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Samenvatting
Het toevoegen van 14 BSO’s in het plangebied van Park de Meer verslechtert de
luchtkwaliteit niet in betekenende mate (NIBM). Daarvoor is een berekening gemaakt met de NIBM tool op basis van een worst-case scenario.
Aantal autoritten
Het stadsdeel heeft een prognose gemaakt voor de toename van het aantal autoritten als uitgegaan wordt van 14 buitenschoolse opvangcentra. Daarbij is een Worstcase scenario en een Realistisch scenario aangehouden. In de onderstaande tabel
zijn de uitgangspunten uiteengezet.
aantal
aantal
aantal
aantal

BSO's
groepen per BSO
kinderen per groep
begeleiders per groep

14
2
20
3

Worst case
taxibusjes half bezet
begeleiders individueel met auto
dagelijkse bevoorrading
alle kinderen individueel gehaald met de auto

Realistisch
taxibusjes volledig bezet
begeleiders individueel met auto
2x per week bevoorrading
helft kinderen gehaald met de auto
ritten brengen (taxibusjes, korte stop)
ritten begeleiders heen (auto, parkeren)
ritten bevoorrading (bestelbus, korte stop)
ritten halen (1 kind per auto, korte stop)
ritten begeleiders terug (auto)

ritten brengen (taxibusjes, korte stop)
ritten begeleiders heen (auto, parkeren)
ritten bevoorrading (bestelbus, korte stop)
ritten halen (1 kind per auto, korte stop)
ritten begeleiders terug (auto)

140
3
14
560
3

Totaal ritten (werkdag)

720 Totaal ritten (werkdag)

70
3
6
280
3
362

Emissiefactoren
DMB heeft TNO verzocht uit te zoeken wat de verhoudingen zijn in emissiefactoren
tussen (gewoon) vervoer en bestelbussen/taxibusjes. TNO hanteert daarbij de volgende uitgangspunten als het gaat om emissiefactoren ten opzichte van personenauto’s (euro 5):
NO2
personenauto's (euro 5)
zware bestelvoertuigen
(euro 5)

NOx

PM10

100%

100%

100%

156%

156%

124%

Uitgangspunten voor berekeningen met NIBM tool
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de versie van de NIBM tool van 8
juni 2011. Deze tool wordt landelijk gehanteerd voor het bepalen of een ruimtelijke
ontwikkeling NIBM bijdraagt aan de luchtkwaliteit.
DMB heeft voor Park de Meer een aantal worst-case uitgangspunten gehanteerd:
• Het worst-case scenario wordt gehanteerd;
• Elke bestelbus of taxibus levert een factor 1,56 aan emissies van een personenauto. D.w.z. dat bij de invoer in de NIBM tool elke rit van een bestelbus of taxibus vermenigvuldigd wordt met 1,56;
• Het aantal autoritten is 566 (3 + 560 + 3) en het aantal ritten van bestelbusjes /taxibusjes is 154 (140 + 14). De laatste hoeveelheid ritten worden opgehoogd met 156% tot 241 (1,56 x 154) waardoor het totaal aantal ritten op
een werkdag 807 (566 + 241) autoritten bedraagt.
Conclusie
De conclusie die uit de NIBM tool komt is als volgt:

