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1. Colofon  
  

  

Onderzoek  Onderzoek Stikstof  

Locatie  Zwolseweg 299   

  Apeldoorn  

Opdracht gever  Dhr. B. Goos  

    

Opdracht nemer  Inventarium flora en fauna  

Ecoloog  P. Smits  

Adres  Stakenbergweg 121  

Telefoon:  06-12918775  

Email  inventariumff@gmail.com  

Internet  www.quickscanfloraenfauna.nl  

Kamer van Koophandel nummer  64980960  

BTW Identificatienummer  NL001643862B46  

Knab bank  NL93 KNAB 0256 8909 94  

  

  

  

  

  

  

Disclaimer  

Deze rapportage is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever zoals hierboven aangegeven. Niets 

uit deze rapportage mag, met uitzondering van de opdrachtgever, worden vermenigvuldigd of 

openbaar gemaakt worden door middel van scanning, druk, internet, kopie of andere wijze zonder 

schriftelijke toestemming van Inventarium flora en fauna, noch mag het zonder deze toestemming 

voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor het vervaardigd is. Inventarium flora en fauna 

flora en fauna is niet aansprakelijk voor vervolgschade, alsmede schade die voortvloeit uit 

toepassingen van de resultaten van de werkzaamheden of andere gegevens verkregen. De 

opdrachtgever vrijwaart Inventarium flora en fauna flora en fauna voor aanspraken van derden in 

verband met deze toepassing. Omdat ecologisch onderzoek een momentopname is, kan de 

aanwezigheid van beschermde soorten soms niet worden uitgesloten of bevestigd. Daarnaast is de 

natuurwetgeving aan verandering en jurisprudentie onderhevig. Wij zijn echter niet aansprakelijk 

voor de gevolgen van onverwacht verschijnende of verdwijnende flora of fauna, noch voor de 

gevolgen van veranderende wetgeving of jurisprudentie.  

© 2022 Inventarium flora en fauna, Elspeet  

http://www.quickscanfloraenfauna.nl/
http://www.quickscanfloraenfauna.nl/
http://www.quickscanfloraenfauna.nl/


  

Onderzoek stikstof Zwolseweg ; Apeldoorn   

4  

  



 

Onderzoek stikstof Zwolseweg ; Apeldoorn   

5  

 

  

2. Conclusie    
  

Conclusie  

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek, en de daarbij behorende berekeningen, 

kan worden geconcludeerd dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase de 

grenswaarde van de stikstofdepositie op natuurgebieden van 0,00 mol/ha/j niet wordt 

overschreden. Dit houdt in dat er geen belemmeringen zijn voor het aspect stikstof voor 

zowel de aanlegfase als de gebruiksfase. Ten aanzien van de huidige fase kan gesteld 

worden dat er een verbetering plaatsvindt ten opzichte van het huidige gebruik.  

  

Er is geen vergunning ten aanzien van de wet natuurbescherming nodig.  
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3. Inleiding  
   

3.1 Aanleiding  

Met de voorgenomen ontwikkelingen betreffende het plangebied gelegen aan de 

Zwolseweg 299 te Apeldoorn heeft Dhr. Goos aan Inventarium flora en fauna opdracht 

gegeven een onderzoek stikstof uit te voeren. Deze berekening is noodzakelijk om 

uitsluitsel te kunnen geven of de geplande ontwikkelingen voor de aanlegfase en de 

gebruiksfase niet de grenswaarde van stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/j overschrijden.   

  

3.2 Planlocatie  

De projectlocatie betreft een perceel met een bestaande woning (bestaande uit 2 

woningen) in vervallen staat en een aantal schuren en bijgebouwen. De woning is 

opgetrokken uit gestucte metselwerk en telt twee verdiepingen. Het dak is bedekt met 

pannen en heeft geen dakkapellen. De pannen liggen scheef en dus niet kier- en holtevrij 

op het dak. De nokvorsten zijn dichtgemetseld. Er zijn geen open stootvoegen of scheuren 

in de woning waargenomen. De boeilijst en dakranden zijn volledig dicht. De houten 

boeilijsten zijn met een sierstrip afgewerkt, waardoor niet toegankelijk. Het terrein bestaat 

uit gazon en inheemse planten en struiken/ruigte en enkele bomen. Rondom de opstal is 

een tuin met enkele struiken en grassen. Op het terrein staan geen houtopstanden zoals 

bedoeld in de wet Natuurbescherming.   

 

    

Onderzoeksgebied / planlocatie  Bron:  Maps       
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3.3 Ontwikkelingen  

Initiatiefnemer is voornemens op de planlocatie een twee vrijstaande grondgebonden 

woningen te realiseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat de huidige opstal zal moeten 

worden gesloopt om de realisatie mogelijk te maken. Ook de bijbehorende tuin en 

parkeerterrein behoren bij de planontwikkeling.  
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4. Toetsingskader  
  

4.1 Wettelijk kader  

Voor het uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingen is o.a. Wet Natuurbescherming van 

kracht. Deze wetgeving vervangt de Flora- en faunawet, boswet en 

natuurbeschermingswet welke van kracht waren voor 1 januari 2017. In deze wet is de 

bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden geregeld. Dit onderzoek beperkt 

zich tot de gebiedsbescherming.  

Tabel 1.  

Wet Natuurbescherming  

Gebiedsbescherming   
Artikelen 2.1 tot en met 2.12 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming van Natura2000gebieden 

(Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden). Voor Natura2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelen opgesteld voor 

habitats, soorten, broedvogels en/ of niet-broedvogels. In artikel 2.7 verplicht de Wet natuurbescherming om 

vooraf te beoordelen of ingrepen / activiteiten in of in de nabijheid van Natura2000gebieden significant 

negatieve effecten kunnen hebben op de voor deze gebieden aangewezen instandhoudingsdoelen. Mocht 

sprake zijn van (significant) negatieve effecten dan kan het aanvragen van vergunning bij bevoegd gezag 

(veelal de provincie waarbinnen de ingreep of activiteit plaatsvindt) aan de orde zijn.  

  

4.2 Natura2000  

Algemeen  

In het kader van Europese regelgeving zijn binnen Nederland Vogelrichtlijngebieden en 

Habitatrichtlijngebieden aangemeld (Zie bijlage: VHR-gebieden). Deze gebieden worden 

ook wel Natura2000 gebieden genoemd en vallen onder de werkingssfeer van de wet 

Natuurbescherming. De provincie Gelderland is het bevoegd gezag ten aanzien van de 

Natura000 gebieden in de provincie Gelderland. In de directe omgeving van de inrichting 

zijn gebieden gelegen die vallen onder de werkingssfeer van de Vogel- / Habitatrichtlijn 

en/of de wet Natuurbescherming. Het dichtstbij gelegen gebied dat valt onder de 

werkingssfeer van de wet Natuurbescherming en stikstof gevoelig is, is de Veluwe. Gezien 

de afstand tot dit gebied, +/- 0,13 kilometer, en de geplande ontwikkeling kan er 

stikstofdepositie plaatsvinden. Om dit aan te tonen dan wel uit te sluiten is een Aerius 

berekening geadviseerd.  
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0.13 kilometer t.o.v. het Natura2000 gebied de Veluwe. Bron: natuurkaarten Gelderland  

Veluwe  

De Veluwe bestaat overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en 

stuifzanden. In de voorlaatste ijstijd duwden de ijslobben van het landijs enorme 

hoeveelheden door de rivieren aangevoerd zand en grond voor zich uit en opzij en vormden 

zo de stuwwallen. Hoewel de hoogteverschillen sindsdien door wind en water zijn afgevlakt, 

reiken de hoogste delen van de Veluwe tot ruim 100 m boven NAP. Tot 1900 was de 

NoordVeluwe één uitgestrekt stuifzandgebied. Tegenwoordig is er in totaal nog 1400 

hectare stuifzand op de Veluwe. Bij Kootwijk is één van de grootste actieve 

stuifzandgebieden van Europa. Plaatselijk komen in de heiden natte (o.a. Leemputten bij 

Staverden) of droge (o.a. Harskamp) heischrale graslanden, jeneverbesstruwelen, vennen, 

natte heide en hoogveenkernen (Mosterdveen) voor. In het beekdal van de Hierdense en 

Staverdense Beek worden schraallanden aangetroffen. Langs de randen van de Veluwe 

ontspringen de (sprengen)beken, waar beekvegetaties en zeer plaatselijk bronbossen 

voorkomen.  

4.3 Stikstofdepositie   

De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de bouwfase vindt plaats 

door de voertuigbewegingen ten behoeve van de aan- en afvoer van materialen en 

personen en het gebruik van mobiele werktuigen tijdens de constructie van het bouwwerk.  

  

De emissie tijdens de gebruiksfase wordt veroorzaakt door alle voertuigbewegingen van 

en naar het plan. Na de uitspraak van de Raad van State (d.d. 29 mei 2019) mag het 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis worden gebruikt voor toestemming 

voor activiteiten die stikstof uitstoten. Als gevolg daarvan moet per activiteit duidelijk 

worden gemaakt dat beschermde natuurgebieden niet worden aangetast door stikstof- en 

ammoniakuitstoot. Het beoogde plan mag geen negatieve effecten veroorzaken op de 

omliggende Natura 2000-gebieden. Met het programma Aerius Calculator wordt de 

depositie van stikstofverbindingen in de vorm van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden 

(NOx) op het oppervlak van de omliggende Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt. Bij 

  



 

Onderzoek stikstof Zwolseweg ; Apeldoorn   

10  

een projecteffect kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar zorgt het beoogde plan niet 

voor een significante toename in stikstofdepositie en worden negatieve effecten 

uitgesloten. Wanneer het projecteffect hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar dient een vergunning 

te worden aangevraagd en is nader aanvullend onderzoek noodzakelijk. De vergunning kan 

alleen worden verleend indien de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van 

het Natura 2000-gebied niet worden aangetast. Dit kan worden aangetoond met een 

verschilberekening tussen de referentiesituatie en de toekomstige situatie (interne 

saldering). Wanneer blijkt dat het projecteffect van het beoogde plan kleiner dan of gelijk 

is aan de referentiesituatie, kan de vergunning verleend worden.  

  

Bij verschillende processen vindt stikstofemissie plaats, in de vorm van stikstofoxiden 

(NOx) of ammoniak (NH3). Belangrijke bronnen van stikstofemissie zijn de landbouw, 

gemotoriseerd verkeer en de industrie. Maar ook als bij de verwarming van huizen fossiele 

brandstof wordt gebruikt, leidt dit tot stikstofemissie.  

  

Stikstof heeft in natuurgebieden zowel een verzurende als vermestende werking. Door 

omzetting van ammoniak en stikstofoxiden in bodem en water hebben deze stoffen een 

verzurend effect. Verzuring leidt tot een directe of indirecte afname van de buffercapaciteit 

(het neutralisatievermogen) van bodem of water. Op termijn resulteert dit proces in een 

daling van de zuurgraad. Hierdoor zullen soorten verdwijnen die voor verzuring gevoelig 

zijn, wat kan resulteren in een verandering van het habitattype en daarmee mogelijk het 

verdwijnen van (dier)soorten, zoals amfibieën en reptielen die voor hun voortplanting 

afhankelijk zijn van water.  

  

In de Natura2000-gebieden komen een groot aantal habitattypen voor die gevoelig zijn 

voor verstoring door stikstofdepositie. Wanneer in een dergelijk habitattype de kritische 

depositiewaarde wordt overschreden, kan een verdere toename van de stikstofdepositie 

mogelijk leiden tot significant negatieve gevolgen.  

AERIUS berekent de stikstofdepositie als gevolg van projecten en 

plannen op Natura 2000- 

gebieden. U kunt in AERIUS alle bronnen die stikstof uitstoten 

invoeren. De bekendste  

bronnen zijn verkeer, veehouderijen en industrie.  

  

Op 18 juni 2021 is het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in het Staatsblad 

gepubliceerd. Dit besluit en de al eerder gepubliceerde Wet stikstofreductie en 

natuurverbetering zijn ingegaan in op 1 juli 2021. Daarmee is ook de bouwvrijstelling 

ingegaan op 1 juli. Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering werkt de stikstofwet 

verder uit, waaronder de bouwvrijstelling. De bouwvrijstelling faciliteert de aanleg of bouw 

van onder andere woningen, utiliteitsbouw, energieprojecten en activiteiten in de grond-, 

weg- en waterbouw en de sloop van bouwwerken. Gelijktijdig reserveert het kabinet in de 

periode 2021-2030 500 miljoen euro voor stikstofreductie in de bouw en 500 miljoen euro 

voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw. Het Rijk maakt afspraken met de 

bouwsector over deze reductie en bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme 

werk- en voertuigen. De maatregelen worden onderdeel van de structurele aanpak stikstof. 

Het kabinet benadrukt dat de (stikstof)effecten van de bouwvrijstelling periodiek worden   

     

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-140.html
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5. Berekeningsmethodiek   / 

Invoerdata  
De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Aerius (versie 2022). Deze versie 

heeft een GML- en een PDF-uitvoermethode. Om de berekeningen vanuit de Aerius 

calculator en de rapportage samen te kunnen voegen tot één rapportage is gekozen voor 

de PDF-uitvoermethode. De GML uitvoer wordt als los bestaand aangeleverd. De 

gehanteerde grenswaarde van de stikstofdepositie bedraagt 0,00 mol/hal/j. Een hogere 

waarde dan de grenswaarde wordt beschouwd als overschrijding. Bij een overschrijding 

van de grenswaarde zal een vergunning wet natuurbescherming noodzakelijk zijn. De 

berekening ten aanzien van de aanlegfase is uitgevoerd op basis van bureau onderzoek en 

ervaringscijfers aangezien de er nog geen aannemer bekend is en met welke machines 

wordt gewerkt. Daarom is de berekening t.a.v. van de aanleg fase een worse case scenario. 

In de berekening van de toekomstige gebruiksfase is rekening gehouden met een 

uitbreiding zijn van 1 woning zijn ten opzichte van de huidige gebruiksfase. De woning zal 

volgens de nieuw geldende voorschriften worden gebouwd. In de berekening is er van 

uitgegaan dat de woning gasloos zal zijn.  

De berekening is uitgevoerd op 16 augustus 2022. Als invoerbron (vlakmeting) bij de 

mobiele werktuigen is 30% stationaire draaiuren toegevoegd.  

De Zwolseweg 299 te Apeldoorn valt binnen de bebouwde kom. Er is minimaal 50 meter 

aangehouden voor het werkverkeer / woon-werk verkeer en 150 meter voor vrachtverkeer 

(lijn). Na 50 / 150 meter gaat het verkeer op in het heersende verkeersbeeld, tenzij eerder 

een kruising wordt gepasseerd. Er zijn extra meters toegevoegd die mogelijk afgelegd 

worden op het (bouw)terrein.  

Er is vanuit gegaan dat de bouwwerkzaamheden uitgevoerd worden met een elektrische 

kraan.   

Invoer aanlegfase:  

• Graafmachine voor bouwrijp maken van de grond en sloop  

• Graaf-laadcombinatie voor afvoer grond  

• Betonstorters voor aanleg betonvloer (10 uur)  

• Zwaar vrachtverkeer (2x per maand)  

• Middelzwaar vrachtverkeer voor aanvoer bouwmateriaal (2x per week)  

• Licht verkeer voor bouwlieden (2 busjes per dag; 80 bewegingen per maand)  
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Overzicht mobiele werktuigen  

Werktuig naam  Vermogen  Bouwjaar  Emissiefactor  Draaiuren  

Graafmachine  13 kW  2019  4.4  30  

Graaf laadcombinatie  80 kW  2020  0.9  15  

Betonstorter  200 kW  2019  1  10  

  

    

Overzicht verkeersbewegingen  

Verkeer  Categorie  Afstand  Aantal p/m  File  

Vrachtverkeer  Middelzwaar  150 m  16  0%  

Vrachtverkeer  Zwaar  150 m  4  0%  

Werkverkeer  Licht  50 m  80  0%  

  

 Invoer gebruiksfase 

De woningen worden gebouwd en zullen dus een afname aan stikstofdepositie produceren. De 

verkeersbewegingen zijn ingevoerd op een afstand van 150 m (worse case) terwijl de auto’s eerder 

opgaan in het heersende verkeersbeeld. De data voor woon-werkverkeer zijn conform de CROW 

plublicatie 317. 

 

Verkeer  Categorie  Afstand  Aantal p/m  File  

Woon-werkverkeer licht 150 m 16.4 0% 
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6. Resultaten 
   

  

6.1 Aanlegfase  

Voor de berekening van de aanlegfase is een inschatting gemaakt op basis van ervaring 

en bureaustudie. Er is rekening gehouden met een worse case scenario. Deze gegevens 

zijn verwerkt in de Aerius calculator. Uit de berekeningen van de aanlegfase blijkt dat de 

rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jr te weten 0,04 mol/ha/jr op het omliggende 

Natura 2000-gebied de Veluwe.   

  

Geconcludeerd wordt dat door de aanlegfase de nu gehanteerde grenswaarde van de 

stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jr tijdelijk wordt overschreden met 0,04 mol/ha/jr. 

Echter geldt voor deze overschrijding een vrijstelling.  

  

6.2 Toekomstige gebruiksfase  

Uit de Aerius berekeningen van de gebruiksfase blijkt dat er geen rekenresultaten hoger 

zijn dan 0,00 mol/ha/jr op het omliggende Natura 2000-gebied.   

  

Geconcludeerd wordt dat door de gebruiksfase de nu gehanteerde grenswaarde van de 

stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jr niet wordt overschreden. Er is geen sprake van een 

significante verslechtering van Natura 2000-gebied door de gebruiksfase van het plan.  

Algehele conclusie  

Toch heeft het plan een positie invloed op de stikstofdepositie ten aanzien van het  

Natura2000 gebied de Veluwe. In de huidige gebruiksfase is de depositie 0,14 mol/ha/jr. 

In de beoogde toekomstige gebruiksfase zijn er geen rekenresultaten en dus geen 

stikstofdepositie.   

Er is dus sprake van een afname van stikstofdepositie in de nieuwe gebruiksfase na een 

tijdelijke depositie tijdens de aanlegfase.  

Een vergunningaanvraag is vanwege de interne saldering niet (meer) noodzakelijk 

vanwege de uitspraak van de Raad van State op 20 januari 2021 (zaak Logtsebaan)  
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Gecertificeerd door Antea-group   

• Basiscursus Stikstofdepositieberekeningen;  

• Gevorderdencursus Stikstofdepositieberekeningen;  

• Cursus Wet Natuurbescherming aspect stikstofdepositie  
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• Berekening depositiebijdrage bronnen sector mobiele werktuigen  

• Emissieberekening mobiele werktuigen  

• Checklist aanvraagvereisten vergunningaanvragen stikstof provincie Gelderland  

• TNO_getallen voor Aerius 2020v9_mobiele werktuigen  

• NSL monitoringskaart 2019  

• Factsheet beschikbare emissiefactoren voor bouw  

• Hulskotte en Verbeek (2009) Emissiemodel Mobiele Machines machineverkopen in 

comb. met brandstof Afzet (EMMA) • Instructie gegevensinvoer AERIUS  

• Handreiking woningbouw en Aerius  

• Emissiewaarden Aerius definitieve versie   

• Vuistregels stikstof en woningbouw  

  

Internet  

• www.rvo.nl  

• www.aerius.nl • www.bij12.nl  

• www.aerius.nl  

• www.synbiosys.alterra.nl/natura2000  

• www.natura2000.nl  

• www.ede.nl  

• www.google.nl/maps  

• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof  

• www.aanpakstikstof.nl  

• www.gelderland.nl  
  

    

Bijlagen  

1. Aeriusberekening aanlegfase  

2. Aeriusberekening oude gebruiksfase  

  

  7 . Verantwoording 
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Contactgegevens
Rechtspersoon Inventarium�oraenFauna

Inrichtingslocatie OudZwolseweg299,

7345AAWenumWiesel

Activiteit
Omschrijving Apeldoorn

Toelichting Nieuwbouwwoningen

Berekening
AERIUSkenmerk Ra8asWhkv8tH

Datumberekening 16augustus2022,15:40

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH₃ EmissieNOₓ

Gebruiksfaseoud-Referentie 2022 0,0kg/j 6,3kg/j

Gebruiksfasenieuw-Beoogd 2022 0,0kg/j 0,1kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Gebruiksfaseoud-Referentie 1.910,73mol/ha/j 5005440 Veluwe

Gebruiksfasenieuw-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 24,25ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,14mol/ha/j
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Gebruiksfasenieuw(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH₃ EmissieNOₓ

 Verkeersnetwerk 0,0kg/j 0,1kg/j
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Gebruiksfaseoud(Referentie),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH₃ EmissieNOₓ

2 WonenenWerken|Woningen|Woning(2onder1kap) - 6,2kg/j

 Verkeersnetwerk 0,0kg/j 0,1kg/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,Habitatrichtlijn

Nietbepaald

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

500m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Gebruiksfasenieuw"

(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie(mol

N/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename(mol

N/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname(mol

N/ha/jr)

Totaal 24,25 1.910,69 0,00 0,00 24,25 0,14

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie(mol

N/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename(mol

N/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname(mol

N/ha/jr)

Veluwe(57) 24,25 1.910,69 0,00 0,00 24,25 0,14
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Gebruiksfaseoud,Rekenjaar2022

2 WonenenWerken|Woningen

Naam Woning(2onder1
kap)

Locatie 193829,472873
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
Temporelevariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 1,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOₓ 6,2kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.1.1_20220705_74979f573b

Databaseversie 2021.1.1_74979f573b

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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