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1 I n l e i d i n g

Het  voornemen  bestaat  ter  plaatse  van  de  Westelijke  Randweg  1  te  Overveen  een
appartementengebouw  te  realiseren. De  beoogde  ontwikkeling  past  niet  binnen  het
vigerende  bestemmingsplan  ’Overveen  2013’,  dat  door  de  gemeenteraad  van  gemeente
Bloemendaal  op  27  juni  2013  is  vastgesteld.  Om  de  ontwikkeling  planologisch  juridisch
mogelijk te maken zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. 

Als gevolg van de beoogde ontwikkeling ontstaat er een verandering van de emissie van
stikstofhoudende  verbindingen  binnen  het  plangebied  en  daarmee  ook  van  de
stikstofdepositie  in  nabijgelegen  Natura  2000-gebieden.  Op  voorhand  kan  niet  worden
uitgesloten dat dit een negatief effect heeft op deze natuurgebieden. 

In dat kader is voorliggende rapportage opgesteld waarin de stikstofdepositie ten gevolge
van de beoogde ontwikkeling inzichtelijk is gemaakt zonder daarbij gebruik te maken  van
de  PAS  systematiek1.  Dit  is,  op  basis  van  jurisprudentie,  gedaan  aan  de  hand  van  de
referentiesituatie,  in  vergelijking  met  de  toekomstige  situatie  waarin  de  beoogde
ontwikkeling is gerealiseerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn beoordeeld in het kader
van  de  Wet  natuurbescherming  en  in  het  licht  van  jurisprudentie  aangaande
stikstofdepositie.

1 Op 29 mei 2019 is door de Raad van State een uitspraak gedaan waardoor het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
niet meer als basis voor diverse toestemmingsbesluiten kan worden gehanteerd.
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2 H e t  p l a n g e b i e d

2.1 A l g e m e e n

In figuur 2.1 is de ligging van het plangebied weergegeven. De locatie is gelegen ten oosten
van de N208 (Westelijke Randweg). Het spoortraject Haarlem–Uitgeest is ten oosten van het
plangebied gelegen.  Ter  plaatse van het  plangebied is  een aantal  gebouwen gesitueerd,
waaronder een bedrijfs-/opslagloods en garage. 

f2.1 Situering plangebied (bron: luchtfoto Google Earth)

2.2 D e  b e o o g d e  o n t w i k k e l i n g

De voorgenomen woningbouwontwikkeling betreft een gebouw dat ruimte zal bieden voor
circa 109 woningen.  Tevens is  het plan op de begane grond van het gebouw collectieve
functies  te  situeren.  Het  terrein  rondom  het  woongebouw  zal  voorzien  in
parkeergelegenheid. 
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2.3 R e l e v a n t e  n a t u u r g e b i e d e n

Binnen een straal van circa 20 km van het plangebied is sprake van de volgende voor stikstof
gevoelige Natura 2000-gebieden:
– Kennemerland-Zuid (op circa 0,7 km);
– Noordhollands Duinreservaat (op circa 10,5 km);
– Polder Westzaan (op circa 10,8 km);
– Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (op circa 16,5 km);
– Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (op circa 16,6 km).

In figuur  2.2 is  de ligging van het plangebied ten opzichte van de Natura 2000-gebieden
weergegeven.

f2.2 Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden
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3 W e t -  e n  r e g e l g e v i n g

Sinds  1  januari  2017  is  de  Wet  Natuurbescherming  (verder  genoemd  Wnb)  in  werking
getreden. De Wnb biedt de juridische basis voor de vergunningverlening met betrekking tot
te beschermen natuurgebieden. In het kader van een toets aan de Wnb wordt bepaald of
bedrijfsactiviteiten  (mogelijke)  significant  negatieve  effecten  veroorzaken  op  de
instandhoudingsdoelstellingen  van  Natura  2000-gebieden.  Hiertoe  dienen  de  mogelijke
effecten  op  soorten,  habitats  van  soorten  en  op  habitattypen  waarvoor  het  gebied  is
aangewezen in beeld te worden gebracht. 

Vanwege emissies van luchtverontreinigende stoffen is de storende factor 'vermesting' en
'verzuring' mogelijk relevant. Vermesting is de 'verrijking' van ecosystemen met met name
stikstof  en  fosfaat,  verzuring  van  bodem  of  water  is  een  gevolg  van  de  emissie  van
vervuilende gassen. De effecten van verzurende stoffen zijn niet altijd te scheiden van die
van vermestende stoffen, omdat een deel van de verzurende stoffen ook vermestend werkt
(aanvoer van stikstof). 

Diverse  habitattypen  in  de  Natura  2000-gebieden  zijn  gevoelig  tot  zeer  gevoelig  voor
vermesting en verzuring. De gevoeligheid wordt uitgedrukt in een kritische depositiewaarde
(KDW) per habitattype. Deze kritische depositiewaarde is de grens waarboven de kwaliteit
van  het  habitattype  significant  wordt  aangetast  als  gevolg  van  verzurende  en/of
vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie (N-depositie).

Ten  behoeve  van  toetsing  van  de  mogelijke  effecten  dient  de  stikstofdepositie  in  
Natura 2000-gebieden vanwege de voorgenomen activiteiten derhalve gekwantificeerd te
worden.

Vanaf 1 juli  2015 werd dit gedaan middels het Programma Aanpak Stikstof (PAS).  Met de
invoering  van  het  PAS  was  er  een  vrijstelling  van  vergunningplicht  geïntroduceerd  in
combinatie  met  een  meldingsplicht.  Voorgenomen  wijzigingen  van  bedrijfsactiviteiten
dienden binnen het PAS middels een melding of aanvraag Wnb-vergunning ingediend te
worden. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitgesproken dat het PAS niet langer als
toestemmingsbasis voor activiteiten mag worden gebruikt. Hierdoor is momenteel bij alle
activiteiten met een kans op een (significant) negatief effect sprake van vergunningplicht in
het kader van de Wnb. 

Vanaf  24  maart  2020  kan  een  natuurvergunning  worden  aangevraagd  op  basis  van  het
stikstofregistratiesysteem.  Hierbij  wordt  de  beschikbare  depositieruimte  verdeeld  bij  de
vergunningverlening. Dit geldt in eerste instantie voor woningbouw en een beperkt aantal
grote  wegenprojecten.  Aangezien  de  beoogde  ontwikkeling  woningbouw  betreft  zou,
indien benodigd, gebruik gemaakt kunnen worden van het stikstofregistratiesysteem.
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4 U i t g a n g s p u n t e n

4.1 A l g e m e e n

De referentiesituatie en de toekomstige situatie worden in beeld gebracht. Beoordeeld zal
worden  of  sprake  is  van  een  toename  van  de  stikstofdepositie  ten  opzichte  van  deze
referentiesituatie.

4.2 R e f e r e n t i e s i t u a t i e

Ter  plaatse  van het  plangebied  is  op  deze  locatie  –  legaal  en  feitelijk  –  sprake  van  een
leegstaande bebouwing. Deze bebouwing betreft een bedrijfs-/opslagloods en garage en is
hier sinds 1984 gesitueerd. Dit gebruik was aan de orde ten tijde van de aanwijzing van de
voor deze studie relevante natuurgebieden onder de Habitatrichtlijn (2004).

De vergunde situatie met de laagste depositie aangaande stikstofdepositie gerekend vanaf
2004  is  voor  de  voorliggende  situatie  te  beschouwen  als  de  referentiesituatie.  In
voorliggende situatie is geen sprake van een bestaande vergunning Wnb en is de situatie in
2004 hiermee als referentiesituatie te beschouwen. 

In  de  huidige  situatie  is  geen sprake  van activiteiten  ter  plaatse  van het  plangebied die
gepaard gaan met de emissie van stikstof. Volgens de 'beleidsregel intern en extern salderen
Noord-Holland'  wordt  echter  gesteld  dat  activiteiten  ingezet  mogen  worden  bij  intern
salderen  voor  zover  er  een  toestemming  was  voor  de  stikstofemissie  veroorzakende
activiteiten in de referentiesituatie en die sindsdien onafgebroken aanwezig zijn geweest of
nog  kunnen  zijn.  Een  hervatting  van  activiteiten  moet  daarbij  mogelijk  zijn  zonder  dat
daarvoor een natuurvergunning of omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) nodig is.

Aangezien  de  huidige  bebouwing  leeg  staat,  maar  nog  niet  is  gesloopt,  zou  voor  een
hervatting van de activiteiten geen omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd
hoeven te worden. Het voormalige gebruik kan hiermee ingezet worden ten behoeve van
intern  salderen.  Het  voormalige  gebruik  kan  worden  beschouwd  als  een  vorm  van
bedrijvigheid. 

Ten tijde van de referentiesituatie is sprake van een tweetal te onderscheiden bronnen van
stikstofhoudende verbindingen:
− emissie  in  de  vorm  van  NOx/NH3 als  gevolg  van  verkeersbewegingen  met  fossiele

brandstof aangedreven motorvoertuigen;
− emissie van activiteiten/processen binnen het plangebied.
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E mi s s i e  m ot or v o e r t u ig b e w e g in g e n

Op basis  van CROW-kencijfers  is  de  verkeersgeneratie  voor  de  referentiesituatie  bepaald.
Deze  kencijfers  gelden  voor  een  locatie  in  de  rest  van  de  bebouwde  kom,  in  een  sterk
stedelijk  gebied2.  Hierbij is  aangesloten  op  CROW-kencijfers  voor  een
arbeidsextensief/bezoekersextensief  bedrijf.  Dit  kental  bedraagt  3,6  verkeersbewegingen
per  100  m2 bvo.  Sprake  is  van  circa  415  m2 bvo,  hetgeen  resulteert  in  circa  15
verkeersbewegingen  per  etmaal.  Vanuit  een  worst-case  benadering  is  aangenomen  dat
alleen  sprake  is  van  licht  verkeer.  Het  verschil  in  emissie  tussen  de  referentiesituatie  en
toekomstige situatie is hiermee namelijk het kleinst.

Conform  milieujurisprudentie  dient  de  verkeersgeneratie  beschouwd  te  worden  tot  het
verkeer  is  opgenomen  in  het  heersende  verkeersbeeld.  Volgens  de  Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State3 is dit het geval op het moment dat het aan- en
afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer
onderscheidt  van  het  overige  verkeer  dat  zich  op  de  betrokken  weg  bevindt.  Het  lijkt
verdedigbaar  om  deze  systematiek  ook  in  de  voorliggende  situatie  te  hanteren.  Als
begrenzing  is  er  in  de  voorliggende  situatie  van  uitgegaan  dat  het  verkeer  tot  aan  de
kruising met de Prins Mauritslaan nog toe te rekenen is aan de referentiesituatie. Vanaf dit
punt is het verkeer niet meer te onderscheiden van het overige verkeer en is het aldus in het
heersende verkeersbeeld opgenomen. 

E mi s s i e  t e n  g ev o lg e  v an  b e d ri j f sa c t i v i t e i t e n

De bebouwing ter plaatse van het plangebied is aangesloten op aardgas, dat gepaard gaat
met  de  emissie  van  stikstof.  Voor  de  berekening  van  de  emissie  is  uitgegaan  van  de
emissiekentallen uit het document 'Emissiekentallen NO x en NH3 voor PAS/AERIUS' (Tauw,
31  augustus  2018)  voor  beperkt  energie-intensieve  bedrijvigheid  behorend  tot
milieucategorie 1-5. Het gebruik in de referentiesituatie kan immers gezien worden als een
vorm van bedrijvigheid van beperkt energie-intensieve aard. Hiervoor geldt een kental van
387 kg NOx/ha/jaar. Het plangebied heeft een omvang van circa 0,4 ha, waarmee sprake is
van een emissie van 154,8 kg NOx per jaar.

Bovendien  geldt,  conform  het  voornoemde  document,  in  aanvulling  op  de  emissie  als
gevolg  van  stationaire  bronnen  voor  de  emissie  als  gevolg  van  de  inzet  van  mobiele
werktuigen een kental  van 66 kg Nox/ha/jaar.  Op basis  van de aanwezige bebouwing ter
plaatse van het plangebied, zoals een garage, is het aannemelijk dat in de referentiesituatie
tevens gebruik werd gemaakt van mobiele werktuigen. Worst case is  deze emissie echter
buiten beschouwing gelaten. 

2 Op  basis  van  de  omgevingsadressendichtheid  van  gemeente  Bloemendaal  is  sprake  van  een  matig  stedelijk
gebied. In voorliggende situatie is het echter, gezien de vrij stedelijke ligging nabij Haarlem, ook verdedigbaar om
aan te sluiten op kencijfers voor een sterk stedelijk gebied. Vanuit een worst-case benadering wordt aangesloten
op de kencijfers voor een sterk stedelijk gebied, aangezien het verschil in emissie tussen de referentiesituatie en
toekomstige situatie hiermee het kleinst is. 

3 Onder andere in zaaknummer E03.99.0110 d.d. 20 juni 2001
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4.3 T o e k o m s t i g e  s i t u a t i e

Als  gevolg  van  de  beoogde  ontwikkeling  is  eveneens  sprake  van  een  tweetal  te
onderscheiden bronnen van stikstofhoudende verbindingen:
− emissie  in  de  vorm  van  NOx/NH3 als  gevolg  van  verkeersbewegingen  met  fossiele

brandstof aangedreven motorvoertuigen;
− emissie van activiteiten/processen binnen het plangebied.

Voorafgaand aan  de  gebruiksfase  is  sprake van de  aanlegfase  welke  tevens  een (relatief
kortdurende)  emissie van stikstof kent.  Hierna wordt de emissie voor deze fases in beeld
gebracht. 

4.3.1 A a n l e g f a s e

In de toekomstige situatie is sprake van 109 woningen. In de 'Handreiking woningbouw en
AERIUS'  (Rijksoverheid,  januari  2020)  wordt  voor  de  aanlegfase  per  woning  3  kg  NO x

gehanteerd.  Dit  kental  omvat  de  emissie  als  gevolg  van  zowel  mobiele  werktuigen  als
transportbewegingen.  De gemiddelde grootte van woningen in Nederland is 117 m2 gbo
('voorraad woningen', CBS Statline, 27 maart 2020). De beoogde woningen zullen echter veel
kleiner worden, waarmee de uitstoot van NOx  naar verwachting eveneens lager zal zijn. In
totaal  zal  sprake  zijn  van  circa  3.460  m2 gbo,  hetgeen  aldus  gelijk  staat  aan  circa  30
woningen. Dit resulteert voor de aanleg van de beoogde woningen in een emissie van circa
90 kg NOx per jaar. 

Deze emissie is in AERIUS Calculator als vlakbron gemodeleerd, waarbij tevens rekening is
gehouden met de route  van de  transportbewegingen.  Ook voor  het  bouwverkeer  wordt
ervan uitgegaan dat het verkeer tot aan de kruising met de Prins Mauritslaan nog toe te
rekenen  is  aan  de  referentiesituatie.  Vanaf  dit  punt  is  het  verkeer  in  het  heersende
verkeersbeeld opgenomen. 

4.3.2 G e b r u i k s f a s e

Aangezien het voornemen bestaat de beoogde ontwikkeling niet op aardgas aan te sluiten
is alleen de stikstofemissie die vrijkomt ten gevolge van het rijden van verkeer van en naar
de beoogde ontwikkeling relevant voor de berekening van de stikstofdepositie. Aan de hand
van de verkeersgeneratie ten gevolge van de beoogde ontwikkeling kan de impact op de
stikstofdepositie ter plaatse van Natura 2000-gebieden worden bepaald. 

De beoogde ontwikkeling kent op basis  van verkeersonderzoek van Goudappel  Coffeng 4

een  verkeersgeneratie  van  150  motorvoertuigen  per  weekdagetmaal.  Deze
verkeersgeneratie is gebaseerd op CROW-kencijfers.

4 'Woningbouw Westelijke Randweg 1 te Overveen; onderbouwing parkeren en verkeer' door Goudappel Coffeng
d.d. 14 maart 2019
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De inrit van het plangebied bevindt zich aan de westelijke zijde van het plangebied aan de
Willem de Zwijgerlaan.  Het verkeer ten gevolge van de beoogde ontwikkeling zal  via de
Willem  de  Zwijgerlaan  rijden.  Van  en  naar  de  N208/Westelijke  Randweg  is  ook  in  de
toekomstige situatie geen directe verbinding vanuit het plangebied. In voorliggende situatie
wordt daarom aangenomen dat over Willem de Zwijgerlaan 150 motorvoertuigbewegingen
per etmaal plaatsvinden. Het verkeer ten gevolge van de beoogde ontwikkeling wordt in de
berekeningen meegenomen tot aan de kruising met de Prins Mauritslaan. Vanaf dat punt is
het verkeer in het heersende verkeersbeeld opgenomen.

4.4 M o d e l v o r m i n g

Om inzicht te verkrijgen in de stikstofdepositie die optreedt als gevolg van de diverse te
beschouwen  situaties  dienen  verspreidingsberekeningen  uitgevoerd  te  worden.  Deze
berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma AERIUS Calculator. In het model is
het jaar 2020 als rekenjaar gehanteerd.

De volledige invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1 (aanlegfase)
en 2 (gebruiksfase). 
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5 R e s u l t a t e n

De  stikstofdepositie  in  de  toekomstige  situatie  (zowel  de  (tijdelijke)  aanlegfase  als  de
gebruiksfase) is vergeleken met de stikstofdepositie in de referentiesituatie. 

In  tabel  5.1 is  een  overzicht  gegeven  van  de  berekende  deposities  ten  gevolge
van  de  beoogde  ontwikkeling  ter  plaatse  van  de  beschouwde  stikstofgevoelige
habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Ter plaatse van overige
Natura 2000-gebieden wordt geen stikstofdepositie berekend. Tevens is  in deze tabel het
verschil  aan  stikstofdepositie  ten  gevolge  van  de  beoogde  ontwikkeling  (zowel  voor  de
aanleg- als de gebruiksfase) ten opzichte van de referentiefase weergegeven.

t5.1 Berekende stikstofdepositie (mol N/ha/jaar) 

Natura 2000 gebied Stikstofdepositie (mol N/ha/jaar) 

Referentiesituatie Toekomstige situatie

aanlegfase

Verschil* Toekomstige situatie

gebruiksfase

Verschil*

Kennemerland Zuid 0,11 0,05 0,06 0,00 0,11
* Opgemerkt wordt dat in de AERIUIS-resultaten in bijlage 1 en 2 het maximale verschil per hectare aan stikstofdepositie
voor  de  diverse  habitattypen  wordt  weergeven.  Dit  komt  niet  overeen  met  het  verschil  tussen  de  maximale
stikstofdepositie in de referentiesituatie en toekomstige situatie.

Uit de rekenresultaten van AERIUS Calculator volgt dat ten opzichte van de referentiesituatie
geen sprake is van een relevante toename (> 0,00 mol N/ha/jaar) van de stikstofdepositie ter
plaatse  van  voor  stikstof  gevoelige  Natura  2000-gebieden  als  gevolg  van  de  beoogde
ontwikkeling. 

De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 1 (aanlegfase) en 2 (gebruiksfase). 
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6 B e o o r d e l i n g  e n  c o n c l u s i e

Uit  voorliggend  onderzoek  volgt  dat  er  geen  sprake  is  van  een  relevante  toename
(>  0,00  mol  N/ha/jaar)  van  de  stikstofdepositie  ter  plaatse  van  voor  stikstof  gevoelige
Natura 2000-gebieden. 

Hierbij is de stikstofdepositie in de toekomstige situatie (zowel de (tijdelijke) aanlegfase als
de gebruiksfase) vergeleken met de stikstofdepositie in de referentiesituatie.  Ten gevolge
van  de  gebruiksfase  is  sprake  van  een  afname  aan  stikstofdepositie  ter  plaatse  van  de
beschouwde voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden. Ten gevolge van aanlegfase is
bovendien  geen  sprake  van  een  relevante  toename  (>0,00  mol  N/ha/jaar)  van  de
stikstofdepositie  ten  opzichte  van  de  referentiesituatie  ter  plaatse  van  voor  stikstof
gevoelige Natura 2000-gebieden. Hiermee vormt stikstofdepositie in het kader van de Wet
natuurbescherming geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling. Aangezien er wel
sprake  is  van  stikstofdepositie  ten  gevolge  van  de  aanlegfase  zal  daarbij  wel  gebruik
gemaakt worden van intern salderen. 

Van  belang  is  bovendien  op  te  merken  dat  de  emissies  ten  gevolge  van  de  aanlegfase
tijdelijk  zijn  en  daarmee  geen  permanente  of  herhaaldelijke  bijdrage  leveren  aan
stikstofdepositie  in  de  toekomstige  situatie.  Derhalve  wordt  benadrukt  dat  voor  de
uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkeling de gebruiksfase van de toekomstige situatie
als maatgevend kan worden beschouwd daar waar het de effecten op de natuur betreft.

Zoetermeer,
Dit rapport bevat 13 pagina's en 2 bijlagen.
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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 Referentiesituatie en Aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RWcsDQS2kfc2 (24 april 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Peutz Westelijke Randweg 1, 2051 KR Overveen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Westelijke Randweg 1 RWcsDQS2kfc2

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

24 april 2020, 09:13 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 155,57 kg/j 90,00 kg/j -65,57 kg/j

NH3 < 1 kg/j - -0,05 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Aanlegfase woningbouw Westelijke Randweg 1 te Overveen

RWcsDQS2kfc2 (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Aanlegfase

Resultaten
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Locatie
Referentiesituatie

Emissie
Referentiesituatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bedrijvigheid
Anders... | Anders...

- 154,80 kg/j

Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RWcsDQS2kfc2 (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Aanlegfase

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase

Emissie
Aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Aanleg woningen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 90,00 kg/j

RWcsDQS2kfc2 (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Aanlegfase

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RWcsDQS2kfc2 (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Aanlegfase

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 0,00

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

ZGH2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00

ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,01 - 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RWcsDQS2kfc2 (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Referentiesituatie

Naam Bedrijvigheid
Locatie (X,Y) 102900, 489854
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 0,4 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 154,80 kg/j

Naam Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 102706, 489741
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 15,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RWcsDQS2kfc2 (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase

Naam Aanleg woningen
Locatie (X,Y) 102823, 489808
NOx 90,00 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Aanleg woningen 4,0 4,0 0,0 NOx 90,00 kg/j

RWcsDQS2kfc2 (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Aanlegfase

Resultaten
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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

RWcsDQS2kfc2 (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Aanlegfase

Resultaten
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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 Referentiesituatie en Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rt85pP6PnNaw (24 april 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Peutz Westelijke Randweg 1, 2051 KR Overveen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Westelijke Randweg 1 Rt85pP6PnNaw

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

24 april 2020, 09:17 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 155,57 kg/j 8,45 kg/j -147,12 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Gebruiksfase woningbouw Westelijke Randweg 1 te Overveen

Rt85pP6PnNaw (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Referentiesituatie

Emissie
Referentiesituatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bedrijvigheid
Anders... | Anders...

- 154,80 kg/j

Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Rt85pP6PnNaw (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer woningen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 8,45 kg/j

Rt85pP6PnNaw (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kennemerland-Zuid 0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Rt85pP6PnNaw (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 - 0,01

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,00 - 0,01

ZGH2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 - 0,01

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 - 0,01

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 - 0,01

ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 - 0,01

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 - 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Rt85pP6PnNaw (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Gebruiksfase
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Emissie
(per bron)

Referentiesituatie

Naam Bedrijvigheid
Locatie (X,Y) 102900, 489854
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 0,4 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 154,80 kg/j

Naam Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 102706, 489741
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 15,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rt85pP6PnNaw (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Verkeer woningen
Locatie (X,Y) 102721, 489756
NOx 8,45 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 150,0 / etmaal NOx
NH3

8,45 kg/j
< 1 kg/j

Rt85pP6PnNaw (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Gebruiksfase

Resultaten
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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

Rt85pP6PnNaw (24 april 2020)Resultaten Referentiesituatie

Gebruiksfase

Resultaten
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