
 

 

In opdracht van gemeente Dronten is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd voor de exploitatiefase van 120 woningen 

aan de Ottodreef in Dronten. In deze berekening is rekening gehouden met de toekomstige verkeersbewegingen. Het plan-

gebied is momenteel braakliggend. Het exacte woningbouwprogramma is nog niet bekend. In de berekening is uitgegaan 

van een worst-case benadering met een woningbouwprogramma met 60 twee-onder-één-kapwoningen en 60 vrijstaande 

woningen. Daarnaast worden parkeervoorzieningen voor de bewoners van de woningen aangelegd.  
 

 
Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 met betrekking 

tot het Programma Aanpak Stikstof wordt bij vrijwel ieder plan stilgestaan bij de mogelijke stikstofemissie en het effect daar-

van op Natura 2000-gebieden.   

 

Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering 

(Bsn) in werking getreden. De Wsn en de Bsn regelt een vrijstelling voor de vergunningsplicht in artikel 2.7 lid 2 van de Wet 

natuurbescherming (Wnb) voor de aanlegfase van bouwwerkzaamheden, waaronder: 

● het bouwen en slopen van een bouwwerk; 

● het aanleggen, wijzigen en opruimen van een werk (bijvoorbeeld voor duurzame energieopwekking en grond-, weg- en 

waterbouw zoals pleinen, straten, het verplaatsen van grond in het kader van bouwrijp maken van een terrein, spoor-

wegen, waterstaatswerken, waterwegen, waterkeringen, energie-infrastructuur, telecommunicatie-infrastructuur, 

openbare hemelwater- en ontwateringsstelsels en vuilwaterriolen); 

● de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden (o.a. het aan- en afvoeren van bouwmaterialen en 

emissies van werktuigen op de bouwplaats). 

 

De vergunningsplicht heeft betrekking op Wnb-projecten die mogelijk leidt tot mogelijk significant negatieve gevolgen op 

een Natura 2000-gebied. Deze vrijstelling geldt uitsluitend voor de effecten als gevolg van stikstofdepositie en niet voor 

eventuele andere effecten als gevolg van het project op Natura-2000 gebieden. De vrijstelling is verder uitgewerkt in het 

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn). 

 

Voor het voorliggende stikstofonderzoek betekent de vrijstelling dat de effecten van stikstofemissie in de aanlegfase niet 

meer hoeven te worden berekend. De aanlegfase dan ook buiten beschouwing gelaten. 

 

 

2.1 AERIUS, release 20 januari 2022 

 

Met behulp van de nieuwe release van het rekenprogramma AERIUS-calculator (release 20 januari 2022)  is gekeken naar de 

depositie op de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden (automatische berekening). Vanuit de AERIUS-calculator is 
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vervolgens een PDF-bestand met resultaten gegenereerd. In figuur 1 is het plangebied met de daaromheen liggende Natura 

2000-gebieden weergegeven. 

 

 
 

 

 

2.2 Exploitatiefase 

 

Voor het project wordt uitgegaan van een gasloze woningen. Er is derhalve geen emissie vanwege het verstoken van aardgas 

binnen de woningen. 

 

Op basis van 120 grondgebonden eengezinswoningen bedraagt het aantal verkeersbewegingen ten hoogste 948 per etmaal 

(lichte motorvoertuigen). Dit is berekend op basis van CROW-kentallen (publicatie 381), zie tabel 1. Voor wat betreft de 

lengte van de rijroute is uitgegaan van twee routes vanaf het plangebied naar de aansluiting met de Dronterringweg en 

Biddingringweg (N305). Het verkeer is evenredig verdeeld over deze twee verkeersroutes.  

 

Figuur 1 Plangebied met de daaromheen liggende Natura 2000-gebieden 
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              Tabel 1: Verkeersgeneratie exploitatiefase 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van de bovenstaande invoergegevens is een projectberekening gemaakt. Uit de projectberekening blijkt dat de 

stikstofdepositie nergens hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen relevant effect is. Negatieve effecten 

in de vorm van vermesting en verzuring zijn dus niet aan de orde. Voor dit plan geldt geen vergunningplicht op basis van de 

Wet natuurbescherming (Wnb).  

 

In bijlage 1 is de pdf-uitvoer van de projectberekening voor de exploitatiefase bijgevoegd. 

 

  

Woningtype Aantal woon-

eenheden 

Kencijfer CROW  per Verkeersgeneratie 

per etmaal 

Koop, huis, twee-onder-

één-kap 

60 7,7 462 

Koop, huis, vrijstaand 60 8,1 486 

Totaal   948 
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Contactgegevens
Rechtspersoon RhoAdviseurs

Inrichtingslocatie Spoordreef,

-Dronten

Activiteit
Omschrijving Dronten-HanzekwartierSpoorzone

Toelichting Exploitatiefase

Berekening
AERIUSkenmerk RmVr9DHr39Wq

Datumberekening 09maart2022,14:06

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 10,7kg/j 142,7kg/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
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Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

3 WonenenWerken|Woningen|Plangebied - -

 Verkeersnetwerk 10,7kg/j 142,7kg/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m
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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
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Situatie1,Rekenjaar2022

3 WonenenWerken|Woningen

Naam Plangebied
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 1,0m
Warmteinhoud 0,000MW

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6

Databaseversie 2021.0.4_5a8b67b7c6

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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