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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

Voorliggende AERIUS-berekening heeft betrekking op het gebouw gelegen aan de Burgemeester Storkstraat 2 - 
4 te Oldenzaal. Initiatiefnemer is voornemens om het huidige bebouwing te slopen en hier 8 woningen te 
realiseren.  

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied (rode ster) ten opzichte van de directe omgeving (rode 
omkadering) weergegeven worden. 

 

Afbeelding 1.1 Ligging project gebied (bron: PDOK) 

In het kader van het voornemen is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op nabijgelegen Natura 
2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.  

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2021. In 
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven.
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HOOFDSTUK 2  VOORGENOMEN ONTWIKKELING 

Initiatiefnemer is voornemens om de aanwezige bebouwing aan de Burgemeester Storkstraat 2 – 4 te slopen 
en hier twee keer vier rijwoningen terug te bouwen. Voor de woningen worden parkeerplaatsen gerealiseerd. 
In afbeelding 2.1 is de situatieschets weergegeven. 

De woningen hebben een hoogte van circa 10 meter en bestaan uit twee bouwlagen met een kap. In afbeelding 
2.2 is een doorsnede van de woningen weergegeven. 

 

Afbeelding 2.1 Situatieschets (bron: 4D architecten) 

 

Afbeelding 2.2 Doorsnede woning (bron: 4D architecten) 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Algemeen 

Het projectgebied bevindt zich op circa 978 meter van het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-
gebied ‘Landgoederen Oldenzaal’. 

In het kader van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), welke per 1 juli 2021 in werking is 
getreden, wordt de aanlegfase van de ontwikkeling achterwege gelaten. In de Wsn wordt de partiële vrijstelling 
van de Natura 2000-vergunningplicht voor de bouwsector genoemd. Dit houdt in dat de tijdelijke gevolgen van 
de door de bouw veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden buiten beschouwing wordt gelaten 
bij de natuurvergunning. De vrijstelling geldt slechts voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw-, sloop en 
aanleg en niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk of werk als gevolg van 
bijvoorbeeld bewoning, gebruik van utiliteitsbouw of verkeer dat over een weg rijdt. 

Concreet betekent dit dat de aanlegfase, sinds het in werking treden van de Wet stikstofreductie en 
natuurverbetering, niet meer berekend hoeft te worden. Hieronder worden de uitgangspunten van de 
berekening ten aanzien van de gebruiksfase toegelicht. 

3.2 Gebruiksfase 

In de gebruiksfase wordt inzicht gegeven in de te verwachten NOx en NH3 emissie. Om dit te bepalen zijn alle 
mogelijke emitterende bronnen geanalyseerd. In voorliggend geval betreft dit de onderstaande bronnen: 

• Gasverbruik nieuwe woningen; 

• Verkeersgeneratie. 

De twee bovenstaande emitterende bronnen worden in deze paragraaf nader onderzocht en toegelicht. 

3.2.1 Gasverbruik woningen 

De nieuwe woningen worden, conform aansluitverbod uit 2018 (Wet Voortgang Energietransitie), niet op het 
gasnet aangesloten. Hierdoor zijn de woningen zelf geen NOx of NH3 emitterende bron. De nieuwe woningen 
zijn hierom neutraal (zonder emissies) gemodelleerd als oppervlaktebron in de AERIUS-berekening. 

3.2.1 Verkeersgeneratie 

Het te realiseren voornemen brengt een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Het aantal 
verkeersbewegingen heeft invloed op de AERIUS-berekening en dient in ogenschouw worden genomen. Om 
het aantal verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, 
publicatie 381 (december 2018)’ van CROW. 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

• Verstedelijkingsgraad: matig stedelijk / gemeente Oldenzaal (Bron: CBS Statline) 

• Stedelijke zone: rest bebouwde kom 

In de CROW publicatie is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet met een minimum en een maximaal 
aantal verkeersbewegingen. In voorliggend geval is uitgegaan van het gemiddelde. 

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie als gevolg van het project het 
volgende beeld: 

Functie Verkeersgeneratie Aantal te realiseren 
woningen 

Totale 
verkeersgeneratie 

Koop, huis, tussen/hoek 7,1 8 56,8 

Totaal 56,8 
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De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren woningen komt neer op afgerond 57 verkeersbewegingen 
per weekdagetmaal. 

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, vanuit gegaan dat het gebruiksverkeer 
de woningen bereikt en verlaat via twee verschillende routes. Voor beide routes is gerekend met het totaal 
aantal bewegingen van 57 per weekdagetmaal. Op deze manier wordt een worst-case scenario geschetst. 

Naast de hiervoor genoemde bewegingen is er tevens rekening gehouden met zwaar verkeer. Voor beide 
routes is er per dag één zware vrachtwagen gemodelleerd in de AERIUS-Calculator. 

Route 1 van het gebruiksverkeer bereikt en verlaat het projectgebied via de Burgemeester Storkstraat in 
noordelijke richting. Ter hoogte van de rotonde Burgemeester Wallerstraat/Spoorstraat wordt het 
gebruiksverkeer overeenkomstig het overige wegverkeer door de verkeersmaatregel rotonde op een 
natuurlijke manier afgeremd. Het rij- en stopgedrag van het gebruiksverkeer is vanaf dit punt niet meer te 
onderscheiden van het overige wegverkeer en het gebruiksverkeer gaat op in het heersende verkeersbeeld. 

Route 2 van het gebruiksverkeer bereikt en verlaat het projectgebied via de Burgemeester Storkstraat in 
zuidelijke richting. Ter hoogte van de rotonde Schelmaatstraat/ J.H. Nieuwenhuisstraat wordt het 
gebruiksverkeer overeenkomstig het overige wegverkeer door de verkeersmaatregel rotonde op een 
natuurlijke manier afgeremd. Het rij- en stopgedrag van het gebruiksverkeer is vanaf dit punt niet meer te 
onderscheiden van het overige wegverkeer en het gebruiksverkeer gaat op in het heersende verkeersbeeld. 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN & CONCLUSIE 

Initiatiefnemer is voornemens om de aanwezige bebouwing aan de Burgemeester Storkstraat 2 – 4 te slopen 
en hier twee keer vier rijwoningen terug te bouwen. Voor de woningen worden parkeerplaatsen gerealiseerd. 
In afbeelding 2.1 is de situatieschets weergegeven. 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de gebruiksfase blijkt dat in de gebruiksfase van de voorgenomen 
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. 

Gelet op vorenstaande is hiermee dan ook geen sprake van een stikstofdepositie met een significant negatief 
effect op Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de 
effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningplichtig.
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BIJLAGE BIJ DE STIKSTOFBEREKENING 

Bijlage 1 Rekenresultaten gebruiksfase 
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Overzicht

Samenvattingsituaties
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Detailgegevensperemissiebron
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bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige
documentatieisteraadplegenvia:
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https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon BJZ.nu

Inrichtingslocatie Burg.Storkstraat2-4,

-Oldenzaal

Activiteit
Omschrijving 8rijwoningen

Toelichting Realisatievan8rijwoningen.

Berekening
AERIUSkenmerk RytnnRGnNSm2

Datumberekening 24januari2022,09:10

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Beoogdesituatie-Beoogd 2022 <0,1ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Beoogdesituatie-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6RytnnRGnNSm2 (24 januari 2022)



Beoogdesituatie(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

1 WonenenWerken|Woningen|Projectgebied - -

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j

Projectberekening

3/6RytnnRGnNSm2 (24 januari 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening

4/6RytnnRGnNSm2 (24 januari 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Beoogdesituatie"

(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

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

Projectberekening

5/6RytnnRGnNSm2 (24 januari 2022)



Beoogdesituatie,Rekenjaar2022

1 WonenenWerken|Woningen

Naam Projectgebied
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 1,0m
Warmteinhoud 0,000MW

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021_20220120_17�380b1e

Databaseversie 2021_17�380b1e

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6RytnnRGnNSm2 (24 januari 2022)
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