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1. INLEIDING 

Het bedrijf Arie Bouman Kwekerij is voornemens om op het perceel tegenover de bestaande 

vestiging aan de Wijksestraat 18 te Wijk en Aalburg een nieuwe plantenkwekerij te vestigen.  

Het 8 hectare grote perceel wordt daarvoor ingericht met containervelden, een bedrijfsgebouw 

en kassen. Om dit initiatief mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan 

noodzakelijk. Middels voorliggend onderzoek wordt beoordeeld of er sprake is van een toename 

van de stikstofdepositie op natuurgebieden (Natura 2000) als gevolg van dit plan. 

 

2. WETTELIJK KADER 

Het wettelijk kader inzake natuurgebieden en stikstof wordt gevormd door de Wet 

natuurbescherming. Voor plannen die leiden tot een overschrijding van de stikstofdepositie op 

Natura 2000-gebieden en waarvan niet uitgesloten kan worden dat er sprake is van significante 

effecten als gevolg van die overschrijding, geldt een vergunningplicht. De grenswaarde voor 

stikstofdepositie bedraagt 0,00 mol/hectare/jaar. 

 

Bij het berekenen van de stikstofdepositie moet de gebruiksfase worden beoordeeld. Daarbij 

mag, indien mogelijk, interne saldering plaatsvinden. Dat wil zeggen dat de feitelijke situatie op 

het moment van aanwijzing van het Natura 2000-gebied als referentie mag worden gehanteerd. 

Op de navolgende afbeelding zijn de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden weergegeven. 
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3. OPZET EN UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK 

Voor het berekenen van de stikstofdepositie op de relevante Natura 2000-gebieden in de 

omgeving van het projectgebied is gebruik gemaakt van de Aerius-calculator (versie 31 maart 

2022).  

Gebruiksfase 

Uitgangspunt is dat het gebruik van de gebouwen en het terrein zonder gebruik van fossiele 

brandstoffen plaatsvindt. Uitsluitend het verkeer van en naar de kwekerij heeft een 

stikstofemissie tot gevolg. 

 

In het bestemmingsplan voor de kwekerij is een analyse opgenomen van de te verwachten 

verkeersgeneratie. Deze betreft: 

- 4.680 verkeersbewegingen met personenauto's per jaar; 

- 3.050 verkeersbewegingen met vrachtwagens per jaar. 

 

Voor het verkeer is de route Wijksestraat - Groeneweg gehanteerd. Vanaf de rotonde naar de 

provinciale weg N267 wordt het verkeer opgenomen in het normale verkeersbeeld. 

 

4. RESULTATEN AERIUS-CALCULATOR 

Gebruiksfase 

In de Aerius-calculator is de gebruiksfase berekend. Uit de berekeningen volgt dat er geen 

rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jaar. Zie bijlage 1. 

 

5. CONCLUSIE 

Uit de Aerius-calculator volgen geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Het plan leidt 

niet tot een toename van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. In het kader van de 

bestemmingsplanprocedure is geen vergunning conform de Wet natuurbescherming aan de 

orde. 
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Contactgegevens
Rechtspersoon DirkBouwmanBeheerBV

Inrichtingslocatie Wijksestraat18,

4261TTWijkenAalburg

Activiteit
Omschrijving Wijksestraatt.o.18,WijkenAalburg

Toelichting Hetgebruikvaneennieuweplantenkwekerij(gasloos)

inclusiefverkeersbewegingen.

Berekening
AERIUSkenmerk RPuwaPSY2a61

Datumberekening 31maart2022,15:20

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Gebruiksfase-Beoogd 2022 0,3kg/j 10,2kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Gebruiksfase-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j
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Gebruiksfase(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk 0,3kg/j 10,2kg/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"Gebruiksfase"

(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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Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.5_20220328_855771c674

Databaseversie 2021.0.5_855771c674

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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