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Deze notitie maakt als bijlage onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Klepel 4 en 6 te
Geldermalsen’. Voor het afsplitsen van de pastorie (Klepel 4) van de kerkgebouwen (Klepel 6)
wordt het bestemmingsplan herzien. De pastorie is momenteel bestemd als bedrijfswoning en
wordt in de nieuwe situatie bestemd als burgerwoning. De herziening van het bestemmingsplan
vindt plaats zodat de bestaande woning kan worden afgesplitst en bewoond als burgerwoning.
Er vindt met de vaststelling van het bestemmingsplan geen fysieke verandering plaats binnen het
plangebied.
Aanleiding voor deze memo
Aanleiding voor het opstellen van deze memo is de uitspraak van de Raad van State van 29 mei
2019 aangaande de landelijke stikstofwetgeving en het verzoek van de gemeente West Betuwe
om voor alle lopende projecten de effecten op Natura2000-gebieden inzichtelijk te maken. Deze
memo vormt de verantwoording voor het bestemmingsplan ‘Klepel 4 en 6 te Geldermalsen’ in het
licht van de landelijke en Europese stikstofwetgeving. In deze memo is door middel van het
rekenmodel AERIUS aangetoond dat het plan niet leidt tot negatieve effecten op Natura2000gebieden.
Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen in het noordoosten van de kern van Geldermalsen. Het
plangebied is kadastraal bekend als gemeente Geldermalsen, sectie A, nummers 3059,
4357 en 4358.

Figuur 1

Kadastrale kaart en luchtfoto met ligging plangebied

Het plangebied ligt op ca. 6 kilometer van het Natura2000-gebied ‘Rijntakken’.
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Figuur 2

Plangebied gelegen bij marker en het Natura2000-gebied ‘Rijntakken’

In deze Natura2000-gebieden zijn stikstofgevoelige habitattypen aanwezig en is sprake van
overschrijding van de kritische depositiewaarde. Dit betekent dat het bouwproject geen toename
in stikstofdepositie mag veroorzaken met betrekking tot deze habitattypen.
Gezien de relatief grote afstand tot de beschermde natuurgebieden kan geconcludeerd worden
dat alleen het aspect stikstof relevant is en dat van overige effecten (zoals bijvoorbeeld verstoring,
verdroging, vernatting) geen sprake zal zijn.
Planvoornemen
Het planvoornemen voorziet in de planologische afsplitsing van de pastorie van de naastgelegen
kerkgebouwen. Hierbij wijzigt de bestemming ter plaatse van de pastorie naar wonen en wordt
bewoning door derden, zonder functionele relatie met de naastgelegen functies, mogelijk. Het
bestemmingsplan leidt niet tot fysieke ingrepen.
Ten aanzien van het aspect stikstof zijn verschillende fasen te onderscheiden:
1. Realisatiefase: tijdelijke effecten ten gevolge van sloop-, bouw- en aanlegactiviteiten
2. Gebruiksfase: effecten voor onbepaalde tijd na ingebruikname van de nieuwbouw
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Doordat er op het plangebied geen fysieke ingrepen zijn beoogd, is er geen sprake van een
realisatiefase. Er worden immers geen bouwwerken gesloopt, danwel nieuw gerealiseerd. In de
gebruiksfase zijn er ook geen substantiële wijzigingen. De functies blijven op het plangebied
immers ‘wonen’ en ‘maatschappelijk’.
AERIUS-calculator
De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak van de Raad van State (mei
2019) tijdelijk stil liggen, komt in etappes weer op gang. Op 16 september 2019 is de nieuwe
versie van AERIUS Calculator (2019) beschikbaar gekomen. Met deze rekentool kan de
stikstofdepositie op een natuurgebied van een bouwplan of project worden berekend. In AERIUS
is het niet mogelijk om voor een tijdelijke periode stikstofbronnen in te voeren. De
rekensystematiek gaat dus uit van stikstofuitstoot gedurende de periode van een jaar, ook is de
er in geval van de realisatiefase slechts een tijdelijke emissie.
AERIUS berekeningen
Aangezien geen sprake is van een realisatiefase en er in de gebruiksfase geen sprake is van
substantiële wijzigingen, zou een AERIUS-berekening kunnen worden uitgevoerd, waarbij de
huidige situatie en de nieuwe situatie aan elkaar gelijk zijn.
Om inzichtelijk te maken dat het planvoornemen ook in een ‘worstcase-scenario’ niet leidt tot
significant negatieve effecten, is onderzocht hoeveel stikstofemissie kan worden gegenereerd
voor de voornaamste depositiebronnen in de realisatiefase en gebruiksfase zonder dat er sprake
is van een significante toename van de stikstofdepositie in nabijgelegen Natura 2000 gebieden.
Dit leidt tot de volgende resultaten:



Mobiele werktuigen in realisatiefase: max. 314 kg NOx/jaar;
Stookemissies in gebruiksfase: max. 693 kg NOx/ jaar;

De printscreens van deze AERIUS berekening zijn bijgevoegd in bijlage 1.
Conclusies
Deze notitie heeft tot doel om te beoordelen of de activiteiten ten aanzien van het planvoornemen
om aan de Klepel 4 en 6 te Geldermalsen de pastorie planologisch los te koppelen van de
naastgelegen kerkgebouwen leiden tot een toename in de stikstofdepositie op nabijgelegen
Natura 2000 gebieden. Deze beoordeling heeft tot de volgende conclusies geleid:






Het plangebied ligt op circa 6 kilometer van het Natura 2000 gebied ‘Rijntakken’;
Het planvoornemen voorziet niet in activiteiten die een bron van stikstofdepositie vormen.
Er worden geen bouwwerken gesloopt danwel nieuw gerealiseerd;
Een worstcase benadering met behulp van de AERIUS calculator leert dat bij een emissie
van maximaal 314 kg NOx/ jaar (mobiele werktuigen in realisatiefase) en maximaal 693
kg NOx/ jaar (stookemissies in gebruiksfase) er geen significante toename in de
stikstofemissie voor het nabijgelegen Natura 2000 gebied Rijntakken optreedt;
Het niveau van deze emissies in de realisatiefase en gebruiksfase dermate hoog zijn, dat
redelijkerwijs kan worden uitgesloten, dat er op het plangebied activiteiten zouden
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kunnen gegenereerd, die deze maximale emissiewaarden zouden overschrijden en dus
zouden leiden tot een toename in de stikstofemissie op nabijgelegen Natura2000gebieden. Dit nog los van de conclusie dat door het planvoornemen geen activiteiten
worden voorzien.
Gezien het feit dat het planvoornemen niet voorziet in activiteiten die stikstofemissie met zich
meebrengen (er worden immers geen fysieke ingrepen beoogt) en het feit dat er (gezien de
ligging van het plangebied ten opzichte van het meest nabijgelegen Natura2000-gebied
‘Rijntakken’) in een worstcase benadering dusdanig hoge niveaus van stikstofemissie in de
realisatie- en gebruiksfase kunnen worden gerealiseerd, alvorens er sprake zal zijn van een
significante toename (d.w.z. > 0,00 mol/ ha/jaar) in de stikstofdepositie op Natura2000-gebieden,
kan er niet anders dan worden geconcludeerd dat het planvoornemen niet zal leiden tot een
toename in de stikstofdepositie op Natura2000-gebieden.
Negatieve effecten ten gevolge van stikstof op de instandhoudingsdoelen van Natura2000gebieden kunnen derhalve met zekerheid worden uitgesloten, waardoor een vergunning in het
kader van de Wet natuurbescherming niet vereist is.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Pouderoyen BV

R.P.E.F. van Meurs
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Bijlage 1

Worstcase scenario – maximale emissies

Invoer emissie mobiele werktuigen – maximaal 314 kg NOx/ jaar

Uitvoer bij 314 kg NOx/ jaar emissie mobiele werktuigen – geen depositie hoger dan 0,00
mol/ha/jaar
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Invoer stookemissies – maximaal 693 kg NOx/ jaar

Uitvoer bij 693 kg NOx/ jaar stookemissies – geen depositie hoger dan 0,00 mol/ha/jaar

