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Inleiding 

Voor het bejaardenoord Rustoord in Voorburg is een plan voor herontwikkeling tot een 

modern woonzorgcentrum in voorbereiding. De locatie is gelegen aan de 

Raadhuisstraat en grenst aan de andere zijde aan de Vliet. In onderstaande figuur is 

de ligging van de planlocatie aangegeven.    

 

  

Figuur 1: Ligging locatie Rustoord in Voorburg 

 

 

Ten behoeve van de realisering van het plan zal het bestemmingsplan worden 

gewijzigd. Daarbij is een toetsing aan milieukwaliteitseisen waaronder die voor 

luchtkwaliteit, aan de orde. 

 

In deze notitie in opdracht van het bureau Cleton&com is een toetsing luchtkwaliteit 

uitgevoerd. 

Van Kooten Akoestisch Advies 
Wilhelmina van Pruisenlaan 241 
2807 MG  Gouda 
 
Tel. 0182-528539 
GSM 06-17175962 
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Conclusie 

Uit de inventarisatie blijkt dat de voorgenomen herontwikkeling van Rustoord in 

Voorburg ruimschoots voldoet aan alle gestelde luchtkwaliteitseisen.  

 

Onderstaand wordt nader toegelicht op welke wijze tot deze conclusie is gekomen. 

 
 
Toetsingskader 

In de Wet milieubeheer hoofdstuk 5, titel 2 zijn de geldende luchtkwaliteitseisen 

opgenomen. In Nederland treden in de praktijk alleen nog potentiële overschrijdingen 

op van de grenswaarde voor de component NO2 en zeer incidenteel voor PM10 (fijn 

stof).  De grenswaarde voor NO2 moet voor het grootste deel van Nederland uiterlijk in 

2015 zijn bereikt. 

Om de grenswaarden tijdig te behalen heeft het kabinet het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) vastgesteld. In dit programma zijn 

maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit opgenomen en is tevens rekening 

gehouden met de effecten van projecten die een negatieve invloed hebben op de 

luchtkwaliteit. Met het vaststellen van het NSL blijft naar verwachting in Nederland 

hooguit een handvol hotspots over waar mogelijk nog overschrijdingen van 

grenswaarden dreigen. Locatiespecifieke maatregelen moeten ook deze laatste 

knelpunten oplossen, zodat uiteindelijk overal tijdig wordt voldaan aan de 

grenswaarden. 

 

De toetsing luchtkwaliteit van een concreet project bestaat in essentie uit 

2 onderdelen, te weten: 

1) Het plan mag het tijdig halen van de grenswaarden niet in de weg staan; 

Hiervan is op grond van artikel 5.16 Wet milieubeheer sprake in elk van 

onderstaande gevallen: 

a) Na realisatie van het project wordt voldaan aan de grenswaarden; 

b) Realisatie van het project levert een verbetering of tenminste geen 

verslechtering van de luchtkwaliteit op 

c) Het project levert (weliswaar niet overal maar) per saldo een verbetering van 

de luchtkwaliteit op; 

d) Het project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de concentraties 

van verontreinigende stoffen. Hiervan is sprake als de jaargemiddelde 

concentratie nergens meer toeneemt dan 3% van de grenswaarde aan het 

jaargemiddelde. Voor woningbouw is in de Regeling NIBM een grens 

opgenomen van 1500 woningen;  

e) Het project is opgenomen dan wel inpasbaar in het NSL. 

 

2) Er moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. 

 

Dit laatste moet worden afgewogen indien er door de realisatie van het project sprake 

is van een verhoogde blootstelling van mensen aan verhoogde concentraties.  

De herontwikkeling Rustoord moet worden getoetst aan het Besluit gevoelige  
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bestemmingen (luchtkwaliteitseisen), omdat er tenminste in een deel van de te 

realiseren gebouwen sprake is van een of meer van de in dat Besluit genoemde  

functies verzorgingstehuis, verpleegtehuis en bejaardentehuis.  

 

 

Toetsing herontwikkeling Rustoord 

Naar alle waarschijnlijkheid zal het bouwvolume van Rustoord met de herontwikkeling  

toenemen. Of er ook sprake is van een toename in het aantal bewoners/cliënten en 

(zorg)functies is nog maar de vraag. Per bewoner zal namelijk meer ruimte 

beschikbaar zijn dan in de oude situatie.  

Het staat dan ook niet vast of de nieuwe situatie een hogere verkeersaantrekkende 

werking heeft dan de bestaande situatie. In deze notitie wordt voorlopig uitgegaan van 

een neutraal effect tot in het meest ongunstige geval zeer beperkte toename van het 

verkeer.  

   

Gezien de beperkte netto omvang van het plan valt het zonder twijfel onder de regeling 

NIBM. Om die reden zijn de gevolgen van het plan voor de luchtkwaliteit reeds 

aanvaardbaar. 

 

Om inzicht te verkrijgen in de heersende luchtkwaliteit in rondom het plangebied zijn 

de meest recente (2012) gegevens van de NSL-monitoring geraadpleegd. Zo kan 

worden vastgesteld of er in de omgeving van het plan (dreigende) overschrijding van 

grenswaarden zijn en of blootstelling aan slechte luchtkwaliteit een rol speelt bij de 

overwegingen en opzet van het plan.  

In de geraadpleegde berekeningsresultaten van de Monitoringstool is rekening 

gehouden met alle overige ontwikkelingen in de omgeving die (waarschijnlijk) gaan 

plaatsvinden.  

 

Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit in de omgeving van Rustoord blijken de 

rijksweg A12, de Westvlietweg, en in mindere mate de Parkweg de bepalende wegen.   

 

Uit de gegevens blijkt dat overal met ruime marge wordt voldaan aan de normen voor 

PM10.  

 

Figuur 2 geeft een overzicht van de heersende NO2 concentraties in 2015. Voor NO2 

blijkt dat in het peiljaar 2015 eveneens wordt voldaan aan de grenswaarde. Uitsluitend 

in de directe omgeving van de rijksweg (tot op enkele tientallen meters) komt de 

concentratie enigszins in de buurt van de grenswaarde.  

Van een specifiek (rood gemarkeerd in de figuur) toetspunt langs de Westvlietweg is 

de exacte concentratie opgezocht. Op het betreffende toetspunt wordt in 2015 een 

jaargemiddelde NO2 concentratie van 26,1 µg/m3 geprognosticeerd. Daar Rustoord in 

vergelijking met dit toetspunt verder van zowel de rijksweg als de Westvlietweg ligt, zal 

de concentratie aldaar wellicht nog iets lager zijn. 
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Figuur 2: NO2 -concentraties in het peiljaar 2015 volgens NSL Monitoring 2012;  

ter plaatse van het rood gemarkeerde toetspunt bedraagt de jaargemiddelde NO2  

concentratie 26,1 µg/m
3 

 

 

Daarnaast heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg aangegeven dat er moet 

worden voldaan aan de GGD-richtlijn Luchtkwaliteit en Gezondheid bij 

planontwikkeling. Deze richtlijn geeft aan dat, los van de grenswaarde, gevoelige 

bestemmingen bij voorkeur niet binnen 300 meter van een rijksweg moeten worden 

gerealiseerd.  

Rustoord ligt op circa 305 meter en verder van de rijksweg en dit is derhalve een 

fractie verder dan de in de GGD-richtlijn aangegeven afstand. Daar komt bij dat hier 

sprake van een herontwikkeling van een bestaand complex, waarbij realisatie op een 

alternatieve locatie veel minder voor de hand ligt. 

 

Langs alle wegen in de omgeving van het plangebied wordt ruimschoots voldaan aan 

alle grenswaarden voor luchtkwaliteit. De marge is groot en de planontwikkeling heeft 

geen significante invloed op deze situatie, ook als het plan een beperkte toename in 

het verkeer zou betekenen. Tevens moet de planontwikkeling vanwege de beperkte 

omvang worden beoordeeld als NIBM.  

Rustoord bevindt zich op (iets) meer dan 300 meter van de rijksweg A12 en op de 

planlocatie wordt ruimschoots voldaan aan alle grenswaarden. Daarmee wordt 

eveneens voldaan aan het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteit) en de 

GGD-richtlijn Luchtkwaliteit en Gezondheid bij planontwikkeling. 

 

Het beschouwde plan is daarom met het oog op de luchtkwaliteit in alle opzichten 

aanvaardbaar. 




