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In het kader van de wijziging van het bestemmingsplan ‘Loswal 6 te Dussen’ om de 

bedrijfsverplaatsing van Loonbedrijf Oomen mogelijk te maken is een onderzoek uitgevoerd naar 

de eventuele gevolgen van de stikstofemissie. Door in werking treden van de Wet stikstofreductie 

en natuurverbetering (1-7-2021) geldt er vooralsnog geen vergunningsplicht voor de bouwfase 

(realisatiefase) van het voornemen. Dit onderzoek richt zich derhalve enkel op de gebruiksfase (na 

realisatie) van het voornemen. 

 

Bronnen stikstofemissie 

Bij het voornemen is hoofdzakelijk sprake van stikstofemissie als gevolg van verkeersbewegingen 

van en naar de bedrijfslocatie en beperkt als gevolg van interne bewegingen met mobiele 

werktuigen. Bij de bouw van mogelijk te verwarmen bedrijfsgebouwen zal worden voorzien in een 

warmtepomp of vergelijkbare duurzame warmtevoorziening, waarbij geen stikstof vrijkomt. Verder 

is er geen sprake van het houden van dieren of van andere stikstofbronnen. 

 

Verkeer 

In het kader van de wijziging van het bestemmingsplan is een inventarisatie gemaakt van het aantal 

verkeersbewegingen van en naar de nieuw te ontwikkelen locatie aan de Loswal 6 te Dussen. Deze 

inventarisatie is als bijlage 1 aan deze notitie toegevoegd. De verkeersbewegingen bestaan uit 

lichte verkeersbewegingen met auto’s en bestelbusjes en zware verkeersbewegingen met 

vrachtwagens en tractoren. Al het vrachtverkeer is ‘worst case’ beoordeeld als zwaar verkeer. In 

onderstaande tabel zijn de verschillende bewegingen samengevat. 
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Tabel: Verkeersbewegingen van en naar Loswal 6 

Verkeersbeweging Aantal /week Aantal /jaar soort 

Verkeer richting N283, auto’s 308 16.054 Licht verkeer 

Verkeer richting N283, vrachtwagens 50 2.610 Zwaar verkeer 

Tractoren richting noordoosten 28 1.480 Zwaar verkeer 

Tractoren richting noordwesten 50 2.610 Zwaar verkeer 

Tractoren richting zuiden 28 1.480 Zwaar verkeer 

 

 

De hierboven vermelde verkeersbewegingen zijn ingevoerd in het AERIUS rekenmodel. De 

verschillende verkeersbewegingen zijn opgenomen tot het moment dat deze opgaan in het overige 

verkeer. Bij de lichte verkeersbewegingen en vrachtwagens is dat bij het oprijden van de N283. Bij 

de tractorbewegingen naar het noorden is dat bij het passeren van de N283 en bij de 

tractorbewegingen naar het zuiden gebeurd dat bij het oversteken van de kruising met Keizersveer. 

 

Hieronder zijn printjes weergegeven van de invoergegevens per verkeersstroom. 
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Interne mobiele bronnen 

Als gevolg van interne bewegingen met mobiele werktuigen is beperkt sprake van stikstofemissie. 

De interne mobiele bronnen bestaan uit een elektrische heftruck (geen emissie) en een verreiker 

(diesel). De werkzaamheden met de verreiker binnen de inrichting bestaan uit het overladen van 

graan tijdens de graanoogst gedurende 2 weken per jaar (ca. 10 uur totaal) en incidenteel laad- en 

losactiviteiten gedurende maximaal 2 uur/week. Dit resulteert in de volgende invoergegevens. 
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Conclusie 

Met de hierboven getoonde invoergegevens is een berekening gemaakt met AERIUS-calculator. De 

uitdraai van de resultaten  is als bijlage 2 aan deze notitie toegevoegd. Het resultaat is dat er geen 

stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden zijn met een toename van de stikstofdepositie van meer 

dan 0,00 mol/ha/j. 

 

 

 

Aldus opgemaakt te Vught, 

 

Pouderoyen Tonnaer 

 

 

 

 

ing.  J.J.T. van Selst 

 

 

Bijlagen: 1. Overzicht verkeersbewegingen; 

  2. Resultaten AERIUS-calculator. 



weken 

per 

jaar

dagen/ 

bewegingen 

per jaar

totale 

beweging

Personeel vast personeel 18 48 240 8640

los personeel 7 35 175 2450

weken 

per 

jaar

dagen/ 

bewegingen 

per jaar

totale 

beweging

Toeleveranciers graanoverslag tractoren 7 556

vrachtauto 7 200

gewasbeschermings 

middelen adagro 20 160

agrifirm 20 80

alliance 20 40

meststoffen vloeibaar 15 30

vast 10 20

lege fusten (ipc)

vrachtauto of 

bestelbus 4 8

zaaizaden 20 40

brandstof diesel 52 156

oliën 20 40

afgewerkte olie 5 10

bedrijfsafval

container 

almkerk 52 104

container 

raamsdonk 52 52

oud papier 6 12

oud ijzer 3 6

Transport bewegingen

jvselst
Schrijfmachine
Bijlage 1.



bieten storten tractor 

15ha 2 180

4ha 1 48

vrachtauto 1 114           

uien lossen tractor 2 18

vrachtauto 1 8

zand leveren vrachtauto 25 50

waterleiding 

zand brengen 30 60

stenen leveren vrachtauto 10 20

aanhanger 10 20

mechanisatiebedrijven monteur 52 2,5 260

verkoper 52 2 208

dieplader 30

post nl post 52 5 520

albert heijn eten drinken 50 1 100

kramp onderdelen 52 4 416

zaken relaties divers 1000

bakker taart 26 52

teelt bijeenkomsten

25 personen per 

keer +/- 5 250



weken 

per 

jaar

dagen/ 

bewegingen 

per jaar

totale 

beweging

Loonwerk agrarisch bieten zaaien 20 40

oogsten 52 104

bieten laden 19 228

cichorei zaaien 30 60

oogsten 66 132

aardappels poten 25 50

oogsten 18 216

uien zaaien 20 40

rooien 9 90

laden 30 60

graan zaaien 40 80

oogsten 4 80

conzerven zaaien 12 240

oogsten 4 

ploegen 10 240

gras ruggen 15 30

hakselen 7 70

mais zaaien 10 20

hakselen 5 21 42

groenbemester zaaien 20 40

klepelen 10 20

schoffelen/kappen spuiten 12 120

kunstmest strooien 15 150

spuiten 2 veldspuiten 24 768

klepel maaien 20 40

stalmest strooien mest strooier 60 120

kraan 60 120

ploegen 65 130

personeel uitleg geven 90 180

wegen reinigen tractor/tank 65 130



weken 

per 

jaar

dagen/ 

bewegingen 

per jaar

totale 

beweging

GWW minigraver Mini / Midi 48 768

mobiele kraan gemeente 52 104

overig 48 1536

tractor met grondkar 2 grondkarren 52 416

rijplaten brengen 20 40

bezichtiging/controleren auto 52 208

weken 

per 

jaar

dagen/ 

bewegingen 

per jaar

totale 

beweging

almkerk - hank 500

almkerk - raamsdonk ardjan 50 1000

machines 50 700

personeel 50 200

eten rond brengen 30 270

weken 

per 

jaar

dagen/ 

bewegingen 

per jaar

totale 

beweging

Raamsdonk bieten laden vrachtauto 3 180

tractor (30ha) 3 360

cichorei laden vrachtauto 1 30

aardappels laden vrachtauto 5 90

post nl auto 52 5 520

pootgoed lossen vrachtauto 7 14

26534

88,447

Transport tussen 

locaties

totale bewegingen per jaar

per dag (300 dagen)



Ditdocumentgeefteenoverzichtvandeinvoeren

rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of
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Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel
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ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

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
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Bijlage 2



Contactgegevens
Rechtspersoon LandbouwbedrijfOomenBV

Inrichtingslocatie Loswal6,

4271BADussen

Activiteit
Omschrijving NieuwbouwLoswal6teDussen

Toelichting Hetbetreftdebeoogdesituatievoorhetnieuweloonwerkbedrijf

(bedrijfsverplaatsing)aandeLoswal6teDussen

Berekening
AERIUSkenmerk Rfyy5xN1qsf8

Datumberekening 25juli2022,15:31

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH₃ EmissieNOₓ

Beoogdesituatie-Beoogd 2023 1,0kg/j 45,0kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Beoogdesituatie-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) -

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) -

Grootstetoenamevandepositie -

Grootsteafnamevandepositie -

Projectberekening
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Beoogdesituatie(Beoogd),rekenjaar2023

Emissiebronnen EmissieNH₃ EmissieNOₓ

5 Mobielewerktuigen|Landbouw|Internemobielebronnen 0,0kg/j 7,8kg/j

 Verkeersnetwerk 1,0kg/j 37,2kg/j

Projectberekening
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,Habitatrichtlijn

Nietbepaald

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

1000m

Projectberekening
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Beoogdesituatie"

(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie(mol

N/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename(mol

N/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname(mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening
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Beoogdesituatie,Rekenjaar2023

5 Mobielewerktuigen|Landbouw

Naam Internemobiele
bronnen

NOₓ 7,8kg/j
NH₃ 0,0kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

verreiker
Stage-IIIA,2006-2010,75-560kW,diesel,SCR:
nee

500l/j 60u/j NOₓ
7,8
kg/j

NH₃
0,0
kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.1.1_20220705_74979f573b

Databaseversie 2021.1.1_74979f573b

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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