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Onderwerp

Adviesbrief stikstofdepositie Perendreef Asperen
Geachte heer Van Galen,
Op 21 november 2019 ontvingen wij uw verzoek om specialistisch
advies voor het beoordelen van een stikstofdepositieberekening op het
plan Perendreef in Asperen. Onze reactie ziet u in de adviesnotitie
onderaan deze brief.
Meer weten?
Heeft u vragen of opmerkingen over het advies? Neem dan gerust
contact op met Anneloes Tukker.
Telefoonnummer: 0344 -579314
E-mailadres: a.tukker@odrivierenland.nl
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Tot slot
Ik ga ervan uit u een helder advies te hebben gegeven. Heeft u onze
hulp in de toekomst weer nodig? Dan helpen we u graag. Wij werken
graag met u samen aan een veilig en duurzaam Rivierenland.
Met vriendelijke groet,
ing. W. van de Sluis
Coördinator Specialisten en Advies
Omgevingsdienst Rivierenland
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Inleiding
Gemeente West Betuwe heeft ons op 21 november 2019 gevraagd om
de stikstofdepositieberekeningen te beoordelen voor de Perendreef in
Asperen. Het betreft berekeningen voor de realisatiefase en de
gebruiksfase. Het plan betreft de bouw van 4 vrijstaande woningen in
de kern Asperen.
Advies
U wordt geadviseerd:
1. In te stemmen met de berekening voor de realisatiefase;
2. In te stemmen met de berekening voor de gebruiksfase.
Argumenten
1.1 De door ons gevraagde gegevens zijn juist aangeleverd
Op 23 oktober 2019 hebben wij u geadviseerd de realisatiefase te laten
berekenen met daarbij de benodigde gegevens. Denk daarbij aan het
vracht- en personenverkeer vanwege de bouwfase. Deze gegevens zijn
voldoende aangeleverd.
1.2 De uitgangspunten van de berekening zijn juist
Er zijn geen rariteiten gevonden in de aangeleverde gegevens. De
gebruikte aantallen voertuigen zijn realistisch. Ook het type werktuigen
voor de bouw én draaiuren zijn realistisch. De berekening voor de
bouwfase is volgens ons juist en daarmee akkoord.
2.1 Wij hebben reeds d.d. 23 oktober 2019 ingestemd met de
berekening voor de gebruiksfase
Er zijn geen veranderingen in de berekening voor de gebruiksfase
doorgevoerd. Het betreft in beide berekeningen dezelfde relevante
stikstofemissies. Daarom veranderd onze beoordeling van d.d. 23
oktober 2019 t.o.v. de gebruiksfase ook niet.
Documenten
Voor het advies hebben wij de volgende documenten ontvangen:
•
Stikstofdepositieonderzoek aanleg- en gebruiksfase
Perendreef te Asperen (Opgesteld door Van den Heuvel
Ontwikkeling & Beheer B.V. d.d. 20 november 2019, met
kenmerk 17051);
•
Mail met gml-bestand (de berekening) ontvangen d.d. 21
november 2019.
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