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Onderwerp 

Adviesbrief sti kstofdepositieberekeni ng Jachthaven Geldermalsen 

Geachte mevrouw Oosterbaan- van Lint, 

Op 17 februari 2020 ontvingen wij uw verzoek om specialistisch advies 
voor het beoordelen van stikstofberekeningen voor de aanleg en 
gebruiksfase voor de planlocatie Achter 't Veer 4 te Geldermalsen. 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 - 579 314 
E-mailadres: a.tukker@odrivierenland.nl 

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 

De Omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, te weten 

Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en 

Zaltbommel en de provincie Gelderland. 
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Aan 
Gemeente West Betuwe, mevrouw Oosterbaan- van Lint 

Van 
ODR, A. Tukker 

Onderwerp 
Stikstofadvies, betemmingsplan voor o.a. een herinrichting van een 
jachthaven in Geldermalsen, Achter 't Veer 4. 

Inleiding 
Voor de planlocatie Achter 't Veer 4 bestaat het voornemen de 
Jachthaven Geldermalsen o.a. her in te richten. Het plangebied ligt op 
ca. 6 kilometer van het van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. 
Omdat er een gerede kans bestaat dat het plan leidt tot schade aan 
Natura 2000-gebieden vanwege stikstofdepositie, is de stikstofdepositie 
onderzocht voor zowel de aanleg- als gebruiksfase. 

Advies 
U wordt geadviseerd er kennis van te nemen dat: 

1. Er geen beschermde gebieden worden geschaad als gevolg 
van stikstofdepositie. 

Argumenten 
1.1 De uitgangspunten van de berekeningen zijn voldoende 

onderbouwd en aannemelijk 

Beoordelinq aan?eqfase  
Met de stikstofdepositie in de aanlegfase wordt de stikstofdepositie 
bedoeld die ontstaat vanwege tijdelijke toename van (vracht- en 
personen) verkeer én de te gebruiken bouwwerktuigen (kranen, 
heftrucks, etc.). De genoemde inzet en aantallen van de werktuigen en 
verkeer zijn, voor zover het mogelijk is dit te beoordelen zonder 
constructiegegevens, aannemelijk. 
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Beoordeling qebruiksfase  
Met de stikstofdepositie in de gebruiksfase wordt de stikstofdepositie 
bedoeld die ontstaat vanwege de verkeersgeneratie tijdens het gebruik 
en de uitstoot van het gebouw zelf door stookinstallaties en de 
activiteiten die met het gebruik gemoeid zijn kantoor, 
metaalbewerking, chemische processen, houden van vee, etc). Het 
vracht- en personenverkeer is voldoende onderbouwd. Er is namelijk 
met de invoergegevens aangesloten bij de verkeersgegevens in het 
bestemmingsplan. Ook de onderbouwing van de emissies bij gebruik 
van het clubhuis is voldoende onderbouwd. Hiervoor is aangesloten bij 
de emissie van een vrijstaande woning (nieuwbouw). Daarvan is de 
emissie in NOx in kg! jaar 3,03 volgend uit het bestand 
emissiewaarden_aerius_def_versie_05ju11_2018. Hiermee is juist 
gerekend in de Aerius berekening. Voor de horeca is de emissie bepaald 
uitgaande van een vloeroppervlakte van 250 m2. Volgend uit het 
bestand emissiewaarden _aerius_def_versie_05ju11_20 18 hoort daar 
een emissie van 40,39 NOx in kg/jaar bij. Daarmee is wederom juist 
gerekend in de Aerius berekening. 

1.2 De ingediende stikstoTherekenin gen laten zien dat er geen 
depositie plaatsvindt bij de aanlegfase en het toekomstig 
gebruik. 

De uitgangspunten van de stikstofberekeningen zijn voldoende 
gemotiveerd en daarmee aannemelijk. Voor de berekening van de 
invoergegevens is juist gebruik gemaakt van de AERIUS instructie van 
BIJ 12. Wij stemmen in dat het plan realiseerbaar zonder 
stikstofdepositie mits de genoemde uitgangspunten worden 
gehandhaafd. Met name gezien de afstand tot Natura 2000-gebieden 
zijn negatieve effecten door aspecten als geluid, trilling en licht niet 
relevant. Er zijn geen stikstofdeposities berekend groter dan 0,00 
mol/ha/jaar op de nabij gelegen Natura 2000-gebieden. Er zijn dan ook 
geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden te verwachten. 

Kanttekeningen 
De locatie ligt in het Gelders Natuurnetwerk (zie onderstaande 
afbeelding), waardoor schade aan deze gebieden vanwege het plan niet 
is uit te sluiten. Onbekend is of er sprake is van een rechtstreekse 
doelwerking, want het Gelders Natuurnetwerk lijkt niet in het 
bestemmingsplan te zijn vastgelegd. 

Verder lijkt de planlocatie geschikt te zijn voor beschermde soorten, 
waaronder voor vleermuizen vanwege de aangesloten bomenrijen langs 
de wandelpaden. Het is ons onbekend of dit nader is onderzocht en of 
dat er schade is te verwachten aan beschermde soorten. 
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Documenten 
Voor het advies hebben wij de volgende documenten ontvangen: 

• Stikstofdepositieberekening Jachthaven Geldermalsen d.d. 
17 februari 2020, met kenmerk 19203/AQT301a; 

• Aerius berekening aanlegfase en gebruiksfase d.d. 18 
februari 2020, met kenmerk RsUVANnYES5c. 
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