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1 Inleiding 

1.1 Europese normen voor luchtkwaliteit 

De Europese Commissie heeft grenswaarden voor luchtkwaliteit opgesteld waaraan alle lidstaten 

moeten voldoen. Deze grenswaarden zijn opgenomen in de Europese richtlijn (2008/50/EG). 

De afgelopen decennia is de luchtkwaliteit in Nederland sterk verbeterd. Voor twee stoffen vormde 

het halen van de Europese normen echter nog een probleem. Nederland voldeed op een aantal 

plaatsen nog niet aan de sinds 1-1-2005 geldende daggemiddelde norm voor PM10 (fijn stof met een 

maximale diameter van 10 µm). De verwachting was dat tevens op een aantal plaatsen nog niet zou 

worden voldaan aan de jaargemiddelde norm die met ingang van 2010 zou gaan gelden voor NO2 

(stikstofdioxide). De Europese richtlijn biedt de mogelijkheid uitstel en vrijstelling (derogatie) aan te 

vragen voor het voldoen aan normen. Derogatie is mogelijk als het land in een plan laat zien op 

welke manier men alsnog, binnen de derogatietermijnen, aan de normen gaat voldoen. Nederland 

heeft dit gedaan door het opstellen van het Nationaal Samenwerkingsplan Luchtkwaliteit (NSL). 

Inmiddels heeft de Europese Commissie bij beschikking van 7 april 2009 derogatie verleend en moet 

11 juni 2011 aan de normen voor fijn stof en 1-1-2015 aan de normen voor stikstofdioxide worden 

voldaan. Daarom is nu formeel geen sprake van overschrijdingen van geldende Europese 

grenswaarden voor luchtkwaliteit.  

 

 

Stof Type norm waarde Zonder derogatie  Met derogatie op 

basis van RSL en 

NSL 

NO2  Grenswaarde 

(humaan: jaargemiddelde in µg/m³) 

40 Geldt vanaf      

1-1-2010 

 

Geldt vanaf          

1-1-2015 

 

NO2  Grenswaarde  

(humaan: uurgemiddelde dat 18 

keer per jaar mag worden 

overschreden in µg /m³) 

200 Geldt vanaf      

1-1-2010 

Geldt vanaf          

1-1-2015 

PM10  Grenswaarde  

(humaan: jaargemiddelde in µg /m³) 

40 Geldt vanaf      

1-1-2005 

Geldt vanaf          

11-6-2011 

PM10  Grenswaarde  

(humaan: 24 uurgemiddelde dat 35 

keer per jaar mag worden 

overschreden in µg /m³) 

50 Geldt vanaf      

1-1-2005 

Geldt vanaf          

11-6-2011 

 

Tabel 1 : Grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxiden (NO2).  
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De Nederlandse overheid heeft drie goede redenen om te werken aan een goede luchtkwaliteit en 

tijdig te voldoen aan de grenswaarden. Ten eerste is een goede luchtkwaliteit van groot belang voor 

de gezondheid van mensen. Ten tweede kunnen op dit moment ruimtelijke projecten die leiden tot 

(verdere) overschrijding van de normen, niet doorgaan. Tot slot is het behalen van de grenswaarden 

een Europese verplichting en kan Nederland in gebreke worden gesteld als het niet tijdig voldoet 

aan de Europese normen, wat kan leiden tot boetes en dwangsommen. Het NSL vormt samen met 

de gewijzigde luchtkwaliteitwetgeving de basis van de oplossing van deze problemen op nationale 

schaal.  

 

1.2 Het NSL 

Het NSL is, naast een programma met nationale maatregelen, ook een samenwerkingsprogramma 

van de rijksoverheid en de decentrale overheden in de gebieden waar de normen vanaf 2005 

werden overschreden en waar in de toekomst overschrijdingen kunnen worden verwacht als er geen 

maatregelen worden getroffen. Het NSL bestrijkt de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-

Holland, Noord-Brabant en Limburg en delen van de provincies Noord-Holland en Flevoland. Voor 

deze gebieden zijn Regionale Samenwerkingsprogramma’s Luchtkwaliteit (RSL’s) opgesteld die zijn 

verwerkt in het NSL.  

 

Het NSL werkt volgens de volgende systematiek toe naar schone lucht: 

 De luchtkwaliteit in 2008 vormt de uitgangssituatie voor het NSL. Voor dat jaar is het totaal 

aan situaties waarin niet voldaan aan de grenswaarden voor PM10 en NO2 in kaart gebracht. 

 Vanuit deze uitgangssituatie is gekeken hoe de luchtkwaliteit zich zou ontwikkelen zonder 

Nederlandse ruimtelijke projecten en maatregelen. Dit is de autonome ontwikkeling. 

 De effecten van de verwachte ruimtelijke projecten en besluiten die ‘in betekende mate’ 

(IBM)1 bijdragen aan de luchtverontreiniging, zijn berekend en verwerkt in het NSL. Bij 

IBM-projecten gaat het om nationale projecten, zoals de aanleg van infrastructuur, en om 

projecten van lokale verheden, zoals de aanleg van nieuwe woonwijken, wegen of 

bedrijfsterreinen. 

 Ook de berekende effecten van nationale en lokale maatregelen die de luchtkwaliteit 

verbeteren, zijn opgenomen in het NSL. Dit zijn maatregelen die vanaf 1 januari 2005 zijn 

uitgevoerd of in gang gezet. De lokale maatregelen om de overschrijdingen op het 

onderliggend wegennet te beperken zijn uit de RSL’s overgenomen in het NSL. De 

deelnemende samenwerkingspartners (gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en VROM2) 

hebben primair de verantwoordelijkheid om de projecten en maatregelen uit te voeren die 

zijn opgenomen bij de vaststelling van het NSL. Het vervangen en toevoegen van (nieuwe) 

projecten en maatregelen is toegestaan, mits dit past binnen het uitgangspunt van het 

NSL. 

Op basis hiervan is een balans opgemaakt van het effect van de autonome ontwikkeling op de 

luchtkwaliteit, de gevolgen van de ruimtelijke projecten en het effect van de maatregelen. Het 

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

ruimschoots compenseert. Het leidt ertoe dat tijdig wordt voldaan aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit binnen de derogatietermijnen. De wettelijke looptijd van het NSL is vijf jaar van 1 

augustus 2009 tot 1 augustus 2014. Deze wettelijke looptijd geldt ook voor de RSL’s. 

 

1.3 Het RSL Overijssel 

De gemeenten Deventer en Zwolle hadden in 2008 behoorlijke overschrijdingen van de 

luchtkwaliteitsnormen en hebben samen met de provincie Overijssel in het RSL Overijssel 

maatregelen opgenomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voor deze maatregelen geldt een 

uitvoeringsplicht. In het programma zijn ook acht ruimtelijke projecten opgenomen die IBM 

bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Deze IBM-projecten worden ontwikkeld in de 

gemeenten Almelo, Deventer, Enschede en Zwolle. De tijdelijke verslechtering van de luchtkwaliteit 

als gevolg van deze IBM-projecten in Overijssel wordt meer dan goed gemaakt door generieke 

rijksmaatregelen en aanvullende regionale en lokale maatregelen. De luchtkwaliteit zal naar 

                                                   
1
 In betekende mate (IBM) wil zeggen dat het project leidt tot een toename van de concentraties verontreinigende stoffen in de 

buitenlucht die meer bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 of NO2. Voor de norm van 40 µg/m3 voor NO2 

betekent dit dus dat een project IBM is wanneer het leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit van meer dan 1,2  µg/m3.  

2 Het deel van het Ministerie van VROM waaronder het NSL valt is na de vorming van de regering in 2010 opgegaan in het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu.  
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verwachting geen belemmering vormen voor de voortgang van IBM-projecten in Overijssel. 

 

1.4 Monitoren van het NSL 

Voor het monitoren van het RSL Overijssel maken we gebruik van de monitoring van het NSL. Om 

bij te houden of tijdens het uitvoeren van het NSL de doelstellingen en uitgangspunten gehandhaafd 

blijven is het cruciaal om de voortgang te monitoren. Er kunnen immers diverse wijzigingen 

optreden in de uitvoering van projecten en maatregelen, in de geprognosticeerde Grootschalige 

Concentratiekaarten Nederland (GCN) en emissiefactoren van bronnen of door nieuwe 

(wetenschappelijke) inzichten omtrent trends in concentraties of berekeningsmethoden. Er is een 

monitoringsprogramma ingesteld waarin jaarlijks de voortgang van het NSL wordt gerapporteerd ten 

aanzien van de gestelde doelstellingen en uitgangspunten. Hierbij wordt de voortgang van de 

uitvoering van projecten en maatregelen en de ontwikkeling van de luchtkwaliteit gemonitord.  

 

De uitvoering van de monitoring is neergelegd bij het daarvoor in 2009 in het leven geroepen 

‘Bureau Monitoring’ (BM). Het BM werkt in opdracht van VROM en is een samenwerkingsverband 

tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en InfoMil. InfoMil is een opdracht 

van het ministerie van VROM en onderdeel van Agentschap NL. Jaarlijks wordt door het BM een 

monitoringsrapportage opgeleverd met daarin de resultaten van de analyses die zijn gemaakt. Voor 

deze analyses wordt gebruikgemaakt van de instrumenten die het ministerie van VROM hiervoor 

heeft laten ontwikkelen en de informatie die wordt aangeleverd door de NSL-partners. In het kader 

van de monitoring leveren zij tijdens de jaarlijkse actualisatie informatie over zowel de voortgang 

van de projecten en maatregelen als eventuele wijzigingen daarin. Tegelijkertijd leveren zij de 

meest actuele verkeersdata. De berekeningen die BM uitvoert worden gebaseerd op deze gegevens. 

In Overijssel leveren Rijkswaterstaat, de Provincie Overijssel, de gemeenten Deventer, Zwolle, 

Almelo, Enschede en Hengelo gegevens aan het BM. De monitoringsrapportage NSL over 2009 was 

vanaf 14 december 2010 beschikbaar. Dit is het eerste NSL monitoringsrapport. De tweede 

monitoringsrapportage NSL, over 2010, was beschikbaar vanaf 20 december 2011. 

 

De eerste en tweede monitoringsrapportages NSL laten zien dat de uitvoering van het huidige 

maatregelenpakket in het NSL door rijk, provincies en gemeenten, leidt tot verbetering van de 

luchtkwaliteit. De verbetering van de luchtkwaliteit gaat echter minder snel dan verwacht werd bij 

de vaststelling van het NSL: 

 Voor PM10 is vooral in de nabijheid van veehouderijen nog sprake van grote 

overschrijdingen. Die moeten medio 2011 zijn weggenomen om tijdig aan de Europese 

grenswaard te kunnen voldoen. 

 Voor NO2 laat de prognose een minder gunstige ontwikkeling zien dan de prognose bij de 

vaststelling van het NSL. Dit is onder andere het gevolg van hoger uitvallende emissies van 

het vrachtverkeer, waardoor de achtergrondconcentraties van NO2 aanzienlijk zijn 

gestegen. De prognoses laten in Nederland een beperkt aantal nieuwe overschrijdingen 

zien. Die moeten in 2015 zijn weggenomen om aan de Europese grenswaarden te kunnen 

voldoen. 

Dat betekent dat nog extra inzet van maatregelen nodig is om er voor te zorgen dat overal in 

Nederland de grenswaarden tijdig worden gehaald. 

 

1.5 Doel monitoringsrapportage RSL Overijssel 

De voorliggende rapportage richt zich op het inzichtelijk maken van de voortgang van het RSL 

Overijssel. Het betreft daarbij zowel de voortgang van de projecten en maatregelen als de 

voortgang van de verbetering van de luchtkwaliteit. Voor deze rapportage wordt gebruik gemaakt 

van de gegevens die door het BM ter beschikking zijn gesteld.  

 

In 2011 is een tussenbalans (midterm review) opgemaakt van het NSL en de RSL’s. De financiële 

gegevens in deze rapportage zijn ontleend aan de overzichten opgesteld voor deze midterm review. 

  

De monitoringsrapportage van het RSL Overijssel wordt opgesteld om: 

 De bestuurders van de bij het RSL Overijssel betrokken overheden te informeren over de 

voortgang van de projecten en de maatregelen en de situatie van de luchtkwaliteit. In het RSL 

Overijssel is in paragraaf 7.2 opgenomen dat de deelnemende partijen minimaal eenmaal per 

jaar op bestuurlijk niveau bijeenkomen om de voortgang van het programma te bespreken; 

 De inwoners van de provincie Overijssel en andere geïnteresseerden te informeren over de 
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voortgang van de projecten en de maatregelen en de situatie van de luchtkwaliteit.  

 

De resultaten van de monitoring zijn openbaar. De landelijke monitoringstool is te raadplegen via 

http://www1.nsl-monitoring.nl/. De resultaten voor Overijssel worden gepresenteerd in de Atlas van 

Overijssel; www.atlasoverijssel.nl 

 

 

1.6 Leeswijzer 

Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de situatie van luchtkwaliteit in 2009 

en 2010 in Overijssel weergegeven. Ook wordt hier ingegaan op de ontwikkeling van de 

luchtkwaliteit over de afgelopen jaren en de prognose voor de luchtkwaliteit in 2011 en 2015 als aan 

de normen voor PM10 en NO2 moet worden voldaan. Over de situatie van de luchtkwaliteit in 2011 

kan nog niet gerapporteerd worden omdat de monitoringsrapportage NSL van 2012 waarschijnlijk 

pas in het 4e kwartaal van 2012 beschikbaar zal zijn. Hoofdstuk 3 bevat informatie over de 

voortgang van de uitvoering over de periode tot en met 2010 van de maatregelen en projecten uit 

het RSL Overijssel. Ook is hier informatie over de besteding van de financiële middelen opgenomen. 

In hoofdstuk 4 worden afsluitend de conclusies van de voorgaande hoofdstukken weergegeven.  

http://www1.nsl-monitoring.nl/
http://www.atlasoverijssel.nl/
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2 De luchtkwaliteit in 2009, 2010 en 2015 

2.1 Inleiding 

Vanaf 2010 vindt jaarlijks een monitoring plaats van het NSL. Daarin wordt de ontwikkeling van de 

luchtkwaliteit gevolgd en wordt de uitvoering van de maatregelen en projecten die zijn opgenomen 

in het NSL, bijgehouden. Ten behoeve van deze monitoring worden berekeningen uitgevoerd met de 

Monitoringstool. Indien uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet worden 

gehaald, moeten extra maatregelen worden getroffen. In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de 

eerste en de tweede monitoringsronde van het NSL gepresenteerd. De verschillen met de resultaten 

van de monitoring die eerder plaats vond op basis van het Besluit luchtkwaliteit komen in de laatste 

paragrafen aan de orde. 

 

2.2 Rijkswegen 

Sinds 2008 zijn er geen overschrijdingen meer van de grenswaarde voor fijn stof (PM10) langs 

rijkswegen in Overijssel. In 2010 werd langs rijkswegen in Overijssel de norm voor NO2 langs 0,1 

kilometer wegvak overschreden. In 2009 was dat langs 1,5 kilometer wegvak en in 2008 langs 0,6 

kilometer wegvak. Waarschijnlijk is er sprake van een overschatting. De rekenresultaten geven aan 

dat de overschrijdingen van de grenswaarde plaatsvinden langs de autosnelweg A1. Uit nadere 

analyse blijkt dat het locaties betreft waar de luchtkwaliteit niet hoeft te worden vastgesteld omdat 

er redelijkerwijs geen mensen kunnen verblijven (bijv. in de bermen van de autosnelweg). In 

paragraaf 2.7.3 wordt dit verder toegelicht. Volgens de prognoses vindt er in 2015 geen 

overschrijding van de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide (NO2) meer plaats. 

 

 

2.3 Provinciale wegen 

Sinds 2008 wordt de grenswaarde voor fijn stof langs (PM10) langs provinciale wegen in Overijssel 

niet meer overschreden. In 2009 wordt langs Provinciale wegen in Overijssel ook aan de 

grenswaarden voor stikstofdioxide voldaan. In 2010 wordt langs 0,8 kilometer wegvak de norm voor 

NO2 overschreden. Nadere analyse laat ook hier zien dat het allen locaties betreffen waar de 

luchtkwaliteit niet hoeft te worden vastgesteld omdat er redelijkerwijs geen mensen kunnen 

verblijven. Volgens de prognoses vindt er in 2015 geen overschrijding van de jaargemiddelde 

concentratie van stikstofdioxide (NO2) meer plaats. 

Op de volgende pagina’s worden de concentraties langs provinciale en rijkswegen op kaart getoond. 
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Figuur 1: Kaart met de concentratie fijn stof (PM10) langs provinciale en rijkswegen in Overijssel in 

 2010 (µg/m3 ) 
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Figuur 2: Kaart met de concentratie stikstofdioxide (NO2) langs provinciale en rijkswegen in 

 Overijssel in 2010 (µg/m3 )
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2.4 Gemeentelijke wegen 

Sinds 2008 wordt ook langs gemeentelijke wegen in Overijssel aan de grenswaarden voor fijn stof 

voldaan. In 2009 wordt op gemeentelijke wegen in Overijssel langs 1,7 kilometer wegvak de 

grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide (NO2) overschreden. De 

overschrijdingen vinden plaats in Enschede (Haaksbergerstraat, Molenstraat en Oldenzaalsestraat) 

en Zwolle (Burgemeester van Royensingel). De jaargemiddelde concentratie aan de Stationsweg in 

Zwolle (39,90 ug/m3) voldeed net aan de norm. Waarschijnlijk is de daadwerkelijke hoeveelheid 

overschrijdingen lager omdat correcties van de gemeente Enschede t.a.v. de verkeersgegevens niet 

zijn verwerkt in de berekeningen van de luchtkwaliteit die centraal worden uitgevoerd met de 

Monitoringstool. Hierdoor is in Enschede voor een aantal wegen gerekend met te hoge 

verkeersintensiteiten of is de luchtkwaliteit op een verkeerde locatie berekend.  

 

gemeente straatnaam Hoogste concentratie NO2 

(jaargemiddeld) 

Zwolle Burgemeester van Royensingel 42,7 ug/m3* 

Enschede Haaksbergerstraat 42,0 ug/m3** 

 Oldenzaalsestraat 42,5 ug/m3** 

 Molenstraat 42,0 ug/m3** 

Tabel 2: Gemeentelijke knelpunten luchtkwaliteit (Bron: Monitoringstool) 

* De berekende concentratie is hier op een afstand tot de wegrand op 5 meter in verband met de 

aanwezigheid van een woning 

**Waarschijnlijk zijn concentraties lager dan hier weergegeven. 

 

In 2010 wordt de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide (NO2) in Overijssel alleen nog 

langs 0.2 kilometer wegvak aan de burgemeester van Royensingel in Zwolle overschreden. Volgens 

de prognoses vindt er in 2015 geen overschrijding van de jaargemiddelde concentratie van 

stikstofdioxide (NO2) meer plaats. 

 

2.5 Resultaten meetpunten in Deventer en Zwolle 

 Meetpunt Zwolle Stationsweg 

In het luchtkwaliteitsplan van de gemeente Zwolle is vastgesteld dat de belangrijkste knelpunten in 
Zwolle op de Stationsweg-Burgemeester van Royensingel-Eekwal zijn gelegen. Mede om het effect 
van maatregelen te monitoren is er een meetstation geplaatst aan de Stationsweg. In het 
meetstation worden metingen uitgevoerd aan fijn stof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2). In 
2009 en 2010 is de luchtkwaliteit op 10 meter van de rand van de Stationsweg gemeten. Uit de 
metingen volgt dat de grenswaarden niet worden overschreden. De concentratie stikstofdioxide lag 
in 2009 op het achtergrondniveau van de regionale meetstations in Overijssel. De gemeten waarde 
voor stikstofdioxide is daarmee veel lager dan berekend is. De meetgegevens van 2010 liggen meer 
in de lijn der verwachting omdat ze in de buurt komen van de berekende waarden.  
 

 

component Omschrijving norm grenswaarde Gemeten 

waarde 2009* 

Gemeten waarde 

2010* 

Fijn stof Jaargemiddelde 

concentratie 

40 ug/m3 22 ug/m3 23 ug/m3 

Fijn stof Aantal 

overschrijdingsdagen 

35 dagen 11 dagen 8 dagen 

Stikstofdioxide Jaargemiddelde 

concentratie 

40 ug/m3 24 ug/m3 40 ug/m3 

*(exclusief zeezoutfractie bij PM10) 

 

Tabel 3: Resultaten luchtkwaliteitsmetingen aan de Stationsweg in Zwolle (Bron: TAUW B.V., 

conceptrapport Luchtkwaliteitsmetingen Gemeente Zwolle Stationsweg 2009, augustus 2010).  
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Meetpunt Deventer, Handelskade 

Langs de Handelskade te Deventer nabij de verkeerslichten op de kruising met de Brinkgreverweg 

worden door het bureau TAUW metingen uitgevoerd in opdracht van de gemeente Deventer. De 

gemeten jaargemiddelde concentratie NO2 over 2010 is 45 µg/m3. Deze waarde is duidelijk hoger 

dan de rekenresultaten uit de verkeersmilieukaart en de Monitoringstool (ca. 38 ug/m3).  

 

Verklaring verschillen tussen berekende en gemeten luchtkwaliteit 

De verschillen tussen de gemeten en berekende concentraties kunnen meerdere oorzaken hebben. 

Over het algemeen is het moeilijk om meetresultaten en berekeningen direct goed met elkaar te 

vergelijken. De resultaten zijn immers met geheel verschillende methoden tot stand gekomen. 

 

Meer specifiek gaat het om de volgende aspecten: 

1. De metingen van TAUW hebben een meetonzekerheid van 15%; 

2. De berekende concentratie bestaat uit een onzekerheid in de bepaling van de 

achtergrondconcentratie (GCN) en de onzekerheid in het model ter bepaling van de lokale 

(verkeers)bijdrage. De onzekerheid in de GCN voor NO2 is 15%. De lokale rekenmodellen 

hebben een onnauwkeurigheid van 10-20%. Daarnaast ontstaan verschillen door gebruikte 

uitgangspunten, zoals emissiegegevens, meteorologie, ruwheid, aanwezige obstakels en 

atmosferische chemie. Deze uitgangspunten kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen in het 

bepalen van de lokale bijdrage; 

3. De GCN in de door de gemeente gehanteerde rekenmodellen zijn een prognose in 2009 voor 

2010. De meting daarentegen geeft de feitelijk gecumuleerde concentratie van achtergrond en 

lokale bijdrage weer; 

4. Mogelijk kunnen er feitelijke verschillen bestaan. Het meetpunt in Deventer is nabij het 

kruispunt gelegen. Het is zeker denkbaar dat er verschillen zijn in de feitelijke stagnatie van 

verkeer en de wijze waarop stagnering in de berekeningen kan worden meegenomen. 
 

2.6 Veehouderijen 

In 2007 is op basis van globale berekeningen door ECN, in opdracht van het voormalige ministerie 

van Volkshuisvesting, ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), een eerste selectie gemaakt 

van bedrijven met een mogelijke normoverschrijding. In Overijssel betrof dit 41 pluimveehouderijen 

in 15 gemeenten. In 2009 en 2010 is, in opdracht van VROM en in samenwerking met gemeenten, 

nader onderzoek uitgevoerd. Na nader onderzoek en met  toepassing van het 

toepasbaarheidsbeginsel en significante blootstelling (zie paragraaf 2.7) werd in de 

monitoringsrapportage NSL 2010 gesteld dat er in Overijssel geen veehouderijen zijn die de normen 

voor fijn stof overschrijden. Na nieuwe berekeningen, in opdracht van het Rijk, wordt in de 

monitoringsronde NSL 2011 aangegeven dat in de gemeente Twenterand toch een pluimveehouderij 

zorgt voor overschrijding van de normen voor fijn stof. Betwijfeld wordt of hier werkelijk sprake is 

van een overschrijding. 

 

2.7 Verklaring verschillen met voorgaande jaren 

In deze paragraaf wordt ingegaan op drie factoren die de rekenresultaten voor 2009 en 2010 

kunnen beïnvloeden. Dit zijn: 

 Achtergrondconcentraties (de concentratie exclusief lokale bronnen); 

 Berekeningen bijdrage verkeer (verandering van emissiefactoren); 

 Toepasbaarheidsbeginsel en significante blootstelling (in bepaalde situaties op grotere afstand 

van de weg of veehouderij rekenen).  
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2.7.1 Achtergrondconcentraties 

De achtergrondconcentratie is de concentratie zonder dat lokale bronnen zoals wegen of 

veehouderijen worden meegenomen. In Overijssel staan twee (regionale) meetpunten van het RIVM 

die de achtergrondconcentraties meten. Uit metingen van regionale meetstations kan de algemene 

trend worden afgeleid van de luchtkwaliteit. In grote lijnen zijn de (dalende) trends in de 

concentraties van fijn stof en stikstofdioxide gelijk aan de trends in Nederland. De ontwikkeling van 

de achtergrondconcentratie heeft grote invloed op het halen van de grenswaarden. 

Fijn stof (PM10) 

De achtergrondconcentraties van fijn stof (PM10) zijn in de periode van 2003 tot 2008 structureel 

gedaald. Vanaf 2008 nemen de concentraties echter niet meer af, of lijken zelfs licht te stijgen. Deze  

trend doet zich voor bij de regionale meetpunten in Overijssel, maar ook bij de landelijke regionale 

meetpunten. 

 

Figuur 3: Grafiek met gemeten achtergrondconcentraties bij regionale meetstations PM10 
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Stikstofdioxide (NO2) 

De concentratie NO2 bij het meetpunt Barsbeek-De Veenen is, net als in Nederland, in 2010 t.o.v. 

2009 sterk gedaald.  Bij het meetpunt Hellendoorn-Luttenbergerweg is concentratie NO2 juist 

gestegen. De landelijke trend van de laatste 5 jaar is stabiel. De jaargemiddelde concentratie  

schommelt rond de 19 ug/m3. De meetpunten in Overijssel zitten daar in de meeste jaren ongeveer 

4 ug/m3 onder. In 2010 is dat niet het geval. De oorzaak hiervan is niet bekend.  

 

 

Figuur 4: Grafiek met gemeten achtergrondconcentraties bij regionale meetstations NO2 
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2.7.2 Bijdrage verkeer 

De met de huidige Monitoringstool berekende prognose voor 2015 vertoont een hogere NO2 

concentratie dan in eerdere jaren is berekend. Een belangrijke oorzaak hiervan zijn tegenvallende 

verkeersemissies als gevolg van nieuwe inzichten in de emissies door het vrachtverkeer. Dit leidt 

nabij snelwegen tot circa 6 ug/m3 hogere concentraties. In binnenstedelijk gebied is het verschil 

afhankelijk van het aandeel vrachtverkeer. Ten opzichte van de prognoses voor 2011 zoals die vorig 

jaar zijn gemaakt, blijkt dat de nu berekende concentraties PM10 niet veel zijn veranderd. Dit komt 

mede doordat de achtergrondconcentraties in het algemeen weinig zijn veranderd en de bijdragen 

door verkeer relatief klein zijn. 

 

2.7.3 Toepassing toepasbaarheidsbeginsel en significatie blootstelling 

Een belangrijk aspect in de berekeningen is de keuze van de locaties waar exact gerekend en 

getoetst moet worden. In de Europese richtlijn en de Wet milieubeheer worden hier richtlijnen voor 

gegeven (toepasbaarheidsbeginsel). De luchtkwaliteit dient verder alleen te worden bepaald 

(gemeten of berekend) op plaatsen waar de blootstelling ‘significant’ is. Als gevolg van het 

toepasbaarheidsbeginsel en significante blootstelling wordt op een aantal locaties niet op de 

standaardafstand van de wegrand (10 meter van de wegrand of aan de eerste gevel, net wat eerst 

komt) getoetst, maar op een verder weg gelegen punt. Het vergroten van de afstand leidt tot 

minder overschrijdingen van de grenswaarden. Deze situatie doet zich in Overijssel met name voor 

langs de autosnelwegen. In de tweede monitoringsronde doet zich dit ook voor langs provinciale 

wegen. Geconstateerd is dat in de eerste en de tweede monitoringsronde het 

toepasbaarheidsbeginsel niet consequent is toegepast. Langs de autosnelweg A1 en in 2010 langs 

de provinciale weg Rijssen-Holten blijken uit de rekenresultaten dat er overschrijdingen plaatsvinden 

van de grenswaarde. Nadere analyse laat zien dat het locaties betreft waar de luchtkwaliteit niet 

hoeft te worden vastgesteld omdat er redelijkerwijs geen mensen kunnen verblijven (bijv. in de 

bermen van de autosnelweg).  

 

2.8 Conclusies Monitoringsresultaten 

De conclusies van de monitoring voor overschrijdingen langs wegen in Overijssel zijn kort 

samengevat: 

 

 Fijn stof (PM10)  Stikstofdioxide (NO2) 

2009 Geen overschrijdingen. Rijkswegen: langs 1,5 km overschrijdingen. Bij een goede 

toepassing van het toepasbaarheidsbeginsel zijn er langs 

rijkswegen geen overschrijdingen. 

Provinciale wegen: geen overschrijdingen. 

Gemeentelijke wegen (Enschede en Zwolle): langs 1,7 km 

overschrijdingen. Voor Enschede is door verkeerde 

berekeningsgegevens sprake van een overschatting. 

2010 Geen overschrijdingen. Rijkswegen: langs 0,1 km overschrijdingen 

Provinciale wegen: langs 0,8 km overschrijdingen 

Bij een goede toepassing van het toepasbaarheidsbeginsel 

zijn er langs rijks- en provinciale wegen geen 

overschrijdingen. 

Gemeentelijke wegen: langs 0,2 km overschrijdingen 

(Burgemeester van Royensingel, Zwolle). 

2011 Geen overschrijdingen. Nog niet bekend. 

2015 Geen overschrijdingen. Geen overschrijdingen. 
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3 Voortgang maatregelen en projecten 

3.1 Inleiding 

Omdat dit het eerste monitoringrapport RSL is wordt gerapporteerd over 2010 en voorgaande jaren.   

 

3.2 Maatregelen 

3.2.1 Provincie Overijssel  

Voortgang luchtkwaliteitsmaatregelen van de provincie Overijssel opgenomen in het RSL Overijssel 

en het NSL: 

 

maatregel planperiode status toelichting 

Subsidieregeling roetfilters 

Overijssel (SRO). Aan inwoners 

(particulieren) die een roetfilter 

hebben geplaatst op hun diesel-

auto is een extra tegemoetkoming 

van € 200 verstrekt. 

2007-2008 afgerond 

(2008) 

Doel was stimuleren van het inbouwen van 

roetfilters op personenauto’s en daarmee de 

uitstoot van fijn stof in de provincie terug te 

brengen. In totaal zijn 2977 voertuigen in 

Overijssel van een roetfilter voorzien. Het 

geschatte milieuvoordeel is 893 kg roet/jaar.  

Schoner maken van het eigen 

wagenpark door toepassen inzet 

schone auto’s via leasecontract. 

2008-2014 uitvoering De provincie heeft in 2008 een groot deel van 

haar wagenpark vervangen. Omdat in 2008 in 

Almelo een aardgastankstation was, rijden hier 

twee provinciale aardgasauto’s. Daarnaast leaset 

de provincie circa 70 dieselvoertuigen en 11 

hybrideauto’s. Bij afloop van de huidige 

leasecontracten in 2013 en 2014 wordt gekeken 

hoe het eigen wagenpark schoner kan worden. 

Stellen van milieueisen (Euro 5/6 

of EEV) bij de volgende 

concessieverlening OV. 

2010-2011 afgerond 

(2010) 

 

In de Busconcessie Midden-Overijssel rijden 

dankzij het opnemen van emissie-eisen voor 

stikstofoxides (NOx) vanaf september 2010 de 

nieuwste en schoonste dieselbussen. In de 

regiotaxi-concessies Noordwest Overijssel en 

Salland rijden naast dieselauto’s ook auto’s op 

groengas. In de concessie Vechtdal rijden vanaf 

2012 ook auto’s op groengas. 

Stimuleren van het rijden op 

schone brandstoffen. 

2008-2014 uitvoering In 2008 zijn bij 30 bedrijven en overheden 

wagenparkscans uitgevoerd. Van maart 2009 tot 

1-1-2012 wordt in een campagne het rijden op 

aardgas en groengas gestimuleerd. Eind 2010 

had Overijssel 7 aardgas/groengas-tankstations 

en reden er circa 200 aardgas/ groengasauto’s. 

Medio 2012 zal Overijssel 11 aardgas- en 

groengastankstations hebben. 
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3.2.2 Gemeente Deventer 

Voortgang luchtkwaliteitmaatregelen van de gemeente Deventer opgenomen in het RSL Overijssel 

en het NSL: 

 

 

Maatregel Planperiode Status  Toelichting 

Inzet bij concessieverlening op 

schoon openbaar vervoer. 

2008-2011 afgerond In 2009 heeft provincie een besluit genomen 

over de nieuwe busconcessie Midden-Overijssel. 

Schoon eigen wagenpark. 2008-2011 afgerond Twee dienstauto’s op aardgas / groengas 

aangeschaft. 

Schoon personenvervoer ( taxi, 

ouderen, gehandicapten). 

2008-2015 afgerond Met contractuitvoerders is overlegd over 

dienstauto’s die op milieuvriendelijke brandstof 

kunnen rijden. 

Contracteisen onderaannemers. 2008-2015 afgerond Met contractuitvoerders is overlegd over 

dienstauto’s die op milieuvriendelijke brandstof 

kunnen rijden. 

Afspraken maken met bedrijven 

over routes, woon/werkverkeer en 

schone auto’s. 

2008-2015 uitvoering  

Haalbaarheidsonderzoek 

milieuzone en verbetering 

stedelijke distributie. 

2008-2015 afgerond Geen aanleiding milieuzone vanwege resultaten 

monitoringstool. Project binnenstaddistributie in 

voorbereiding. 

Convenant sluiten met bedrijven 

over schone voertuigen. 

2008-2011 afgerond Met contractuitvoerders is overlegd over 

dienstauto’s die op milieuvriendelijke brandstof 

kunnen rijden. 

Optimalisatie doorstroming 

hoofdwegenstructuur. 

2008-2011 afgerond Aansluiting Zutphenseweg op Hanzeweg is 

verbeterd door het verlengen en verdubbelend 

van de bestaande rijbaan voor rechtsaf voor 

verkeer de stad in. 

Routering doorgaand 

vrachtverkeer over N348 met 

reisinformatiesysteem gekoppeld 

aan bedrijvenpark A1. 

2008-2011 uitvoering  

Maatregelen profiel Siemelinksweg 

gekoppeld aan Bedrijvenpark A1. 

2008-2011 afgerond  

Ontsluiting Bedrijvenpark A1 aan 

de oostzijde (Siemelinksweg). 

2008-2011 voorbereiding Ontwikkeling Bedrijvenpark A1 moet nog 

plaatsvinden. 

Aanpassing van het Hanzetracé 

door reconstructie Amstellaan. 

2008-2011 voorbereiding Reconstructie Amstellaan moet nog 

plaatsvinden. 

Voorzieningen OV en fiets. 2009-2015 uitvoering  

Verkeersaantrekkende functies zo 

dicht mogelijk situeren bij 

ontsluitingsweg in de te 

herstructureren Rivierenbuurt. 

2008-2011 voorbereiding Planning is dat de plannen in 2012 gereed zijn. 

Geen verkeer in plangebied 

Sluiskwartier (ondergronds 

parkeren). 

2008-2011 voorbereiding Planning is dat de plannen eind 2012 gereed 

zijn. 

Haalbaarheidsonderzoek 

gedifferentieerd parkeertarief. 

2008-2011 uitvoering Onderzoek moet nog worden uitgevoerd. 

Haalbaarheidsonderzoek 

stimuleren schone voertuigen met 

systeem parkeervergunningen. 

2008-2011 uitvoering Onderzoek moet nog worden uitgevoerd. 
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Maatregel Planperiode Status  Toelichting 

Uitvoeren communicatieplan (a)  uitvoering Een communicatiecampagne is tot nu toe nog 

niet uitgevoerd.  

Opstellen verkeersscenario’s en 

plan van aanpak maatregelen (a) 

   

Bereken effecten 

verkeersscenario’s (a) 

  Het berekenen van de effecten van de 

verschillende verkeersscenario’s is uitgevoerd. 

Actualiseren verkeersmilieukaart 

en aanpassen data (a), metingen 

luchtkwaliteit op Handelskade 

2009  Data / VMK 

afgerond; 

meting in 

uitvoering 

Effecten scenario’s zijn berekend. 

Verkeersmilieukaart is aangepast. In 2010 is aan 

de Handelskade een meetstation voor NO2 in 

gebruik genomen. 

(a): Niet als maatregel opgenomen in NSL en RSL wel opgenomen als kostenpost in RSL. 

 

3.2.3 Gemeente Zwolle 

Voortgang luchtkwaliteitmaatregelen van de gemeente Zwolle opgenomen in het RSL Overijssel en 

het NSL: 
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Maatregel planperiode status Toelichting 

Schoon    

Inzet bij concessieverlening op 

schoon openbaar vervoer. 

2008-2011 afgerond In 2009 heeft provincie een besluit genomen 

over de nieuwe busconcessie Midden-Overijssel. 

Zwolle heeft hieraan bijgedragen door de 

provinciale plannen te beoordelen en GS te 

vragen te kiezen voor milieuvriendelijke bussen. 

Schoon eigen wagenpark. 2008-2011 uitvoering 

 

Geleidelijke transitie naar duurzaam wagenpark. 

Zwolle beschikt sinds 2009 over een 

aardgasauto en twee elektrische scooters.  

In 2010 is ook de eerste elektrische wagen voor 

gebruik in de binnenstad aangeschaft. Indien 

wagens op alternatieve brandstoffen niet 

geschikt zijn, is de minimale emissie-eis Euro 5. 

Schoner vervoer wordt meegenomen in de 

publiciteit van het rijden op aardgas en 

groengas. 

Schoon personenvervoer (taxi, 

ouderen, gehandicapten). 

 afgerond Gemeenten hebben zich verbonden om vanaf 
2010 voor 75% duurzaam in te kopen en 
vanaf 2015 voor 100%. De gemeente Zwolle 
heeft zich echter als één van de G27- 

gemeenten verbonden om vanaf 2010 voor 

100% duurzaam in te kopen. Hiervoor worden 

de duurzaamheidscriteria van Agenschapnl 

gebruikt. 

Contracteisen onderaannemers 

(roetfilters vuilniswagens, bouw 

e.d.). 

2008-2011 afgerond Zie hierboven. Huisvuilinzamelaar ROVA is bezig 

met het vergroenen van haar wagenpark. 

Doorstroming    

Verbeteren doorstroming 

Ceintuurbaan. 

2008-2011 uitvoering Verbetering van de Ceintuurbaan is nog niet 

helemaal afgerond. 

Verbeteren doorstroming 

IJsselallee. 

2008-2011 afgerond De IJsselallee is in 2010 voor een deel verbreed. 

De werkzaamheden zijn in 2010 afgerond 

Beperken intensiteit    

Fietsbrug Rodetorenplein-

Katerdijk. 

2008-2011 voorbereiding  

Fietsenstalling Nieuwe Markt. 2008-2011 uitvoering 100 klemmen 

Fietsenstalling Melkmarkt. 2008-2011 afgerond De fietsenstalling (650 plaatsen) maakt 

onderdeel uit van de het project ‘bankenlocatie’. 

Hiervoor zijn de sloop- en bouwvergunning 

verleend en onherroepelijk. Wachten is op de 

ontwikkelaar. Naar verwachting wordt in 2011 

gestart met de sloop en is alles afgerond in 

2013. 

Voortzetting fietsroute 

Westenholte-Stadshagen-

binnenstad-station. 

2008-2011 voorbereiding Uitvoering in 2012 

Realisatie voorstadhalte 

Kamperlijn (Voorsterpoort en 

Stadshagen). 

2008-2011 voorbereiding Uitvoering 2012-2013 

Verbetering toegankelijkheid 

bussen. 

2008-2011 uitvoering De verbetering van de toegankelijkheid voor de 

bussen is in 2010 voor de helft uitgevoerd. De 

financiële middelen om de tweede helft uit te 

voeren zijn beschikbaar. De 2e fase is in 

voorbereiding, uitvoering vindt plaats voor het 

3e kwartaal van 2012.  

Voorzieningen OV en fiets. 2008-2011 uitvoering  
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Onderzoek    

Haalbaarheidsonderzoek 

milieuzone en verbetering 

stedelijke distributie. 

2008-2011 uitvoering Het onderzoek zal zich vooral richten op 

verbetering van de stedelijke distributie. De 

voorbereidingen zijn begonnen in 2010. Hiervoor 

zijn de nodige gesprekken gevoerd met 

potentiële kandidaten en is gekeken hoe de 

systemen in Nijmegen en Enschede zijn opgezet. 

Haalbaarheidsonderzoek 

gedifferentieerd parkeertarief / 

parkeervergunningentarief 

schone voertuigen. 

2008-2011 afgerond Onderzoek is uitgevoerd in 2010. Met de 

uitkomsten hiervan gaan we in 2011 verder. 

Gebleken is dat er mogelijkheden zijn om het 

elektrisch rijden een extra stimulans te geven. 

Realisatie gedifferentieerd 

parkeertarief. 

2008-2011 afgerond Uit haalbaarheidsonderzoek blijkt dat dit juridisch 

niet mogelijk is. 

Onderzoek inzet groen. 2008-2011 afgerond Onderzoek is uitgevoerd in 2010. Uit onderzoek 

blijkt dat groen niet significant bijdraagt aan de 

verbetering van de luchtkwaliteit.  

Onderzoek circulatiemaatregelen 

verkeer binnenstad. 

2008-2011 voorbereiding  Wordt meegenomen in projecten ‘In de ban van 

de Ring’ en ‘Spoorzone’. Er komt geen zelfstandig 

luchtkwaliteitsonderzoek. 

Bedrijven    

Bedrijven: vervoersmanagement 

/ Afspraken met bedrijven over 

rijroutes. 

2008-2011 afgerond Via netwerkstad Zwolle-Kampen is een 

mobiliteitsmakelaar aangesteld die bedrijven 

bezoekt, adviezen geeft en kan helpen bij 

implementeren van naatregelen. 

Planvorming    

Nadrukkelijk participeren in 

planproces (idee-beoordeling-

besluit). 

2008-2011 afgerond Vooral de milieuplanologie is in een vroeg 

stadium aanwezig bij de ontwikkeling van 

ruimtelijke projecten. Zij geeft hierbij al snel aan 

waar de kansen en beperkingen van de 

verschillende milieuaspecten liggen. 

Juiste keuze positionering 

gevoelige groepen. 

2008-2011 afgerond Inventarisatie-kaart met locaties van bestaande 

gevoelige groepen (o.a. scholen) opgesteld. 

Geen openhaarden in 

nieuwbouw. 

2008-2011 voorbereiding Communicatieproject in voorbereiding. 

Beperken verkeersaantrekkende 

werking. 

2008-2011 uitvoering Betreft een continue proces. 

Opzetten projectbureau (a)  uitvoering In de projectgroep overleggen 

vertegenwoordigers van verkeer en milieu met 

elkaar over projecten en werkzaamheden zodat 

geanticipeerd kan worden op ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

Ondersteunend    

Voorlichten en stimuleren 

burgers 

2008-2011 uitvoering Via milieuraad meegedaan aan de week van de 

vooruitgang. 

Publiekscampagne. 2008-2011 afgerond Een communicatiecampagne is tot nu toe nog 

niet uitgevoerd. Gezien de ontwikkelingen van de 

steeds verbeterende luchtkwaliteit lijkt een 

uitgebreide communicatiecampagne niet zinvol. 

Beter is om de tijd en energie te steken in goede 

voorlichting rondom projecten. 

Educatie scholen. 2008-2011 voorbereiding  

Promotie fietsgebruik. 2008-2011 voorbereiding  

Verstandig stoken. 2008-2011 voorbereiding  

Opstellen en uitvoeren 

monitoringsprogramma.  

2009-2013 afgerond Het meetpunt aan de Stationsweg functioneert 

sinds 1 januari 2009. 

Metingen luchtkwaliteit 

(aanschaf apparatuur). 

2009-2013 afgerond Zie hierboven 

(a): Niet als maatregel opgenomen in NSL en RSL wel opgenomen als kostenpost in RSL. 
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3.3 In Betekenende Mate Projecten 

In het RSL Overijssel zijn projecten opgenomen die ‘In Betekenende Mate (IBM)’ bijdragen aan 

verslechtering van de luchtkwaliteit. De verwachte effecten op de luchtkwaliteit van deze IBM-

projecten zijn meegenomen in het rekenprogramma van het NSL. In onderstaande tabel is de 

voortgang van de uitvoering van deze projecten weergegeven. 

 

Projectnaam Gemeente  Status project Voortgang  

Waterrijk Almelo In voorbereiding Vanaf 2012 bouw van 80-100 woningen per jaar. 

Bedrijvenpark Twente Almelo Besluit Bestemmingsplan gereed. Het bedrijventerrein is 

bouwrijp gemaakt. 

Turfkade II/ Aadijk 

Noord 

Almelo In voorbereiding Realisatie project nog onbekend 

Bedrijvenpark A1 Deventer In voorbereiding Realisatie vanaf 2012  

Usseler Es Enschede In voorbereiding Realisatie project vanaf 2013. Uit 

luchtkwaliteitsonderzoek d.d. 4-9-2009 volgt dat aan 

de luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan. 

Bestemmingsplan gereed (8-2-2012). 

Luchthaven Twente Enschede In voorbereiding Realisatie project 2013-2018. Uit 

luchtkwaliteitsonderzoek d.d. 2-9-2009 volgt dat bij 

de maximale variant (2,4 miljoen passagiers) aan de 

luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan. 

Voorsterpoort Zwolle In voorbereiding In 2009 -2010 is voor 29.000 m2 bruto 

vloeroppervlak kantoorbestemmingen gerealiseerd. 

Vervolgrealisatie vanaf 2020. 

Spoorzone  Zwolle In voorbereiding Realisatie vanaf 2015 

 

Tabel 4: Voortgang uitvoering IBM-projecten opgenomen in RSL Overijssel. 

 

Het project Voorsterpoort is in 2009-2010 deels uitgevoerd. De andere projecten zijn 2010 nog niet 

in uitvoering. Algemeen kan gesteld worden dat de uitvoering van de projecten vertraagd is t.o.v. de 

informatie opgenomen in het RSL/NSL. Voor de Overijsselse IBM-projecten is in het NSL een 

verslechtering van de luchtkwaliteit opgenomen. Het negatieve effect op de luchtkwaliteit door het 

project Voorsterpoort is lager dan het effect dat voor dit project is opgenomen in het NSL.  De 

overige projecten zijn nog niet in uitvoering waardoor zij nog geen (negatief) effect hebben op de 

luchtkwaliteit. 

 

 

3.4  Financiële Middelen 

Voor het uitvoeren van de maatregelen opgenomen in het RSL Overijssel heeft het Rijk 2e (€ 

1.081.599,-) en 3e (€ 100.000,-) tranche subsidie beschikbaar gesteld. Bij beide 

subsidiebeschikkingen heeft het Rijk de voorwaarde opgenomen dat de renteopbrengsten ook 

ingezet moeten worden voor maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Van de 2e tranche 

subsidie heeft de provincie via een subsidiebeschikking € 308.000 doorgezet naar de gemeente 

Deventer en de gemeente Zwolle. Tegenover de rijkssubsidie moet eenzelfde bedrag aan lokale 

middelen voor de uitvoering van de luchtkwaliteitmaatregelen staan (50% cofinanciering). De 

besteding van middelen voor de luchtkwaliteitmaatregelen moet aan het Rijk worden verantwoord 

volgens het principe van single information single audit (SiSa). In 2011 vond een tussenbalans 

(midterm review) plaats om inzicht te krijgen in de nog beschikbare subsidiegelden. De tabel op de 

volgende bladzijde bevat de aan het Rijk voor de midterm review aangeleverde informatie over de 

besteding van de rijkssubsidie aangevuld met informatie over de besteding van de eigen middelen 

(cofinanciering).  
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Overheid  Subsidie of 

cofinanciering 

opgenomen in 

RSL 

Middelen 

besteed tot juni 

2011 

Middelen 

verplicht tot juni 

20114 

Middelen gepland 

tot en met 2014 

Gemeente Deventer Subsidie 2e tranche € 308.000,00 € 264.008,00 € 0,00 € 43.992,00 

Gemeente Deventer Renteopbrengst € 13.314,00 € 12.296,00 € 0,00 € 1.018,00 

Gemeente Deventer Eigen middelen € 114.900,00 € 114.533,00 € 0,00 € 367,00 

Gemeente Zwolle Subsidie 2e tranche € 308.000,00 €177.494,00 € 34.000,00 € 96.506,00 

Gemeente Zwolle Renteopbrengst € 27.313,00 € 21.386,00 € 0,00 € 5.927,00 

Gemeente Zwolle Eigen middelen € 187.687,00 € 40.659,00 € 44.000,00 € 103.028,00 

Provincie Overijssel Subsidie 2e tranche € 1.081.599,00 € 825.988,505 € 255.610,50 € 0,00 

Provincie Overijssel Subsidie 3e tranche € 100.000,00 € 23.771,00 € 76.229,00 € 0,00 

Provincie Overijssel Renteopbrengst € 31.455,12 €18.928,00 € 12.527,12 € 0,00 

Provincie Overijssel Eigen middelen € 4.129.000,00 € 824.148,706 € 3.017.716,38 € 56.430,36 

 

 

Tabel 5: Financiële informatie over besteding van de rijkssubsidie, aangeleverd bij het Rijk voor de 

midterm review 2011, aangevuld met informatie over besteding van de eigen middelen als 

cofinanciering.  

             .  

 

3.5 Conclusie 

De uitvoering van de maatregelen opgenomen in het RSL is in volle gang. Alle drie betrokken 

overheden hebben in 2010 en voorgaande jaren luchtkwaliteitmaatregelen afgerond. Het uitvoeren 

van de maatregelen zal doorlopen tijdens de looptijd van het NSL/RSL Overijssel. Dit beeld wordt 

bevestigd door het overzicht van de financiële middelen. 

 

De uitvoering van de IBM-projecten verloopt langzamer dan aangenomen bij het opstellen van het 

RSL Overijssel. Door het project Voorsterpoort zal de luchtkwaliteit ter plaatse verslechteren. Dit 

negatieve effect is echter lager dan het effect opgenomen in het NSL. De andere IBM-projecten zijn 

nog niet in uitvoering en hebben zodoende geen effect op de luchtkwaliteit. De Overijsselse IBM-

projecten in het NSL blijven daarmee ruim binnen het in het NSL opgenomen negatieve effect op de 

luchtkwaliteit.  

                                                   
4 Voor deze bedragen zijn voor juni 2011 financiële verplichtingen aangegaan. 
5 Dit bedrag is inclusief de naar de gemeente Deventer en Zwolle doorgezette subsidie. 
6 De € 728.295,44 voor de subsidieregeling roetfilters Overijssel is niet verantwoord via SiSa.  
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4 Conclusies 

De uitvoering van het RSL Overijssel ligt op schema. Op basis van de ontwikkeling van de 

luchtkwaliteit over de laatste jaren kan worden gesteld dat de normen voor fijn stof en 

stikstofdioxide in Overijssel voor de gestelde data zullen worden gehaald.  

 

Het uitvoeren van de luchtkwaliteitmaatregelen zal er toe leiden dat de luchtkwaliteit in Overijssel 

alleen nog maar verbetert, wat de gezondheid van de burgers ten goede komt. De uitvoering van de 

IBM-projecten in Overijssel verloopt langzamer dan voorzien. Hierdoor hebben deze projecten geen 

effect op de luchtkwaliteit of is het negatieve effect veel lager dan opgenomen in het NSL.  

 

In Overijssel wordt sinds 2008 overal voldaan aan de grenswaarde voor fijn stof (PM10). Volgens de 

monitoringsrapportage NSL 2011 wordt in 2010 bij rijkswegen langs 0.1 kilometer wegvak, bij 

provinciale wegen langs 0.8 kilometer wegvak en bij gemeentelijke wegen langs 0.2 kilometer 

wegvak de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide overschreden. Voor de rijkswegen en de 

provinciale wegen is er waarschijnlijk sprake van een overschatting van de concentraties. Nadere 

analyse laat zien dat de overschrijdingen langs rijkswegen en provinciale wegen zijn op locaties 

waar de luchtkwaliteit niet hoeft te worden vastgesteld omdat er redelijkerwijs geen mensen kunnen 

verblijven. In werkelijkheid wordt in 2010 waarschijnlijk alleen langs 0.2 km wegvak, aan de 

burgemeester van Royensingel in Zwolle, de grenswaarde voor stikstofdioxide overschreden. 

 

Werd in de monitoringsronde 2010 nog gesteld dat er in Overijssel geen veehouderijen zijn die de 

normen voor fijn stof overschrijden. Na nieuwe berekeningen, in opdracht van het Rijk, wordt in de 

monitoringsronde NSL 2011 aangegeven dat in de gemeente Twenterand toch een pluimveehouderij 

zorgt voor overschrijding van de normen voor fijn stof. Betwijfeld wordt of hier werkelijk sprake is 

van een overschrijding. Uit de monitoringsronde 2012 moet blijken of werkelijk sprake is van een 

overschrijding. 

 

 

 

 

 

 


