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INLEIDING

In opdracht van Meijer & Van Eerden Ingenieursbureau is door AGEL adviseurs een onderzoek naar
stikstofdepositie uitgevoerd in het kader van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling aan de
Sopraanweg te Sliedrecht.
Het plan behelst de ontwikkeling van een Greenpoint waarbij een tankstation, wasboxen en
stofzuigplaatsen worden gerealiseerd. De ligging van het plangebied is in figuur 1 weergegeven.
Figuur 1: Globale ligging plangebied (rood omlijnd)
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Pagina 1 van 7
Postbus 4156
4900 CD Oosterhout
Hoevestein 20b
4903 SC Oosterhout

t. 0162 - 456481
f. 0162 - 435588
e. info@ageladviseurs.nl
i. www.ageladviseurs.nl

Op alle door ons aanvaarde opdrachten en verrichte werkzaamheden zijn de ‘De rechtsverhouding
opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 herzien (juli 2013)’ van toepassing. De DNR
2011 herzien (juli 2013) wordt op verzoek toegezonden.
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In figuur 2 is het definitief ontwerp weergegeven.
Figuur 2: Definitief ontwerp Greenpoint

Greenpoint

Verspreid in Nederland liggen 118 Natura 2000-gebieden met overbelaste stikstofgevoelige habitattypen
en leefgebieden van (dier)soorten (hierna: ‘habitattypen’). Voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt
moet daarom worden onderzocht wat de effecten zijn op de beschermde Natura 2000-gebieden. Doel
van dit onderzoek is het bepalen wat de bijdrage van het plan aan stikstofdepositie op omliggende
Natura 2000-gebieden is. Vervolgens is bepaald of deze resultaten leiden tot mogelijk significant
negatieve effecten op Natura 2000-gebieden en of een vergunning op grond van de Wet
natuurbescherming noodzakelijk is.

2

KADER WET NATUURBESCHERMING

De Wet natuurbescherming (Wnb) regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor
Nederland en Europa, de bescherming van planten, dieren, bossen en andere houtopstanden. De Wnb
geeft uitvoering aan de verplichtingen van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De
gebiedsbescherming in de Wnb richt zich uitsluitend op Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een
Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen. In
Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Per Natura 2000-gebied zijn
instandhoudingsdoelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Handelingen of activiteiten binnen
en buiten beschermde natuurgebieden die schadelijk kunnen zijn voor de doelstellingen van het gebied
zijn verboden, tenzij door het bevoegd gezag hier vergunning voor is verleend. Stikstof vormt een van
de grootste belemmeringen voor het behalen van de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen. In
118 van de Nederlandse Natura 2000-gebieden kunnen zich stikstofgevoelige habitattypen bevinden.
Op grond van artikel 2.7, tweede lid, Wnb is vastgelegd dat het verboden is zonder vergunning van
gedeputeerde staten van de provincie een project te realiseren of andere handelingen te verrichten die
gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke
habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend
effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.
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Samengevat betekent dit dat wanneer een plan gevolgen heeft voor het gebied, maar de
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied niet in gevaar brengt, significante gevolgen zijn
uitgesloten.
Indien uit onderzoek (de voortoets) blijkt dat significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, dan moet een
vervolgonderzoek worden uitgevoerd (de ‘passende beoordeling’) en dient een Wnb vergunning te
worden aangevraagd.
Indien op basis van objectieve gegevens blijkt dat er geen sprake is van een toename van
stikstofdepositie, kan in ieder geval worden geconcludeerd dat er geen significant negatieve effecten
zijn te verwachten voor de instandhoudingsdoelen van het betrokken Natura 2000-gebied.
Bij het berekenen van de stikstofdepositie mogen in beginsel de bestaande feitelijke en planologische
legale activiteiten op de planlocatie en de daarmee samenhangende vermindering van de
stikstofdepositie in mindering worden gebracht op de toename van de stikstofdepositie als gevolg van
het plan (ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4672).
Dat kan ertoe leiden dat per saldo de effecten op de stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000gebieden gelijk blijven (en soms zelfs verminderen als gevolg van het verdwijnen van bijvoorbeeld een
agrarische functie). Er hoeft dan geen passende beoordeling te worden uitgevoerd.
3

NATURA 2000-GEBIEDEN

In de nabije omgeving van Sliedrecht is het Natura 2000-gebied ‘Biesbosch’ aanwezig. In figuur 3 is het
Natura 2000-gebied weergegeven ten opzichte van het plangebied.
Figuur 3: Ligging Natura 2000-gebied t.o.v. de ligging van het plangebied (screenshot AERIUS-calculator)
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UITGANGSPUNTEN BIJ BEREKENINGEN

Bouwfase

Ten aanzien van de bouwfase is door de opdrachtgever een prognose gemaakt van de inzet van mobiele
werk- en voertuigen, alsmede het aantal werkdagen, het aantal uren per werkdag, het stagetype en
vermogensrange alsmede het aantal voertuigbewegingen.
Voor de verschillende mobiele werktuigen is een realistisch vermogen van 50% belasting ten opzichte
van het maximale vermogen gehanteerd. Per stageklasse en vermogensrange is het aantal gram NOx
per kiloWattuur bepaald conform het TNO-rapport EMMA (Emissiemodel Mobiele Machines) paragraaf
5.4.1 tabel 3.
De bouwfase duurt ongeveer 3 maanden, waarbij in het eerste kwartaal van 2020 met de bouw zou
kunnen worden gestart. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de invoergegevens van de mobiele
werktuigen op de bouwplaats voor de bouw van de Greenpoint alsmede de totale uitstoot in kg NOx
per jaar.
Bij het modelleren van de verkeersbewegingen op de bouwplaats is rekening gehouden met het
manoeuvreren en stationair draaien van de voertuigen. Hiertoe is een extra rijlijn op het bouwterrein
gemodelleerd voor de voertuigen met een stagnatiefactor van 100%.
Daarnaast wordt de stikstofemissie ook bepaald door het bouwverkeer op de openbare weg, te weten:
- Verkeersbewegingen van bouwvakkers: 4 personenauto’s/busjes (= 8 lichte voertuigbewegingen)
per werkdag. Uitgaande van 60 werkdagen komt dit neer op circa 480 lichte voertuigbewegingen.
- Verkeersbewegingen ten behoeve van het aan-/afvoeren van grond en goederen: totaal zijn 17
zware transporten (= 34 zware voertuigbewegingen) voorzien.
Voor wat betreft een totaaloverzicht van de inputparameters van de bouwfase wordt verwezen naar
bijlage 1.
In het jaar 2020 vinden derhalve de bouwactiviteiten plaats, waardoor dit jaar als zichtjaar gehanteerd
wordt, waarbij de emissie en derhalve de depositiewaarde het hoogst is.
Uitgangspunt is dat 100% van het bouwverkeer ten gevolge van het plan via de Ouverture van en naar
de snelweg A15 rijden. Op deze snelweg is het bouwverkeer geacht te zijn opgenomen in het heersende
verkeersbeeld. De snelheid van de voertuigen is gemodelleerd als “binnen de bebouwde kom” vanwege
de relatief lage snelheid. De emissies van de voertuigen zijn standaard opgenomen in de AERIUScalculator.
In figuur 3 zijn de bronnen en de rijroute van de verkeersafwikkeling weergegeven.
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Figuur 3: Bronnen en rijroute verkeersafwikkeling bouwfase (screenshot AERIUS-calculator)

Plangebied

4.2

Gebruiksfase

De stikstofemissie als gevolg van de Greenpoint wordt uitsluitend bepaald door de
verkeersaantrekkende werking van gemotoriseerd verkeer. Het uitgangspunt is namelijk dat Greenpoint
‘gasloos’ wordt gerealiseerd, waardoor emissies als gevolg van verbrandingstoestellen buiten
beschouwing kunnen blijven. Het aangenomen zichtjaar voor de toekomstige gebruiksfase is (worst
case) eveneens 2020.
Voor wat betreft de verkeersaantrekkende werking is conform opgave opdrachtgever de verwachting
dat circa 655 lichte voertuigbewegingen plaatsvinden op de toekomstige inrichting en circa 98
vrachtwagenbewegingen per weekdag.
Inzake een tankstation kan zeker niet volledig gesproken worden van een verkeersaantrekkende
werking; de voertuigen tanken normaliter pas als deze naar een andere bestemming rijden. Derhalve is
worst case voor de verkeersaantrekkende werking een maximaal percentage van 75% aan
verkeersaantrekkende werking aangehouden in relatie tot voorgaande aantallen.
Het extra verkeer is in het onderzoek meegenomen totdat het is opgenomen in het heersende
verkeersbeeld. Volgens de Raad van State is dit het geval op het moment dat het verkeer van en naar
de locatie zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer
dat al op de wegen rijdt. In bijlage 3 is de prognose van de voertuigverdeling over de Ouverture
weergegeven.
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Op de openbare wegen (nabij het plangebied) is de snelheid van de voertuigen binnen de AERIUScalculator gemodelleerd als “binnen de bebouwde kom” vanwege de relatief lage snelheid. De emissies
van de voertuigen zijn standaard opgenomen in de AERIUS-calculator.
In figuur 4 is een screenshot van het model in de gebruiksfase weergegeven.
Figuur 4: Verkeersafwikkeling gebruiksfase (screenshot AERIUS-calculator)

Plangebied

5

RESULTATEN VAN BEREKENINGEN

Het onderzoek betreft het bepalen van de toename van de stikstofdepositie als gevolg van alle stikstof
emitterende activiteiten in de bouwfase en gebruiksfase.
Voor de berekeningen is de Aerius calculator gebruikt met de release van februari 2020.
In bijlage 2 is het berekeningsjournaal van de Aerius calculator gegeven inzake de bouwfase en in
bijlage 4 is het berekeningsjournaal van de Aerius calculator gegeven inzake de gebruiksfase.
Uit de berekeningen voor alle Natura 2000-gebieden blijkt voor zowel de bouwfase als voor de
toekomstige gebruiksfase het volgende:
Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j
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Dit houdt in dat, met betrekking tot stikstofdepositie, negatieve effecten op stikstofgevoelige habitaten leefgebieden zijn uit te sluiten. De natuurlijke kenmerken van de stikstofgevoelige gebieden blijven
onaangetast. Hieruit wordt geconcludeerd dat de realisatie van het bouwplan van de Greenpoint te
Sliedrecht wordt uitgezonderd van de vergunningplicht.
6

CONCLUSIE

In opdracht van Meijer & Van Eerden Ingenieursbureau is door AGEL adviseurs een onderzoek naar
stikstofdepositie uitgevoerd in het kader van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling aan de
Sopraanweg te Sliedrecht.
Het plan behelst de ontwikkeling van een Greenpoint waarbij een tankstation, wasboxen en
stofzuigplaatsen worden gerealiseerd.
Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat de realisatie van de Greenpoint niet leidt tot een
toename van de stikstofdepositie ter plaatse van de stikstofgevoelige habitattypen in de omliggende
Natura 2000-gebieden. Op grond van de Wet Natuurbescherming geldt een vrijstelling van de
vergunningplicht en is nader onderzoek niet noodzakelijk. De Wet natuurbescherming vormt daarom
geen belemmering.

Bijlagen
1
2
3
4

Overzicht prognose bouwactiviteiten Greenpoint Sliedrecht
Berekeningsjournaal Aerius calculator bouwfase Greenpoint Sliedrecht
Overzicht prognose gebruiksfase Greenpoint Sliedrecht
Berekeningsjounraal Aerius calculator gebruiksfase Greenpoint Sliedrecht
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Uitgangspunt berekeningen stikstofdepositie t.b.v. de bouwfase
Inzet mobiele werktuigen

conform TNO rapport (worst case)

Aantal

Totaal aantal

Draaiuren per

Totaal aantal

werktuigen

werkdagen

werkdag

draaiuren

Heistelling

1

2

6

12

130 - 560 kW

Mobiele graafmachine

1

3

6

18

130 - 560 kW

Rupsgraafmachine

1

5

6

30

130 - 560 kW

op bouwplaats

Vermogen

Stagetype

verwacht emissie

Maximaal vermogen

percentage belasting

emissie

emissie

gr/kWh

kW

50%

kg/uur

kg/jaar

III A

3,3

560

280

0,92

11,1

III A

3,3

560

280

0,92

16,6

III A

3,3

560

280

0,92

27,7

Mobiele kraan

1

4

6

24

130 - 560 kW

III A

3,3

560

280

0,92

22,2

Shovel

1

40

6

240

75 - 130 kW

III A

3,3

130

65

0,21

51,5

Aggregaat

1

15

8

120

19 - 37 kW

III A

6,2

37

18,5

0,11

13,8

Bouwverkeer op openbare weg

Aantal

Aantal

Totaal aantal

Totaal aantal

per werkdag

werkdagen

transporten

bewegingen

Lichtverkeer bouwvakkers

4

60

240

480

Zware vrachtwagens (aan-/afvoeren goederen)

-

-

17

34

Bouwverkeer op bouwplaats

Aantal

Aantal

Totaal aantal

Totaal aantal

percentage

per werkdag

werkdagen

transporten

bewegingen

stagnatie

Lichtverkeer bouwvakkers

4

60

240

480

100%

Zware vrachtwagens (aan-/afvoeren goederen)

-

-

17

34

100%

BIJLAGE 2
BEREKENINGSJOURNAAL AERIUS CALCULATOR BOUWFASE GREENPOINT SLIEDRECHT

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Bouwfase Greenpoint
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RiqtXdNyx3gs (12 februari 2020)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

AGEL adviseurs

Sopraanweg, 3364 Sliedrecht

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Realisatie Greenpoint Sliedrecht

RiqtXdNyx3gs

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

12 februari 2020, 15:08

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

143,07 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Realisatie Greenpoint Sliedrecht; bouwfase

Bouwfase Greenpoint

RiqtXdNyx3gs (12 februari 2020)
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Resultaten

Locatie
Bouwfase
Greenpoint

Emissie
Bouwfase
Greenpoint

Bron
Sector

Bouwverkeer openbare weg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Mobiele werktuigen op bouwplaats
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Voertuigen op bouwplaats
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Resultaten

Bouwfase Greenpoint

Emissie NH3

Emissie NOx

< 1 kg/j

< 1 kg/j

-

142,90 kg/j

< 1 kg/j

< 1 kg/j

RiqtXdNyx3gs (12 februari 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Bouwfase
Greenpoint

NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Aantal voertuigen Stof

Naam

Locatie (X,Y)
NOx

Resultaten

Voertuig

Omschrijving

AFW

Bouwverkeer openbare weg
110395, 427175
< 1 kg/j
< 1 kg/j

480,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

34,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Mobiele werktuigen op
bouwplaats
110262, 427284
142,90 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Heistelling

2,0

0,0

0,0 NOx

11,10 kg/j

AFW

Mobiele graafmachine

2,0

0,0

0,0 NOx

16,60 kg/j

AFW

Rupsgraafmachine

2,0

0,0

0,0 NOx

27,70 kg/j

AFW

Mobiele kraan

2,0

0,0

0,0 NOx

22,20 kg/j

AFW

Shovel

2,0

0,0

0,0 NOx

51,50 kg/j

AFW

Aggregaat

1,0

0,0

0,0 NOx

13,80 kg/j

Bouwfase Greenpoint

Brandstof
verbruik
(l/j)

Emissie

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

RiqtXdNyx3gs (12 februari 2020)
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Bouwfase Greenpoint

Voertuigen op bouwplaats
110277, 427283
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Emissie

480,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

34,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RiqtXdNyx3gs (12 februari 2020)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200211_3b24c29c22
Database
versie 2019A_20200212_3b24c29c22
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Bouwfase Greenpoint

RiqtXdNyx3gs (12 februari 2020)
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Uitgangspunt berekeningen stikstofdepositie t.b.v. de gebruiksfase
Type voertuig

Aantal bewegingen

Percentage verkeersaantrekkend

percentage west

percentage oost

percentage oost

percentage snelweg

per weekdag op terrein

tgv tankstation

10%

90%

60%

30%

Lichte voertuigen

655

75%

49,1

442,1

294,8

147,4

Vrachtwagens

98

75%

7,4

66,2

44,1

22,1

BIJLAGE 4
BEREKENINGSJOURNAAL AERIUS CALCULATOR GEBRUIKSFASE GREENPOINT SLIEDRECHT

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Gebruiksfase Greenpoint
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RyMrMtfBV5w9 (12 februari 2020)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

AGEL adviseurs

Sopraanweg, 3364 Sliedrecht

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Realisatie Greenpoint Sliedrecht

RyMrMtfBV5w9

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

12 februari 2020, 15:01

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

96,59 kg/j

NH3

3,06 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Realisatie Greenpoint Sliedrecht; gebruiksfase

Gebruiksfase Greenpoint
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Resultaten

Locatie
Gebruiksfase
Greenpoint

Emissie
Gebruiksfase
Greenpoint

Resultaten

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

Voertuigen op inrichting
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,20 kg/j

37,87 kg/j

Voertuigen west
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

10,03 kg/j

Voertuigen oost 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

11,83 kg/j

Voertuigen oost 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

30,64 kg/j

Voertuigen snelweg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

6,21 kg/j

Gebruiksfase Greenpoint

RyMrMtfBV5w9 (12 februari 2020)
pagina 3/7

Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Gebruiksfase
Greenpoint

NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Aantal voertuigen Stof

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Voertuigen op inrichting
110306, 427261
37,87 kg/j
1,20 kg/j

Emissie

655,0 / etmaal NOx
NH3

13,21 kg/j
< 1 kg/j

98,0 / etmaal NOx
NH3

24,66 kg/j
< 1 kg/j

Voertuigen west
110101, 426971
10,03 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

49,0 / etmaal NOx
NH3

3,61 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

7,0 / etmaal NOx
NH3

6,43 kg/j
< 1 kg/j

Gebruiksfase Greenpoint

Emissie
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Aantal voertuigen Stof

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Gebruiksfase Greenpoint

Voertuigen oost 1
110384, 427180
11,83 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

442,0 / etmaal NOx
NH3

4,13 kg/j
< 1 kg/j

66,0 / etmaal NOx
NH3

7,70 kg/j
< 1 kg/j

Voertuigen oost 2
110565, 427106
30,64 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Emissie

295,0 / etmaal NOx
NH3

10,71 kg/j
< 1 kg/j

44,0 / etmaal NOx
NH3

19,93 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Voertuigen snelweg
110450, 427227
6,21 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

147,0 / etmaal NOx
NH3

2,17 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

22,0 / etmaal NOx
NH3

4,05 kg/j
< 1 kg/j

Gebruiksfase Greenpoint

Emissie
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200211_3b24c29c22
Database
versie 2019A_20200212_3b24c29c22
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Gebruiksfase Greenpoint
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