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Omschrijving
Wethouder Roduner zegt toe uit te zoeken of er recent een 
Luchtkwaliteitsmeting Orionweg is gedaan.
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Plantaz, M.A.H.G.
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mahgplantaz@haarlem.nl

Telefoonnummer
023-5113517

Stand van Zaken/afdoening
Metingen
In het collegeadvies op de ingetrokken motie 15 bij de Kademota 2019 is aangegeven dat over het jaar 2020 
een meting van N02 met Palmesbuizen zal plaatsvinden langs de Orionweg; over 2019 vinden zij al plaats 
op het kruispunt Zijlweg/Kinderhuissingel en op de Pijlslaan. De definitieve resultaten daarover worden 
gerapporteerd in februari van het jaar volgend op het meetjaar en zullen dan ook aan de raad worden 
toegezonden.

Toetsingen
Wettelijke toetsing aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit is voorgeschreven bij vaststelling of 
wijziging van een bestemmingsplan, wanneer de (mogelijke) invulling van een gebied wordt vastgelegd. In 
de huidige, globalere fasen van de Orionzone is geen separaat onderzoek noodzakelijk omdat voldoende 
informatie over de luchtkwaliteit beschikbaar is in het Monitoringtool van het Rijk (www.nsl-monitoring.nl 
<http://www.nsl-monitoring.nl>). Dit is tevens het wettelijke rekenmodel voor de toetsing in de 
bestemmingsplanfase. Deze gegevens worden jaarlijks geupdate.

Uit het Monitoringtool blijkt dat de luchtkwaliteit langs de Orionweg zeer ruim voldoet aan de geldende 
grenswaarden voor stikstofdioxide (N02) en fijnstof (PM 10 en PM2,5):

N02: 20-22 ug/m3 N02; grenswaarde 40 ug/m3 als jaargemiddelde

PM10: 19-20 ug/m3; grenswaarde 40 ug/m3 als jaargemiddelde

PM2,5: 11-12 ug/m3; grenswaarde 25 ug/m3 als jaargemiddelde
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Gelet op de omvang van de voorgestelde ontwikkelingen voor de Orionzone zal daar ook in de toekomst zeer 
ruim voldaan worden aan de grenswaarden.
Daarmee zal de luchtkwaliteit voor wat betreft de Orionzone geen belemmering vormen vanuit 
gezondheidsoogpunt.
Hetzelfde geldt voor de invloed van de N208. Ook langs deze weg blijven de waarden, blijkens het 
Monitoringtool, ver beneden de grenswaarden, ook ter hoogte van de Orionzone.

De hiervoor genoemde metingen met Palmesbuizen worden uitgevoerd als aanvulling op de berekeningen 
van het Monitoringtool, als verificatie of inderdaad de grenswaarde niet wordt overschreden of benaderd. 
Voorlopige maandelijkse tussenresultaten van de metingen langs de Zijlweg en Pijlslaan geven geen 
aanwijzing dat er een risico van overschrijding is.

Afdelingsmanager Bloem, A.M.L. 23-9-2019 9:43:19 Bloem, A.M.L.

Portefeuillehouder Roduner, F.J.
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