
Betreft: stikstofdepositie
Locatie: Spoorstraat Den Helder
Datum: 24 juni 2020
Ecoloog: 06-27564247 
Steller: Peter van der Linden, ecoloog

Voor de omgeving Koningstraat en Spoorstraat in Den Helder worden voorbereidingen ge-
daan voor het bouwen van woningen en appartementen. De bestaande bebouwing wordt 
daarvoor gesloopt. Voor de bouw- en de gebruiksfase is een berekening van de toename van 
stikstofdepositie op de beschermde Natura 2000-gebieden noodzakelijk. In onderstaand 
memo wordt de berekening toegelicht en geanalyseerd.

Stikstof
In brandstofmotoren ontstaan door verbranding verschillende stikstofoxiden, meestal sa-
mengevat in NOx. Deze verbindingen reageren in de lucht met waterdeeltjes tot salpeter-
zuur. In de bodem vindt onder invloed van bacteriën denitrificatie plaats. Het proces ver-
loopt echter langzaam waardoor er cumulatie ontstaat van zuurionen en opneembaar stik-
stof; er is sprake van verzuring en vermesting van de bodem.

Doordat ammoniak een vrij radicaal heeft reageert het snel tot ammonium en dat geeft een 
droge en natte depositie op relatief korte afstand van de bron. Ammoniak werkt in de at-
mosfeer eerst als base door de vorming van NH4

+, waarbij een vrije zuurion wordt gebonden.
Dat leidt tot neutralisatie van salpeterzuur en zwavelzuur in de atmosfeer.

In de bodem wordt door bacteriën de NH4
+ genitrificeerd tot NO3

-, waarbij zuurionen vrijko-
men. Naast de verzuring zorgt de emissie van ammoniak voor verhoging van het stikstofge-
halte in de bodem. Door die verhoogde opneembaar stikstof in de bodem worden soorten 
die snel groeien bevoordeeld ten opzichte van langzaam groeiende soorten. De snel groeien-
de soorten verdringen de langzame groeiers waardoor deze verdwijnen en de biodiversiteit 
verminderd. 

Veel van de via de Habitatrichtlijn beschermde soorten of habitat zijn langzaam groeiende 
soorten of soorten die in een voedselrijk of zuur milieu niet kunnen groeien. De habita-
trichtlijn stelt de verschillende nationale overheden verantwoordelijk voor het beschermen 
van de natuurwaarden in de aangewezen natuurgebieden. Deze bescherming is opgenomen 
in de Wet natuurbescherming. Om het probleem van te hoge concentraties NH4

+ of NOX in 
het milieu te beteugelen is door de toenmalige regering de programmatische aanpak stik-
stof (PAS) opgesteld. In de PAS is ontwikkelingsruimte opgenomen voor ontwikkelingen die 
stikstofoxiden of ammoniak produceren. Daarnaast zijn maatregelen opgesomd die zouden 
leiden tot verminderde effecten. Voor de PAS is Aerius ontwikkeld waarmee op eenvoudige 
wijze de depositie kon worden berekend. In de PAS was de ontwikkelingsruimte opgenomen
en twee drempelwaarden ingevoerd; een lage van 0,05 mol N/ha en een hogere van 1 mol N/
ha. Projecten die onder de lage drempelwaarde bleven hadden geen meldingsplicht. De pro-
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jecten met een stikstofdepositie tussen de beide waarden in waren meldingsplichtig en kon-
den worden uitgevoerd als er voldoende ontwikkelingsruimte was. Boven de 1 mol N/ha was
er vergunningsplicht.

De Raad van State heeft naar aanleiding van enkele beroepsprocedures vragen gesteld aan 
de het Europees Hof over de noodzakelijke interpretatie van de PAS. Het Hof en in navolging 
daarvan de Raad van State hebben geoordeeld dat de ontwikkelingsruimte niet binnen de 
reikwijdte van de Habitatrichtlijn past, en dat een drempel van 0,05 mol N/ha niet zonder 
meer acceptabel is. Ook hebben ze alle vergunningen die op de PAS zijn gebaseerd nietig 
verklaard. De consequentie is dat nu voor alle projecten berekend moet worden of deze strij-
dig zijn met de Habitatrichtlijn en er sprake is van verhoogde depositie op de natuurgebie-
den. In de nieuwe Aerius is de drempelwaarde en de ontwikkelingsruimte niet langer opge-
nomen. 

De conclusie is dat alle projecten waarbij stikstofoxiden of ammoniak vrijkomt berekend 
moet worden wat de toename is op de Natura 2000-gebieden. Als er geen verhoging is dan 
kan de ontwikkeling zonder vergunning worden uitgevoerd. Is er een verhoogde depositie 
dan moet het project zo worden uitgevoerd dat er geen of minder emissie is. Als dat onvol-
doende mogelijkheden geeft, dan moet met maatregelen elders de emissie (op het zelfde 
Natura 2000-gebied) worden teruggebracht (salderen). Bij salderen moet worden aangetoond
dat er voldoende effect is. Hiervoor is een uitgebreidere onderbouwing nodig. Als er ondanks
saldering een verhoogde depositie is, dan moet er via de ADC-toets in een passende beoor-
deling aangetoond worden dat een depositie acceptabel is. De ADC-toets staat voor Alterna-
tief, Dwingende redenen en Compensatie. In de meeste gevallen zal dan een MER nodig zijn.

Ontwikkeling
Op de locatie Koningstraat en Spoorstraat in Den Helder worden de bestaande panden ge-
sloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw van 7 appartementen en 114 woningen. Het 
perceel ligt in sterk stedelijk gebied (centrum van de stad). De woningen worden emissie vrij
gebouwd (gasloos). De verkeersaantrekking is berekend met behulp van de CROW, daarbij is 
telkens het maximum van de norm aangehouden. In totaal worden er 725 mvt/etm ver-
wacht.

Stikstofdepositie gebruiksfase
Met behulp van Aerius (2020) is berekent wat de depositie is in de nieuwe situatie. De depo-
sitie is berekent op de Natura 2000-gebieden:

• Duinen Den Helder – Callantsoog: ca. 2,0 Km afstand;
• Waddenzee:  ca. 0,3 Km afstand;
• Noordzeekustzone: 2,7 Km afstand.

 
De overige Natura 2000-gebieden liggen op grotere afstand.



Uit de berekening blijkt dat er tijdens de gebruiksfase geen sprake is van een verhoging van 
de depositie op de verschillende Natura 2000-gebieden.

Stikstofdepositie bouwfase
De werkzaamheden bestaan uit sloop van het huidige gebouw en nieuwbouw van apparte-
menten en woningen. Voor de bouwfase is berekent wat de depositie op de natuurgebieden 
is. Op basis van EMMA is het brandstofverbruik van de verschillende machines bepaald. 
Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van Stage IV machines. Uitgangspunt voor de bereke-
ning is de bouw van de appartementen en woningen binnen twee jaar. Daarbij zijn de vol-
gende uitgangspunten gehanteerd:

Machine Vermogen in Kw Draaiuren Brandstof in l/h Brandstof totaal in l

Appartementen

Hijskraan 75 31 17 536

Hoogwerker 60 4 15 46

Bulldozer (sloop) 125 9 27 237

Graafmachine 125 8 27 237

Heistelling 250 9 53 464

woningen

Hijskraan 75 513 17 8721

Verreiker 60 53 15 798

Bulldozer (sloop) 125 142 27 3848

Graafmachine 125 142 27 3848

Heistelling 250 142,5 53 7553

Sloop

Hijskraan 75 450 17 7650

Bulldozer (sloop) 125 243 27 6750

Graafmachine 125 188 27 5063

Voor de berekening van het brandstofverbruik in liters wordt het product van de kolommen 
vermogen, draaiuren en brandstof bepaald, en op basis van de soortelijke massa van diesel 
(0,84) omgerekend naar liters. Het bouwverkeer betreft 442 middelzware vrachtwagen (tot 20
ton) en 321 zware vrachtwagens. Voor de bouwvakkers is dat 1268 mvt/jaar licht verkeer.

Uit de berekening volgt dat er tijdens de bouwfase geen verhoogde depositie is op de Natura
2000-gebieden.  



Conclusie
Er is geen sprake van verhoging van de depositie. Er is geen vergunning van de Wet natuur-
bescherming nodig.

P.J.H. van der Linden
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