Contactpersoon: mevr. S. Jansma
Afdeling/Team: Regie & Ontwikkeling
E-mail:
post@heerhugowaard.nl

Ons kenmerk:
Zaaknummer:

Bij20-029
Cbb200031

RAADSINFORMATIEBRIEF
Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Onderwerp:

Raadsinformatiebrief Stikstofberekening ook van toepassing op kleine
bouwactiviteiten ondernemingen, verenigingen, stichtingen en dergelijke
Cbb200031 Raadsinformatiebrief Stikstofberekening ook van toepassing op kleine
bouwactiviteiten ondernemingen, verenigingen, stichtingen en dergelijke
Heerhugowaard, 13 februari 2020
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Ons besluit om de stikstofdepositieberekening voor kleine bouwactiviteiten voor de inwoners tot
maximaal 2 woningen, ook van toepassing te verklaren op kleine bouwactiviteiten van
ondernemingen, verenigingen, stichtingen en dergelijke.

Inleiding
In november 2019 hebben wij besloten (BW19-0611) de generieke stikstofdepositieberekening(INT200339) ten grondslag te leggen aan omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten tot maximaal 2
woningen. Uit deze berekening per 500m2 over geheel Heerhugowaard blijkt dat voor bouwactiviteiten
en het gebruik tot deze omvang de stikstofdepositie minder is dan 0,00mol/ha/jr, mits gebruik wordt
gemaakt van materieel Stage III (bouwjaar 2012 en jonger of vergelijkbaar). Er zijn dan aantoonbaar
geen nadelige gevolgen voor de Natura-2000 gebieden.

Kernboodschap
Toepassing van dezelfde Aeriusberekening op kleine bouwactiviteiten van ondernemingen,
stichtingen, verenigingen e.d. levert meer rechtsgelijkheid op voor vergelijkbare gevallen. Dit schept
tevens meer duidelijkheid en eenheid in uitvoering.
Er zijn de afgelopen periode veel vragen gesteld door bedrijven en instellingen met kleinschalige
bouwplannen waarom zij voor vergelijkbare bouwactiviteiten een specifieke berekening moeten
overleggen.
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Een geringe bouwactiviteit zoals bijvoorbeeld een entree-overkapping van een bedrijfspand die de
rooilijn van het bestemmingsplan overschrijdt, zal geen stikstofrelevante effecten geven. Niet bij de
bouw en niet in het gebruik. Of bijvoorbeeld een bouwplan met een geringe goothoogte overschrijding.
Dit soort afwijkingen van het bestemmingsplan komen veel voor.
Zeker voor kleine ondernemingen en (sport)verenigingen is een Aeriusberekening kostbaar. Het
brengt bovendien de nodige vertraging met zich mee.

Consequenties
De Aeriusberekening voor kleine bouwactiviteiten voor inwoners is geënt op de bouw en het gebruik
tot maximaal twee woningen. Er zal nauwkeurig moeten worden beoordeeld dat het gebruik van een
uitbreiding tot 1200m3 (vergelijkbare omvang als 2 woningen) van een onderneming niet leidt tot meer
stikstofdepositie. De doelstelling is immers dat de depositie vermindert. De gemeente is bevoegd een
besluit te nemen als er berekeningen onder toepassingsbereik van de AERIUS Calculator 2019.0
kunnen worden overlegd waaruit blijkt dat de emissie <0,00 mol ha/jr is.
Bij twijfel omtrent de depositie wordt alsnog een Aeriusberekening gevraagd. Een berekening wordt
alleen gevraagd bij afwijking van het bestemmingsplan.

Communicatie
Bekendmaking van de toepassing van de Aeriusberekening voor kleine bouwactiviteiten voor
ondernemingen, verenigingen, stichtingen e.d. regeling op de website.
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