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1

INLEIDING
Deze bureaustudie is uitgevoerd in het kader van het project Krachtige IJsseldijken
Krimpenerwaard (KIJK). De Hollandsche IJsseldijken aan de zijde van de Krimpenerwaard voldoen
niet aan de huidige en de nieuwe eisen voor waterveiligheid. Het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard wil daarom ongeveer tien kilometer dijk tussen Gouderak,
Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel versterken. De versterking is gecombineerd
in het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). De hoofddoelstelling van het project
is de bewoners en waarden die aanwezig zijn achter deze dijken te beschermen tegen hoog
water en overstroming van de Hollandsche IJssel.
Om inzicht te krijgen in de huidige milieusituatie en vervolgens alternatieven te kunnen
beoordelen op effecten wordt onderzoek verricht naar de voor dit project relevante
milieuaspecten.
Het onderzoek bestaat uit een bureaustudie (onderzoek fase 1) en veldonderzoek (onderzoek
fase 2). In de bureaustudie wordt de reeds beschikbare relevante kennis en informatie binnen het
plangebied van KIJK en het bijbehorende relevante studiegebied verzameld, beschreven en in
kaart gebracht. Deze bureaustudie gaat in op de Woon- en Leefomgeving, waarin onder andere
wordt ingegaan op de effecten van het KIJK ten gevolge van aspecten zoals trillingen, geluid,
luchtkwaliteit, de Keur en eventueel amoveren.
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (NRD) is voor de
Woon- en Leefomgeving het volgende opgenomen. Door ruimtebeslag en hinder kan de
woonfunctie langs de dijk veranderen en dit kan zelfs leiden tot sloop van woningen. Er kan
hinder optreden. In het op te stellen MER wordt ingegaan op of er sprake is van amoveren, op de
veranderingen voor het gebruik van de bewoners (waaronder aankoop en beperkingen vanwege
de keur), en op de invloed van ingrepen op zicht vanuit huizen. De invloed van de alternatieven,
trillingshinder en schade aan huizen, geluidshinder en de luchtkwaliteit, wordt berekend door
middel van vuistregels. Indien nodig wordt in fase 2 hiervoor aanvullend onderzoek uitgevoerd.
Naast de hierboven genoemde woonfunctie zijn ook bedrijven en agrarische bedrijven mee te
nemen in de effectbeoordeling.
De voorliggende bureaustudie gaat in op de informatie die benodigd is om tot een volwaardige
effectbeoordeling te kunnen komen en welke gevolgen of kansen daar met de kennis van nu uit
kunnen volgen.
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2

ONDERZOEK WOON- EN LEEFOMGEVING

2.1

INLEIDING
Het onderzoek van deze bureaustudie gaat in op de woon- en leefomgeving. In dit hoofdstuk is de
beschikbare informatie die voor de beoogde effectbeoordeling van belang kan zijn,
gestructureerd en samengevat.

2.2

M.E.R. EN REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU
Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Bij de besluitvorming over de dijkversterking moeten ook de mogelijke effecten op het milieu en
de omgeving worden beschouwd. Voor project KIJK wordt een m.e.r.-procedure gevolgd. De kern
van de m.e.r.-procedure is het in beeld brengen van milieueffecten, waarbij het verschil tussen
de huidige en toekomstige milieusituatie (kansrijke alternatieven) inzichtelijk wordt gemaakt.
Het MER-rapport wordt, formeel gezien, opgesteld ter onderbouwing bij het - aan het eind van
de planuitwerkingsfase - te nemen besluit over het projectplan Waterwet. Omdat het in de
verkenningsfase te nemen besluit over het voorkeursalternatief ook een zorgvuldige afweging
vereist, wordt het MER voor het project KIJK echter in twee delen samengesteld. Het eerste deel
van het MER, dat wordt opgesteld in de verkenningsfase, vormt de ondersteuning van de medio
2018 te nemen beslissing voor het uitwerken van het voorkeursalternatief. Het tweede deel van
het MER, op te stellen in de planuitwerkingsfase, vormt de ondersteuning van de uitwerking van
het voorkeursalternatief en het te nemen besluit over de dijkversterking. De bureaustudies
vormen een bouwsteen voor het eerste deel van het MER.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau en advies Commissie m.e.r.
In het kader van de m.e.r.-procedure is in een eerder stadium de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau Krachtige IJsseldijk Krimpenerwaard (KIJK) opgesteld en in procedure gebracht. De
Commissie m.e.r. heeft in dit kader een advies uitgebracht over de essentiële informatie die
benodigd is voor het op te stellen MER. Een aantal aspecten uit de NRD en uit het advies van de
Commissie m.e.r. heeft betrekking op de woon- en leefomgeving. De Bureaustudie Woon- en
leefomgeving vormt een aanzet om deze aspecten integraal en onderbouwd uit te kunnen
werken.
In tabel 1 is vanuit de NRD de reikwijdte van het MER voor woon- en leefomgeving aangegeven.
Vervolgens zijn de belangrijkste tekstpassages uit het advies van de Commissie m.e.r.
overgenomen of samengevat die in dit kader relevant zijn.
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Tabel 1: NRD Woon- en leefomgeving

Beoordelingscriteria, effecten op


Woonfunctie (inclusief tuinen)

Fase

Methode

aanleg en gebruik

Semi-kwantitatief beoordeling

o

Amovatie

op basis van afstandseffect –

o

Gebruik (in relatie tot keur)

en inschatting en beschikbare



Zichthinder



Trillingshinder en schade aan gebouwen



Geluidshinder



Luchtkwaliteit

gegevens eventueel aangevuld
aanleg

met metingen in het veld.

Door ruimtebeslag en hinder kan de woonfunctie langs de dijk veranderen, en zelfs leiden tot
sloop van woningen. In het MER wordt ingegaan op of er sprake is van amoveren, op de
veranderingen voor het gebruik van de bewoners (waaronder aankoop en beperkingen vanwege
de keur), en een globale indicatie wat de invloed is op zicht vanuit huizen. Daarnaast wordt via
vuistregels berekend wat de invloed is van de alternatieven op trillingshinder en schade huizen,
geluidshinder en de luchtkwaliteit. Indien nodig wordt hiervoor aanvullend onderzoek uitgevoerd.
In het advies van de Commissie m.e.r. bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is het volgende
opgenomen.
Bestaande milieusituatie en milieugevolgen: woon en leefmilieu
De tijdelijk en permanente gevolgen voor het leefmilieu zijn onderscheidend voor de
alternatieven en meekoppelkansen. Geef inzicht in de gevolgen voor individuele woningen,
agrarische percelen en bedrijven. Bij een omvangrijke ingreep zullen zowel de tijdelijke als de
permanente effecten groter zijn. Geef daarom voldoende inzicht in deze verschillen, en geef ook
aan op welke aspecten deze verschillen betrekking hebben.
De Commissie denkt hierbij voor de tijdelijke effecten aan overlast vanwege de ingrepen in de
vorm van geluidhinder, verkeersoverlast, beïnvloeding luchtkwaliteit, en eventueel trillingen. Na
realisatie denkt de Commissie aan veranderingen in de verkeersstromen en afwikkeling,
veranderingen in de gevolgen voor bewoners bij een overstroming, ontsluiting van het gebied.
Geef ook inzicht in de fasering van de verschillende ingrepen en de doorlooptijden.

2.3

SCOPE, PLAN- EN STUDIEGEBIED
Bij het betrekken van informatiebronnen en het raadplegen van informatie is het van belang voor
deze bureaustudie de specifieke uitgangspunten te benoemen die betrekking hebben op de scope
en de grenzen van het studiegebied.
Bij scope is relevant tot welke afstand van de dijk de woon- en leefomgeving wordt betrokken en
hoe wordt omgegaan met bedrijven (werkomgeving) en functies als scholen en zorginstellingen.
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Met de resultaten uit de uitgangspuntensessie en het definitieve advies van de Commissie voor de
m.e.r. is de scope vastgelegd. De resultaten uit deze sessie en het definitieve advies is als volgt
geformuleerd:



Wettelijk is het onderzoeksgebied van 50m vanuit de dijk voldoende. In de lengte van de
dijk wordt dezelfde afstand van 50m gehanteerd. De NRD geeft tevens aan dat het
studiegebied zodanig groot moet zijn dat alle relevante effecten binnen het
onderzoeksgebied vallen. Voor omgevingsmanagement en deze bureaustudie rijkt de invloed
van de effecten op de woon- en leefomgeving verder, bijvoorbeeld bij de dorpskernen
Lageweg, Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Het studiegebied
volgt voor geluid en luchtkwaliteit derhalve de grens van het onderzoeksgebied (inclusief
plangebied SkyGeo). Voor schade/trillingen is aangesloten op het standaard plangebied.



Inzicht in gevolgen individuele woningen, agrarische percelen en bedrijven. Dus niet alleen
woonfuncties.



Beschrijven van de effecten van de alternatieven op het detailniveau dat nodig is voor de
onderbouwing van de keuze:



Voor zes deelgebieden wordt het detailniveau afgestemd. Hierdoor ontstaat een
optimale beoordeling voor deze onderzoeksfase. De deelgebieden van Gouderak,
Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel zijn stedelijke gebieden, die
echter geen invloed op elkaar hebben. Tussen Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel is
Lageweg als dorpskern in een deelgebied opgenomen, dat zich onderscheidt van de
twee naastgelegen deelgebieden met (meer verspreid liggende) dijkbebouwing. Zie
figuur 2.



Het studiegebied volgt de grens van het onderzoeksgebied (inclusief plangebied
SkyGeo).



De effecten in hoger detailniveau, zoals geluidberekeningen, worden in ieder geval
bepaald in de deelgebieden Gouderak en Krimpen aan den IJssel. Indien nodig ook bij
de andere deelgebieden.

In het onderzoek is een onderscheid te maken naar de tijdelijke gevolgen in de aanlegfase en de
permanente gevolgen in de gebruiksfase:



Effecten door tijdelijke gevolgen, in de aanlegfase:



Trillingen, geluid, luchtkwaliteit, woonfunctie (amoveren en gebruik i.r.t. Keur) en
zichthinder;



Buiten dit onderzoek valt, conform uitgangspuntensessie en consolidatiesessie,
eventuele stof- en lichthinder, laagfrequent geluid, alsmede veiligheid in de
aanlegfase.



Effecten door permanente gevolgen, in de gebruiksfase:



woonfunctie (amoveren en gebruik i.r.t. Keur) en zichthinder;

De scope en het onderzoeksgebied zijn weergegeven in figuur 1.
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Figuur 1: Scope en plangebied, het studiegebied voor bureaustudie geluid/luchtkwaliteit is het onderzoeksgebied
inclusief onderzoeksgebied SkyGeo.
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2.4

VERZAMELDE INFORMATIE
De opzet is om per samenhangend deelgebied te analyseren wat de gemeenschappelijke waarden
zijn. Een indicatie van de samenhangende deelgebieden is gegeven in figuur 2. Ouderkerk aan
den IJssel is ook onderdeel van het studiegebied en is in de dijkvakken in een apart deelgebied
ondergebracht. Echter, in deze bureaustudie is vooralsnog geen sprake van resultaten per
samenhangend deelgebied en zijn de resultaten algemeen beschouwd of gepresenteerd.
Algemeen geldt dat de GIS-data wordt uitgewisseld via de Owncloud-omgeving. Per onderwerp is
aangegeven welke data er uit openbare GIS is gehaald en of er nieuwe data is toegevoegd.
Naast de aparte onderwerpen die ook bij de uitgangspunten zijn besproken, komen tot slot ook
de resultaten van de veldexcursie kort terug.

Figuur 2: indicatie samenhangende deelgebieden voor vervolganalyse
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Meldingen bewoners
In de afgelopen periode zijn diverse meldingen van bewoners opgehaald. Deze opmerkingen worden
meegenomen richting de keuze voor het VKA en richting de planuitwerking. Onderstaand kaartje geeft
globaal weer op welke relevante thema’s en op welke locaties er meldingen zijn gemaakt.

2.4.1

WOONFUNCTIE, INCLUSIEF TUINEN

Het algemeen bestuur van HHSK heeft op woensdag 25 november 2015 de Keur vastgesteld. De
Keur is per 1 januari 2016 in werking getreden. Naar verwachting volgt bij de invoering van de
Omgevingswet (niet eerder dan 2018) een nadere actualisatie van de Keur 1.
In dit stadium van de bureaustudie is er nog niets te zeggen over eventueel te amoveren panden.
Wel is van alle panden aan de dijk bouwkundige informatie verzameld die kan bijdragen aan de
afweging of amoveren noodzakelijk is. In dit kader is ook het aspect trillingshinder van belang,
beschreven in paragraaf 2.3.3.
In de bureaustudie is een overzicht gemaakt van de functies van alle verblijfsobjecten langs de
dijk, waaronder woonfuncties. Deze informatie is uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen
(BAG) gehaald.

1
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Verzamelde informatie:




de meest actuele Keur is opgezocht en opgeslagen;
(Woon)functies zijn geïnventariseerd.

Op basis van BAG is een inventarisatie van verblijfsobjecten gemaakt. Binnen de grenzen van het
plangebied (figuur 1) zijn de verblijfsobjecten conform tabel 2 aanwezig.
Tabel 2: verblijfsobjecten met functies per gemeente
Gemeente

Capelle aan den

Zuidplas

Krimpenerwaard

Krimpen aan den

IJssel

IJssel

Bijeenkomstfunctie

2

Gezondheidszorgfunctie

-

2

8

-

Industriefunctie

-

23

164

1

Kantoorfunctie

3

9

17

2

Logiesfunctie

-

12

4

-

Onderwijsfunctie

-

-

6

-

13

39

90

14

Overige

17

34

3

bijeenkomstfunctie
Sportfunctie

1

1

5

-

Winkelfunctie

3

19

44

-

Woonfunctie

536

606

3199

220

Op een adres en in één gebouw kunnen meerdere functies aanwezig zijn. Het aantal adressen is
niet gelijk aan het aantal functies. Deze informatie staat in GIS en helpt bij de vervolganalyses.

2.4.2

ZICHTHINDER

In deze fase wordt tevens het concept ruimtelijk inpassingsplan opgesteld door Karres & Brands.
De ruimtelijke situatie van het gebruik van de woonfunctie volgt voor het aspect zichthinder in
hoofdlijn uit de studie van Karres & Brands.
Voor het aspect zichthinder wordt daarnaast het meest recente Algemeen Hoogtebestand AHN3
gebruikt. Andere bronnen die inzicht geven in de hoogteligging van het maaiveld en de
ruimtelijke situatie zijn FliMap (HHSK) en DTB (RWS). Bij een hoger detailniveau van dijk- en
gebouwhoogtes dat volgt uit (technische) ontwerptekeningen, wordt van deze gegevens gebruik
van gemaakt.
Verzamelde informatie:



Uit het concept ruimtelijk inpassingsplan opgesteld door Karres & Brands volgen vooralsnog
geen resultaten die van belang zijn op het aspect zichthinder vanuit de woningen;



datum

Gegevens hoogteligging van het maaiveld, namelijk AHN3, FliMap (HHSK) en DTB (RWS).
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2.4.3

TRILLINGSHINDER EN SCHADE AAN GEBOUWEN

Crux voert in het kader van de bureaustudies OM 5.1/5.2 een belendingenonderzoek van alle
panden langs de dijk uit. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het Belendingenonderzoek
(bijlage 23 bij Eindrapport Verkenning KIJK).
Voor de uiteindelijke effectbeoordeling zijn de volgende aspecten uit het belendingsonderzoek
van waarde:









Kwaliteitsklasse;
Reparaties;
Afwerking gevel;
Scheefstand gevels (visueel);
Staat van onderzoek;
Gebouwcategorie ten behoeve van schadepredictie;
Bouwjaar.

Alle datavelden zijn per pand in GIS gelabeld door Crux. Door middel van richtafstanden zijn met
deze datavelden ten hoeve van de effectbeoordeling probleem- en risicoanalyses uit te voeren in
GIS.
Verzamelde informatie:
Het belendingenonderzoek van alle panden langs de dijk bevat veel informatie. De vastgelegde
informatie is goed bruikbaar voor analyses en inschattingen van trillingshinder en schade aan
gebouwen. Door de data in een GIS-database op te nemen zijn deze beschikbaar voor nadere
analyses. In de praktijk zijn ook trillingsmetingen uitgevoerd in het kader van het veldonderzoek.
De informatie uit het veldonderzoek is opgenomen in het rapport KIJK Krachtige IJsseldijken
Krimpenerwaard OM 3.5.7 Veldonderzoek woon- en leefomgeving, kenmerk WB/015/16.1603.01,
Aveco de Bondt.

2.4.4

GELUIDSHINDER

Van belang in het kader van het aspect geluidshinder zijn geluidsniveaus als gevolg van
wegverkeer, niet-afgehandelde saneringswoningen wegverkeer en bouwlawaai.
Ter verkenning van de huidige optredende geluidniveaus als gevolg van wegverkeerslawaai zijn
reeds bestaande geluidkaarten opgezocht bij Provincie Zuid-Holland en de gemeenten. Met de
actuele verkeerscijfers is een wegverkeerlawaaimodel door ons opgesteld om de huidige
geluidbelastingen vast te stellen. Daarnaast is een prognose gemaakt van de geluidbelastingen
tijdens de aanlegfase.
Om de geluidbelastingen als gevolg van wegverkeerslawaai inzichtelijk te maken, zijn de
verkeersgegevens nodig. De bureaustudie Verkeer heeft telcijfers van wegvakken ontvangen,
deze zijn verder verwerkt tot een akoestisch rekenmodel van verkeer op de dijk en aangrenzende
wegen. De verkeersgegevens omvatten etmaalintensiteiten, uurintensiteiten in de dagperiode
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(07.00 – 19.00 uur), avondperiode (19.00 – 23.00 uur) en nachtperiode (23.00 – 07.00 uur), en
verdelingen in de categorieën lichte, middelzware en zwaar motorvoertuigen. De berekeningen
gaan vooralsnog (worst case) uit van een standaard wegdekverharding.
Uit de berekeningen voor de jaren 2015 en 2025 is af te leiden of een toe- of afname van de
geluidsbelasting door wegverkeer te verwachten is. Bovendien geldt de situatie 2025 als
maatgevend voor de aanlegfase.
In de fase van het veldonderzoek is het onderzoek wegverkeerslawaai met hoger detailniveau en
actuelere gegevens uitgevoerd. Die resultaten staan in het rapport KIJK Krachtige IJsseldijken
Krimpenerwaard OM 3.5.7 Veldonderzoek woon- en leefomgeving, kenmerk WB/015/16.1603.01,
Aveco de Bondt.
Naast berekening van de geluidniveaus als gevolg van wegverkeer is geïnventariseerd of er binnen
het studiegebied nog woningen zijn die voor geluid gesaneerd dienen te worden. Hierbij is
gebruik gemaakt van de online tool ‘Sanering in kaart’ van het Bureau Sanering Verkeerslawaai
(BSV) en is ter verificatie van de gegevens uit de tool contact gezocht met de betreffende
gemeenten/Omgevingsdienst.
In de bureaustudie is het beoordelingskader voor bouwlawaai geïnventariseerd, namelijk het
Bouwbesluit, gemeentelijk geluidbeleid en de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) van de
betreffende gemeenten.
Verzamelde informatie:



Geluidbelastingen als gevolg van wegverkeerslawaai

Ter verkenning van de huidige optredende geluidniveaus als gevolg van wegverkeerslawaai zijn
bestaande geluidkaarten opgezocht, zie bijlage 1. De provincie Zuid-Holland geeft inzicht in
geluidcontouren van N-wegen, binnen het studiegebied zijn dit de N475 bij Ouderkerk aan den
IJssel en de N219 bij Nieuwerkerk aan den IJssel. De gehanteerde gegevens zijn afkomstig uit het
jaar 2013.
In Ouderkerk aan den IJssel ondervinden een beperkt aantal woningen (14 objecten) een
geluidbelasting (Lden) van 50 dB of hoger. Bij Nieuwerkerk aan den IJssel is dit bij geen van de
woningen binnen het plangebied het geval.
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft geluidskaarten opgesteld in het kader van de Europese
regels omtrent geluidkartering en actieplannen. De gegevens zijn afkomstig uit het jaar 2011.
Deze geluidkaart wordt iedere 5 jaar geactualiseerd door de gemeente.
Uit de geluidskaart van Capelle aan den IJssel blijkt dat bij woningen en andere gevoelige
objecten binnen het studiegebied van KIJK geen hogere geluidbelasting dan 45 dB(A) door
wegverkeer te verwachten is.
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In aanvulling op de beschikbare geluidscontouren en –kaarten is een akoestisch rekenmodel
opgesteld voor de berekening van de geluidbelastingen, voor de jaren 2015 en 2025. Uit eerste,
indicatieve berekeningen is gebleken dat geluidniveaus tot 60 dB ter plaatse van objecten langs
de dijk optreden. Op locaties waar objecten zeer dicht langs de weg op de dijk zijn gesitueerd of
in gevallen van aaneengesloten bebouwing, treden geluidniveaus tot 65 dB op. De resultaten zijn
gedetailleerd en geactualiseerd in het veldonderzoek.
Over het algemeen neemt de geluidsbelasting met circa 2 dB toe vanwege de autonome groei van
het verkeer op de dijk de komende tien jaar.



Niet-afgehandelde saneringswoningen

Voor woningen die vóór het van kracht worden van de Wet geluidhinder in 1980 al een te hoge
geluidbelasting ondervonden, geldt een saneringsplicht. Wanneer sprake is van een reconstructie
in de zin van de Wet geluidhinder dient de sanering eveneens te worden afgehandeld door middel
van maatregelen. Per gemeente is geïnventariseerd welke niet-afgehandelde saneringswoningen
aanwezig zijn binnen het studiegebied van KIJK. Hierbij is gebruik gemaakt van de online tool
‘Sanering in kaart’ van het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Op dit moment zijn de
gegevens voor de gemeenten Capelle aan den IJssel, Zuidplas en Krimpenerwaard geverifieerd.
Met de gemeente Krimpen aan den IJssel dient nog contact gelegd te worden.
Aandachtspunt is de actualiteit van de saneringsvoorraad. Door de Omgevingsdienst MiddenHolland is aangegeven dat de update van de status van de saneringswoningen circa 4 keer per
jaar plaatsvindt.
In dit stadium zijn de aanwezige niet-afgehandelde saneringswoningen geïnventariseerd binnen
het studiegebied, zie bijlage 2. Als deze informatie bijgewerkt is, wordt deze aan de objecten in
GIS gekoppeld (zie ook paragraaf 2.3.3).



Lokale regelgeving/beleid en aanvullende richtlijnen

Naast de landelijke wet- en regelgeving is het gemeentelijk geluidbeleid en de APV’s van de vier
betrokken gemeenten opgezocht. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de
gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Voor de woon- en
leefomgeving zijn daarin voorwaarden gegeven voor het handhaven van de openbare orde, maar
ook de bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de
gemeente.
Voor het onderzoek naar trillingen wordt gebruik gemaakt van de SBR richtlijn deel A voor het
inschatten van schade aan gebouwen en SBR richtlijn deel B voor het inschatten van hinder voor
personen.
Bij de effectbeoordeling voor laag frequent geluid bestaat er geen wettelijk kader. Er is wel een
richtlijn laag frequent geluid, namelijk in de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG).
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2.4.5

LUCHTKWALITEIT

De Europese Unie heeft normen (grenswaarden) vastgesteld voor de luchtkwaliteit. Voor
Nederland zijn met name stikstofdioxiden (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5) van belang. Aan de
grenswaarden zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen is al geruime tijd in (nagenoeg)
geheel Nederland voldaan.
Grenswaarden voor stikstofdioxiden (NO2), fijnstof (PM10 en PM2,5) en actuele
achtergrondconcentraties zijn opgezocht en inzichtelijk gemaakt.
Verzamelde informatie:



De grenswaarden voor de jaargemiddelde concentraties en aantal overschrijdingsdagen zijn
opgenomen in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. In tabel 3 zijn deze samengevat voor
de stoffen stikstofdioxiden (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5).

Concentratie [µg/m3]

Stof

Soort norm

Stikstofdioxide (NO2)

Jaargemiddelde

40

Uurgemiddelde

200

Mag maximaal 18x per jaar overschreden worden
Fijnstof (PM10)

Jaargemiddelde

40

Daggemiddelde

50

Mag maximaal 35x per jaar overschreden worden
Ultrafijnstof (PM2,5)



Jaargemiddelde

25

Achtergrondconcentraties

De data van de huidige luchtkwaliteit volgt uit de NSL monitoringstool (https://www.nslmonitoring.nl/viewer/). Binnen het studiegebied is voldaan aan alle grenswaarden uit
bovenstaande tabel.
In bijlage 3 zijn de achtergrondconcentraties weergegeven.
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2.5

VELDEXCURSIE
Er zijn meerdere onderwerpen besproken met de mensen en bedrijven langs de dijk die
gerelateerd zijn aan de woon- en leefomgeving, maar in omvang en detailniveau strikt genomen
geen plek hebben in dit onderzoek.
De genoemde onderwerpen zijn:



Hobbels in de weg (drempels) acht men hinderlijk, vooral voor schade aan voertuigen en
stukje onveiligheid. Er wordt geen verband gelegd met geluid of trillingen. Dit aspect is
hierdoor niet verder meegenomen in deze bureaustudie. Voor de bureaustudie Verkeer is dit
mogelijk een aandachtspunten (zie raakvlakken);



Verkeer rijdt dicht langs de gevels, soms zelfs leidend tot ongelukken in (betonnen)
greppel. Vooral in relatie tot de veiligheid van/in het eigen huis en de soms traumatische
ervaring van het ongeluk waar de betreffende bewoners als eerste getuige van zijn. Er
wordt geen verband gelegd met geluid of trillingen. Deze kanttekening is opgehaald door
bezoek van Crux aan dijkwoning;

Als onderdeel van algemeen Omgevingsmanagement kunnen bovengenoemde aspecten mogelijk
een plek krijgen, waarbij de algemene veiligheid van verkeer op de dijk het belangrijkste thema
lijkt te zijn. Er zijn op dit moment nog geen algemene klachten bekend over geluidhinder of
trillingshinder of aan de woon- en leefomgeving gerelateerde aspecten.

2.6

SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Met de huidige informatie is al globaal te concluderen dat vanuit de woon- en leefomgeving alle
parameters van de gebouwen en gebieden/gronden beschikbaar is, of spoedig komt.
Van alle panden in het plangebied komt bijzonder veel data in GIS te staan, zodat op
gebouwniveau op iedere locatie het effect van ontwerpkeuzes te analyseren is.
Voor de omgeving (zichthinder) heeft Karres & Brands een ruimtelijk inpassingsplan in
ontwikkeling waar informatie uit volgt voor zichthinder. Een hoger detailniveau is waarschijnlijk
nog wel nodig, waarbij de gedachte is dat het AHN3 en nadere technische ontwerptekeningen
daar vanzelf invulling aan gaan geven.
De Keur is beschikbaar. Er volgen vooralsnog geen voorwaarden uit.
De huidige luchtkwaliteit is onderzocht en er volgen vooralsnog geen voorwaarden uit.
De huidige en autonome geluidbelasting door wegverkeerslawaai dient nog in detail bepaald te
worden. De eerste indicatieve berekeningen zijn uitgevoerd. Het is wenselijk deze berekeningen
in een hoger detailniveau uit te voeren. Bestaande geluidscontouren en –kaarten, analyse van het
aantal saneringswoningen en de eerste indicatieve berekeningen in het akoestisch rekenmodel
maken wel al inzichtelijk dat er randvoorwaarden (of kansen) kunnen ontstaan om de relatief
hoge geluidbelasting op een aantal woningen op te lossen. Ter verduidelijking: door de autonome
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situatie wordt geen grote verandering verwacht, echter is er een reeds bestaand geluidprobleem
dat ook opgelost moet/kan worden.
Showstoppers
Onder showstopper wordt verstaan de kans dat een ontwerpkeuze niet mogelijk is. Bijvoorbeeld
door een kans op een normoverschrijdend (milieu)effect:



Hier speelt met name de impact door het effect van trillingen in de aanlegfase op
gebouwen; zowel bij woningen als bedrijven. Dit onderdeel heeft een aparte plek onder OM
5.1/5.2 en wordt uitgevoerd door Crux. Het hindereffect is geen showstopper, echter het
schade-effect dat door Crux inzichtelijk wordt gemaakt kan de ontwerpkeuze beperken of
amoveren tot gevolg hebben. Bij amoveren wordt dit als negatief effect beoordeeld voor de
Woon- en leefomgeving.



Eventuele specifieke situaties kunnen ook (extra) optreden, bijvoorbeeld de aanwezigheid
van een monument dat in de weg staat en in principe gesloopt moet worden. Amoveren van
een monument is echter nagenoeg uitgesloten.

Randvoorwaarden
Onder randvoorwaarden wordt verstaan de kans dat een ontwerpkeuze/-inrichting alleen
mogelijk is onder een bepaalde voorwaarde. Bijvoorbeeld een randvoorwaarde gericht op de
wijze van uitvoering:



Hier speelt met name het effect van bouwlawaai en trillingen in de aanlegfase op zowel
woningen, onderwijsfuncties als bedrijven. Bij eventuele fundatie- en/of
grondwerkzaamheden dient bij korte afstanden mogelijk een stille en/of trillingsarme
uitvoeringsmethode toegepast te worden. Naast de technische kant, dient ook de
communicatie/omgevingsmanagement daar op ingericht te zijn.

Risico’s
De identificatie van een risico bij een ontwerpkeuze, in termen van tijd/geld;



Bij een fysieke wijziging aan een weg, is er mogelijk sprake van reconstructie in de zin van
de Wet geluidhinder. Als er door een ontwerpkeuzes een fysieke wijziging aan de weg
ontstaat en daardoor (2 dB) toename van wegverkeerslawaai ontstaat, is extra akoestisch
onderzoek (geld en tijd) nodig. Als daaruit blijkt dat geluidsreducerende maatregelen
noodzakelijk zijn dienen die betaald te worden vanuit het project (KIJK). Deze maatregelen
kunnen aan de weg, in de overdracht (schermen) of in de gevels van de woningen getroffen
worden;



De inventarisatie van de zogenaamde saneringswoningen loopt nog. Deze woningen hebben
conform wet- en regelgeving een te hoge geluidbelasting op de gevel door
wegverkeerslawaai. Bij een wijziging aan de weg dient deze geluidsanering altijd
meegenomen te worden (eventueel in samenhang met het voorgenoemde punt) en
resulteren in extra kosten en/of tijd. De lijst van saneringswoningen wordt door het
bevoegd gezag (gemeente, Omgevingsdienst Midden-Holland) circa 4 keer per jaar
geactualiseerd.
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Ontwerpkansen
Gaat om ideeën/voorstellen die de maakbaarheid/haalbaarheid van het ontwerp kunnen
vergroten of die gericht zijn om ‘werk-met-werk-maken’.



Er zijn vooralsnog geen significante positieve effecten op de woon- en leefomgeving als kans
te benoemen, die ontstaan ten gevolge van ontwerpparameters;



Door het gebied te voorzien van een gewijzigde/nieuwe infrastructuur ontstaan kansen voor
het beperken van geluid- en trillingshinder door afname van verkeer op de dijk. Dit
verbetert de woon- en leefomgeving langs de dijk enorm;



Los van ontwerpkansen aan de dijk, kan de woon- en leefomgeving worden verbeterd door
de geluidisolatie van woningen te analyseren en mogelijk zelfs te verbeteren waardoor men
minder hinder ondervindt van wegverkeerlawaai in de autonome situatie. In het geval van
de genoemde saneringswoningen, dient dit waarschijnlijk sowieso plaats te vinden.

datum

20 maart 2017

referentie

WB/013/16.1603.01

pagina

17 van 22

3

RAAKVLAKKEN
De raakvlakken zijn hieronder opgenomen.
Informatie die in dit onderzoek gebruikt wordt:


OM 3.4.8 Verkeer – Voor verkeerscijfers en verkeersverdelingen (nog niet compleet);



OM 5.1/5.2 (Schade)monitoringsplan – Voor bouwkundige status van panden (nog niet
compleet);



Ruimtelijk Inpassingsplan (Karres & Brands) – Voor zichthinder met hoogteprofielen (nog niet
compleet).

Informatie die voor andere onderzoeken of het ontwerp van belang is:


De mensen die bezig zijn met ontwerpkeuzes, met name de trillingsgevoeligheid (volgt
mogelijk ook uit OM 5.1/5.2);



Omgevingsmanagement/communicatie, vrijwel alle aspecten in dit onderzoek kunnen van
belang zijn voor de dialoog, maar geeft mogelijk ook weer een te beperkt beeld van allerlei
detailzaken die hier niet zijn besproken (bijvoorbeeld het onveiligheidsgevoel bij
langsrijdend landbouwverkeer, terwijl wij alleen kijken naar geluid).
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4

LEEMTEN IN KENNIS
Op dit moment is nog niet van alle saneringswoningen (geluid) bekend of deze wel of niet
aangepakt zijn door de betreffende gemeenten. Met de gemeente Krimpen aan den IJssel is nog
geen contact geweest. Aandachtspunt is de actualiteit van de saneringsvoorraad. Door de
Omgevingsdienst Midden-Holland is aangegeven dat de update van de status van de
saneringswoningen circa 4 keer per jaar plaatsvindt.
De eerste indicatieve berekeningen van de huidige en autonome geluidbelasting door
wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd. Het is wenselijk deze berekeningen in een hoger detailniveau
uit te voeren. Het hogere detailniveau uit zich, bijvoorbeeld, in specificatie van het type
wegdekverharding in de berekeningen. Verwachting is dat dit in een verdere versie van deze
rapportage is bijgewerkt.
Afhankelijk van de geluidbelasting op saneringswoningen, de te behalen geluidwering van de
gevels en de grootte van de woning leidt de sanering tot kosten. Op dit moment zijn deze
gegevens nog niet met elkaar gecombineerd, globale kosten van het oppakken van de
saneringsgevallen zijn derhalve nog niet te bepalen.
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Bijlage 1:
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Bestaande geluidscontouren en –kaarten
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Bijlage 2:
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Legenda
Studiegebied KIJK
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Bijlage 3:
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