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INLEIDING

Camping De Parelhoeve is gelegen aan de Zwolseweg 540 in Wenum Wiesel en is in 2019 in andere handen overgegaan. De
nieuwe eigenaar van de camping heeft een plan ingediend om de traditionele camping te transformeren naar een klein-
schalig eigentijds verblijfsrecreatieterrein met een hoog kwaliteitsniveau. Het nieuwe plan voorziet in 33 recreatieverblij-
ven, bestaande uit 14 kleine chalets (tiny houses), 15 verplaatsbare recreatieverblijven (zo geheten movables) en 4 recrea-
tiewoningen. De aanwezige bedrijfswoning wordt van het recreatiepark afgezonderd en krijgt een reguliere woonbestem-
ming. Bij de bouw en gebruik van de nieuwe recreatieverblijven is mogelijk sprake van relevante stikstofeffecten op het
nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebied de Veluwe (zie figuur 1). Met het programma AERIUS Calculator (versie
2021) is een berekening uitgevoerd om de gevolgen qua stikstofdepositie in beeld te brengen en te toetsen of de eventuele
toename past binnen de eisen die gelden op grond van de Wet natuurbescherming. Hierbij is de aanlegfase en gebruiksfase
vergeleken met de referentiesituatie. De berekeningen zijn opgenomen als bijlage bij deze memo.

Figuur 1 Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van Natura 2000-gebied de Veluwe (bron: AERIUS Calculator)
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TOETSINGSKADER

Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming:
- verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale Beschermingszones (SBZ's) op

grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de Nederlandse wetgeving;
- vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellingen;
- legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van vergunningen meestal bij de provincies.

Voor Natura 2000-gebieden gelden onder meer de volgende verplichtingen:
- De overheid dient ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speci-

ale beschermingszones niet verslechtert. Tevens mag er geen verstoring optreden voor de soorten waarvoor de zones
zijn aangewezen.

- Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonder-
lijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een
passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied. Bevoegde nationale instanties geven slechts toestem-
ming voor het plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied
niet worden aangetast.

- Als een plan of project om dwingende reden van groot openbaar belang toch moet worden gerealiseerd, terwijl signifi-
cant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, moeten alle nodige compenserende maatregelen worden
genomen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het Europees ecologisch netwerk (Natura 2000) bewaard
blijft.

Bij de beoordeling van de gevolgen van plannen, projecten en handelingen voor de instandhoudingsdoelstellingen spelen
onder andere de ecologische effecten van verzuring en vermesting door een eventuele toename van stikstofdepositie een
rol. Uit jurisprudentie volgt dat in een overbelaste situatie al bij een kleine toename van stikstofdepositie sprake kan zijn
van significante negatieve effecten. In dat geval is een passende beoordeling noodzakelijk.



3/11

UITGANGSPUNTEN

De uitgangspunten voor de aanlegfase, referentiesituatie en gebruiksfase zijn hieronder beschreven. Vervolgens zijn in het
AERIUS model de aanlegfase en de referentiesituatie met elkaar vergeleken. Daarna zijn de gebruiksfase en de referentiesi-
tuatie met elkaar vergeleken.

Uitgangspunten aanlegfase
De bouwfase is uiteengezet in twee soorten werkzaamheden. Het ‘bouwrijp en woonrijp maken’ en het bouwen van de
houtskeletwoningen. De uitgangspunten uit tabel 1 en 3 zijn gebaseerd op gegevens uit een vergelijkbaar plan voor de rea-
lisatie van recreatiewoningen aangeleverd door de uitvoerende aannemer. Naast de bouwwerkzaamheden ligt binnen het
bestemmingsplan een woning. Deze blijft ongewijzigd en is meegenomen in de berekening in de referentiesituatie en de
aanlegfase.

Bouwrijp en woonrijp maken

In tabel 1 zijn de uitgangspunten van het bouwrijp en woonrijp maken per hectare weergegeven. Deze gegevens zijn voor
het nieuw te ontwikkelen terrein (van agrarisch naar recreatiepark). Voor de herontwikkeling van het bestaande terrein is
minder werk nodig voor het bouw- en woonrijp maken. Hiervoor kunnen het aantal uren en aantal motorvoertuigbewegin-
gen gehalveerd worden. De beoogde ontwikkeling is de ontwikkeling van een camping naar een recreatiepark. Gezien de
infrastructuur van een camping en een recreatiepark aanzienlijk verschillen is voor het bouwrijp maken dezelfde cijfers ge-
bruikt als van agrarisch naar recreatiepark.

Gemiddeld zijn ca. 4 personen per dag op het werk aanwezig tijdens de uitvoering (grondwerkers, uitvoerder, kraanmachi-
nist, shovelchauffeur, etc). Deze personen komen dagelijks per auto naar het werk (gemiddeld 2 personen/auto – woon-
werkverkeer). Het materieel blijft op het werk. De vrachtwagens blijven niet op het werk. De chauffeur neemt deze mee.
Deze personen genereren dus geen extra woon-werkverkeer (enkel het zware verkeer). Verder zijn in Tabel 1 de werk-
zaamheden apart beschreven met de benodigde mobiele werktuigen.

Tabel 1 Uitgangspunten bouw- en woonrijp maken per hectare nieuw terrein

Proces Type materiaal (ver-
mogen, bouwjaar of
stage-klasse)

Functie Gebruik in aantal weken
en jaar

Totaal aantal vervoers-
bewegingen of inzet
draaiuren per week per
hectare

Woon-werkver-
keer

Licht motorvoertuig aan/afvoer personeel ge-
durende totale duur van
het werk

26 weken 20 mvt/week

Grondverzet en
bouwrijp maken

Vrachtwagens twee
assen

aan- afvoer bouwmateri-
aal en grond

15 weken 0,4 mvt/week

Vrachtwagens drie as-
sen of meer

aan- afvoer bouwmateri-
aal en grond

15 weken 2 mvt/week

Vrachtwagens drie as-
sen of meer

aanvoer asfalt en halfver-
harding

1 week 8 mvt/week

Gemiddeld
100kw

Graafmachine (100kw
stage IV)

graafwerkzaamheden
18 weken 4 uur per week
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Het plangebied bestaat in totaal uit circa 3 hectare. Het gebied met een recreatiebestemming inclusief de toegangswegen
bestaat uit 1,5 hectare, dit gebied zal bouw- en woonrijp gemaakt worden. In tabel 2 is het totale gebruik weergegeven
inclusief het brandstofverbruik. Het brandstofverbruik is ingeschat op basis van TNO rapport R12305 AUB1 waarbij uitge-
gaan is van het gemiddelde bouwjaar in de stageklasse. In deze berekening wordt uitgegaan dat de gehele bouw in het-
zelfde jaar zal worden uitgevoerd en geen sprake is van fasering. In tabel 2 is het totale gebruik per jaar weergegeven. Om-
dat de machines verspreid over het bouwterrein worden ingezet is de emissie ingevoerd als vlakbron in het gebied met een
recreatiebestemming, de ontsluitingsweg, calamiteitenroute en het tussenpad. Het verkeer is als lijnbron in het model toe-
gevoegd.

Tabel 2 Totaal gebruik bouw- en woonrijp maken

Bron Brandstof-
verbruik

Totaal aantal vervoers-
bewegingen of inzet
draaiuren per jaar

Totaal aantal mvt/etmaal (week-
dag jaargemiddelde) en brandstof-
verbruik per jaar

AdBlue gebruik in liter/jaar

Totaal licht verkeer 780 mvt/jaar 2,1 mvt/etmaal
Totaal zwaar verkeer 66 mvt/jaar 0,2 mvt/etmaal
Mobiele werktuigen
Graafmachine
(100kw stage IV)

10 liter/uur
108 uur/jaar

1.080 liter/jaar 75 liter/jaar

Tractor met grondkar
(100kw stage IV)

10 liter/uur
120 uur/jaar

1.200 liter/jaar 84 liter/jaar

Shovel
(100kw stage IV)

10 liter/uur
75 uur/jaar

750 liter/jaar 52 liter/jaar

Graafmachine/rups
(25kw stage IV)

3 liter/uur
75 uur/jaar

225 liter/jaar -

Asfaltmachine 13 liter/uur 12 uur/jaar 156 liter/jaar 10 liter/jaar

1 N. E. Ligterink, S. Dellaert, P. van Mensch (2021), Rapport TNO 2021 R12305 AUB (AdBlue verbruik, Uren en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx

en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen

Proces Type materiaal (ver-
mogen, bouwjaar of
stage-klasse)

Functie Gebruik in aantal weken
en jaar

Totaal aantal vervoers-
bewegingen of inzet
draaiuren per week per
hectare

Gemiddeld
100kw

Tractor met grondkar
(100kw stage IV)

grondverzet
10 weken 8 uur per week

Gemiddeld
100kw

Shovel (100kw stage
IV)

grondverzet
10 weken 5 uur per week

Gemiddeld 25kw Graafmachine/rups
(25kw stage IV)

grondverzet
10 weken 5 uur per week

Asfalteren
hoofdweg;
Halfverharding
zijwegen

Asfaltmachine
(130kw stage IV)

asfalteren

1 week 8 uur per week

Wals
(25kw stage IV)

verdichten
1 week 8 uur per week
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Bron Brandstof-
verbruik

Totaal aantal vervoers-
bewegingen of inzet
draaiuren per jaar

Totaal aantal mvt/etmaal (week-
dag jaargemiddelde) en brandstof-
verbruik per jaar

AdBlue gebruik in liter/jaar

(130kw stage IV)
Wals
(25kw stage IV)

3 liter/uur
12 uur/jaar

36 liter/jaar -

Bouw recreatieverblijven

In tabel 3 zijn de uitgangspunten van 10 houtskeletbouw woningen weergegeven. Voor de bouw is uitgegaan dat het
bouwmateriaal per vrachtwagen aangevoerd wordt. Het aantal vervoersbeweging wordt zo veel mogelijk beperkt door in
1x in containers zo veel containers materiaal aan te leveren, waarbij de containers zijn gepakt rekening houdend met de
volgorde van gebruik. Het materieel dat op de bouwplaats wordt gebruikt, blijft gedurende de bouwperiode op de bouw-
plaats aanwezig en genereert dus geen verkeer buiten het park.

Tabel 3 Uitgangspunten bouw 10 houtskeletbouw woningen

De beoogde ontwikkeling bestaat uit de realisatie van 33 recreatiewoningen. Gezien de locatie is ervanuit gegaan dat heien
niet nodig is. In tabel 4 is het totale gebruik weergegeven inclusief het brandstofverbruik. Het brandstofverbruik is inge-
schat op basis van TNO rapport R12305 AUB2. In deze berekening wordt worst case uitgegaan dat de gehele bouw in het-

2 N. E. Ligterink, S. Dellaert, P. van Mensch (2021), Rapport TNO 2021 R12305 AUB (AdBlue verbruik, Uren en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx

en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen

Proces Type materiaal (vermogen,
bouwjaar of stage-klasse)

Functie Gebruik in
aantal weken
en jaar

Totaal aantal vervoers-
bewegingen of inzet
draaiuren per week

Opbouw Licht motorvoertuig 4 man, 2 per auto 2 weken 20 mvt/week
Afmonteren Licht motorvoertuig 20 man, 2 per auto 1 week 100 mvt/week
Levering prefab
bouwdelen (2,25 deel
per object);
Levering containers
met kleine materialen
voor afbouw, en in-
richting) (0,25 contai-
ner per object)

Vrachtwagens drie assen of
meer

aan- afvoer bouwmateri-
aal en grond

1 week 50 mvt/week

Grondverzet en
bouwrijp en woonrijp
maken

Graafmachine (25kw stage
IV)

graafwerkzaamheden 1 week 20 uur per week

Ca. 4 uur per woning
uitgaande van 10 wo-
ningen

Mobiele hijskraan (130kw
stage IV)

bouwwerkzaamheden 2 weken 20 uur per week

Bouwput graven Tractor met grondkar (100kw
stage IV)

grondverzet 1 week 20 uur per week



6/11

zelfde jaar zal worden uitgevoerd en geen sprake is van fasering. In tabel 4 is het totale gebruik per jaar weergegeven. Om-
dat de machines verspreid over het bouwterrein worden ingezet is de emissie ingevoerd als vlakbron in het plangebied (de-
zelfde vlakbron als het bouw- en woonrijp maken). Het verkeer is als lijnbron in het model toegevoegd.

Tabel 4 Uitgangspunten bouw 33 recreatiewoningen

Bron Brandstof-
verbruik

Totaal aantal vervoersbe-
wegingen of inzet draai-
uren per jaar

Totaal aantal mvt/etmaal
(jaargemiddelde) en brand-
stofverbruik per jaar

AdBlue gebruik in liter/jaar

Totaal licht verkeer 462 mvt/jaar 1,3 mvt/etmaal
Totaal zwaar verkeer 165 mvt/jaar 0,5 mvt/etmaal
Mobiele werktuigen
Graafmachine (25kw
stage IV)

3 liter/uur
66 uren/jaar

198 liter/jaar

Mobiele hijskraan
(130kw stage IV)

12 liter/uur
132 uren/jaar

1.584 liter/jaar 110 liter/jaar

Tractor met grondkar
(100kw stage IV)

10 liter/uur
66 uren/jaar

660 liter/jaar 46 liter/jaar

Het verkeer en de machines zijn bij het bouw- en woonrijp maken en de bouw van de recreatiewoningen in één AERIUS
model gevoegd. Hierbij is uitgegaan dat alle werkzaamheden in hetzelfde jaar uitgevoerd zullen worden. Als rekenjaar is
2023 aangehouden. Dat rekenjaar genereert voor het verkeer de hoogste emissies (worstcase). Wanneer een rekenjaar
verder in de toekomst ligt, worden de emissies lager door een toename van elektrisch rijden en schonere technieken.

Verkeersafwikkeling
Voor het manoeuvreren van vrachtwagens en het parkeren is het verkeer in het plangebied doorgetrokken. Vanwege het
rij- en stopgedrag van parkerend verkeer is in het AERIUS model uitgegaan van 100% stagnatie. Het verkeer wikkelt zich af
via de Nieuwe Molenweg naar de Zwolseweg. Er zijn geen verkeercijfers bekend van de Nieuwe Molenweg. Het verkeer is
daarom doorgetrokken naar de Zwolseweg. Een indicatie van de verkeersintensiteiten voor deze weg is te vinden op de
NSL-monitoringstool 2021 (www.nsl-monitoring.nl/viewer/). Volgens de tool bedroegen de dagelijkse verkeersintensiteiten
voor 2020 voor de Zwolseweg voor licht verkeer 7.198 mvt/etmaal en 180 mvt/etmaal voor zwaar verkeer. Op de Zwolse-
weg gaat het extra verkeer op in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afrijdende
verkeer, conform de Instructieregels voor AERIUS juli 2020, zich heeft verdund tot enkele procenten van het reeds aanwe-
zige verkeer. Het onderhavige plan voegt in de bouwfase maximaal 0,04% licht verkeer en 0,56% zwaar verkeer toe aan de
Zwolseweg.

Woning

Binnen het plangebied ligt een bedrijfswoning dat met het bestemmingsplan omgezet wordt in een burgerwoning. De wo-
ning is gasgestookt. De gebouwemissies en de verkeersgeneratie van de woning veranderd niet met de omzetting naar een
burgerwoning. Gezien de woning ligt binnen het plangebied is de verkeersgeneratie en gebouwemissies meegenomen in
zowel de aanlegfase als de referentiesituatie. De burgerwoning blijft in gebruik tijdens de aanlegfase. Voor de uitstoot van
de woning wordt gebruik gemaakt van kencijfers voor een vrijstaande woning. Voor de woning wordt in de aanlegfase (en
de referentie situatie) uitgegaan van een uitstoot van 3,59 kg NOx/jaar en 0,47 NH3/jaar. Voor de verkeersgeneratie wordt
uitgegaan van 8,2 mvt/etmaal licht verkeer (vrijstaande woning, buitengebied).
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Uitgangspunten referentie situatie
Voor een bestemmingsplan is de referentiesituatie de huidige feitelijk aanwezige, planologisch legale situatie. In de huidige
feitelijke situatie is een camping aanwezig en in het vigerende bestemmingsplan heeft het plangebied een bestemming
recreatie – verblijfsrecreatie met een maximaal aantal van 100 recreatieverblijven waaronder 3 stacaravans. Ook is in het
vigerende bestemmingsplan een bedrijfswoning toegestaan. De camping heeft een WOR-vergunning (april 2000) geldig
voor onbepaalde tijd. Hierin is opgenomen dat maximaal 325 gasten tegelijkertijd mogen verblijven en wel in:

a) 50 tenten en/of toercaravans op jaarplaatsen.
b) 40 tenten en/of toercaravans op seizoenplaatsen.
c) 10 tenten en/of toercaravans op toeristische plaatsen.

De bronnen in de referentiesituatie bestaan uit de verkeersgeneratie en de gebouwemissies.

Verkeer

Verkeersgeneratie
Op basis van een tekening van de camping indeling bood de camping plaats aan 40 jaarplaatsen, 40 seizoenplaatsen en 3
stacaravans. De verkeersgeneratie volgens CROW voor toeristische standplaatsen bedraagt 0,44 mvt/etmaal. Gezien het
gaat om standplaatsen voor tenten en toercaravans wordt in deze berekening uitgegaan dat de standplaatsen niet gebruikt
worden in de maanden november tot en met maart. Hiermee zijn seizoenplaatsen en jaarplaatsen in deze berekening gelijk
gesteld. Seizoenplaatsen en jaarplaatsen kennen een intensiever gebruik en een gebruik gedurende een langere periode in
het jaar dan toeristische plaatsen, daarom wordt voor deze standplaatsen uitgegaan van 2x de verkeersgeneratie van een
toeristische standplaats. Dit komt neer op 0,88 mvt/etmaal per standplaats en totaal 70,4 mvt/etmaal. Voor de verkeersge-
neratie van de stacaravans kan worden aangesloten bij de verkeersgeneratie van recreatiewoningen, zijnde 2,8 mvt/etmaal
per stacaravans. Dit is in totaal 8,4 mvt/etmaal. Voor de bedrijfswoning is uitgegaan van 8,2 mvt/etmaal (vrijstaande wo-
ning, buitengebied). Met het bestemmingsplan wordt de bedrijfswoning omgezet in een burgerwoning. Dit heeft geen ge-
volgen voor de verkeersgeneratie van de woning. De verkeersgeneratie van de woning is in beide situaties meegenomen. In
tabel 1 is de totale verkeersgeneratie weergegeven. De totale verkeersgeneratie in de referentiesituatie is 87 mvt/etmaal
licht verkeer. Voor de bevoorrading van de camping is uitgegaan van 1 mvt/etmaal zwaar verkeer.

Tabel 5 Verkeersgeneratie referentiesituatie

Type Aantal Verkeersgeneratie per
standplaats/stacaravan

Verkeersgeneratie to-
taal

Jaarplaatsen en
seizoenplaatsen

80 0,88 mvt/etmaal 70,4 mvt/etmaal

Stacaravans 3 2,8 mvt/etmaal 8,4 mvt/etmaal
Bedrijfswoning 1 8,2 mvt/etmaal 8,2 mvt/etmaal
Totaal 87,0 mvt/etmaal

Verkeersafwikkeling
De verkeersgeneratie is als lijnbron ingevoerd in het AERIUS model. Hiervoor is aangesloten aan de uitgangspunten van de
verkeersafwikkeling van de bouwfase. Voor het parkeren van de auto’s en caravans is het verkeer in het plangebied door-
getrokken. Vanwege het rij- en stopgedrag van parkerend verkeer is in het AERIUS model uitgegaan van 100% stagnatie.
Het verkeer wikkelt zich af via de Nieuwe Molenweg naar de Zwolseweg. Er zijn geen verkeercijfers bekend van de Nieuwe
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Molenweg. Het verkeer is daarom doorgetrokken naar de Zwolseweg, hier gaat het verkeer op in het heersende verkeers-
beeld.

Gebouwemissies

Het gasverbruik van de bedrijfswoning in de referentiesituatie is gelijk aan dat van de burgerwoning tijdens de bouwfase.
Voor de woning wordt in de referentiesituatie (en de beoogde situatie) uitgegaan van een uitstoot van 3,59 kg NOx/jaar en
0,47 NH3/jaar.

Naast het gasverbruik van de bedrijfswoning is het sanitair gebouw en de drie stacaravans gasgestookt. Hiervoor zijn geen
kencijfers bekend. Gezien deze gebouwen kleiner zijn dan een reguliere woning en minder intensief gebruikt worden zal
het gasverbruik hiervan lager zijn dan een vrijstaande woning. De isolatie van deze gebouwen zullen echter slechter zijn.
Voor deze gebouwen is een uitstoot van de helft van een vrijstaande woning dan ook aannemelijk. Per gebouw is dit 1,80
kg NOx/jaar en 0,24 kg NH3/jaar.

Uitgangspunten gebruiksfase
Als eerste gebruiksjaar is uitgegaan van 2024. De nieuwe bebouwing zal gasloos zijn en kent derhalve geen gebouwemis-
sies. De drie stacaravans en sanitair gebouw zijn in de gebruiksfase niet meer aanwezig. De enige gebouwemissies zijn af-
komstig van de bedrijfswoning die met het bestemmingsplan omgezet wordt in een burgerwoning. De verkeersbewegingen
als gevolg van de recreatieve eenheden zal wel voor de uitstoot van stikstofoxiden zorgen.

Verkeer

Volgens de “Toekomstbestendig parkeren - Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie (publicatie 381)” geldt voor dit plan –
recreatiebungalow, buitengebied - de volgende verkeersgeneratie: 2,8 mvt/etmaal voor een gemiddelde weekdag. Dat re-
sulteert bij een maximaal programma van 33 recreatieve eenheden in:
● 92,4 Lichte mvt/etmaal;
● 5 middelzware mvt/etmaal;
● 1 zwaar mvt/etmaal;
● Totaal 98,4 mvt/etmaal.

Voor de verkeersgeneratie van de burgerwoning wordt uitgegaan van 8,2 mvt/etmaal licht verkeer (vrijstaande woning,
buitengebied).

Het verkeer is als lijnbron ingevoerd in het AERIUS model. Voor de routeverdeling is uitgegaan van:
● 1/3e over Zwolseweg via Vaassen: 33,5 mvt/etmaal (licht), 2 mvt/etmaal (middelzwaar), 0 mvt/etmaal (zwaar);
● 1/3e via Zwolseweg via Apeldoorn: 33,5 mvt/etmaal (licht), 2 mvt/etmaal (middelzwaar), 1 mvt/etmaal (zwaar);
● 1/3e over Nieuwe Molenweg naar autosnelwegaansluiting Apeldoorn Noord op de A50: 33,5 mvt/etmaal (licht), 2

mvt/etmaal (middelzwaar), 0 mvt/etmaal (zwaar).

● 1/3e over Zwolseweg via Vaassen;
-  Gaat op Zwolseweg op in het heersende verkeersbeeld:

     Verkeersintensiteit Zwolseweg 2020 volgens NSL Monitoringstool:
 7.198 lichte mvt/etmaal 33,5 = 0,4%
 209 middelzware mvt/etmaal 2 = 1,0%
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 180 zware mvt/etmaal
 100 bussen/etmaal
 80 km/h

● 1/3e via Zwolseweg via Apeldoorn
 Gaat op Zwolseweg op in het heersende verkeersbeeld:
     Verkeersintensiteit Zwolseweg 2020 volgens NSL Monitoringstool:

 10.735 lichte mvt/etmaal 33,5 = 0,3%
 377 middelzware mvt/etmaal 2 = 0,5%
 123 zware mvt/etmaal 1 = 0,8%
 100 bussen/etmaal
 50 km/h

● 1/3e over Nieuwe Molenweg naar autosnelwegaansluiting Apeldoorn Noord op de A50: geen verkeerscijfers bekend.
Daarom in berekening opgenomen.

Woning

Binnen het plangebied ligt een bedrijfswoning dat met het bestemmingsplan omgezet wordt in een burgerwoning. De wo-
ning is gasgestookt. De gebouwemissies en de verkeersgeneratie van de woning veranderd niet met de omzetting naar een
burgerwoning. Gezien de woning ligt binnen het plangebied is de verkeersgeneratie en gebouwemissies meegenomen in
zowel de gebruiksfase als de referentiesituatie. Voor de uitstoot van de woning wordt gebruik gemaakt van kencijfers voor
een vrijstaande woning. Voor de woning wordt in de gebruiksfase (en de referentie situatie) uitgegaan van een uitstoot van
3,59 kg NOx/jaar en 0,47 NH3/jaar.

RESULTATEN EN CONCLUSIE

Aanlegfase
Voor het effect van de beoogde ontwikkeling is de aanlegfase met een projectberekening vergeleken met de referentiesitu-
atie. AERIUS Calculator geeft in de projectberekening aan dat er geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jr zijn voor
de aanlegfase ten opzichte van de referentiesituatie (zie bijlage 1). Op grond van de Wet natuurbescherming voor het on-
derdeel Natura 2000-gebieden zijn er qua stikstofdepositie in de aanlegfase geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid
van dit plan. De berekening is als bijlage bij deze memo gevoegd.

Gebruiksfase
Voor het effect van de beoogde ontwikkeling is de gebruiksfase met een projectberekening vergeleken met de referentiesi-
tuatie. AERIUS Calculator geeft in de projectberekening aan dat er geen rekenresultaten zijn hoger dan 0,00 mol/ha/jr voor
de aanlegfase ten opzichte van de referentiesituatie (zie bijlage 2). Derhalve is in het kader van de Wet natuurbescherming
geen vergunning noodzakelijk. De AERIUS-berekening is als losse PDF bijlage toegevoegd bij deze memo.

Op basis van de berekeningen vormt het onderdeel stikstofdepositie geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van het
plan. De uitkomst van de AERIUS-berekeningen dienen 5 jaar te worden bewaard, zodat bij controle aangetoond kan wor-
den dat dit aspect onderzocht is.
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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

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Rho adviseurs

Inrichtingslocatie -,

- -

Activiteit
Omschrijving Parelhoeve

Toelichting Bouwfase obv 33 eenheden inclusief: Additionele rekenpunten als

gevolg van veegbesluit en nieuwe habitatkartering. Met behulp

van deze rekenpunten kan worden bepaald of in AERIUS 2021 een

project geen e�ecten heeft op voor vergunningverlening relevante

overbelaste habitattypen en/of leefgebieden.

Berekening
AERIUS kenmerk RvH�BUcMzGqR

Datum berekening 09 december 2022, 15:27

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Referentie situatie - Referentie 2023 1,5 kg/j 11,9 kg/j

Bouwfase - Beoogd 2023 1,8 kg/j 22,1 kg/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Referentie situatie - Referentie 2.019,36 mol/ha/j 5071177 Veluwe

Bouwfase - Beoogd 2.046,81 mol/ha/j 5069647 Veluwe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename van depositie -

Grootste afname van depositie -

Projectberekening

2/11RvH2BUcMzGqR (09 december 2022)



Referentie situatie (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

3 Wonen en Werken | Woningen | Burger woning 0,5 kg/j 3,6 kg/j

4 Wonen en Werken | Recreatie | Sanitaire gebouw 0,2 kg/j 1,8 kg/j

5 Wonen en Werken | Recreatie | Stacaravan 1 0,2 kg/j 1,8 kg/j

6 Wonen en Werken | Recreatie | Stacaravan 2 0,2 kg/j 1,8 kg/j

7 Wonen en Werken | Recreatie | Stacaravan 3 0,2 kg/j 1,8 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,1 kg/j 1,1 kg/j

Projectberekening

3/11RvH2BUcMzGqR (09 december 2022)



Bouwfase (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

3
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning | Bouw-
en woonrijp maken

0,8 kg/j 10,7 kg/j

4
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning | Bouw
recreatiewoningen

0,5 kg/j 7,6 kg/j

5 Wonen en Werken | Woningen | Bedrijfswoning 0,5 kg/j 3,6 kg/j

 Verkeersnetwerk 18,1 g/j 0,2 kg/j

Projectberekening

4/11RvH2BUcMzGqR (09 december 2022)



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

Projectberekening

5/11RvH2BUcMzGqR (09 december 2022)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Bouwfase" (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 - - - - - -

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura ����-gebieden (binnen de

maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan

0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening"

(=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het e�ect vanuit de

"Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Veluwe

Projectberekening

6/11RvH2BUcMzGqR (09 december 2022)



Referentie situatie, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg
Naam Verkeer op het terrein Links Rechts NOₓ 0,7 kg/j

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

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 74,6 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

80 km/uur Licht verkeer 87 p/etmaal 100,0 %

80 km/uur Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

80 km/uur Zwaar vrachtverkeer 1 p/etmaal 100,0 %

80 km/uur Busverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

2 Wegverkeer | Weg
Naam Verkeer Nieuwe Molenweg Links Rechts NOₓ 0,4 kg/j

Wegtype Buitenweg Type scherm - - NO₂ 83,5 g/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 40,9 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

80 km/uur Licht verkeer 87 p/etmaal 0,0 %

80 km/uur Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

80 km/uur Zwaar vrachtverkeer 1 p/etmaal 0,0 %

80 km/uur Busverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

3 Wonen en Werken | Woningen

Naam Burger woning
Locatie 193638, 474711
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 3,6 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

4 Wonen en Werken | Recreatie

Naam Sanitaire gebouw
Locatie 193709, 474718
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 1,8 kg/j
NH₃ 0,2 kg/j

5 Wonen en Werken | Recreatie

Naam Stacaravan 1
Locatie 193761, 474736
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 1,8 kg/j
NH₃ 0,2 kg/j

6 Wonen en Werken | Recreatie

Naam Stacaravan 2
Locatie 193801, 474740
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 1,8 kg/j
NH₃ 0,2 kg/j

Projectberekening

7/11RvH2BUcMzGqR (09 december 2022)



7 Wonen en Werken | Recreatie

Naam Stacaravan 3
Locatie 193802, 474757
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 1,8 kg/j
NH₃ 0,2 kg/j

Projectberekening

8/11RvH2BUcMzGqR (09 december 2022)



Bouwfase, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg
Naam Verkeer op het terrein Links Rechts NOₓ 79,3 g/j

Wegtype Buitenweg Type scherm - - NO₂ 12,0 g/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 5,9 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

80 km/uur Licht verkeer 1242 p/jaar 100,0 %

80 km/uur Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %

80 km/uur Zwaar vrachtverkeer 231 p/jaar 100,0 %

80 km/uur Busverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 8.2 p/etmaal 100,0 %

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

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

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

2 Wegverkeer | Weg
Naam Verkeer Nieuwe Molenweg Links Rechts NOₓ 0,2 kg/j

Wegtype Buitenweg Type scherm - - NO₂ 24,5 g/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 12,2 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

80 km/uur Licht verkeer 1242 p/jaar 0,0 %

80 km/uur Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/jaar 0,0 %

80 km/uur Zwaar vrachtverkeer 231 p/jaar 0,0 %

80 km/uur Busverkeer 0 p/jaar 0,0 %

Voorgeschreven factoren Licht verkeer 8.2 p/etmaal 0,0 %

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

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

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

Projectberekening

9/11RvH2BUcMzGqR (09 december 2022)



3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Bouw- en woonrijp
maken

NOₓ 10,7 kg/j
NH₃ 0,8 kg/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine (���kw stage

IV)

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja
1080 l/j 108 u/j 75 l/j NOₓ

1,7

kg/j

NH₃
0,3

kg/j

Tractor met grondkar (���kw

stage IV)

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja
1200 l/j 120 u/j 84 l/j NOₓ

1,6

kg/j

NH₃
0,3

kg/j

Shovel (���kw stage IV)
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja
750 l/j 75 u/j 52 l/j NOₓ

1,2

kg/j

NH₃
0,2

kg/j

Graafmachine/rups (��kw

stage IV)

Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW,

diesel, SCR: nee
225 l/j 75 u/j NOₓ

4,9

kg/j

NH₃
1,7

g/j

Asfaltmachine (���kw stage

IV)

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja
156 l/j 12 u/j 10 l/j NOₓ

0,6

kg/j

NH₃
37,4

g/j

Wals (��kw stage IV)
Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW,

diesel, SCR: nee
36 l/j 12 u/j NOₓ

0,8

kg/j

NH₃
0,0

kg/j

4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Bouw
recreatiewoningen

NOₓ 7,6 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

Naam Stageklasse BrandstofverbruikDraaiurenAdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine/rups (��kw

stage IV)

Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW,

diesel, SCR: nee
198 l/j 66 u/j NOₓ

4,3

kg/j

NH₃
1,5

g/j

Mobiele hijskraan (���kw

stage IV)

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja
1584 l/j 132 u/j 110 l/j NOₓ

2,3

kg/j

NH₃
0,4

kg/j

Tractor met grondkar (���kw

stage IV)

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,

diesel, SCR: ja
660 l/j 66 u/j 46 l/j NOₓ

1,0

kg/j

NH₃
0,2

kg/j

Projectberekening

10/11RvH2BUcMzGqR (09 december 2022)



5 Wonen en Werken | Woningen

Naam Bedrijfswoning
Locatie 193638, 474711
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 3,6 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

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/

Projectberekening

11/11RvH2BUcMzGqR (09 december 2022)

https://www.aerius.nl/
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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

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Rho adviseurs

Inrichtingslocatie PB 150,

����AD ROTTERDAM

Activiteit
Omschrijving Parelhoeve

Toelichting gebruiksfase obv 33 eenheden

Berekening
AERIUS kenmerk RcvrDDZ�ozPH

Datum berekening 13 december 2022, 17:05

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Referentie situatie - Referentie 2023 1,5 kg/j 11,9 kg/j

Gebruiksfase - Beoogd 2024 2,2 kg/j 24,9 kg/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

Referentie situatie - Referentie 2.019,36 mol/ha/j 5071177 Veluwe

Gebruiksfase - Beoogd 1.939,19 mol/ha/j 5017667 Veluwe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename van depositie -

Grootste afname van depositie -

Projectberekening

2/10RcvrDDZ4ozPH (13 december 2022)



Referentie situatie (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

3 Wonen en Werken | Woningen | Burger woning 0,5 kg/j 3,6 kg/j

4 Wonen en Werken | Recreatie | Sanitaire gebouw 0,2 kg/j 1,8 kg/j

5 Wonen en Werken | Recreatie | Stacaravan 1 0,2 kg/j 1,8 kg/j

6 Wonen en Werken | Recreatie | Stacaravan 2 0,2 kg/j 1,8 kg/j

7 Wonen en Werken | Recreatie | Stacaravan 3 0,2 kg/j 1,8 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,1 kg/j 1,1 kg/j

Projectberekening

3/10RcvrDDZ4ozPH (13 december 2022)



Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

2 Wonen en Werken | Woningen | Woning 0,5 kg/j 3,6 kg/j

 Verkeersnetwerk 1,7 kg/j 21,3 kg/j

Projectberekening

4/10RcvrDDZ4ozPH (13 december 2022)



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.

1000 m

Projectberekening

5/10RcvrDDZ4ozPH (13 december 2022)



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 - - - - - -

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura ����-gebieden (binnen de

maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan

0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening"

(=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het e�ect vanuit de

"Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Veluwe

Projectberekening

6/10RcvrDDZ4ozPH (13 december 2022)



Referentie situatie, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg
Naam Verkeer op het terrein Links Rechts NOₓ 0,7 kg/j

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

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 74,6 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

80 km/uur Licht verkeer 87 p/etmaal 100,0 %

80 km/uur Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

80 km/uur Zwaar vrachtverkeer 1 p/etmaal 100,0 %

80 km/uur Busverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

2 Wegverkeer | Weg
Naam Verkeer Nieuwe Molenweg Links Rechts NOₓ 0,4 kg/j

Wegtype Buitenweg Type scherm - - NO₂ 83,5 g/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 40,9 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

80 km/uur Licht verkeer 87 p/etmaal 0,0 %

80 km/uur Middelzwaar vrachtverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

80 km/uur Zwaar vrachtverkeer 1 p/etmaal 0,0 %

80 km/uur Busverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

3 Wonen en Werken | Woningen

Naam Burger woning
Locatie 193638, 474711
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 3,6 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

4 Wonen en Werken | Recreatie

Naam Sanitaire gebouw
Locatie 193709, 474718
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 1,8 kg/j
NH₃ 0,2 kg/j

5 Wonen en Werken | Recreatie

Naam Stacaravan 1
Locatie 193761, 474736
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 1,8 kg/j
NH₃ 0,2 kg/j

6 Wonen en Werken | Recreatie

Naam Stacaravan 2
Locatie 193801, 474740
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 1,8 kg/j
NH₃ 0,2 kg/j

Projectberekening

7/10RcvrDDZ4ozPH (13 december 2022)



7 Wonen en Werken | Recreatie

Naam Stacaravan 3
Locatie 193802, 474757
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 1,8 kg/j
NH₃ 0,2 kg/j

Projectberekening

8/10RcvrDDZ4ozPH (13 december 2022)



Gebruiksfase, Rekenjaar 2024

1 Wegverkeer | Weg
Naam Verkeer op terrein Links Rechts NOₓ 2,4 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Type scherm - - NO₂ 0,3 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 71,9 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 100.6 p/etmaal 100,0 %

Voorgeschreven factoren Middelzwaar vrachtverkeer 5 p/etmaal 100,0 %

Voorgeschreven factoren Zwaar vrachtverkeer 1 p/etmaal 100,0 %

Voorgeschreven factoren Busverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

2 Wonen en Werken | Woningen

Naam Woning
Locatie 193638, 474711
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 3,6 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

3 Wegverkeer | Weg
Naam via noordwest en zuidwest Links Rechts NOₓ 0,4 kg/j

Wegtype Buitenweg Type scherm - - NO₂ 61,3 g/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 31,2 g/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

80 km/uur Licht verkeer 67 p/etmaal 0,0 %

80 km/uur Middelzwaar vrachtverkeer 4 p/etmaal 0,0 %

80 km/uur Zwaar vrachtverkeer 1 p/etmaal 0,0 %

80 km/uur Busverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

4 Wegverkeer | Weg
Naam �/�e via oost Links Rechts NOₓ 18,5 kg/j

Wegtype Buitenweg Type scherm - - NO₂ 3,2 kg/j

Rijrichting Beide richtingen Hoogte - - NH₃ 1,6 kg/j

Tunnelfactor 1 Afstand tot de weg - -

Type hoogte ligging Normaal

Weghoogte 0 m

Beschrijving Voertuigtype/euroklasse Voertuigen In �le

80 km/uur Licht verkeer 33.5 p/etmaal 0,0 %

80 km/uur Middelzwaar vrachtverkeer 2 p/etmaal 0,0 %

80 km/uur Zwaar vrachtverkeer 0 p/etmaal 0,0 %

80 km/uur Busverkeer 0 p/etmaal 0,0 %
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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 ����.�_��������_�d�bf�����

Database versie ����.�_�d�bf�����

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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