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Aanleiding 

In opdracht van Driessen Architectuur is er een stikstofberekening uitgevoerd om 
de eventuele stikstofdepositie te bepalen als gevolg van het gebruik van een 

bedrijfsverzamelgebouw ter plaatse van Houserveld te Brunssum.  
 

Deze stikstofdepositieberekening omvat de beschrijving van de gebruikte 
gegevens, de conclusie op basis van de berekening en de bijlage met het 
exportbestand van de berekening.  

 
Het geplande project kan leiden tot verhoogde emissie van stikstof. In deze 

rapportage wordt een analyse uitgevoerd van de hierdoor veroorzaakte extra 
depositie van stikstof op voor stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van 
soorten in nabijgelegen Natura 2000-gebieden. 

 
Het project is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is 

als Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde natuurgebieden zijn:  
 
Brunssummerheide - 2 km 

Teverener Heide - 3 km 
Geleenbeekdal - 6 km 

Wurmtal nördlich Herzogenrath - 10 km 
Kunderberg - 10 km 
 

Berekening 
Voor de berekening van de planbijdrage aan de depositie van NOx en NH3 in 

Natura 2000-gebieden is gebruik gemaakt van de AERIUS 2021.0.5.  
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Gebruiksfase  

De verkeer aantrekkende werking in de gebruiksfase is gemodelleerd 
overeenkomstig met het traject van de realisatiefase. Voor de invoer van de 

verkeersbewegingen is een grove aanname gedaan. De onderstaande 
vervoersbewegingen zijn gebruikt voor de berekening:  

- 96 vervoersbewegingen van licht verkeer per etmaal;  
- 96 vervoersbewegingen van middel zwaar vrachtverkeer per etmaal;  
- 24 vervoersbewegingen van zwaar vrachtverkeer per etmaal.  

 
Er is geen sprake van een stookinstallatie.  

 
  

Uit berekening van de invoerwaardes blijkt dat de gemodelleerde emissies van 

de gebruiksfase niet leiden tot overschrijding van gestelde depositie-norm (zie 
AERIUS berekening in de bijlage). 

 
 
Conclusie 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten en bijgesloten bijlagen kan 
geconcludeerd worden dat de geplande activiteiten ten behoeve van het gebruik 

van het bedrijfsverzamelgebouw ter plaatse van Houserveld te Brunssum, geen 
belemmeringen vormt als gevolg van de stikstofuitstoot voor stikstofgevoelige 

habitattypen en leefgebieden van soorten in nabijgelegen Natura 2000-gebieden. 
 

 



 

Bijlagen 
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Contactgegevens
Rechtspersoon DriessenArchitectuur

Inrichtingslocatie Houserveld,

6441TABrunssum

Activiteit
Omschrijving GebruikbedrijfsverzamelgebouwHouserveld

Toelichting GebruikbedrijfsverzamelgebouwHouserveld

Berekening
AERIUSkenmerk RmFDF4mckCtD

Datumberekening 28april2022,12:00

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 1,3kg/j 55,8kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j
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Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk 1,3kg/j 55,8kg/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projectberekening

5/6RmFDF4mckCtD (28 april 2022)



Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.5_20220328_855771c674

Databaseversie 2021.0.5_855771c674

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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