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NOTITIE 
 

  

Betreft Stikstofdepositie-onderzoek Max Euwe Quartier (fase 1), de 

ADP-locatie (Fase 2a) en de Sweco-locatie (fase 2b) 

Locatie Rotterdam 

Opdrachtgever Bakkers Hommen 

Werknummer 620.116.90 

Datum 21 januari 2022 

  

Aanleiding 

Door KuiperCompagnons een stikstofdepositieberekening uitgevoerd voor het plan ‘Max 

Euwekwartier’. De volgende voorzieningen worden gerealiseerd:  

• 22 woningen < 40 m2; 

• 681 woningen 40-65 m2;  

• 468 woningen 65-85 m2; 

• 27 woningen 85-120 m2; 

• Commerciële voorzieningen met een omvang van circa 7.200 m2. 

 

De huidige kantoorpanden met een bruto-vloeroppervlak van 19.739 vierkante meter 

verdwijnen. Omdat deze ontwikkeling niet geheel past binnen het vigerende bestemmingsplan, 

wordt een nieuw bestemmingplan opgesteld. 

 

In deze notitie is de stikstofdepositie in de gebruiksfase voor het gebruik van de nieuwe 

woningen en voorzieningen beschouwd. De aanlegfase hoeft niet langer beschouwd te worden. 

Beoordeeld is of sprake is van een toename van de stikstofdepositie ter plaatse van 

stikstofgevoelige habitats gelegen binnen Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plan. 

 

In de volgende hoofdstukken wordt eerst het wettelijk kader behandeld, waarna de ligging van 

het plangebied en de uitgangspunten van de berekeningen worden beschreven. Vervolgens 

worden de berekeningsresultaten gepresenteerd en ten slotte wordt de notitie afgesloten met 

de conclusies van het onderzoek. 

 

Wettelijk kader 

De wettelijke grondslag waarop toetsing van de planontwikkeling noodzakelijk is, betreft de Wet 

natuurbescherming (Wnb). Deze toets dient om vast te stellen of, en zo ja, onder welke 

voorwaarden een menselijke activiteit in en rondom een Natura 2000-gebied kan worden 

toegelaten. 

Meer concreet heeft deze toets de volgende twee doelen: 

1 Zekerheid bieden dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden 

aangetast; 

2 Zekerheid bieden dat een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en 

de habitats van soorten, dan wel een verstoring van soorten niet optreedt. 
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De wet bepaalt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen 

verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen 

plaatsvinden zonder vergunning. Indien ter plaatse van stikstofgevoelige habitats binnen de 

Natura 2000-gebieden geen stikstofdepositie wordt berekend, kunnen negatieve gevolgen in die 

gebieden worden uitgesloten. 

 

Wet stikstofreductie en natuurverbetering  

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering is op 1 juli 2021 in werking getreden. Via het 

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering, waarin de stikstofwet verder is uitgewerkt, geldt 

per 1 juli een vrijstelling voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten omdat de emissies tijdelijk en 

beperkt zijn. De aanlegfase hoeft niet langer te worden berekend. Een berekening voor de 

gebruiksfase blijft wel nodig.  

 

Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

In de omgeving van het plangebied zijn diverse Natura 2000-gebieden gelegen. Voor de 

gebieden Boezems Kinderdijk (circa 8 km afstand), Oude Maas (circa 9 km afstand) en 

Oudeland van Strijen (circa 14,5 km afstand) geldt dat binnen deze gebieden geen 

stikstofgevoelige habitats aanwezig zijn. Het onderzoek heeft dan ook geen betrekking op deze 

natuurgebieden. 

 

De dichtstbij gelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn Biesbosch (circa 19 km 

afstand) en Solleveld & Kapittelduinen (circa 24,5 km afstand). 

 

 
Afbeelding 1: Ligging van het plan ten opzichte van Natura 2000-gebieden 
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Uitgangspunten 

Zoals hierboven beschreven geldt per 1 juli 2021 een vrijstelling voor de aanlegfase. De 

aanlegfase is dan ook niet berekent. De gebruiksfase is de fase die zich aandient als de 

bebouwing is opgeleverd en de gebruikers het plangebied en de complexen gaan gebruiken. 

Hieronder worden de uitgangspunten van de gebruiksfase beschreven. 

 

Gebruiksfase 

De woningen en overige voorzieningen worden gasloos gebouwd en veroorzaken derhalve 

geen emissie tijdens het gebruik. De emissie wordt bepaald door de verkeersbewegingen van 

en naar de voorzieningen. 

 

De verkeersgeneratiekencijfers worden bepaald aan de hand van de stedelijkheidsgraad en het 

normgebied (ligging binnen de gemeente). Met ingang van 2022 zal het gebied zich volgens het 

parkeerbeleid van de gemeente Rotterdam in ‘zone B’ bevinden, dit gebied vertaalt zich in de 

CROW-kencijfers naar ‘schil centrum’. Daarnaast geldt voor de gemeente Rotterdam een 

stedelijkheidsgraad van ‘zeer sterk stedelijk’.  

 

Om de verkeersgeneratie van de nieuwe woningen en voorzieningen te bepalen, is gebruik 

gemaakt van de CROW-publicatie 381. Onderstaande tabel is overgenomen uit het 

verkeersonderzoek van Mobycon. Het programma hieronder opgenomen is groter dan het 

huidig bekende programma (1.597 woningen i.p.v. 1.198 en 7.000 m2 aan voorzieningen i.p.v. 

7.200 m2), waardoor de verkeersgeneratie hoger uit is gevallen. De opgenomen 

verkeersgeneratie kan dus al gezien worden als een worst-case situatie.  

 
Tabel 1: Functies uit het programma met bijbehorende verkeersgeneratie 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de verkeersgeneratie met 4.894 motorvoertuigen per etmaal 

toeneemt. Voor de Aerius-berekening is uitgegaan van 4.551 (93%) 

personenwagenbewegingen per dag en is verder rekening gehouden met de aankomst en het 

vertrek van 245 (5%) middelzware en 98 (2%) zware vrachtwagen per dag.  

Uitgangspunt is dat 45% van het verkeer via noord, 50% van het verkeer via zuid en 5% van het 

verkeer via west arriveert en vertrekt. Bovenstaande uitgangspunt komt overeen met het 

onderzoek van Mobycon. 

 

Het verkeer moet worden meegenomen tot het is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. 

In het document van Bij12 ‘Instructie gegevensinvoer voor Aerius calculator’ van oktober 2020 

is dit als volgt omschreven: 

Dit is het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid 

en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de 

betrokken weg bevindt.  

 

Op basis van deze omschrijving is het verkeer beschouwd tot de op- en afrit van de A16. Het 

verkeer over de ’s-Gravenweg via westelijke richting is beschouwd tot de Prinses Julianalaan. 

Daarna kan er zeker van worden uitgegaan dat het verkeer is opgenomen in het heersende 

verkeersbeeld en zeker niet meer is toe te rekenen aan de locatie.  

 

Absolute worst-case scenario 

Het definitieve programma staat nog niet helemaal vast. Mogelijk worden wat verschuivingen 

doorgevoerd. Om deze reden is een absolute worst-case scenario berekent. In deze berekening 

is de verkeersgeneratie met 10% toegenomen. De verkeersgeneratie neemt hierdoor met 

5.383,4 motorvoertuigen per etmaal toe. Verder zijn dezelfde uitgangspunten zoals hierboven 

beschreven meegenomen. De worst-case berekening is opgenomen als bijlage 2.  

 

Berekeningen 

De resultaten van de berekeningen van gebruiksfase zijn in bijlage 1 en 2 gepresenteerd. Uit 

deze berekeningen blijkt dat in beide situaties geen toename van de stikstofdepositie 

plaatsvindt binnen de Natura 2000-gebieden. De verkeersgeneratie kan met 4.458 

motorvoertuigen per etmaal toenemen, zonder dat dit een toename van de stikstofdepositie 

veroorzaakt.  

 

  



 
 

 

Stikstofdepositie-onderzoek Max Euwe Quartier (fase 1), de ADP-locatie (Fase 2a) en de Sweco-locatie (fase 2b) 

620.116.90 / 21 januari 2022  5/5 

Conclusie 

In dit onderzoek is beoordeeld of de gebruiksfase van het gebruik van de voorgenomen 

ontwikkeling in de plannen ‘Max Euwekwartier’ (fase 1 en 2a) en ‘Brainpark fase 2b’ in 

Rotterdam leidt tot een toename van de stikstofdepositie ter plaatse van stikstofgevoelige 

habitats binnen Natura 2000-gebieden. 

 

Uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat met zekerheid kan worden gesteld dat geen sprake 

is van een toename van de stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden 

door het gebruik van de voorgenomen ontwikkeling. Dit betekent dat significant negatieve 

effecten op de instandhouding van die gebieden kunnen worden uitgesloten en dat de Wet 

natuurbescherming niet leidt tot belemmeringen voor de ontwikkelingen in dit plan. 
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Bijlage 1 Aerius-berekening gebruiksfase (emissies wegen) 
  



Ditdocumentgeefteenoverzichtvandeinvoeren

rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen

bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige

documentatieisteraadplegenvia:

www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

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


Contactgegevens
Rechtspersoon KuiperCompagnons

Inrichtingslocatie MaxEuwelaan21,

3062MARotterdam

Activiteit
Omschrijving Brainpark

Toelichting Gebruiksfase

Berekening
AERIUSkenmerk RTz6inzNYkmr

Datumberekening 21januari2022,17:24

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 <0,1ton/j 0,9ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6RTz6inzNYkmr (21 januari 2022)



Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j 0,9ton/j

Projectberekening

3/6RTz6inzNYkmr (21 januari 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening

4/6RTz6inzNYkmr (21 januari 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

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

Projectberekening

5/6RTz6inzNYkmr (21 januari 2022)



Situatie1,Rekenjaar2022

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

6/6RTz6inzNYkmr (21 januari 2022)

https://www.aerius.nl/


 

 

 

 

Bijlage 2 Worst-case Aerius-berekening gebruiksfase (emissies wegen) 
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Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen

bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige

documentatieisteraadplegenvia:

www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

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


Contactgegevens
Rechtspersoon KuiperCompagnons

Inrichtingslocatie MaxEuwelaan21,

3062MROTTERDAM

Activiteit
Omschrijving Brainpark

Toelichting Gebruiksfase

Berekening
AERIUSkenmerk RVX1kwe8bwvh

Datumberekening 24januari2022,11:42

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 <0,1ton/j 1,0ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6RVX1kwe8bwvh (24 januari 2022)



Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

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

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

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

Projectberekening

5/6RVX1kwe8bwvh (24 januari 2022)



Situatie1,Rekenjaar2022

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
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https://www.aerius.nl/

