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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 

De initiatiefnemer is voornemens om op de locatie ten zuidwesten van de kruising 

Europaweg-Kilderseweg te Doetinchem een Hotel-Restaurant te bouwen. In het kader van 

deze ontwikkeling moet een stikstofdepositieonderzoek voor de gebruiksfase worden 

uitgevoerd.  

 

Het plangebied bestaat uit de percelenbekend als de gemeente Ambt-Doetinchem, sectie A: 

6836, 6837, 6838, 6839, 7542 (gedeeltelijk), 7543 (gedeeltelijk), 9367 en sectie R: 78, 80, 81 

en 82 (afbeelding 1).  

 

 
Afbeelding 1. Locatie plangebied 
Bron: kadastralekaart.com 
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Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

▪ informatie verstrekt door de initiatiefnemer; 

▪ BRO Rapport 211x08240_10 Ruimtelijke onderbouwing 

▪ via internet toegankelijke informatie zoals Streetview, Bing Maps en 

kadastralekaart.com; 

▪ CROW verkeersgeneratietool; 

▪ gegevens en bureauexpertise De Roever Omgevingsadvies. 

1.2. Ligging van het bedrijf 

De ligging van het plangebied en de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn weergegeven 

op afbeelding 2. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft ‘Rijntakken’ en is gelegen op 

een afstand van circa 11,6 kilometer in noordwestelijke richting en 11,8 kilometer in 

zuidwestelijke richting. Het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ is gelegen op een afstand van circa 

16,1 kilometer 

 

 
Afbeelding 2. Ligging van de inrichting ten opzichte van Natura 2000-gebieden 
Bron: AERIUS-calculator 
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2. WETTELIJK KADER 

2.1. Wet natuurbescherming 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In deze wet worden 

drie eerdere wetten vervangen. Het gaat om de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) 

inclusief het Programma Aanpak Stikstof, de Boswet en de Flora- en faunawet. De 

bescherming van de Natura 2000-gebieden is ondervangen in onderdeel 

gebiedsbescherming (vervangt Nb-wet). Voor bestemmingsplannen is het toetsingskader 

voor deze gebieden in de basis ongewijzigd gebleven ten opzichte van de Nb-wet. 

 

Als (een wijziging van) een bestemmingsplan negatieve gevolgen heeft voor de Natura 2000-

gebieden kan het plan in beginsel niet worden vastgesteld. In dat geval moet het bevoegd 

gezag volgens artikel 2.8, van de Wet natuurbescherming (Wnb) eerst een passende 

beoordeling opstellen. Uit de passende beoordeling moet blijken dat de 

instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende gebieden niet aangetast worden door het 

plan. Eventueel worden maatregelen opgenomen die getroffen worden om dit te bereiken. 

Als niet aangetoond wordt dat aan de instandhoudingsdoelstellingen voldaan wordt, kan het 

plan geen doorgang vinden. 

 

Met behulp van een voortoets kan het bevoegd gezag bepalen of op voorhand negatieve 

gevolgen uit te sluiten zijn. Hierbij moet voor de gewenste situatie worden uitgegaan van de 

maximale planologische mogelijkheden. Voor plannen die ten opzichte van de 

uitgangssituatie op het referentiemoment geen significante toename in stikstofdepositie 

veroorzaken, zijn negatieve effecten ten aanzien van dit aspect uit te sluiten. In dat geval 

hoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld. 

2.2. Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

Gelet op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 

mei 2019, kan de PAS niet meer worden gehanteerd als toetsingskader op grond van de Wet 

natuurbescherming.  

 

Inmiddels is een nieuwe versie van het rekenprogramma AERIUS uitgebracht. Met deze 

nieuwe tool is de depositie op natuurgebieden berekend. Hoe de resultaten worden 

beoordeeld, is aan het bevoegd gezag. 
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3. REKENONDERZOEK 

De voor stikstof relevante bronnen worden hieronder toegelicht 

3.1. Verkeer 

In totaal zal het plan worst-case, per etmaal 1.500 lichte voertuigbewegingen genereren 

volgens het BRO Rapport 211x08240_10 Ruimtelijke onderbouwing, hoofdstuk 5.12. 

Volgens de initiatiefnemer zullen ook 7 zware en 7 middelzware voertuigbewegingen worden 

gegenereerd door het plan.  

 

Het lichte verkeer zal het plangebied hoofdzakelijk benaderen vanuit zuidelijke richting en 

voor een kleiner deel uit andere richtingen. Richting het zuiden is een lijnbron gemodelleerd 

vanaf het plangebied tot aan het viaduct over de A18 aan de Europaweg. Richting het 

noorden is een lijnbron gemodelleerd van het plangebied tot aan de rotonde met de Sicco 

Mansholtweg en De Wals. Richting het westen is een lijnbron gemodelleerd van het 

plangebied tot aan de rotonde met de Kilderseweg en de Gasperilaan. Richting het oosten is 

een lijnbron gemodelleerd van het plangebied tot aan de rotonde met de Bedrijvenweg en De 

Ketting. 

 

Volgens informatie verstrekt door de opdrachtgever zal 5% van de lichte voertuigbewegingen 

het plangebied zal benaderen via en verlaten richting het westen en 95% richting het oosten. 

Deze 95% is weer opgesplitst in 10% richting het oosten, 15% richting het noorden en 70% 

richting het zuiden. Alle percentages zijn genomen van het totaal aantal bewegingen. 

 

100% van de zware- en middelzware voertuigbewegingen zijn gemodelleerd tot aan het 

kruispunt van de Europaweg/Bedrijvenweg/Kilderseweg. Vervolgens zijn 2/7e van de zware- 

en middelzware voertuigbewegingen richting het noorden en 5/7e richting het zuiden 

gemodelleerd. Dit omdat verwacht wordt dat het grootste deel van de vrachtwagens direct 

richting de snelweg zal gaan. 

 

Worst-case is op de parkeerplaats en wegen binnen het plangebied uitgegaan van een weg 

binnen de bebouwde kom met 50% stagnatie. Vervolgens is het zware- en middelzware 

verkeer met 10% stagnatie gemodelleerd, dit omdat dit verkeer er langer over doet om op 

snelheid te komen. Hiermee wordt het manoeuvreren en stationair draaien van de voertuigen 

ondervangen. 

 

Ander verkeer wordt niet gegenereerd door het plan. 

3.2. Berekeningswijze 

De stikstofdepositie door de gewenste activiteiten op de Natura 2000-gebieden is berekend 

met AERIUS Calculator. Het verkeer van en naar de inrichting gemodelleerd tot het punt 

waar de voertuigen zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Een visuele weergave 

van de ingevoerde gegevens is te vinden in bijlage I. 
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4. CONCLUSIES 

In dit stikstofdepositieonderzoek is voor de gebruiksfase van het gewenste plan, aan de 

Europaweg-Kilderseweg te Doetinchem de te verwachten stikstofdepositie ter plaatse van de 

Natura 2000-gebieden berekend. 

 

Uit de berekening blijkt dat er geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j zijn. 
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BIJLAGE    I.  INVOERGEGEVENS EN REKENRESULTATEN 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RZEznjH7n26Z (22 mei 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

De Roever Omgevingsadvies Europaweg / Kilderseweg, 7006 Doetinchem

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Van Der Valk Hotel Doetinchem RZEznjH7n26Z

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

22 mei 2020, 09:16 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 221,17 kg/j

NH3 11,56 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Nieuwbouw Van Der Valk Hotel Doetinchem gebruiksfase 22-05-2020

RZEznjH7n26Z (22 mei 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

plangebied
Anders... | Anders...

- -

v1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

4,11 kg/j 88,23 kg/j

v2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,93 kg/j 34,40 kg/j

v3
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

4,38 kg/j 78,01 kg/j

v4
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 13,10 kg/j

v5
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,88 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

v6
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,55 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam plangebied
Locatie (X,Y) 215837, 440231
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 6,2 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam v1
Locatie (X,Y) 215906, 440308
NOx 88,23 kg/j
NH3 4,11 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.500,0 / etmaal NOx
NH3

78,46 kg/j
3,98 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

7,0 / etmaal NOx
NH3

4,37 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 7,0 / etmaal NOx
NH3

5,40 kg/j
< 1 kg/j
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Naam v2
Locatie (X,Y) 215875, 440403
NOx 34,40 kg/j
NH3 1,93 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.425,0 / etmaal NOx
NH3

30,90 kg/j
1,86 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

7,0 / etmaal NOx
NH3

1,37 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 7,0 / etmaal NOx
NH3

2,12 kg/j
< 1 kg/j

Naam v3
Locatie (X,Y) 215972, 440112
NOx 78,01 kg/j
NH3 4,38 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.050,0 / etmaal NOx
NH3

70,31 kg/j
4,24 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

5,0 / etmaal NOx
NH3

3,03 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 5,0 / etmaal NOx
NH3

4,68 kg/j
< 1 kg/j
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Naam v4
Locatie (X,Y) 215993, 440614
NOx 13,10 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 225,0 / etmaal NOx
NH3

10,87 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 / etmaal NOx
NH3

1,35 kg/j
< 1 kg/j

Naam v5
Locatie (X,Y) 215565, 440382
NOx 3,88 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 75,0 / etmaal NOx
NH3

3,88 kg/j
< 1 kg/j

Naam v6
Locatie (X,Y) 216072, 440396
NOx 3,55 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 150,0 / etmaal NOx
NH3

3,55 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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