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Luchtkwaliteit
Wetgeving
Bestuursorganen kunnen bij een besluit dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit gebruik maken van
één of meerdere gronden, zoals genoemd in artikel 5.16, lid 1, van de Wet milieubeheer. Eén van die gronden
is genoemd onder de van lid 1 van dat artikel en luidt als volgt:
'Artikel 5.16 Wm,
lid 1. Bestuursorganen maken bij de uitoefening van een in het tweede lid bedoelde bevoegdheid
of toepassing van een daar bedoeld wettelijk voorschrift, welke uitoefening of toepassing gevolgen
kan hebben voor de luchtkwaliteit, gebruik van een of meer van de volgende gronden en maken
daarbij aannemelijk:
d. dat een uitoefening dan wel toepassing is genoemd of beschreven in, dan wel betrekking heeft
op, een ontwikkeling of voorgenomen besluit welke is genoemd of beschreven in, dan wel past
binnen of in elk geval niet in strijd is met een op grond van artikel 5.12, eerste lid, of artikel 5.13,
eerste lid, vastgesteld programma.'
Het 'vastgestelde programma' waar naar verwezen wordt, betreft het Nationaal Samenwerkingsprogram-ma
Luchtkwaliteit (NSL). Het wetsartikel geeft aan dat gebruik kan worden gemaakt van deze grondslag wanneer
aannemelijk gemaakt kan worden dat een uit te voeren project bij naam is opgenomen of beschreven is in het
NSL en dat dit project, zoals het wordt uitgevoerd, past binnen het programma of in elk geval niet in strijd is
met het programma.
Het NSL is door de Minister van VROM, met in achtneming van de opmerkingen van de Europese Commissie en
in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad en gehoord de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
op 30 juli 2009 vastgesteld en op 1 augustus 2009 inwerking getreden met een looptijd van vijf jaar.
Bij de totstandkoming van de wet op dit onderdeel is overwogen dat bij de uitoefening van bevoegdheden door
overheden in beginsel wordt getoetst op inpasbaarheid binnen het programma en niet meer aan de
grenswaarden, zoals opgenomen in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer. In het kader van het NSL verschuiven de
afweging en saldering van projectniveau naar programmaniveau. Als het project past in het programma, dan
vormt de luchtkwaliteit geen blokkade meer.
Project Glastuinbouw Haarlemmermeer
Het totale project "Glastuinbouw Haarlemmermeer" is grofweg gesitueerd tussen de A4 en Rijssenhout en
betreft de ontwikkeling van een glastuinbouwgebied met bijbehorende ontwikkelingen zoals gelieerde
bedrijvigheid, infrastructuur en tuinderswoningen. De ontwikkeling (het project) bestaat uit diverse
deelprojecten (die elk hun eigen besluitvormingstraject hebben) en is in zijn geheel aangemeld bij het NSL.
In bijlage 8 IBM-projecten van het NSL is de ontwikkeling als volgt opgenomen:

1

IBnr

Projectnaam

Bevoegd
gezag

Ligging

Type *

Omvang

Hoofd
ontsluiting
evt. andere
ontsluiting

Datum
toonaangevend
besluit

datum
ingebruik
name,
fasering

736

Glastuinbouw
gemeente
Haarlemmermeer

Haarlemmer
meer

109956,
476473

Bedrijventerrein (4)

335 ha

Nieuwe afslag
N201/A4 en
centrale as
(door nieuw
gebied)

2008

2009

Hoe is het project
opgenomen in
verkeersprognoses
voor 2010 (PM10)
en 2015 (NO2) in
saneringstool

*) 1- woningbouw
2- kantoren
3- infrastructuur
4- bedrijvenlocatie
5 -gemengde locatie
6- overig

Deelproject 4
De huidige besluitvorming betreft het deelproject 4 van het totaalplan "Glastuinbouw Haarlemmermeer". Dit
deelproject betreft een nadere uitwerking van het oorspronkelijke, globale, plan zoals dat is aangemeld voor
het NSL. Aan de gegevens en uitgangspunten die ten grondslag lagen aan de opname van het totale project, en
daarmee ook het deelproject 4, in het NSL is niets relevant gewijzigd. Het deelproject 4 past met 77,4 ha
(inclusief water en onverhard terrein) binnen de bij het NSL aangemelde totale projectomvang.
De besluitvorming rond het deelproject heeft, ten opzichte van de oorspronkelijke planning ten tijde van de
aanmelding voor het NSL, enigszins vertraging opgelopen. Dit is voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit niet
ongunstig. Een later besluit betekent immers een later optredend effect op de luchtkwaliteit van de
ontwikkeling en de luchtkwaliteit wordt, mede door het schoner worden van het autoverkeer en generieke
maatregelen, naar de toekomst toe steeds beter.
Gelet op het bovenstaande past het deelproject 4 - voor wat betreft de gevolgen voor de luchtkwaliteit - geheel
binnen het NSL en zijn daarmee in ieder geval niet in strijd met het NSL, zodat de besluitvorming voor dit
deelproject gebaseerd kan worden op de grondslag als genoemd in artikel 5.16, eerste lid, onder d van de Wet
milieubeheer. Er is dan geen beoordeling meer noodzakelijk van de afzonderlijke effecten van dit deelproject
op de luchtkwaliteit (luchtkwaliteitonderzoek met toetsing aan de grenswaarden).
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