
 

 

 

 

Stikstofonderzoek Bestemmingsplan 

Wieringerwerf Campus De Terp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Stikstofonderzoek Bestemmingsplan 

Wieringerwerf Campus De Terp  

 

 

 

Inhoud 

Rapport met bijlagen 

 

 

5 juli 2021 

Projectnummer: 803.00.21.00.00.00 

 

 

 

 

 



 

 
Berekening stikstofdepositie Bestemmingsplan Campus De Terp - 5 juli 2021 
 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 3 

2 Wettelijk kader 5 

3 Ligging projectgebied 6 

4 Invoergegevens Aerius 7 

4.1 Fasering 7 

4.2 Invoer verkeersgegevens 7 

4.2.1 Toepassing OPS-Pro 7 

4.2.2 Verkeersgeneratie 8 

4.3 Verwarming 8 

4.4 Totale emissie vanaf 2024 9 

5 Modellen 10 

6 Rekenresultaat en toetsing 11 

6.1 Rekenresultaten 11 

6.2 Toetsing 11 

 

 

B i j l a g e n  

 

 



 

  
Berekening stikstofdepositie Bestemmingsplan Campus De Terp - 5 juli 2021 
 

3 

1 Inleiding 

In het kader van het Bestemmingplan Wieringerwerf Campus De Terp in de gemeente Hollands 

Kroon is de depositie van stikstof ten gevolge van het gebruik van de Campus berekend. De locatie is 

gelegen in een niet-stedelijk woonmilieu. Het project maakt de bouw van een basisschool met voor-

zieningen, sportvoorzieningen, een paviljoen en de eigen energiewinning  met behulp van zonne-

energie mogelijk. De locatie en omvang van het project zijn op de onderstaande afbeelding 

weergegeven.  

 

De depositie van stikstof in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden ten gevolge van de emissie van 

NOx en NH3 van deze ontwikkeling en het verkeer van en naar de locatie is berekend met het pro-

grammapakket AERIUS (15 oktober 2020). Dit rapport vormt een toelichting op de berekening van de 

gebruiksfase. De realisatiefase is in dit onderzoek niet betrokken omdat op grond van de Wet stik-

stofreductie en natuurherstel niet langer een vergunning noodzakelijk is voor de tijdelijke stikstofde-

positie in de bouwfase die het gevolg is van de realisatie van het bestemmingsplan.  

 

 

Figuur 1. Locatie en omvang projectgebied 

 

Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming bij 

vergunningaanvragen of bestemmingsplanprocedures. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de ligging 

van het projectgebied ten opzichte van de meest nabijgelegen Nature 2000-gebieden aan bod. 
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Hoofdstuk 4 is gewijd aan de invoergegevens van het programmapakket AERIUS en hoofdstuk 5 geeft 

het model weer. In het laatste hoofdstuk worden de rekenresultaten en conclusies besproken. 
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2 Wettelijk kader 

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, bossen en specifieke 

dier- en plantsoorten. De bescherming van de Natura 2000-gebieden is verankerd in het onderdeel 

gebiedsbescherming. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergun-

ningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is sprake 

als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 

2000-gebied. 

 

In Nederland zijn 161 Natura 2000-gebieden gelegen. In 130 van deze gebieden komen stikstofgevoe-

lige habitats of leefgebieden van soorten voor. Dit betekent dat een verdere toename van stikstofde-

positie tot een negatief effect kan leiden. Derhalve dient bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 

onderzocht te worden of er stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden plaatsvindt. 

Dit geldt voor een activiteit waar een omgevingsvergunning voor noodzakelijk is, maar ook voor een 

bestemmingsplan. Voor een bestemmingsplan is het namelijk noodzakelijk om de uitvoerbaarheid 

van het plan op voorhand aan te tonen. Een te hoge stikstofdepositie kan tot een negatief effect lei-

den, waardoor de het bestemmingsplan onder dezelfde omstandigheden niet kan worden vastge-

steld. 

 

Saldering 

Om een ruimtelijke ontwikkeling of bestemmingsplan waarbij sprake is van meer stikstofdepositie op 

een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied mogelijk te maken, kan gebruik worden gemaakt van intern- 

of extern salderen. Door middel van salderen zorgt de initiatiefnemer er voor dat de netto stikstofe-

missie niet toe neemt. Dit kan door middel van het staken van stikstof emitterende activiteiten op de 

locatie zelf (intern salderen) of het staken van stikstof emitterende activiteiten op een locatie buiten 

het plangebied van de ruimtelijke ontwikkeling of het bestemmingsplan (extern salderen). 

 

Om intern te kunnen salderen moet er sprake zijn van één project of één locatie. Intern salderen kan 

gaan om het treffen van maatregelen aan een bestaand project of kan worden toegepast op nieuwe 

projecten op de locatie van een bestaand project. Bij extern salderen gaat het om verschillende pro-

jecten of plannen. Extern salderen wordt aangemerkt als een mitigerende of beschermende maatre-

gel in de zin van artikel 6, lid 3 Habitatrichtlijn en moet dus plaatsvinden in het kader van een 

passende beoordeling. 

 

Stikstofregistratiesysteem 

Naast saldering bestaat er de mogelijkheid om voor woningbouwprojecten waarbij er sprake is van 

meer stikstofdepositie op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied mogelijk te maken via het stikstof-

registratiesysteem. In dit stikstofregistratiesysteem wordt alle stikstofruimte van stikstof reducerende 

maatregelen, waaronder de verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur, 

opgeslagen. De door deze maatregelen beschikbaar gekomen ruimte kan voor maximaal 70 % wor-

den besteed aan economische ontwikkelingen. 
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3 Ligging projectgebied 

Zoals in de inleiding is aangegeven is het projectgebied Wieringerwerf Campus De Terp gelegen in 

Wieringerwerf in de gemeente Hollands Kroon. Op de onderstaande afbeelding is de ligging van het 

projectgebied ten opzichte van de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden weergegeven.  

 

 

Figuur 2. Ligging projectgebied ten opzichte van de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden 

 

De meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden zijn: 

 -  IJsselmeer, gelegen op een afstand van circa 6 km; 

 - Waddenzee, gelegen op een afstand van circa 9 km. 

Hierbij wordt opgemerkt dat dit deel van het IJsselmeer niet verzuringsgevoelig is. 
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4 Invoergegevens Aerius 

4.1 Fasering 

In de berekeningen is er wat betreft de fasering van uit gegaan dat in 2024 het project in gebruik 

wordt genomen en dat het gebruik vervolgens jaarlijks steeds hetzelfde zal zijn. 

4.2 Invoer verkeersgegevens 

4.2.1 Toepassing OPS-Pro 

In AERIUS zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en 

NH3 worden bepaald. Los van het specifieke gebruik in verband met de te realiseren functies spelen 

met name de verkeersbewegingen op, van en naar de locatie, een belangrijk rol. Deze zijn in de bere-

keningen meegenomen conform de “Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2020”. Op 

grond daarvan dient de verkeersgeneratie beschouwd te worden totdat het verkeer is opgenomen in 

het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval wanneer het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn 

snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat 

zich op de betrokken weg bevindt. De berekening heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden.  

 

Standaard wordt verkeer berekend met het srm2-onderdeel uit het Aeriuspakket. Srm2 rekent echter 

tot maximaal 5 km afstand gerekend vanuit het projectgebied. De stikstofgevoelige Natura 2000 ge-

bieden liggen echter op meer dan 5 km afstand van het projectgebied. Dit houdt in dat het onderdeel 

verkeer bij een standaard Aeriusberekening niet wordt meegenomen. Daarom is bij de berekening 

van het verkeer gebruik gemaakt van het OPS-Pro-onderdeel uit het Aeriuspakket.  

 

Voor de omzetting naar een Aerius-model waarin enkel op basis van OPS-Pro wordt gerekend, is 

gebruik gemaakt van de categorie ‘anders’ binnen de rekenmethode Aerius-Calculator. Onder deze 

categorie kunnen de verkeersemissies van NOx en NH3 handmatig worden berekend uit de verkeers-

intensiteiten, de rijafstanden en de emissiefactoren op basis van de volgende formule: 

 

emissie (kg/j) = (etmaalintensiteit * 365) * rijafstand * emissiefactor / 1.000 

- etmaalintensiteit * 365 = aantal mvt/jaar 

- rijafstand in km 

- emissiefactor in gram/mvt-km 

 

Als temporele variatie wordt ‘licht verkeer’ gehanteerd. Voor dit wegtype gelden als voorbeeld voor 

achtereenvolgend NOx en NH3 de volgende emissiefactoren1. 

 

  

                                                               

1 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (13 maart 2020). Emissiefactoren voor snelwegen en niet-snelwegen.  
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Tabel 4.1 Emissiefactoren voor NOx (stadsverkeer) voor het relevante rekenjaar (in g/mvt-km)  

Omschrijving 2024 

licht verkeer 0.2770 

 

Tabel 4.2 Emissiefactoren voor NH3 (stadsverkeer) voor het relevante rekenjaar (in g/mvt-km)  

Omschrijving 2024 

licht verkeer 0.0193 

 

4.2.2 Verkeersgeneratie 

Wat betreft de verkeersgeneratie in de gebruiksfase is gebruik gemaakt van CROW-publicatie 381 – 

Toekomstbestendig parkeren, december 2018. Deze publicatie geeft naast kencijfers voor parkeren 

ook kencijfers voor de verkeersgeneratie van verschillende vormen van onderwijs, sport en restau-

rants/cafés.  

 
tabel 4.3.2 Verkeersgeneratie functies 

Functie grootte norm ritten/etmaal 

kinderdagverblijf berekening zie bijlage 1 57 

basisschool onderbouw/bovenbouw berekening zie bijlage 2 342 

sporthal 4.000 m2 bvo 10,9 ritten/100 m2 bvo 436 

zwembad 800 m2 bassin 34.2 ritten/100 m2 bassin 274 

paviljoen 300 m2 bvo 5 x parkeernorm van 16/100 m2 bvo 240 

totaal     1.394 

 

De totale emissie van het verkeer bedraagt ongeveer 88 kg NOx/jaar en 6 kg NH3/jaar 

4.3 Verwarming 

Vooralsnog is niet bekend of voor de verwarming van de gebouwen gebruik wordt gemaakt van gas. 

In het plan wordt weliswaar rekening gehouden met de eigen energiewinning door middel van de 

winning van zonne-energie, maar in het plan is het gebruik van aardgas niet uitgesloten. Als worst-

case wordt in deze rapportage van het gebruik van gas uitgegaan.  

 

Om van de school, sportvoorzieningen en paviljoen de NOX-emissie te bepalen, is gebruik gemaakt 

van het ECN-rapport uit 20162. Hierin worden energiekentallen gegeven voor 24 verschillende ge-

bouwtypen binnen de dienstensector in Nederland waaronder onderwijsinrichtingen, sportvoorzie-

ningen en café/restaurant. De kentallen zijn bepaald via statistische analyses van daadwerkelijke 

verbruiksgegevens uit 2013 en betreffen het gas- en elektriciteitsverbruik per vierkante meter ge-

bruiksoppervlakte. Dit is per gebouwtype uiteindelijk omgerekend naar een totale hoeveelheid 

kWh/m2. Een kWh heeft een warmte-inhoud van 3.600 seconden * 1000 Joule = 3,6 MJ. Een warmte-

inhoud van 1 GJ realiseert een emissie van 14 g NOX. In onderstaande tabel is de toekomstige emissie 

bepaald. 

 

  

                                                               
2 Ontwikkeling energiekentallen utiliteitsgebouwen, een analyse van 24 gebouwtypen in de dienstensector en 12 industriële sectoren, 

   Januari 2016, ECN-E--15-068, J.M. Sipma en M.D.A. Rietkerk 
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tabel 4.3.1 Emissie NOx schoolvoorzieningen, sportvoorzieningen en paviljoen.  

 basisschool sporthal zwembad paviljoen 

Oppervlakte (BVO)  7.874 m2 4.000 m2 1.400 m2 300 m2 

Kental energieverbruik/jr 172 kWh/m2 = 619 MJ/m2 216 kWh/m2 = 778 MJ/m2 635 kWh/m2 = 2286 MJ/m2 549 kWh/m2 = 1976 MJ/m2 

Emissiekental NOX 14 g/GJ 14 g/GJ 14 g/GJ 14 g/GJ 

Totale emissie NOX 68.3 kg/jaar 43.5 kg/jaar 44.8 kg/jaar 8.3 kg/jaar 

 

4.4 Totale emissie vanaf 2024 

Op grond van het voorgaande kan worden bepaald dat de totale emissie in 2024 (en ook in de jaren 

daarna) bedraagt ongeveer 252 kg NOx/jaar en 6 kg NH3/jaar. 
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5 Modellen 

De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het AERIUS-pakket (15 oktober 

2020). In de berekening is uitgegaan van het rekenjaar 2024. Indien het project later zal worden uit-

gevoerd, kan deze berekening als worst-case worden beschouwd. In latere rekenjaren zal de emissie-

factor van onder andere verkeersbewegingen namelijk afnemen. Navolgend is van het model een 

afbeelding opgenomen (zie ook bijlage 3). 

 

 

Figuur 5.1. Aeriusmodel 2024 en later - gebruiksfase 
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6 Rekenresultaat en toetsing 

6.1 Rekenresultaten 

De berekening met AERIUS genereert een rekenresultaat en een pdf-bestand (separaat als bijlage 

opgenomen) waarin is geconstateerd dat er geen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn met 

een overschrijding van een projectbijdrage van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar.  

De resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in figuur 5 en 6.  

 

 
Figuur 3.1. Rekenresultaat - Aeriusmodel 2024 en later: gebruik 

6.2 Toetsing 

Er treedt door de stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase geen negatief effect op in het kader van de 

Wet natuurbescherming (Wnb) beschermde Natura 2000-gebieden.  

Een vergunning van de Wnb is in het kader van de stikstofdepositie is niet nodig.  

 

 

 



 

 

Bijlagen 

  



 

 

Bijlage 1 – Verkeersgeneratie Kinderdagverblijf 

 

 

 

 

  

 kindcentrum De Terp

Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

KINDERDAGVERBLIJF

Functieprofiel

aantal groepen: 2

Profiel - op basis defaultwaarden

kindplaatsen per groep 14.0

medewerkers per groep 2.6

% kinderen dat de hele dag blijft 75 %

% ouders/verzorgers per auto 50 %

% medewerkers per auto 50 %

aantal kinderen per ouder/verzorger (per auto) 1.33

aantal kinderen per  per ouder/verzorger (overige vervoerwijze) 1.33

turnover parkeerruimte  per ouder/verzorgers 3

turnover parkeerplaatsen personeel 1

Resultaat - Verkeersgeneratie

autoritten per openingsdag (aankomst + vertrek) 52 5 57

    - voor begin kinderdagverblijfdag 0 3 3

    - begin kinderdagverblijfdag 21 0 21

    - begin middagpauze 5 0 5

    - eind middagpauze 5 0 5

    - eind kinderdagverblijfdag 21 0 21

    - na eind kinderdagverblijfdag 0 3 3

Resultaat - Parkeren

benodigde parkeerplaatsen 3 3

benodigde parkeerruimte K&R 4 4

medewerkersouders/verzorgers totaal

ouders/verzorgers medewerkers totaal



 

 

Bijlage 2 – Verkeersgeneratie Basisschool 

 

 

  

kindcentrum De Terp

Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

BASISSCHOOL

Functieprofiel

onderbouw bovenbouw

aantal klassen 9 8

Profiel - op basis defaultwaarden

leerlingen per klas 22.2 22.3

overblijf percentage 100 100 %

leerlingen begeleid naar school 80 30 %

aantal leerlingen per ouder/verzorger (per auto) 1.33 1.18

aantal leerlingen per ouder/verzorger (overige vervoers wijzen) 1.20 1.20

turnover parkeerruimte ouders/verzorgers 2.0 4.0

% ouders/verzorgers per auto 45 %

% personeel per auto 80 %

docenten per klas 1.0

overig personeel per klas 0.3

turnover parkeerplaatsen personeel 1.0

Resultaat - Verkeersgeneratie

autoritten per openingsdag 228 80 26 8 342

voor begin schooldag 0 0 13 2 15

begin schooldag 114 40 0 2 156

begin middagpauze 0 0 0 0 0

eind middagpauze 0 0 0 0 0

eind schooldag 114 40 0 2 156

na eind schooldag 0 0 13 2 15

Resultaat - Parkeren

onderbouw bovenbouw docenten overig pers.

benodigde parkeerplaatsen 14 4 18

benodigde parkeerruimte K&R 29 5 34

onderbouw bovenbouw

totaal

totaal

onderbouw bovenbouw docenten overig pers.



 

 

Bijlage 3 – Invoergegevens 2024 – gebruiksfase 
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