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1. Inleiding
Voor de vergunningsaanvraag van een te realiseren clubgebouw aan de Emauslaan 2 te
Haarlem, is er met behulp van modelberekeningen onderzoek gedaan naar de bijdrage van
stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura-2000 gebieden als gevolg van de emissies van
stikstofoxiden (NOx) die ontstaan in de beoogde situatie. Tevens is er rekening gehouden met
de aantrekkende verkeersbewegingen.
De resultaten en uitgangspunten worden in dit rapport gepresenteerd.

2. Resultaten
Uit de AERIUS berekening(en) volgt dat er geen Natura 2000 gebieden zijn met
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar.
Hierdoor is er geen aanvullende verplichting voor een Wet Natuurbescherming vergunning.

3. Situatie
De ontwikkeling bestaat uit de nieuwbouw van een nieuw clubgebouw.
De beoogde situatie is in afbeelding 2 weergeven.
Op circa 1,8 km van de locatie bevindt zich Natura2000-gebied Kennemerland-Zuid. Dit is op
de onderstaande afbeelding 1 inzichtelijk gemaakt:

Afbeelding 1: Ligging plangebied
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Afbeelding 2: Bestaande situatie plangebied

Afbeelding 3: Beoogde situatie plangebied
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4. Uitgangspunten
4.1 Algemeen
De stikstofdepositieberekeningen zijn uitgevoerd met de nieuwste AERIUS-versie 2021.1. Hierin
zijn de stikstofemissies voor de beoogde situatie opgenomen. De berekeningen zijn
uitgevoerd voor de gebruiksfase. De emissiebronnen worden onderbouwd in het onderdeel
Toelichting resultaten.
4.2 Gebruiksfase
De stikstofemissie tijdens de gebruikersfase ontstaat door gebouw gebonden stikstofemissies
en de verkeer aantrekkende werking van gemotoriseerd bestemmingsverkeer. De gebruikte
stikstofemissies in de gebruiksfase zijn gebaseerd op opgaves van de opdrachtgever en
referenties.
4.2.1 Gebouw gebonden
Voor woningen die voor 1 juli 2018 zijn gebouwd word er op basis van installatiegegevens de
stikstofemissie berekend.
In het koninklijk besluit van 26 april 2018, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding
van de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet, is bepaald dat alle
woningen na 1 juli 2018 niet mogen worden aangesloten op het gasnet. Hierdoor bevatten
de nieuw te realiseren woningen geen stikstofemissie.
4.2.2 Verkeer aantrekkende werking
Zie 4.2.2
Op basis van CROW cijfers zijn de aantallen bepaald t.b.v. de verkeer aantrekkende werking.
Haarlem wordt omschreven als ‘zeer sterk stedelijk’ volgens het CBS. Zie onderstaand:

Er is rekening gehouden met de omschrijving ‘bar’. Zie onderstaande tabel:
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Er wordt voor 3200 m² aan ruimte bijgebouwd. Dit houdt in dat er 32*4=124
verkeersbewegingen gaan plaatsvinden. Deze zijn ingevoerd in de Aerius calculator.
Tevens vinden er maandelijks 4 voertuigbewegingen (zwaar vrachtverkeer) plaats voor
bevoorrading van de kantine.
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5. Toelichting resultaten
5.1 Gebruiksfase
In de gebruiksfase zal voornamelijk gesaldeerd worden ten opzichte van de bestaande
situatie. Er vindt namelijk geen extra verbruik toe op gebied van de verkeer aantrekkende
werking. Wel zal het nieuwe pand verwarmd worden met gas. Hierdoor
5.1.1 Verkeer aantrekkende werking

Berekening emissie NOx gebruiksfasefase
Verkeer aantrekkende
werking nieuwe situatie
categorie
specifieke wegsector
licht verkeer
zwaar vrachtverkeer

binnen de bebouwde kom
binnen de bebouwde kom

aantal verkeersbewegingen emissie
per dag/maand
NOx
248/dag
17,7 kg/jaar
4/maand
0,3 kg/jaar
Totaal

18,0 kg/jaar

5.1.2 Gebouw gebonden
Ten behoeve van de verwarming van het nieuw te bouwen pand, wordt een cv-ketel
toegepast. In de onderstaande formule staat de hierbij behorende stikstofdepositie
berekend.

Bedrijfsvoering
installatie
vermogen gemiddeld gasverbruik totaal
bedrijfsuren NOx
Emissie
verbruik
bij vollast
gasverbruik
emissiefactor NOx
per jaar
per jaar
kW
Cv-ketel

%
120

m³/uur
50%

m³
10,2

uren/jaar
mg/kWh
24480
2400

kg/jaar
50
14,4

Totaal
5.2 Overzicht
In de bijlage vind u de verkregen resultaten van de berekening. Tevens zijn de verbruiken van
de machines die invloed hebben op de stikstofdepositie toegevoegd.
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6. Bijlages
•

AERIUS calculatie
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Projectberekening
Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
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, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron
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

Contactgegevens
Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Berekening

van Middendorp
Emausweg 2,
2021PH Haarlem
Nieuwbouw Clubgebouw aan de Emausweg 2
De stikstofdepositieberekening betreft de gebruiksfase van het nieuwe
clubgebouw van voetbalvereniging HFC.

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RsdQbSD37itG
18 juli 2022, 10:36
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Rekenjaar
2020

Emissie NH₃
1,1 kg/j

Emissie NOₓ
28,8 kg/j

Resultaten

Hoogste depositie
-

Hexagon

Gebied

Beoogde situatie - Beoogd
Beoogde situatie - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename van depositie
Grootste afname van depositie

RsdQbSD37itG (18 juli 2022)
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Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2020
Emissiebronnen
3 Anders... | Anders... | Verwarming gebouw
 Verkeersnetwerk

RsdQbSD37itG (18 juli 2022)

Emissie NH₃

Emissie NOₓ

1,1 kg/j

14,4 kg/j
14,4 kg/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
gebieden.

500 m
Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
Niet bepaald

Grootste afname van depositie
Grootste toename van depositie
Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
RsdQbSD37itG (18 juli 2022)
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde situatie"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie
Totaal

RsdQbSD37itG (18 juli 2022)

Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste
Met afname (ha Grootste
gekarteerd) depositie (mol (ha gekarteerd) toename (mol gekarteerd) afname (mol
N/ha/jr)
N/ha/jr)
N/ha/jr)

-

-

-

-

-

-

5/6

Projectberekening

Beoogde situatie, Rekenjaar 2020

3 Anders... | Anders...
Naam
Verwarming
Uittreedhoogte
gebouw
Warmteinhoud
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

0,0 m
0,000 MW

NOₓ

14,4 kg/j

Disclaimer
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.
Rekenbasis
Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS versie
2021.1.1_20220705_74979f573b
Database versie
2021.1.1_74979f573b
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/
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