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1. Inleiding 

Het voornemen bestaat om aan Den Gouden Hoeck in Burgerbrug 10 woningen te 
realiseren. Om de stikstofdepositie van het project te berekenen is de meest recente 
versie van de rekentool ‘Aerius’ (Aerius 2021.0.5) gebruikt.  
 

2. Uitgangspunten 

Bij de berekening van stikstofemissie zijn twee fasen te onderscheiden; de gebruiksfase 
en de aanlegfase. De Wet stikstofreductie en natuurverbetering voorziet per 1 juli 2021 in 
een partiële vrijstelling van de vergunningplicht voor stikstofemissies afkomstig van bouw- 
en sloopwerkzaamheden. De aanlegfase kan vanaf die datum buiten beschouwen 
gelaten worden voor de beoordeling van de vergunningplicht. Om die reden is enkel een 
stikstofberekening voor de gebruiksfase uitgevoerd. 
 
Voor de berekening zijn de effecten ingeschat op de meest dichtbij zijnde 
stikstofgevoelige habitattypen. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied is de 
Abtskolk & De Putten op circa 1,4 kilometer afstand. Dit Natura 2000-gebied bevat geen 
stikstofgevoelige habitattypen. Het meest nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-
gebied is Zwanenwater & Pettemerduinen op circa 3,2 kilometer afstand. 
 

3. Gebruiksfase 

Er worden 10 woningen (7 rijwoningen, 2 twee-onder-één-kapwoningen en 1 vrijstaande 
woning) gerealiseerd zonder gasaansluiting en andere stookinstallaties, zodat van 
emissie uit de gebouwen geen sprake is. Alleen de verkeersaantrekkende werking is 
relevant. Bij de bepaling van het aantal verkeersbewegingen van de woningen per dag is 
bij het project uitgegaan van de categorieën ‘koophuis tussen/hoek’, ‘koophuis twee-
onder-één-kap’ en ‘koophuis vrijstaand’. De locatie valt in het gebied ‘weinig stedelijk’ 
en ‘rest bebouwde kom’. Er is gerekend met de maximale verkeersgeneratie (bovenzijde 
bandbreedte CROW-cijfers). De maximale verkeersgeneratie is in onderstaande tabel 
opgenomen. 
 

Aantal woningen Aantal Verkeersgeneratie 
per woning 

Totaal 

Koop, tussen/hoek 7 7,8 54,6 
Koop, twee-onder-één-kap 2 8,2 16,4 
Koop, vrijstaand 1 8,6 8,6 
TOTAAL 10  79,6 

 
De berekening is gemaakt voor het jaar 2023 wanneer de woningen naar verwachting in 
gebruik zullen worden genomen. De totale verkeersgeneratie bedraagt circa 80 
verkeersbewegingen. Gezien het gebruik van de woningen is dit verkeer in de ‘lichte 
verkeerscategorie’ gemodelleerd. Het verkeer is gemodelleerd vanaf het plangebied naar 
de provinciale weg N9. Vanaf daar wordt aangenomen dat het verkeer opgaat in het 
heersende verkeersbeeld en niet meer aan het project kan worden toegerekend. 
 
De uitkomst van de berekeningen is opgenomen in bijlage 1. Uit de berekeningen blijkt 
dat op alle rekenpunten de projectbijdrage van de gebruiksfase van het 
initiatief 0,00 mol/ha/jaar is. Deze bijdrage wordt als verwaarloosbaar beschouwd. 

DNS Planvorming BV 

Van: R. Dekker 

Datum: 29 maart 2022 

Betreft: Berekening stikstofdepositie woningbouwplan Den Gouden Hoeck, 
Burgerbrug 
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4. Conclusie 

De maximale projectbijdrage als gevolg van het gebruik van de woningen is 0,00 
mol/ha/jaar op de meest dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitattypen. De 
stikstofdepositie leidt niet tot significante gevolgen waardoor de 
instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden in gevaar zouden 
kunnen komen. Het aanvragen van een vergunning Wet natuurbescherming voor 
stikstofdepositie is niet nodig. 
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Contactgegevens
Rechtspersoon DNSPlanvorming

Inrichtingslocatie DenGoudenHoeck,

1754KLBurgerbrug

Activiteit
Omschrijving DenGoudenHoeck

Toelichting Bouw10woningen

Berekening
AERIUSkenmerk S1Bz6woXKfYP

Datumberekening 29maart2022,16:05

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 1,3kg/j 10,8kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j
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Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk 1,3kg/j 10,8kg/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.5_20220328_855771c674

Databaseversie 2021.0.5_855771c674

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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