Bijlage 8
Luchtkwaliteit

ROB St. Sebastiaansbrug
Ontwerp

BA6506-104-115/R002/901305/Rott
12 juni 2013

ROB St. Sebastiaansbrug
Ontwerp

Bijlage 8
-1-

BA6506-104-115/R002/901305/Rott
12 juni 2013

Logo

HaskoningDHV
Nederland B.V.

MEMO
Aan
Van
Kopie
Dossier
Project
Betreft
Ons kenmerk
Datum
Classificatie

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Ramon Nieborg, RHDHV
Alex Bouthoorn, RHDHV
BA6506
Reconstructie st Sebastiaansbrug te Delft
Onderzoek luchtkwaliteit
MD-AF20130738/LOK
26 april 2013
Openbaar

Inleiding
In opdracht van de gemeente Delft heeft HaskoningDHV Nederland B.V. (hierna: Royal Haskoning) een onderzoek
luchtkwaliteit uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek is de vervanging van de St. Sebastiaansbrug in Delft die de
oude binnenstand van Delft met de TU-wijk verbindt. De nieuwe brug wordt verhoogd en in 2015 geopend. De
verhoging zorgt ervoor dat de brug minder vaak open moet voor scheepvaartverkeer door het Rijn-Schiekanaal.
Hierdoor verbetert de doorstroming voor fietsers, automobilisten, openbaar vervoer en voetgangers. In deze memo
wordt het plan getoetst aan de luchtkwaliteiteisen uit hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm).
Wettelijk kader
De Wet milieubeheer biedt de volgende grondslagen voor de onderbouwing dat een plan voldoet aan de wet- en
regelgeving voor luchtkwaliteit:
1. het project leidt niet tot overschrijding van grenswaarden (art. 5.16 lid 1 sub a);
2. het plan draagt niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit (art. 5.16 lid 1
sub c);
3. er worden grenswaarden overschreden, maar ten gevolge van het project is er per saldo sprake van een
verbetering van de concentratie van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk (art. 5.16 lid 1 sub b
onder 1);
4. er worden grenswaarden overschreden, maar ten gevolge van een door het project optredend effect of een
met het plan samenhangende maatregel is er per saldo sprake van een verbetering van de concentratie
van de betreffende stof of blijft de concentratie gelijk (art. 5.16 lid 1 sub b onder 2);
5. het project is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of is in elk geval niet strijdig met het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (art. 5.16 lid 1 sub d).
Wanneer een plan voldoet aan één van bovenstaande grondslagen, kan het wat luchtkwaliteit betreft doorgang
vinden.
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