen. De voorgestelde wijzigingen voldoen hier ook aan.   

 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de verderop opgenomen tabel 

2. Hierin zijn, op basis van monitoringsresultaten 2010, de berekende 

concentraties opgenomen met betrekking tot de bestaande schermlocaties voor 

NO2 in 2015. 

 

 

2. Scope bestaande PM10-maatregelenpakket 

Van de fijnstofknelpunten in 2011, waarvoor in het huidige NSL in bijlage 10 

schermmaatregelen zijn opgenomen, blijken op basis van de 

monitoringsresultaten 2010, op één locatie na, geen meer voor te komen. Ook 

niet na correctie (lees: verhoging) van de berekende wegbijdrage door het 

wegvallen het schermeffect in 2011. Dit resultaat is het gevolg van een dalende 

GCN en lagere emissiefactoren voor wegverkeer met betrekking tot fijn stof. Ook 

is bij de vaststelling van het NSL bewust gekozen voor een robuuste invulling van 

het NSL. Maatregelen uit het ontwerp-NSL zijn omwille van een robuuste invulling 

in het definitieve NSL gehandhaafd op locaties waar sprake was van: 

- een relevante blootstelling binnen de 50 meter wegrand; 

- of waar de berekende concentratie fijn stof boven de 30 microgram 

lag,.   

 

De locatie waar nog wel een overschrijding van de norm voor fijnstof aan de orde 

is, betreft de noordelijke tunnelmond van de A2 landtunnel bij Leidsche Rijn. 

Hieraan ligt een windtunnelonderzoek van TNO (TNO, 2010) ten grondslag, welke 

reeds in de saneringstool verwerkt is via het instellen van een aangepaste 
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tunnelfactor (weergegeven door middel van een exclusion area / 

uitzonderingsgebied). Deze aangepaste tunnelfactor blijft in de monitoringstool 

gehandhaafd.  

 

De volgende overwegingen spelen een rol bij het melden van een gewijzigd 

realisatiejaar voor 19 fijnstofschermen van 11 juni 2011 naar 1 januari 2015: 

 

- De robuuste uitwerking van het maatregelenpakket en het zeker 

stellen dat de grenswaarde voor PM10 voor 2011 langs het gehele 

rijkswegennet gehaald wordt, blijft hiermee bestaan; de concentratie 

PM10 in 2011 zonder schermeffect bedraagt voor alle 19 schermen 

28,5 microgram of lager. Oftewel, een marge van 4 microgram tot de 

grenswaarde van 32,5 microgram1.  

- De wegbijdrage zonder schermeffect is op deze schermlocaties 

maximaal 5 microgram; de jaarlijkse schommeling in de resultaten 

van de emissiefactoren bedraagt doorgaans maximaal 10-15%. Een 

dergelijke tegenvaller in de set emissiefactoren in het aankomende 

jaar zal daarmee niet leiden tot een toename van de wegbijdrage met 

meer dan 4 microgram. Nieuwe grenswaardenoverschrijdingen door 

gewijzigde emissiefactoren PM10 lijken daarmee uitgesloten. 

- De GCN kent net als de emissiefactoren een jaarlijkse actualisatie 

waarbij wijzigingen tot 10-15% ten opzichte van het vorige jaar 

kunnen voorkomen. De huidige GCN bijdrage op de schermlocaties 

bedraagt 23,2-25,7 microgram. Een toename van 10-15% leidt tot 

een maximale verhoging van 3,9 microgram, waarbij op geen van de 

19 schermlocaties de berekende concentratie boven de grenswaarde 

van 32,5 microgram uitkomt. 

- Omdat op dezelfde locaties ook al schermen staan gepland om de 

grenswaarden voor NO2 voor 1 januari 2015 te halen, worden de 

fijnstofschermen feitelijk als NO2-schermen gerealiseerd. Buiten het 

wijzigen van het realisatiejaar wijzigt de inhoud van bijlage 10 van 

het NSL daarmee feitelijk niet, en kan volstaan worden met het 

wijzigen van maatregelen conform de meldingsprocedure NSL. 

- Het NSL is een samenwerkingsprogramma waarin de diverse 

overheden een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om fijnstof- 

en NO2-knelpunten tijdig op te lossen. Wijzigingen in (locatie 

specifieke) maatregelen van individuele partners kunnen leiden tot 

een gewijzigde saneringsopgave op locaties die onder de 

verantwoordelijkheid vallen van betrokken partners. Van belang is om 

te weten dat deze melding en de instemming daarop in ieder geval 

niet leiden tot een grotere saneringsopgave voor gemeenten. Met het 

oog op de afstemming tussen de betrokken NSL partners zijn de 

betrokken gemeenten vooraf geïnformeerd over onze aanpak en 

voorliggende melding. 

 

 

3.  Benodigd aanvullend maatregelenpakket NO2 

 

Bijlage A van de NSL Monitoringsrapportage 2010 (RIVM, 2010) meldt in totaal 

43,1 km aan overschrijdingen van de NO2-norm langs het hoofdwegennet in 

2011. De output van de Monitoringstool 2010 laat zien dat langs het 

                                                 
1
 32,5 microgram wordt gehanteerd als jaargemiddelde grenswaarde, omdat daarmee ook redelijkerwijs 

wordt uitgesloten dat de etmaalgemiddelde grenswaarde wordt overschreden. 



 

 

8 
 

rijkswegennet in totaal op 476 rekenpunten sprake is van een NO2-concentratie 

groter dan 40,5 microgram. Omdat de rekenpunten gesitueerd zijn op locaties die 

representatief zijn voor wegvakken met een lengte van 100 meter, is daarmee 

sprake van 47,6 km overschrijdingslengte. 

 

Uit een nadere analyse van elk van de 476 rekenpunten in de Monitoringstool 

2010, vastgelegd in een verantwoordingsdocument (Rijkswaterstaat, 2010), blijkt 

dat 28 van de 476 rekenpunten daadwerkelijk een toetspunt zijn, omdat op die 

locaties sprake is van relevante blootstelling. Deze punten liggen binnen de 

contour waar de concentratie boven de grenswaarde ligt van 40,5 microgram voor 

NO2 in 2015. Het merendeel van de gerapporteerde overschrijdingslocaties uit de 

Monitoringsrapportage is daarmee feitelijk geen toetspunt. Vanaf de wegrand tot 

en met betreffende locaties is geen sprake van relevante blootstelling, zodat op 

deze rekenpunten de beoordeling van de luchtkwaliteit achterwege kan blijven.  

 

Bij 28 wegvakken liggen de rekenpunten, met een NO2-

grenswaardenoverschrijding van meer dan 40,5 microgram, op locaties waar 

daadwerkelijk sprake is van een significante blootstelling. Deze rekenpunten zijn 

daarmee tevens aan te merken als toetspunten, zodat op die locaties de 

luchtkwaliteit moet worden beoordeeld. Uit deze beoordeling volgt dat 

maatregelen moeten worden getroffen in de zin van een scherm van 4 meter 

hoogte met een minimale lengte van 200 meter. Hierdoor neemt de wegbijdrage 

voldoende af om op het toetspunt te voldoen aan de grenswaarden voor NO2 in 

2015 (< 40,5 microgram). 

 

Het gaat hierbij om de volgende locaties (zie tabel 2 verderop in dit document): 

- A2, hm 103.5 (bij Zaltbommel) 

- A2, hm 84.4 (bij Beesd)  

- A2, hm 87.6 (ter hoogte van Diefdijk) 

- A2, hm 80.0 

- A50, hm 149.0-149.3 (bij Ewijk) 

- A50, hm 150.1-150.4 (bij Ewijk) 

- A50, hm 152.1-152.2 (bij Herfeld) 

- A67, hm 22.7-22.9 (langs rondweg Eindhoven) 

- A12, hm 52.6-53.1(tussen Gouda en Woerden) 

- A13, hm 13,2 (tussen Delft-Zuid en Schiedam) 

- A15, hm 64.7 (knooppunt Ridderster, Ridderkerk) 

 

Voor elk van deze locaties geldt dat een scherm met een minimale lengte van 200 

meter gemeld wordt voor opname in het NSL. Daar waar een 

overschrijdingslengte van één wegvak met een representatieve lengte van 100 

meter staat opgenomen in bovengenoemde opsomming, wordt 200 meter scherm 

gerealiseerd. En wel op zodanige wijze dat achterliggende locaties met relevante 

blootstelling hier maximaal van profiteren. 
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4. Benodigd aanvullend maatregelenpakket PM10 

 
Op basis van de GCN 2010 en gepubliceerde emissiefactoren voor PM10 (PBL, 
2010) werd reeds verondersteld dat voor PM10 geen aanvullende maatregelen 
nodig zijn, aangezien sprake is van een dalende landelijke tendens in de GCN en 
de gehanteerde emissiefactoren voor PM10 niet toenamen. Uit de NSL 
Monitoringsrapportage 2010 blijkt evenwel dat lokale correcties van industrie, 
scheepvaart, mobiele bronnen en landbouw er toch toe kunnen leiden, dat lokale 
1x1 km vakken binnen de GCN een verslechtering laten zien, waardoor het 
Monitoringsrapport 3,6 km overschrijdingslengte laat zien (zie tabel 1).  
 
Een nadere gebiedsanalyse (zie rode cirkels in figuren 1 t/m 3) laat echter zien 
dat op geen van deze locaties sprake is van relevante blootstelling, zodat de 
beoordeling van de luchtkwaliteit op deze locaties achterwege kan blijven. 
Immers, uit onderstaande tabel 1 en uit de figuren 1 t/m 3 volgt dat alle 36 
gerapporteerde overschrijdingen feitelijk geen toetspunten te zijn. Voor elk van 
deze locaties geldt dat vanaf de wegrand tot en met deze rekenpunten geen 
sprake is van relevante blootstelling. Daarmee zijn deze rekenpunten dan ook niet 
aan te merken als locaties waar de luchtkwaliteit dient te worden beoordeeld 
(beoordelingslocatie) en is het niet nodig om aanvullende maatregelen te treffen.  
 

Tabel 1: nieuwe overschrijdingslokaties PM10, gerapporteerd in de NSL 

monitoringsrapportage 2010 (RIVM, 2010) 

locatie Concen-

tratie 

Achter-

grond 

Weg-

bijdrage 

Toets-

afstand 

Conclusie 

A15 (Botlek), hm 
39.3 – 40.9, aan 
weerszijden, 33 
receptorpunten 

33,1 µgr 32,0 µgr 1,1 µgr 95 m Geen sprake van 
relevante blootstelling, 
dus geen 
beoordelingslocatie 

A15 
(Alblasserdam), hm 
73.4 noordzijde, 
1 receptorpunt 

32,6 µgr 27,8 µgr 4,8 µgr 27 m Geen sprake van 
relevante blootstelling, 
dus geen 
beoordelingslocatie 

A30 (Lunteren), hm 
16.4 en 16.7 
oostzijde, 
2 receptorpunten 

32,7 µgr 30,8 µgr 1,9 µgr 25 m Geen sprake van 
relevante blootstelling, 
dus geen 
beoordelingslocatie 

A10 Oost 
(Amsterdam) 

< 32,5 
µgr 

> 32,5 µgr - - Westelijk havengebied: 
geen sprake van 
relevante blootstelling, 
dus geen 
beoordelingslocatie 
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Figuur 1: aan weerszijden van de A15 ter hoogte van het Botlek gebied, tussen 

hm 39.3 en 40.9 

 

 
Figuur 2: westelijke tunnelmond onder de Noord in A15 bij Alblasserdam, hm 73.4 

 

 
Figuur 3: A30 ter hoogte van Lunteren, hm 16.4 en 16.7, beiden aan oostzijde 

 



    
 

 

Nadere toelichting totstandkoming aanvullend maatregelenpakket voor NO2 in 2015 op basis van Monitoringsrapport 2010 

De onderstaande tabel 2 laat zien dat een scherm van 4 meter met 18% reductie van de wegbijdrage voldoende oplossend vermogen heeft om de 

nieuwe overschrijdingen die in de Monitoringstool 2010 zijn geconstateerd, te compenseren. Daarmee wordt overal langs het hoofdwegennet tijdig 

voldaan wordt aan de grenswaarden van 40,5 microgram voor NO2 in 2015. Een nadere analyse van de 476 rekenpunten uit het monitoringsrapport 

2010 (RIVM, 2010) laat zien dat enkel de onderstaande 28 rekenpunten ook daadwerkelijk toetspunten zijn waar sprake is van relevante 

blootstelling en dus de luchtkwaliteit dient te worden beoordeeld. 

   

Tabel 2: uitwerking locatie-specifiek maatregelenpakket voor NO2 in 2015, door het plaatsen van schermen  
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Nadere toelichting totstandkoming gewijzigd maatregelenpakket PM10 in 2011, op basis van Monitoringsrapport 2010 

In de onderstaande tabel 3 zijn de huidige berekende concentraties (opgebouwd uit een snelwegbijdrage en achtergrondconcentratie) opgenomen 
voor elk van de 20 huidige PM10-schermlocaties in het NSL. Deze concentraties zijn 1-op-1 overgenomen uit de Monitoringtool 2010 en zijn inclusief 
het schermeffect. Om na te gaan in hoeverre een scherm noodzakelijk is om de grenswaarde voor PM10 in 2011 te halen, dient de opgenomen 
snelwegbijdrage te worden gecorrigeerd voor dit schermeffect. Dit houdt in dat de snelwegbijdrage, afhankelijk van de hoogte van het opgenomen 
scherm, tussen de 18% en 49% toeneemt. De nieuwe concentraties (rechterdeel tabel) vallen dus hoger uit dan de concentraties die nu in de 
monitoringsresultaten zijn opgenomen. De berekende concentraties zonder schermeffect liggen voor PM10 in 2011 beduidend lager dan de 
grenswaarde van 32,5 microgram2.  

 

Tabel 3: Berekende concentraties in microgrammen op de bestaande PM10-schermlocaties in 2011, op basis van monitoringsresultaten 2010 

 

 

Nr. Weg Gemeente hoogte (m) 

PM10 concentratie 

aan schermzijde 

Snelweg-

bijdrage 

Achtergrond 

concentratie   

Berekende 

concentratie 

zonder scherm 

1 A4 Rotterdam 4 26.03 1.83 24.2   26.43 

2 A15 Ridderkerk 4 27.77 3.37 24.4   28.51 

3 A12 Woerden (De Meern) 4 27.50 3.70 23.8   28.31 

4 A2 IJsselstein 4 27.34 3.43 23.9   28.08 

5 A2 IJsselstein (kruising Nedereindse weg) 4 27.33 2.63 24.7   27.91 

6 A12 Utrecht (km 58.5 - 58.9) 4 26.10 2.90 23.2   26.74 

7 A12 Utrecht (km 58.9 - 59.4) 4 25.21 2.01 23.2   25.65 

8 A12 Utrecht (km 60.4 - 61.1) 4 26.62 1.82 24.8   27.02 

9 A12 Nieuwegein 4 26.03 2.63 23.4   26.61 

10 A12/A27  Knooppunt Lunetten-zuidwest  4 25.48 2.38 23.1   26.00 

11 A12 Bunnik 4 26.17 2.17 24.0   26.65 

12 A27 Utrecht 4 27.50 3.21 24.3   28.21 

13 A20 Rotterdam (km 29.6 - 29.8) 4 27.18 1.68 25.5   27.55 

14 A20 Rotterdam (km 30.2 - 26.88) 4 26.94 1.44 25.5   27.26 

15 A2 Nieuwegein 6 26.70 3.70 23.0   27.87 

16 A12/A27  Knooppunt Lunetten-noordoost 6 25.99 2.19 23.8   26.68 

17 A27 Vianen 6 26.16 2.36 23.8   26.91 

18 A20 Rotterdam (km 29.8-30.0) 8 27.28 1.78 25.5   28.37 

19 A20 Rotterdam (km 30.1 - 30.7) 8 26.92 1.22 25.7   27.67 

20 A2 Utrecht 10 26.39 1.59 24.8   windtunnel3 

 

 

                                                 
2
 32,5 microgram wordt gehanteerd als jaargemiddelde grenswaarde, omdat daarmee ook redelijkerwijs wordt uitgesloten dat de etmaalgemiddelde grenswaarde wordt overschreden. 

3
 Dit scherm is als luchtmaatregel opgenomen in het windtunnelonderzoek en blijft daarmee onverkort noodzakelijk. De resultaten van het windtunnelonderzoek zijn meegenomen in de 

Monitoringstool, als correctie op de tunnelfactor. 
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Berekende concentraties op bestaande schermlokaties NO2 in 2015, op basis van monitoringsresultaten 2010 

In de onderstaande tabel 4 zijn de huidige berekende concentraties (opgebouwd uit een snelwegbijdrage en achtergrondconcentratie) opgenomen 
voor elk van de huidige NO2-schermlocaties in het NSL. Deze concentraties zijn 1-op-1 overgenomen uit de Monitoringtool 2010 en zijn inclusief het 
schermeffect. Om na te gaan in hoeverre een scherm noodzakelijk is om de grenswaarde voor NO2 in 2015 te halen, dient de opgenomen 
snelwegbijdrage te worden gecorrigeerd voor dit schermeffect. Dit houdt in dat de snelwegbijdrage, afhankelijk van de hoogte van het opgenomen 
scherm, tussen de 18% en 49% toeneemt. De nieuwe concentraties (rechterdeel tabel) vallen dus hoger uit dan de concentraties die nu in de 
monitoringsresultaten zijn opgenomen. Op circa de helft van de locaties blijkt de concentratie zonder schermeffect boven de grenswaarde van 40,5 
microgram te liggen. Er zijn twee locaties waar de huidige schermmaatregel van 4 meter onvoldoende blijkt om tijdig te voldoen aan de NO2-
grenswaarde in 2015, zie ook onderstaande figuren 1 en 2. 

 

Tabel 4: Berekende concentraties in microgrammen op bestaande NO2-schermlocaties in 2015, op basis van monitoringsresultaten 2010 

Weg Locatie  hoogte (m) Maximale NO2-

concentratie aan 

schermzijde 

Snelwegbijdrage Achtergrond 

concentratie 

Geprojecteerde 

maatregel 

voldoet? 

A12 De Meern 4 37.8 19.0 18.8 ja 

A12 Utrecht (km 58.5 - 58.9) 4 37.2 15.7 21.5 ja 

A12 Utrecht (km 58.9 - 59.4)  4 33.2 11.7 21.5 ja 

A12 Utrecht (km 60.4 - 61.1) 4 33.9 10.0 23.9 ja 

A12 Nieuwegein 4 37.1 15.6 21.5 ja 

A12 Bunnik 4 34.4 14.0 20.4 ja 

A12/A27  Knooppunt Lunetten-zuidwest 4 35.5 14.3 21.2 ja 

A12/A27  Knooppunt Lunetten-zuidoost 4 35.2 14.0 21.2 ja 

A16 Ridderkerk 4 41.2 16.8 24.4 nee, 6 m nodig 

A16 Rotterdam 4 39.3 16.0 23.3 ja 

A2 Utrecht (km 52.3 - 52.1) 4 31.0 11.6 19.4 ja 

A2 Utrecht (km 50.5 - 60) 4 34.0 15.6 19.4 ja 

A2 Utrecht (km 49.4 - 48.6) 4 32.3 13.6 18.7 ja 

A2 Utrecht (km 46.2 - 45.4) 4 29.5 10.8 18.7 ja 

A2 Utrecht (65.1 - 64.8) 4 39.0 18.3 20.7 ja 

A2 IJsselstein (Nedereindse weg) 4 36.0 13.8 22.2 ja 

A20 Rotterdam (km 29.6 - 29.8) 4 35.9 7.5 28.4 ja 

A20 Rotterdam (km 30.2 - 26.88)  4 36.2 7.8 28.4 ja 

A27 Utrecht (km 71.8 - 72.0) 4 39.4 16.4 23.0 ja 

A27 Utrecht (km 77.2 - 77.5) 4 40.2 17.2 23.0 ja 

A27 Utrecht (km 77.7 - 77.8) 4 39.8 16.8 23.0 ja 

A4 Rotterdam 4 40.8 13.6 27.3 nee, 6 m nodig 

A2 Nieuwegein 6 40.4 18.8 21.6 ja 

A12/A27  Knooppunt Lunetten-noordoost 6 36.5 14.0 22.5 ja 

A16 Rotterdam 6 32.0 6.4 25.6 ja 

A16 Ridderkerk 6 39.2 16.9 22.3 ja 

A27 Vianen 6 32.0 13.5 18.4 ja 

A29 Barendrecht 6 36.0 10.8 25.2 ja 

A16 Rotterdam 8 33.3 6.8 26.5 ja 
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A20 Rotterdam (km 29.8 - 30.0) 8 36.3 7.8 28.4 ja 

A20 Rotterdam (km 30.1 - 30.7) 8 34.4 5.9 28.5 ja 

A2 Utrecht 10 39.5 15.7 24.2 ja 

 

 

    
Figuur 1 (links): rode lijn toont beoogde locatie scherm 6 meter bij zuidelijk tunnelmond Beneluxtunnel (A4, Pernis) 

Figuur 2 (rechts): rode lijn toont beoogde locatie scherm 6 meter bij knooppunt ridderster (A15, Ridderkerk) 

 

 


