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Inleiding

Indien er sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern
effect, zoals toename van geluid, licht of depositie van stik-

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Ne-

stof. Mede gezien de afstand tot het projectgebied zijn ex-

derland vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb).

terne effecten als licht en geluid uitgesloten. Aangezien de

Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en ge-

voorgenomen ontwikkeling de realisatie en het gebruik van

biedsbescherming een uitwerking van de Europese Vogel-

een twee-onder-een-kapwoning woning en sloop van de hui-

richtlijn en Habitatrichtlijn en zorgt voor de bescherming van

dige woning betreft, op relatief korte afstand van een Natura

gebieden die in het kader van deze richtlijnen zijn aangewe-

2000–gebied, kan een significante toename aan stikstofde-

zen, de zogenaamde Natura 2000-gebieden. Het projectgebied, gelegen aan de Kerkstraat 60 te Riel, ligt niet binnen de
grenzen van een Natura 2000-gebied. Het meest nabijgele-

positie tijdens de aanleg- en gebruiksfase niet zondermeer
op voorhand worden uitgesloten.

gen Natura 2000-gebied, ‘Regte Heide & Riels Laag’, ligt op
ongeveer 600 m. afstand.

600 m
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Figuur 1: Ligging van het projectgebied ten opzichte van nabijgelegen Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS calculator)
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AERIUS-berekening
Om op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebieden vanwege stikstofdepositie uit te sluiten is daarom een
AERIUS-berekening uitgevoerd. Uit deze berekeningen blijkt
dat bij de aanlegfase en gebruiksfase geen rekenresultaten
hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. In de bijlagen zijn de door AERIUS gegenereerde rapportages voor de aanlegfase en gebruiksfase opgenomen. In het voorliggende document wordt
de invoer op sommige punten kort toegelicht.
Planvoornemen
Het planvoornemen betreft de ontwikkeling van een twee-onder-een-kapwoning aan Kerkstraat 60 te Riel (gemeente
Goirle). Momenteel is op deze locatie een vrijstaande woning
aanwezig. Initiatiefnemer is voornemens deze woning te slopen, het perceel te splitsen en een twee-onder-een-kapwoning te realiseren.
Aanlegfase

Tabel 1
Werktuig

Bouwjaar

Brandstof

Vermogen (kW)

Belasting (%)

Draaiuren

Totale emissie
(kg/j)

Hijskraan

v.a. 2015

Diesel

200

50

50

2,0

Graafmachine

v.a. 2015

Diesel

200

60

40

1,44

Dumper

va. 2015

Diesel

215

50

2

0,09

Laadschop

va. 2015

Diesel

200

50

4

0,19

Betonpomp

va. 2015

Diesel

250

60

10

0,6

Bij de realisatie van nieuwe woningen en de sloop van de

Betonmixer

va. 2015

Diesel

250

60

10

0,6

huidige woning wordt gebruik gemaakt van meerdere (mo-

Trilplaat

va. 2015

Diesel

10

40

12

0,16

biele) werktuigen en vinden verkeersbewegingen plaats. Dit
zorgt voor een emissie van stikstof. Deze emissie is berekend. Daarbij is ervan uitgegaan dat het totaal aan werkzaamheden in 1 jaar plaats gaan vinden (2021).
(Mobiele) werktuigen (bron 1)
Voor de inzet van (mobiele) werktuigen is uitgegaan van een
gemiddeld gebruik van mobiele werktuigen bij de bouw van
twee grondgebonden woningen en de sloop van een woning,
gebaseerd op informatie uit eerdere berekeningen en kengetallen. Zie voor meer informatie navolgende tabel en bijgevoegde AERIUS-rapportage.

dinsdag 30 juni 2020
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Verkeer bouw en aanleg (bron 2 en 3)

Gebruiksfase

Resultaat en conclusie

Ten behoeve van de bouw en aanleg vinden ook verkeersbe-

De nieuwe bebouwing wordt gasloos opgeleverd en zorgt

wegingen plaats, onder andere in de vorm van vrachtwagens

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat bij zowel de aan-

dan ook niet voor stikstofemissie. De verkeersbewegingen

en busjes. De totale verkeersgeneratie is weergegeven in de

legfase als de gebruiksfase geen rekenresultaten hoger zijn

die met de gebruiksfase samenhangen zorgen hier echter

navolgende tabel. De bewegingen zijn over de aanliggende

dan 0,00 mol/ha/j. Daarmee kunnen op voorhand negatieve

wel voor.

effecten op Natura 2000-gebieden vanwege stikstofdepositie

wegen gemodelleerd tot aan het punt waar deze zijn opge-

uitgesloten worden.

gaan in het heersende verkeersbeeld. Voor al het middel-

Het aantal verkeersbewegingen is bepaald met de CROW-

zware en zware verkeer is een lus ingevoerd ter plaatse van

publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren – Kencijfers par-

het bouwterrein met een stagnatiefactor van 100%, vanwege

keren en verkeersgeneratie. Voor een twee-onder-een-kap

het manoeuvreren en stationair draaien. Voor meer informa-

woning in een weinig stedelijk gebied, schil centrum is een

tie verwijzen we u naar de bijgevoegde AERIUS-rapportage.

maximale verkeersgeneratie van 8,1 motorvoertuigbewegingen per weekdagetmaal per woning opgenomen. Voor twee
woningen bedraagt de verkeersgeneratie daarmee 16,2 mo-

Tabel 2

torvoertuigbewegingen per weekdagetmaal.

Bouwverkeer

Verkeersbewegingen bouwverkeer

Totale verkeersgeneratie

licht verkeer

700

Middelzwaar verkeer

55

Zwaar vrachtverkeer

60

Deze bewegingen zijn over de aanliggende wegen gemodelleerd tot aan het punt waar ze op zijn gegaan in het heersende verkeersbeeld. Om rekening te houden met onzekerheid over de rijrichting is de volledige verkeersgeneratie in
zowel oostelijke als westelijke richting ingevoerd. Voor meer
informatie verwijzen we u naar de bijgevoegde AERIUS-rap-

Conclusie
Het rekenresultaat met de ingevoerde mobiele werktuigen en
het daarbij horende bouwverkeer is niet hoger dan 0,00
mol/ha/j.

dinsdag 30 juni 2020

portage.
Conclusie
Het rekenresultaat is niet hoger dan 0,00 mol/ha/j.
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Bijlage 1
AERIUS-berekening Aanlegfase

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Aanlegfase Kerkstraat 60 te Riel
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RgdKHDRsUCuK (30 juni 2020)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

BRO

Kerkstraat 60, - Riel

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Kerkstraat 60 te Riel

RgdKHDRsUCuK

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

30 juni 2020, 09:42

2021

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

5,18 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Sloop huidige woning, bouw 2 onder 1 kapwoning.

Aanlegfase Kerkstraat 60 te Riel

RgdKHDRsUCuK (30 juni 2020)
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Resultaten

Locatie
Aanlegfase
Kerkstraat 60 te
Riel

Emissie
Aanlegfase
Kerkstraat 60 te
Riel

Resultaten

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

-

5,08 kg/j

Werkverkeer bouwplaats
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Werkverkeer weg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Aanlegfase Kerkstraat 60 te Riel

RgdKHDRsUCuK (30 juni 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Aanlegfase
Kerkstraat 60 te
Riel

NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Hijskraan

4,0

4,0

0,0 NOx

2,00 kg/j

AFW

Graafmachine

4,0

4,0

0,0 NOx

1,44 kg/j

AFW

dumper

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Laadschop

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Betonpomp

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Betonmixer

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

AFW

Trilplaat

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Mobiele werktuigen
129349, 392604
5,08 kg/j

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

Werkverkeer bouwplaats
129339, 392615
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

50,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

40,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aanlegfase Kerkstraat 60 te Riel

Aantal voertuigen Stof

Emissie

RgdKHDRsUCuK (30 juni 2020)
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Werkverkeer weg
129400, 392601
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

55,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

60,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Licht verkeer

700,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aanlegfase Kerkstraat 60 te Riel

Aantal voertuigen Stof

Emissie

RgdKHDRsUCuK (30 juni 2020)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200610_3aefc4c15b
Database
versie 2019A_20200610_3aefc4c15b
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Aanlegfase Kerkstraat 60 te Riel

RgdKHDRsUCuK (30 juni 2020)
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Bijlage 2
AERIUS-berekening Gebruiksfase

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Gebruiksfase Kerkstraat 60 te Riel
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RkCE2sVdGTZX (30 juni 2020)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

BRO

Kerkstraat 60, - Riel

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Kerkstraat 60 te Riel

RkCE2sVdGTZX

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

30 juni 2020, 10:00

2022

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

< 1 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Gebruiksfase 2 onder 1 kapwoning (2 woningen totaal)

Gebruiksfase Kerkstraat 60 te Riel

RkCE2sVdGTZX (30 juni 2020)
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Resultaten

Locatie
Gebruiksfase
Kerkstraat 60 te
Riel

Emissie
Gebruiksfase
Kerkstraat 60 te
Riel

Resultaten

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

Wegverkeer oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Wegverkeer west
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Gebruiksfase Kerkstraat 60 te Riel

RkCE2sVdGTZX (30 juni 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Gebruiksfase
Kerkstraat 60 te
Riel

NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen Stof

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Gebruiksfase Kerkstraat 60 te Riel

Emissie

16,2 / etmaal NOx
NH3

Naam

Soort

Wegverkeer oost
129397, 392601
< 1 kg/j
< 1 kg/j

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Wegverkeer west
129348, 392564
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

16,2 / etmaal NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RkCE2sVdGTZX (30 juni 2020)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200610_3aefc4c15b
Database
versie 2019A_20200610_3aefc4c15b
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Gebruiksfase Kerkstraat 60 te Riel

RkCE2sVdGTZX (30 juni 2020)
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