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1 INLEIDING

In opdracht van BMD Advies toetst Buro Blauw voor Cabot Norit Nederland B.V. te 
Zaandam (verder: Cabot Norit) de concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijnstof 
(PM10 en PM2,5) in de omgeving aan de Wet Luchtkwaliteit. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in het kader van een actualisatie van de vergunningsvoorschriften.

De doelstelling van dit onderzoek is voor het bedrijf de PM10, PM2,5 en NO2 

concentraties op leefniveau te toetsen aan de grenswaarden zoals aangegeven in de Wet 
Luchtkwaliteit.

Voor het verkrijgen van de concentraties op leefniveau zijn de meetresultaten van het 
nabijgelegen RIVM meetstation Zaanstad-Hemkade, evenals de achtergrondconcentraties 
(Grootschalige Concentratiekaarten Nederland) gebruikt. Het bedrijf emitteert 
stikstofoxiden en fijnstof als gevolg van verbranding van diesel door verkeer en diesel 
aangedreven machines. Tevens wordt door procesinstallaties stof door filters uitgestoten. 
Gasgestookte installaties stoten ook stikstofoxiden uit. Aangezien er met de actualisatie 
geen wijzigingen plaatsvinden, wordt de bijdrage van het bedrijf verondersteld onderdeel 
te zijn van de achtergrondconcentraties. Wanneer heersende achtergrondconcentraties 
voldoen aan de grenswaarden uit de Wet Luchtkwaliteit, dan voldoet Cabot Norit tevens 
aan de vereisten van de Wet Luchtkwaliteit.

In dit rapport worden eerst de relevante luchtkwaliteitseisen besproken in hoofdstuk 2. In 
hoofdstuk 3 wordt de ligging van de inrichting gegeven. Hoofdstuk 4 toont de 
meetresultaten en heersende achtergrondconcentraties in de omgeving. De conclusies 
van het onderzoek worden geformuleerd in hoofdstuk 5.
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2 WETTELIJK KADER

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om voor diverse luchtverontreinigende 
stoffen voorstellen te formuleren van grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter 
bescherming van mens en milieu. Het beleid richt zich nadrukkelijk op de bescherming 
van het leefmilieu en het verbeteren van dit leefmilieu. In Nederland is dit vertaald naar 
de 'Wet luchtkwaliteit' welke sinds 15 november 2007 van kracht is. Deze wet vervangt 
het 'Besluit luchtkwaliteit 2005'. De kern van de 'Wet luchtkwaliteit' bestaat uit de 
(Europese) luchtkwaliteitseisen.

Daarnaast voorziet de wet in de planmatige aanpak voor Nederland om de Europese 
luchtkwaliteitseisen te halen: Het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL bevat afspraken om op nationaal, provinciaal en regionaal 
de gestelde eisen te halen. Daarbij is rekening gehouden met gewenste en geplande 
ruimtelijke ontwikkelingen. De uitvoeringsregels behorend bij de wet zijn vastgelegd in 
algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen (MR) die 
gelijktijdig met de 'Wet luchtkwaliteit' in werking treden.

Het zijn met name fijnstof (PM10, PM2,5) en NO2 die in Nederland zorgen voor 
overschrijdingen van de grenswaarden. Uit epidemiologische studies blijkt dat het wonen 
nabij (snel)wegen nadelig is voor de gezondheid (1). Er bestaat een direct 
gezondheidseffect aan de longen als gevolg van blootstelling aan te hoge concentraties 
fijnstof en NO2.
Daarnaast gaat het tevens om de gasvormige componenten benzeen (CöHö), 
koolmonoxide (CO), ozon (O3) en zwaveldioxide (SO2). Voor deze stoffen zijn de 
achtergrondconcentraties in Nederland al lange tijd dermate laag, waardoor ze over het 
algemeen niet worden meegenomen in enig luchtkwaliteitonderzoek.

De grenswaarde per 1 januari 2010 (zonder derogatie) voor de jaargemiddelde NO2 
concentratie bedraagt 40 ^g/m3. De grenswaarde bij drukke (snel)wegen als 
uurgemiddelde die 18 keer per jaar mag worden overschreden in 2010 bedraagt 200 
p.g/m3. [Staatsblad 414, Bijlage 2 bij de Wet milieubeheer, voorschrift 2.1, 2.2 en 2.3].

De grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10 concentratie bedraagt 40 ^g/m3. De 
grenswaarde als 24-uursgemiddelde die 35 keer per jaar mag worden overschreden 
bedraagt 50 ^g/m3 [Staatsblad 414, Bijlage 2 bij de Wet milieubeheer, voorschrift 4.1].

Sinds 1 januari 2015 moet ook getoetst worden aan een grenswaarde voor PM2,5, een 
kleinere fractie van fijnstof. De grenswaarde voor de jaargemiddelde PM2,5 concentratie 
bedraagt 25 ^g/m3 (2).
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In tabel 2.1. worden de grenswaarden samengevat.

Tabel 2.1 Samenvatting grenswaarden voor relevante stoffen Wet luchtkwaliteit

Stof
NO2

Norm
Jaargemiddelde

Niveau
40 pg/m3

Uurgemiddelde; overschrijding is toegestaan op 200 pg/m3 
niet meer dan 18 keer per jaar

Status
Grenswaarde
Grenswaarde

Uurgemiddelde; waargenomen gedurende drie 
opeenvolgende uren in een gebied van minimaal 
100 km2

PM10 Jaargemiddelde

400 pg/m3

40 pg/m3
Daggemiddelde; overschrijding is toegestaan op 50 pg/m3 
niet meer dan 35 dagen per jaar

PM2,5 Jaargemiddelde 25 pg/m3

Alarmdrempel

Grenswaarde
Grenswaarde

Grenswaarde

Op vrijdag 19 december 2008 is een wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
2007(3) (RBL) in werking getreden. Met de wijziging wordt het 'toepasbaarheidbeginsel' 
geïntroduceerd. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen 
toegepast moeten worden: de werkingssfeer en de beoordelingssystematiek. De 
belangrijkste gevolgen van de gewijzigde RBL zijn:

- Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang 
heeft en waar geen bewoning is.

- Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen (hier gelden de ARBO 
regels). Dit omvat mede de bedrijfswoning. Uitzondering: publiek toegankelijke 
plaatsen; deze worden wél beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde 
blootstellingscriterium een rol).

Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen.
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3 LIGGING INRICHTING

Cabot Norit is gelegen aan de Pieter Ghijsenlaan te Zaandam. In de directe omgeving van 
Cabot Norit liggen een aantal woningen. Op korte afstand ligt ook het GGD Amsterdam 
meetstation Zaanstad-Hemkade (RD coördinaten X=117.240, Y=492.635). Figuur 3.1 
toont de ligging van het bedrijf, tevens worden een aantal omliggende woningen en het 
nabijgelegen meetstation aangeduid.
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Figuur 3.1 Ligging van de inrichting (rode cirkel), omliggende woningen (rode punten) en het 
meetstation Zaanstad-Hemkade (blauwe punt) (Kaartenmateriaal: © Kadaster / 
OpenStreetMap)

Tabel 3.1 toont een overzicht van 7 woningen in de nabije omgeving van Cabot Norit. 
Deze woningen kunnen dienen als toetspunten. De aanduiding van de woningen in de 
tabel komt overeen met de markering in figuur 3.1.
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Tabel 3.1. Toetsingslocaties rondom de inrichting van Cabot Norit

Locatie Adres
116.779 492898 Pieter Ghijsenlaan 29
116.778 492.856 Pieter Ghijsenlaan 31
116.973 492.719 Hemkade 24C
116.712 492.784 Hemkade 28
116.639 492.791 Hemkade 36
116.480 492.863 Hemkade 48A

X Y
A

B
C
D
E
F
G 116.468 492.934 Symon Spierweg 7B4
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4 CONCENTRATIES IN DE OMGEVING

4.1. Inleiding
Dichtbij Cabot Norit ligt een meetstation van GGD-Amsterdam, Zaanstad-Hemkade. Hier 
worden onder meer concentraties NO2 en PM10 gemeten. Hiermee kan voor die locatie 
direct getoetst worden aan grenswaarden uit de Wet Luchtkwaliteit.

Op basis van het Landelijk Meetnet en berekende bijdrages worden jaarlijks 
Grootschalige Concentratiekaarten Nederland vastgesteld. Hiermee wordt ook voor de 
locaties waar niet gemeten wordt, de heersende achtergrondconcentratie bepaald 
(berekend). Met behulp van deze kaarten kan dus tevens ter hoogte van nabijgelegen 
woningen getoetst worden aan de grenswaarden uit de Wet Luchtkwaliteit.

4.2. Meetresultaten Zaanstad-Hemkade
Tabel 4.1 toont de meetresultaten van het meetstation Zaanstad-Hemkade van de GGD 
Amsterdam, voor de jaren 2014 en 2015.

Tabel 4.1 Meetresultaten meetstation Zaanstad-Hemkade

Jaar

2014

2015

Concentratie 
[pg/m3]

PM10 NO2
23,1 29,3

20,4 29,8

# Overschrijdingen1

PM10
17

12

NO2 
0

2

De meetresultaten zijn door GGD Amsterdam aan Buro Blauw verstrekt, met toestemming van de Provincie 
Noord-Holland.
1 Overschrijdingen voor PM10 en NO2 van respectievelijk de dag- en uurgemiddelde grenswaarde. Deze 
overschrijding mag respectievelijk 35 en 18 maal per jaar voorkomen.

Uit de tabel blijkt dat er in de jaren 2014 en 2015 geen overschrijding is gemeten van de 
jaargemiddelde grenswaarden voor PM10 en NO2 van 40 pg/m3. Ook het aantal 
overschrijdingen voor PM10 en NO2 van respectievelijk de daggemiddelde grenswaarde 
van 50 pg/m3 en de uurgemiddelde grenswaarde van 200 pg/m3 wordt niet vaker 
overschreden dan toegestaan (respectievelijk 35 en 18 maal per jaar is toegestaan).

4.3. Rekenresultaten Grootschalige Concentratiekaarten Nederland
Tabel 4.2 toont de concentraties van de GCN voor het jaar 2015 ter hoogte van de 
toetsinglocaties. De concentraties worden berekend op een resolutie van 1 x 1 kilometer. 
Alle locaties liggen binnen een zelfde rekenvlak, zodoende zijn de concentraties voor de 
toetsingslocaties gelijk.
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Tabel 4.2 Concentraties van de Grootschalige Concentratiekaart Nederland, ter hoogte van 
omliggende woningen bij Cabot Norit.

Locatie

PM10
29,1
29,1
29,1
29,1
29,1
29,1
29,1

Achtergrondconcentratie 
[pg/m3]

PM2,5
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3

# Overschrijdingen1

NO2 
21,8 
21,8 
21,8 
21,8 
21,8 
21,8 
21,8

PM10
27

NO2 
0

27
27
27
27
27
27

A

B
C
D
E
F
G

0
0
0
0
0
0

De concentraties zijn verkregen met behulp van het rekenmodel Geomilieu-Stacks, release mei 2015.
1 Overschrijdingen voor PM10 en NO2 van respectievelijk de dag- en uurgemiddelde grenswaarde. Deze 
overschrijding mag respectievelijk 35 en 18 maal per jaar voorkomen.

Uit de tabel blijkt dat er op basis van de GCN geen overschrijding plaatsvindt van de 
jaargemiddelde grenswaarden van PM10 en NO2 van 40 pg/m3 en van PM2,5 van 25 
pg/m3. Ook de dag- en uurgemiddelde grenswaarden van PM10 en NO2 worden niet vaker 
overschreden dan toegestaan.
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5 CONCLUSIES

In opdracht van BDM Advies heeft Buro Blauw voor Cabot Norit Nederland B.V. te
Zaandam de omliggende concentraties PM10, PM2,5 en NO getoetst aan de Wet
Luchtkwaliteit. Het onderzoek heeft betrekking op de actualisatie van
vergunningsvoorschriften van Cabot Norit.

Emissies van NO en fijnstof vinden plaats door de productieprocessen, mobiele
werktuigen en verkeer dat de inrichting bezoekt. De actualisatie van de
vergunningsvoorschriften resulteren niet in wijzigingen van de emissies op de inrichting. 
De bijdrage van de emissies worden zodoende verondersteld onderdeel te zijn van de
heersende achtergrondconcentraties in de omgeving.

In dit onderzoek zijn de concentraties fijnstof en NO ter hoogte van omliggende
woningen evenals het nabijgelegen meetstation getoetst aan de wettelijke grenswaarden
voor luchtkwaliteit. Uit het onderzoek worden de volgende conclusies getrokken:

1. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie NO van 40 pg/m wordt ter
hoogte van het nabijgelegen meetstation evenals nabijgelegen toetsingslocaties

niet overschreden. De uurgemiddelde grenswaarde van 200 pg/m wordt niet
vaker dan 18 maal overschreden.

2. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM10 van 40 pg/m wordt
ter hoogte van het nabijgelegen meetstation evenals nabijgelegen

toetsingslocaties niet overschreden. De daggemiddelde grenswaarde van 50

pg/m wordt niet vaker dan 35 maal overschreden.

3. De jaargemiddelde grenswaarde voor PM2,5 van 25 pg/m wordt ter hoogte van

nabijgelegen toetsingslocaties niet overschreden.

De heersende achtergrondconcen raties, waar de bijdrage van Cabot Norit Nederland
 een onderdeel van uitmaakt, voldoen aan de eisen zoals gesteld in de

Wet Luchtkwaliteit.
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