
 

 

UW REF:  ONZE REF: 21961-2 ZEVENAAR, 23 februari 2022 

 

Geachte heer Barthen, 

 

Op uw verzoek hebben wij voor de ontwikkeling aan de Broekstraat 6 in Wehl een 

berekening gemaakt van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden met het 

computerprogramma Aerius Calculator (release 2021.04). Berekend is de 

stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen binnen de planlocatie. 

Het plangebied is gelegen op een afstand van circa 10 kilometer van het Natura 2000-

gebied Rijntakken (deelgebied Gelderse Poort). 

Per 1 juli 2021 is de nieuwe Stikstofwet (Besluit stikstofreductie en natuurverbetering) 

in werking getreden met als gevolgd dat er een vrijstelling geldt voor activiteiten in de 

bouw-, aanleg- en sloopfase waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Hierdoor is er 

geen noodzaak meer om voor de sloop van de bedrijfsgebouwen en de bouw van de 

woningen de stikstofdepositie in beeld te brengen. 

De vrijstelling in de nieuwe Stikstofwet geldt niet voor de gebruiksfase. Voor de 

berekening in de gebruiksfase is van belang dat de verwarming van de te bouwen 

woningen plaatsvindt door middel van een gasloos systeem (warmtepomp - 

vloerverwarming). Er is dus geen rekening gehouden met emissies afkomstig van 

verwarmingsinstallaties. Voor het aantal vervoersbewegingen met personenauto’s in 

de gebruiksfase zijn de parkeernormen voor wonen gehanteerd zoals deze ook bij het 

opstellen van bestemmingsplannen worden toegepast. Dit resulteert in de volgende 

aantallen vervoersbewegingen: 

Woningtype Aantal Parkeernorm + 
aandeel bezoek 

Aantal 
per jaar 

Aantal vervoersbewegingen 
per jaar 

Twee-onder-een-kap 
woning 

4 2,2 + 0,3 = 2,5 3.650 7.300 

 

Met deze invoergegevens zijn in de gebruiksfase geen rekenresultaten berekend die 

hoger zijn dan 0,00 mol per hectare per jaar op Natura 2000-gebieden, zie de 

rekenresultaten in de bijlage. 

’t Bonte Paard Advies 

De heer R. Barthen 
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Conclusie 

Met het computerprogramma Aerius Calculator (release 2021.04) is voor de 

gebruiksfase van de ontwikkeling aan de Broekstraat 6 in Wehl de depositie van 

stikstofdioxiden berekend op Natura 2000-gebieden. In de gebruiksfase zijn geen 

rekenresultaten berekend die hoger zijn dan 0,00 mol per hectare per jaar. 

Indien u over het voorgaande vragen heeft, dan hoor ik het graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Witjes Milieuadvies B.V. 

 

Rick Witjes 

 

 

Bijlage: 

• Rekenresultaten Aerius Calculator (pdf) het het GML-bestand van gebruiksfase 


