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In verband met de schaarste aan depositieruimte kan het bevoegd gezag beleid vast stellen 
waarin de aan een project toe te delen ontwikkelingsruimte wordt beperkt. Met dit beleid moet 
rekening worden gehouden bij het aanvragen van een vergunning ingevolge de Wnb. 

Bij een wijziging van een bestaand project kan ontwikkelingsruimte worden toebedeeld voor de 
toename aan stikstofdepositie ten opzichte van een eerder voor dat project verleende 
vergunning op grond van de Wet natuurbescherming of een melding onder het PAS. Bij het 
ontbreken daarvan mag de toename worden bepaald ten opzichte van de zogenaamde 
referentiesituatie.  
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4 Resultaten en conclusie 

De berekeningen zijn uitgevoerd met AERIUS Calculator versie 2016L. Voor de berekeningen 
geldt dat ze zijn uitgevoerd waarbij alle activiteiten uit de realisatiefase en de gebruiksfase in één 
berekening zijn meegenomen (beoogde situatie). Dit is gedaan omdat, gezien de duur van de 
activiteiten, deze allemaal in één jaar kunnen plaatsvinden. 

Bepaling meldings- of vergunningplicht 
De berekening van de beoogde situatie laat zien dat de hoogste stikstofdepositie onder de 
drempelwaarde (0,05 mol N/ha/jaar) blijft op de voor het in de PAS opgenomen stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebieden. Bij het berekende resultaat staat een streepje: “-“. 

Aangezien de depositie ten gevolge van de beoogde situatie lager is dan de drempelwaarde is de 
inrichting Mijnbouwlocatie Spijkenisse-Oost voor de voorgenomen ontwikkelingen niet 
meldingsplichtig en niet vergunningsplichtig op grond van de stikstofdepositie in het kader van de 
Wnb. 

Voor het niet PAS gebied Oude Maas geldt dat, volgens bijlage 3 bij het PAS, er geen 
instandhoudingsdoelstellingen voor stikstofgevoelige habitattypen of soorten met 
stikstofgevoelig leefgebied. 

Voor alle resultaten wordt verwezen naar bijlage 1 (beoogde situatie). 

Conclusie 
Uit de berekeningen volgt dat er geen sprake is van een meldings- of vergunningsplicht in het 
kader van de Wet natuurbescherming. De huidige berekening kan als bewijs meegestuurd 
worden met de Wabo en bij eventuele verdere uitbreiding worden gebruikt als referentiesituatie. 

Doordat er geen sprake is van een meldings- of vergunningsplicht hoeft niet getoetst te worden 
aan een eventueel beleid van het bevoegd gezag (zie ook hoofdstuk 2)  
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Bijlage 1 Berekening beoogde situatie 

Kenmerk: RmR3FiQtbT8b 





Contact Rechtspersoon nr cht ngs ocat e

Nederlandse Aardolie
Maatschappij BV

Diversen, Diversen Spijkenisse

Activiteit Omschr v ng AER US kenmerk

Mijnbouwlocatie Spijkenisse
Oost

RmR3FiQtbT8b

Datum bereken ng Reken aar Reken nste ngen

27 oktober 2017, 08:33 2017 Berekend voor Wnb.

Totale emissie S tuat e 1

NOx 5.976,27 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgeb ed B drage

Toelichting Bor ng SPKO-4 naar aardgas

RmR3F Qtb 8b (27 oktober 2017)Bepa ng pro ecteffect Beoogde s tuat e

Bepaling projecteffect

pag na 2/9







Emissie
(per bron)

Beoogde situatie

Naam Verkeer gebruiksfase: boren
Locat e (X Y) 84330, 428665
NOx 1,53 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertu g Aanta  voertu gen (/dag) Stof Em ss e

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 NOx
NH3

1,53 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer gebruiksfase: boren
Locat e (X Y) 84366, 428758
NOx 2,19 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertu g Aanta  voertu gen (/dag) Stof Em ss e

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 NOx
NH3

2,19 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer gebruiksfase: beide
Locat e (X Y) 84351, 428629
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertu g Aanta  voertu gen (/dag) Stof Em ss e

Standaard Licht verkeer 10,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Verkeer gebruiksfase: regulier
Locat e (X Y) 84348, 428656
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertu g Aanta  voertu gen (/dag) Stof Em ss e

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer beide fasen
Locat e (X Y) 84295, 428382
NOx 6,68 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertu g Aanta  voertu gen (/dag) Stof Em ss e

Standaard Licht verkeer 10,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 6,0 NOx
NH3

5,17 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Booractiviteiten
Locat e (X Y) 84369, 428686
NOx 5.920,40 kg/j

Voertu g Omschr v ng Brandstof
verbru k

( / )

U tstoot
hoogte

(m)

Spre d ng
(m)

Warmte
nhoud
(MW)

Stof Em ss e

AFW Generatoren 8,0 8,0 0,0 NOx 5.405,80
kg/j

AFW Affakkelen 10,0 10,0 2,0 NOx 514,60
kg/j

Naam Werktuigen realisatiefase
Locat e (X Y) 84361, 428693
NOx 42,30 kg/j

Voertu g Omschr v ng Brandstof
verbru k

( / )

U tstoot
hoogte

(m)

Spre d ng
(m)

Warmte
nhoud
(MW)

Stof Em ss e

AFW Asfaltfreesmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 2,30 kg/j

AFW Asfaltinstallatie 4,0 4,0 0,0 NOx 1,60 kg/j

AFW Walsen 4,0 4,0 0,0 NOx 2,10 kg/j

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 27,60 kg/j

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx 8,70 kg/j
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Naam Verkeer realisatiefase
Locat e (X Y) 84386, 428746
NOx 2,71 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertu g Aanta  voertu gen (/dag) Stof Em ss e

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 NOx
NH3

1,21 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 NOx
NH3

1,50 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewe  verstrekte gegevens kunnen d enen ter onderbouw ng van een vergunn ngaanvraag  kunnen er geen rechten aan worden
ver eend  De e genaar van AER US aanvaardt geen aansprake khe d voor de nhoud van de door de gebru ker aangeboden
nformat e  Bovenstaande gegevens z n enke  bru kbaar tot er een n euwe vers e van AER US besch kbaar s  AER US s een

gereg streerd hande smerk n Europa  A e rechten d e n et exp c et worden ver eend  z n voorbehouden

Rekenbasis Deze bereken ng s tot stand gekomen op bas s van

AER US vers e 2016L_20171003_1682e2550c

Database vers e 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer nformat e over de gebru kte method ek en data z e

https //www aer us n /n /factsheets/re ease/aer us-ca cu ator-2015-handboek-0
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