
 

 

UW REF:  ONZE REF: 21946-2 ZEVENAAR, 19 oktober 2022 

 

Geachte heer Barthen, 

 

Op uw verzoek hebben wij voor de ontwikkeling op de locatie Meisterholt 1 in Didam 

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

computerprogramma Aerius Calculator (release 2021.2). Berekend is de 

stikstofdepositie die wordt veroorzaakt in de gebruiksfase.  

De ontwikkeling omvat het slopen van de bestaande bedrijfsgebouwen (veestallen) en 

nieuwbouw van een woongebouw met 2 wooneenheden en een vrijstaande woning. 

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 bouwfase de stikstofdepositie in beeld te brengen. 

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

Gebruiksfase 

Voor de berekening in de gebruiksfase is van belang dat de verwarming de 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 

CROW-kengetallen voor verkeersgeneratie gehanteerd. Dit resulteert in de volgende 

aantallen vervoersbewegingen: 

Woningtype Aantal CROW-kengetal 

mtv/etmaal/weekdag 

Aantal 

vervoersbewegingen 

per etmaal 

Aantal 

vervoersbewegingen per 

jaar 

Vrijstaande 

woningen in het 

buitengebied 

1 8,6 8,6 3.139,0 

Appartementen 2 7,8 15,6 5.694,0 

Totaal 24,2 8.833,0 
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De verkeersbewegingen zijn gemodelleerd in twee richtingen (richting de Bievankweg 

en richting de Beekseweg) met 4.417 vervoersbewegingen per richting per jaar. 

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. 

Conclusie 

Met het computerprogramma Aerius Calculator (release 2021.2) is voor de 

gebruiksfase 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) en GML-bestand van de gebruiksfase 

 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en

rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS

Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen

stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op

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, en waar tevens sprake is van een overbelaste

of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
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Contactgegevens
Rechtspersoon Witjes Milieuadvies B.V.

Inrichtingslocatie Meisterholt 1,

6942 NR Didam

Activiteit
Omschrijving Berekening stikstofdepositie in de gebruiksfase

Toelichting Berekening stikstofdepositie in de gebruiksfase.

Berekening
AERIUS kenmerk RZ�duhvKEYDQ

Datum berekening 19 oktober 2022, 16:37

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Gebruiksfase - Beoogd 2022 0,3 kg/j 2,1 kg/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Gebruiksfase - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename van depositie -

Grootste afname van depositie -
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Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

 Verkeersnetwerk 0,3 kg/j 2,1 kg/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename (ha

gekarteerd)

Grootste toename

(mol N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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Gebruiksfase, Rekenjaar 2022

1 Wegverkeer | Weg
Naam Personenauto's richting Bievankweg Links Rechts NOₓ 0,7 kg/j

Wegtype Buitenweg Type scherm - - NO₂ 0,2 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 89,7 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 4417 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/jaar 0,0 %

2 Wegverkeer | Weg
Naam Personenauto's richting Beekseweg Links Rechts NOₓ 1,3 kg/j

Wegtype Buitenweg Type scherm - - NO₂ 0,4 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 0,2 kg/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 4417 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/jaar 0,0 %

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 ����.�_��������_�d�bf�����

Database versie ����.�_�d�bf�����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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