DEELADVIES ECOLOGIE
Aan
Onderwerp

Gemeente Stichtse Vecht
Deeladvies ecologie Westbroekse Binnenweg
86-88 Tienhoven STV: Westbroekse
Binnenweg 86-88 Tienhoven STV; Realisatie 4
woningen

Olonummer
Adviseur ROM
Opsteller advies

Ruud Horijon
Marcel Scholten

Telefoon behandelaar
Datum
kenmerk

088 - 022 51 18
16 juli 2020
Z/19/135640 / D - 420980

Inleiding
RH 9-7-2020 In aansluiting op deelzaak 06: Zie bij hoofdzaak gevoegde mail van Joost Boeke dd 290619.
Het verzoek is berekeningen te toetsen.
Korte conclusie per thema
Thema
Ecologie

Beoordeling
Akkoord

Pagina 1 van 2

Opmerkingen/Belemmeringen

Ecologie
Advies*:
1. DE AERIUS-berekening voor de gebruiksfase is akkoord.
2. De AERIUS-berekening voor de realisatiefase leidt net tot een depositie die door de provincie als
vergunningplichtig wordt beschouwd.
Inhoudelijke onderbouwing
1.1 De uitgamgspunten voor de berekening geven geen aanleiding voor op- of aanmerkingen.
Nieuwe woningen moeten gasloos worden gerealiseerd en de berekening is uitgevoerd op basis van de
verkeersgeneratie van de beoogde woningen. Het berekende wegvak is voldoende ruim gekozen. De
uitkomst van de berekening is 0,00 mol/ha/jr. en is akkoord.
1.2 Er hoeft geen verschilberekening te worden gemaakt voor de oude en nieuwe situatie, en er hoeft niet
gesaldeerd te worden.
Op basis van de berekening van de nieuwe situatie blijk teen depositie van 0,00 mol/ha/jr., daarom is het
niet nodig te salderen. Als salderen wordt gehanteerd, dan moet ook een vergunningaanvraag worden
doorlopen; dat is onnodig gecompliceerd.
2.1 De berekening voor de realisatiefase is akkoord, mits de realisatie plaatsvindt met mobiele werktuigen
die minimaal voldoen aan Stageklasse IV en dit als voorwaarde wordt opgenomen in de
omgevingsvergunning.
De stikstofuitstoot verrekend per woning is haalbaar mits gebruik wordt gemaakt van moderne mobiele
werktuigen (minimaal Stageklasse IV). In de omgevingsvergunning voor de realisatie moet dit als
voorwaarde worden opgenomen.
2.2. De AERIUS-berekening laat zien dat er een depositie van 0,05 mol/ha/jr. optreedt; conform de nieuwe
beleidslijn van de provincie hoeft hier geen Vergunning / Vvgb voor te worden aangevraagd.
Woningbouwprojecten waarvan de depositie van stikstof gedurende de aanlegfase Kleiner of gelijk is aan
(<=) 0,05 mol/ha/jaar en de depositie gedurende de gebruiksfase is 0,00 mol/ha/jaar zijn niet meer
vergunningplichtig. Dit is de door de bestuurders van het Rijk en de provincies in het voorjaar 2020
vastgestelde drempelwaarde voor woningbouwprojecten. Deze projecten zijn daarom niet meer
vergunningplichtig.
Bovengenoemde drempelwaarde is niet vastgelegd in de Verordening Wet natuurbescherming of in de
beleidsregels Wet natuurbescherming maar de drempelwaarde wordt wel door alle provincies vanaf medio
juni 2020 gehanteerd.
Kanttekeningen
De drempelwaarde die nu weer door de provincie wordt gehanteerd is nog niet getoetst bij een rechter.
Wij hebben twijfel of dit stand zal houden als dit wordt aangevochten.
Wat is getoetst?
 AERIUS_bijlage_verschilberekening_P200409
 AERIUS_bijlage_nieuwe_gebruiksfase_P200409
 AERIUS_bijlage_huidige_gebruiksfase_P200409
 AERIUS_bijlage_aanlegfase_P200409
Waaraan is getoetst?
Vermeld hier de regelgeving/beleid waaraan is getoetst.
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