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VOORWOORD

Voorwoord Voorwoord

Dit boek behandelt het onderwerp luchtkwaliteit in relatie tot ruimtelijke 
planvorming. Daarbij wordt de materie in een brede context behandeld. 
Het boek gaat niet alleen in op het normenkader dat vanuit Europa in de 
Nederlandse wet- en regelgeving doorwerkt, maar bespreekt ook de onder-
delen (grof) stof en geurhinder. De reden hiervoor is dat deze onderwerpen 
nauw verband met elkaar houden en alle onder de meer algemene noemer 
‘luchtkwaliteit’ kunnen worden geschaard. 
 
Aan de hand van tien hoofdstukken beogen wij de lezer inzicht te bieden in 
de wijze waarop de normen voor luchtkwaliteit doorwerken in ruimtelijke 
plannen. In de eerste plaats wordt geprobeerd een helder toetsingskader 
te bieden bij het opstellen en toetsen van ruimtelijke plannen. Omdat niet 
voor alle onderdelen binnen het onderwerp ‘luchtkwaliteit’ vanuit die bre-
dere context harde normen gelden, geeft het boek eveneens een overzicht 
van de verschillende handreikingen en beleidsdocumenten die een rol 
spelen bij de toets of een plan – bezien vanuit het onderwerp luchtkwali-
teit - in een ‘een goede ruimtelijke ordening’ voorziet. Daarbij tracht het 
boek steeds het aspect luchtkwaliteit vanuit verschillende invalshoeken 
te benaderen: bijvoorbeeld vanuit het toevoegen van een ontwikkeling die 
zelf bijdraagt aan de (verslechtering van de) luchtkwaliteit, of vanuit het 
ontwikkelen van een gevoelige bestemming nabij een voor de luchtkwali-
teit negatieve bron. 
 
Met deze uitgave bieden wij de lezer een praktische handreiking bij het 
opstellen en verantwoorden van ruimtelijke plannen in relatie tot het 
onderwerp luchtkwaliteit. Naast een meer juridische uiteenzetting over 
het toepassen van de relevante wet- en regelgeving, wordt de lezer ook 
geïnformeerd over de wijze waarop onderzoek kan worden verricht naar 
de gevolgen van een ruimtelijk plan voor de luchtkwaliteit. Geprobeerd is 
om een zo volledig mogelijk overzicht te verschaffen aan de hand waarvan 
nieuwe ruimtelijke plannen – ten minste op het onderdeel luchtkwaliteit – 
de eindstreep bij de bestuursrechter kunnen halen.
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1 Inleiding 
 Inleiding 

1.1 Algemeen
Algemeen

De kwaliteit van de lucht is van groot belang voor ons woon- en leefkli-
maat. We vinden het van belang om een gezonde woon- en werkomgeving 
te hebben en ons systeem van ‘ruimtelijk ordenen’ is zodanig ingericht 
dat functies mogelijk zijn mits een goed woon- en leefklimaat kan worden 
gewaarborgd. Dit is niet overal in de wereld het geval. Denk bijvoorbeeld 
aan de grote steden in Azië waar mensen met mondkapjes op straat lopen 
om zich te beschermen tegen de dikke laag smog. 
 
In Nederland bestaan sinds het begin van de 21e eeuw normen waar de 
kwaliteit van de lucht aan moet voldoen. Aanvankelijk waren deze regels 
bij zowel overheden, projectontwikkelaar als juristen onbekend. Een spre-
kend voorbeeld hiervan vormt de uitspraak van de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak op 18 maart 2004 waarbij een bestemmingsplan 
voor een bedrijvenpark in Hendrik-Ido-Ambacht werd geschorst omdat 
niet aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit werd voldaan.1 De schorsing 
van het bestemmingsplan werd bij uitspraak van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van 22 september 2004 omgezet in een totale vernietiging 
van het (goedkeuringsbesluit van) het betreffende bestemmingsplan.2  
Deze uitspraken kwamen als een donderslag bij heldere hemel. Tot dat 
moment had niemand zich de impact van de normen voor luchtkwaliteit 
voorgesteld. Deze uitspraken vormden het begin van een periode waarin 
het milieuaspect ‘luchtkwaliteit’ de praktijk van de ruimtelijke ordening in 
grote mate heeft beheerst. 
 
De kwaliteit van de lucht wordt bepaald aan de hand van grenswaarden 
die op Europees niveau zijn vastgesteld en die door de lidstaten van de 
Europese Unie geïmplementeerd moeten worden. De manier waarop deze 

1  Vz AbRvS 18 maart 2004, 200307780/2. 
2  AbRvS 22 september 2004, 200307780/1. 
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Europese regels aanvankelijk werden geïmplementeerd, bracht de Neder-
landse bouwwereld vrijwel tot stilstand omdat geen enkel bouwplan aan 
de grenswaarden voor luchtkwaliteit voldeed. Aanvankelijk leek het alsof 
Nederland ‘op slot’ stond: nagenoeg iedere nieuwe ontwikkeling leek aan 
te lopen tegen de normen die golden voor luchtkwaliteit. In grote delen 
van Nederland bleken de normen in de bestaande situatie al te worden 
overschreden waardoor niet langer ruimte aanwezig leek voor nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
Verschillende wet- en regelgeving heeft elkaar in snel tempo opgevolgd 
met als resultaat een systeem dat enerzijds borgt dat tijdig aan de grens-
waarden voor luchtkwaliteit wordt voldaan en anderzijds voldoende 
flexibiliteit biedt voor het realiseren van (bouw)projecten. 
 
Dit boek plaatst het milieuaspect ‘luchtkwaliteit’ in de context van ruim-
telijke planvorming en gebiedsontwikkeling. Voor een goede juridische 
toepassing van alle wet- en regelgeving is enig inzicht in de meer techni-
sche aspecten van het onderwerp vereist. Deze uitgave biedt een handlei-
ding bij de toepassing van de normen die gelden voor luchtkwaliteit en de 
verschillende instrumenten die benut kunnen worden bij het doorlopen 
van planologische procedures of het vergunnen van concrete projecten.

1.2 Luchtkwaliteit in ruimtelijk kader
Luchtkwaliteit in ruimtelijk kader

Luchtkwaliteit vormt in eerste instantie een milieutechnisch onderwerp. 
Het handelt over stofdeeltjes in de lucht hetgeen iets zegt over de kwaliteit 
van het milieu in een bepaald gebied. Dit boek plaatst het begrip lucht-
kwaliteit echter in een bredere context, namelijk in die van een goede 
ruimtelijke ordening. Daarmee wordt het aspect luchtkwaliteit niet alleen 
behandeld vanuit de vraag of voldaan wordt aan de milieutechnische eisen 
die aan de luchtkwaliteit worden gesteld maar wordt luchtkwaliteit wat 
breder getrokken. In dit boek worden de volgende aspecten van luchtkwa-
liteit besproken:

 – luchtkwaliteit sec;
 – stofhinder;
 – geur. 
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Ongeacht of het over luchtkwaliteit sec, stofhinder of geur gaat, kunnen er 
twee situaties worden onderscheiden:

 – er wordt een bron toegevoegd;
 – in de nabijheid van een bestaande bron wordt een nieuwe ontwikke-

ling mogelijk gemaakt.
 
In beide gevallen geldt dat de normen voor luchtkwaliteit in acht genomen 
dienen te worden. In beide gevallen geldt bovendien dat nieuwe ontwikke-
lingen geen onaanvaardbare hinder voor reeds bestaande situaties mogen 
opleveren. Heel concreet betekent dit dat het oprichten van een inrichting 
(een bron) in de nabijheid van een woonwijk het woon- en leefklimaat niet 
onevenredig mag aantasten, terwijl het realiseren van een nieuwe woon-
wijk in de nabijheid van een bestaande inrichting (een bron), de bedrijfsac-
tiviteiten van die inrichting niet onevenredig mag aantasten. 

1.3 Leeswijzer
Leeswijzer

Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van het wettelijk kader voor luchtkwali-
teit. In hoofdstuk 3 wordt titel 5.2 uit de Wet milieubeheer en alle daarbij 
behorende regelgeving behandeld. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan 
op het beleid dat in acht genomen dient te worden bij het opstellen van 
ruimtelijke plannen in relatie tot milieukwaliteitseisen die gelden voor 
luchtkwaliteit, stofhinder en geur. 
 
De effecten van plannen en projecten voor de luchtkwaliteit dienen in 
kaart te worden gebracht. Hoofdstuk 5 biedt inzicht in de wijze waarop 
die effecten kunnen worden gemeten en de toekomstige effecten kunnen 
worden berekend. 
 
Heel algemeen geldt dat wanneer aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit 
wordt voldaan, ook het volksgezondheidsbelang is geborgd. Hoofdstuk 6 
biedt meer inzicht in de wijze waarop dat volksgezondheidsbelang door-
werkt in de wet- en regelgeving. 
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Stof en geur kennen wat betreft milieueffecten een sterke verwantschap 
met het onderwerp luchtkwaliteit als het gaat om de ruimtelijke inpas-
baarheid van plannen en projecten. Om die reden is ervoor gekozen om 
beide milieuaspecten eveneens in dit boek te behandelen. In hoofdstuk 7 
wordt het aspect stofhinder besproken. Hoofdstuk 8 gaat in op het onder-
werp geurhinder. 
 
In hoofdstuk 9 wordt een overzicht gegeven van de verschillende ruimte-
lijke instrumenten en wordt aangegeven hoe het onderwerp luchtkwaliteit 
via het criterium van ‘een goede ruimtelijke ordening’ daarin doorwerkt. 
Ook biedt dit hoofdstuk een korte beschrijving van de Crisis- en herstel-
wet, de Tracéwet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het instrument 
MER.
 
In hoofdstuk 10 wordt ten slotte afgesloten met een aantal losse onderwer-
pen – capita selecta – die bespreking verdienen. Dit betreft de monito-
ringsrapportage van het NSL over 2013, de NEC-richtlijn, plannen voor een 
nieuwe Europese richtlijn voor luchtkwaliteit, de verlenging van het NSL 
en de Omgevingswet. 
 
Er is in dit boek voor gekozen om niet diep in te gaan op het Europese 
kader. Geprobeerd is om een praktische handreiking te bieden voor zowel 
de jurist als de technisch onderlegde lezer van dit boek. Getracht is om 
zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden op te nemen en aan de hand van 
jurisprudentie inzicht te bieden in de wijze waarop de uitvoerige wet- en 
regelgeving in de praktijk dient te worden toegepast. 
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