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1 Inleiding
In de gemeente Gennep is een plan om de bestaande haven uit te breiden. Hiervoor is een Milieu Effect
Rapportage (MER) opgesteld door Sweco. Onderdeel van deze MER is een berekening waarin bepaald 
wordt wat de stikstofdepositie in natura 2000 gebieden ten gevolge van dit plan is. Deze berekening is 
uitgevoerd door Peutz en als apart rapport beschikbaar. De MER gebruikt de resultaten van dit stikstof 
rapport. Hèjje Mojjer is het oneens met deze stikstoftoets en geeft door middel van onder andere dit 
rapport een reactie bedoeld als inspraak in de inspraakprocedure.

De berekening van de stikstofdepositie in dit rapport is gedaan middels AERIUS, een webapplicatie 
van de overheid, dat vrij beschikbaar is via internet. De AERIUS gegevens zijn geëxporteerd en als 
bijlagen aan dit rapport toegevoegd.

In het stikstoftoets rapport van Peutz1 zijn een aantal aannames en uitgangspunten beschreven op basis 
waarvan de stikstofberekening is gedaan. Wij als Hèjje Mojjer hebben hierop een andere zienswijze, 
zowel op uitgangspunten, als ook de berekening zelf. Deze zijn beschreven in dit rapport samen met de 
uitkomst van onze stikstof berekeningen.

In het rapport van Peutz zijn een aantal zogenoemde varianten berekend:

1) een referentie situatie van de huidige stikstof depositie

2) de depositie in de aanlegfase van de haven

3) de depositie in de gebruiksfase van de haven, hierin worden 6 varianten beschreven, waarvan er
uiteindelijk 1 is gekozen als voorkeursvariant. 

In dit rapport worden de volgende situaties berekend:

1) de referentie situatie met nieuwe uitgangspunten waarbij de huidige vermesting ter discussie 
staat, zowel de hoeveelheid emissie als ook de legaliteit daarvan

2) de aanleg fase, waarbij in tegenstelling tot het rapport van Peutz ook het extra weg en 
scheepsverkeer wordt meegenomen

3) de voorkeursvariant waarbij inzichtelijk wordt gemaakt dat het extra weg en scheepsverkeer 
zeer veel bijdraagt aan de stikstofdepositie

Verder zal worden betoogd dat de methodiek die Peutz gebruikt om een nieuwe situatie en de referentie
situatie met elkaar te vergelijken onjuist is.

1 Uitbreiding Haven Heijen, Stikstoftoets, Peutz, O 15652-13-RA-005 d.d. 17 april 2020
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1.1 Uitgangspunten in de MER (bladzijde 19)

In de MER staat op bladzijde 19:

“Vanwege de aan het MER ten grondslag liggende onderzoeksrapporten en adviezen met betrekking tot
de aspecten geotechniek, nautica en hydraulica, landschap/natuur is alternatief 2 beperkt aangepast 
om daarmee te komen tot het uiteindelijke voorkeursalternatief. De belangrijkste aanpassingen 
betreffen:

• Om te voorkomen dat er als gevolg van de uitbreiding van Haven Heijen sprake is van een 
toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden, zijn enkele uitgangspunten 
projectspecifiek vastgelegd. Het gaat om de volgende uitgangspunten (zie voor een nadere 
toelichting paragraaf 8.8):

1. Het onderwaterdepot word emissie-loos. Dit betekent dat bij het gebruik van het 
onderwaterdepot gebruik wordt gemaakt van elektrisch aangedreven materieel; 

2. Ten aanzien van extra scheepvaart als gevolg van het nieuwe bedrijventerrein is 
uitgegaan van een jaargemiddelde van 5 aanmerende schepen (scheepstype M10 – 
Groot Rijnschip) per etmaal; 

3. Voor wat betreft aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten wordt in het 
voorkeursalternatief uitgegaan van een duurzaam en emissie-arm bedrijventerrein van 
in totaal 12,6 ha. Hiertoe zullen op het bedrijventerrein geen grote stationaire 
emissiebronnen (zoals stookinstallaties) toegestaan worden en zal voor wat betreft 
(mobiele) werktuigen zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van elektrisch materieel
of anders materieel van minimaal stage klasse IV/V. “

1.1.1 Extra scheepvaart naar/van depot

Het is zeer de vraag in hoeverre punt 1, het emmisieloos bedrijven van een onderwaterdepot mogelijk 
is. In de MER staat het plan om het depot maximaal 5 keer per jaar te vullen en 2 keer te legen. De 
inhoud van het depot is ongeveer 6300002 ton. Als dat per jaar 2 keer gevuld wordt en 2 keer geleegd 
dan is dat 4*630000 ton materiaal dat wordt verplaatst. Uitgaande van schepen met een belading van 
10003 ton betekent dit maximaal 2*630*4 = 5040 extra scheepsbewegingen op jaarbasis, ofwel 
gemiddeld 14 per etmaal.  

Deze extra scheepsbewegingen zijn niet opgenomen in de 5 schepen per etmaal die de haven aandoen.

2 3 ha, 20 meter diep, 6 diepte meter voor doorvaart, 1.6 ton/m3 = 30000*14*1.5 = 630000 ton 
3 Schepen van/naar het onderwaterdepot zijn waarschijnlijk beunschepen met uitklapbare bodem, deze zijn beschikbaar 

met verschillend laadvermogen. Een specificatie van de initiatiefnemers is niet beschikbaar, maar 1000 ton lijkt 
aannemelijk.
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1.1.2 Haalbaarheid emissie loos/arm terrein

Bovenstaand punt 3, een emissie-arm bedrijventerrein, is gemakkelijk gezegd maar zeer waarschijnlijk 
niet haalbaar.

Tabel 1.1 geeft de stikstofuitstoot in kg per jaar van een industriegebied op basis van de klasse waarin 
het wordt ingedeeld. Het AERIUS programma gebruikt daarvoor kentallen, welke de uitstoot per 
hectare industriegebied geven, dit leidt tot een uitstoot als vermeld in de 2e kolom, deze getallen zijn 
ook gebruikt in een eerdere versie van een stikstoftoets rapport van Peutz4. 

Met het niet meer toestaan van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zoals besloten door de Raad van 
State op 29 mei 2019 dient een nauwkeurige en gespecificeerde berekening gemaakt te worden. In het 
nieuwe stikstoftoets rapport van 17-4-2020 gebruikt Peutz nu de waarden in kolom 3. De verhouding 
tussen de uitstoot op basis van een kental en op basis van de gebruikte niet gespecificeerde opgave is 
zeer groot, tot 83 keer minder uitstoot dan gebruikelijk!

Klasse Industrie
gebied

Op basis van
kental

 NOX [kg / J]

Volgens Peutz, in de niet
gespecificeerde opgave

 NOX [kg / J]

Ratio kental vs opgave

4.2 1895 89 21

5.1 27460 333 82

5.2 7027 85 83

Tabel 1.1: Stikstof uitstoot in kg van overige industrie op basis van kental en zoals gespecificeerd in het
stikstof toetsrapport van Peutz, O 15652-13-RA-005 d.d. 17 april 2020.

Het is zeer de vraag of de in de stikstoftoets opgegeven emissie haalbaar is, een onderbouwing 
hiervan ontbreekt.

4 Uitbreiding Haven Heijen, Stikstoftoets, Peutz, O 15652-13-RA-002 d.d. 7 december 2018 
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1.2 Toename van het scheepsverkeer over de Maas door het industrie 
terrein

In de MER staat de verwachting dat er bij middeling over een jaar een toename is van 5 schepen per 
etmaal in de haven. Aangezien een schip komt en gaat zijn het twee scheepsbewegingen per schip, dus 
10 per etmaal. Als dit verkeer zich gelijkmatig splitst in de zuidelijke en de noordelijke richting van de 
Maas, komt dat neer op 5 extra scheepsbewegingen over de noordelijke kant en 5 extra 
scheepsbewegingen over de zuidelijke kant van de Maas. Hieruit volgt 5 x 365 = 1825 extra 
scheepsbewegingen per jaar in noordelijk en in zuidelijke richting over de Maas.

De MER vermeld voor de huidige (referentie) situatie 71 schepen per etmaal over de Maas ten noorden
en 71 over de maas ten zuiden van het plangebied (bladzijde 139). Echter er staat geen bronvermelding 
bij. Rijkswaterstaat geeft voor 2018 het aantal schepen in de sluis als vermeld in tabel 1.2.

Sluis Sambeek Grave Weurt

Aantal schepen
per jaar

23498 12352 20769

Tabel 1.2: Aantal schepen in 3 omliggende sluizen in 2018 per jaar, 
https://binnenvaartcijfers.nl/aantal-passages-van-binnenvaartschepen-per-sluis/ (bron: 
Rijkswaterstaat, 2018)

Voor de sluis bij Sambeek zou tengevolge van dit plan het scheepsverkeer toenemen tot 23498 + 1825 
= 25323 schepen per jaar.

Uitgaande dat het extra scheepsverkeer zich gelijkmatig verdeeld over de Maas en het Maas-
Waalkanaal, wordt dat voor Grave 12352 + (1825 /2 ) =  13265, en voor Weurt 20769 + (1825 / 2)  = 
21682. De verwachte toename van het scheepsverkeer staat in tabel 1.3.

Sluis Sambeek Grave Weurt

referentie 23498 12352 20769

Met nieuw 
bedrijventerrein

25323 13265 21682

toename 7.8% 7.4% 4.4%

Tabel 1.3: Verwachte toename van het scheepsverkeer op de maas

De toename van het scheepsverkeer is daarmee zeer significant voor het gebied van de Maas dichtbij 
Gennep. Dit betekent dat het extra scheepsverkeer niet zonder meer opgaat in het overige 
scheepsverkeer. 

De stikstofberekening van Peutz neemt het extra scheepsverkeer niet mee met de argumentatie dat het 
opgaat in het overige verkeer. Dit is hiermee onjuist, het extra scheepsverkeer dient wel gemodelleerd 
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te worden. In de stikstofberekening van Hèjje Mojjer is dan ook extra scheepsverkeer over de Maas 
meegenomen. Voor het noordelijke gedeelte tot aan de splitsing van de Maas en het Maas-Waalkanaal. 
Voor het zuidelijke gedeelte tot aan Venlo. Omdat het begin en eindpunt van het scheepsverkeer 
onduidelijk is moet dit in principe tot aan de zeehaven van Rotterdam en tot een zuidelijker gelegen 
punt dan Venlo worden meegenomen. Hier is bovenstaande keuze gemaakt omdat het effect op de 
natura-2000 gebieden dichtbij Gennep het meest significant is.
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1.3 Toename van het scheepsverkeer over de Maas tengevolge van het 
onderwaterdepot

Zoals bovenstaand beschreven in sectie 1.1.1 zijn er jaarlijks tot maximaal 5040 extra 
scheepsbewegingen van een schip met een laadvermogen tot 1000 ton te verwachten tengevolge van 
het gebruik van het onderwaterdepot.

Dit extra scheepsverkeer is niet meegenomen in de stikstoftoets en in de MER. Indien dit wordt 
meegenomen bovenop het extra te verwachten verkeer ten gevolge van het nieuw geplande 
bedrijventerrein ontstaat de situatie in tabel 1.4. Hierbij is weer uitgegaan dat het extra scheepsverkeer 
zich gelijkmatig verdeeld over de noord en zuid richting van de Maas.

De toename in het scheepsverkeer is nu nog veel groter, en daaruit volgt dat er niet, zoals in de 
stikstoftoets van Peutz, gesteld kan worden dat het scheepsverkeer opgaat in het overige verkeer.

Sluis Sambeek Grave Weurt

referentie 23498 12352 20769

Met nieuw 
bedrijven terrein 
en 
onderwaterdepot

27843 15785 24202

toename 18.5% 27.8% 16.5%

Tabel 1.4: Verwachte toename van het scheepsverkeer op de Maas met nieuw bedrijventerrein en 
onderwaterdepot.
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1.4 Toename van het wegverkeer

In de MER staat een verwachte toename van het wegverkeer per etmaal (mvt/etm) zoals weergegeven 
in tabel 1.5.

personenauto's licht vrachtverkeer zwaar vrachtverkeer

Toename 1310 96 273

Tabel 1.5: Toename verkeer volgens de MER op de aansluiting hoofdstraat/N271

De verkeersintensiteiten van de wegen rondom het plangebied zijn op te vragen op te vragen via 
https://portal.prvlimburg.nl/viewer/app/default, zie onderstaande figuur.

Figuur 1: Op https://portal.prvlimburg.nl/viewer/app/default staat een kaart waarop 
verkeersintensiteiten kunnen worden opgevraagd voor provinciale wegen rond het plangebied.
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Tabel 1.6: Aantal verkeersbewegingen in 2019 op de N271 richting het zuiden (A77), richting het 
noorden is gelijkwaardig (8620 i.p.v. 9048). Het verkeer verdeelt zich bijna gelijk over beide 
richtingen.
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personenauto's licht vracht verkeer zwaar vracht verkeer

Gemiddelde dag in 2019 7600 979 469

Extra verkeer 1310/2=665 96/2=48 273/2=137

Toename 8.8% 4.9% 29.2%

Tabel 1.7: Toename van de verwachte verkeersintensiteit op de N271 in zuidelijke richting, in 
noordelijke richting is een gelijke toename verwacht. Met name het zware vrachtverkeer kan flink 
toenemen met 29.2 %.

Van de verkeersintensiteit op de A77 was via deze applicatie alleen bekend dat deze ongeveer 25000 
voertuigbewegingen per dag zijn (cijfers 2012), dit is ongeveer 2.8 keer zoveel als op de N271, 
daarmee is, als een eerste orde schatting, dat de toename van het vrachtverkeer ook daar nog 
aanzienlijk is, namelijk 29.2 % / 2.8 = 10.4 %.

Met een mogelijke toename in zwaar vrachtverkeer  van 29.2 % op de N271 en van 10.4 % op de A77 
is het onjuist om te stellen dat het extra verkeer buiten de hoofdstraat wordt opgenomen in het overige 
verkeer. Het dient dus te worden meegenomen in de stikstofberekening.
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1.5 Toegepaste methodiek om stikstofdepositie the compenseren

In de stikstoftoets wordt de stikstofdepositie in de referentiefase als gevolg van NH3 in bemesting van 
landbouwgrond verrekend met de stikstofdepositie in de aanleg en gebruiksfase. In de aanleg- en 
gebruiksfase is deze vooral tengevolge is van NOx uitstoot.

Het AERIUS programma is niet in staat om een vermindering van stikstofemissie in rekening te 
brengen, er kunnen bijvoorbeeld geen negatieve bronnen worden gedefinieerd. De wijze waarop Peutz 
nu het wegvallen van de NH3  uitstoot verrekend klopt echter niet. 

Peutz verlaagt de maximale depositie in de aanleg- en gebruiksfase met de maximale depositie in de 
referentie fase. Echter, de locatie van deze maximale deposities is voor beide fasen niet gelijk. Dit 
omdat de bronnen zich op andere locaties bevinden en mogelijk ook omdat de transferfunctie van bron 
naar depositieplaats anders is voor  NH3 en NOx.

En betere methodiek zou zijn om per hexagon in de aanleg- en gebruiksfase de depositie te noteren en 
daarna de depositie in dat zelfde hexagon in de referentiefase te verminderen.

Daarmee is de berekende depositie door Peutz onjuist.
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1.6 Grondslag voor compensatie en bemestingsvergunning

Peutz verrekend de stikstof emissie in de referentie fase door deze af te trekken van de emissie in de 
aanleg- en gebruiksfase.

De vraag is of dit verrekenen überhaupt wel juist is. Een agrariër krijgt het recht, middels een 
vergunning, om landbouwgrond waarop gewassen worden geteeld te bemesten, maar dit recht is niet 
overdraagbaar of verhandelbaar. Wanneer de landbouw stopt stopt ook dat recht. 

Peutz stelt verder dat het stoppen van de emissie een 'onlosmaakbaar' effect is. Onlosmaakbaar betekent
letterlijk 'niet los te maken', dit is echter ook onjuist. De bemesting kan ook gestopt worden als het plan
niet door gaat.

Op de website van de Raad van State, https://www.raadvanstate.nl/@115651/pas-mag/,  is op 29 mei 
2019 de volgende tekst gepubliceerd:

“Weiden van vee en bemesten van landbouwgrond

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag niet alleen uitspraak gedaan over vergunningen
voor veehouderijen. Er is ook uitspraak gedaan over de vraag of het weiden van vee en het 
bemesten van grond ‘vergunningvrij‘ mochten worden gemaakt terwijl die activiteiten wel 
schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden omdat ze stikstof uitstoten. Uit de tweede uitspraak 
van vandaag volgt dat ook dit niet mag, omdat ook voor deze activiteiten niet vooraf vaststaat 
dat uitgesloten is dat zij natuurgebieden in de omgeving aantasten”

Daarmee hebben de landbouwers een vergunning nodig om hun land te bemesten. De grondslag voor 
vergunningen voor het bemesten van deze grond is echter discutabel. Zoals beargumenteerd door de 
heer E. basten in zijn notie, welke ook als inspraak is ingediend, blijkt het gebied voor 2/3 de 
bestemming natuur te hebben en voor 1/3 landbouw met landschappelijke waarde.
 
Het compenseren stikstofemissie door het beëindigen van bemesting is daarmee onjuist.

12

https://www.raadvanstate.nl/@115651/pas-mag/


2 Referentie fase
In de stikstof toets berekent Peutz de stikstof die wordt gedeponeerd in de huidige situatie (de referentie
fase). Momenteel heeft het plangebied een aantal kavels, zoals afgebeeld in figuur 2.2 waarop in 2019 
een 4 tal gewassen werd geteeld (https://boerenbunder.nl/report/51.67965,5.96714). In de onderstaande 
tabellen 2.3 t/m  2.5, staan de stikstofgebruiksnormen voor deze gewassen. 

Voor de mestwet hebben deze 12 kavels 'kleigrond', de grondsoort is echter discutabel. Bij een bezoek 
aan deze kavels ziet de grond eruit als zandgrond. Kleigrond heeft een hogere stikstofgebruiksnorm en 
daarmee is het voor een landbouwer gunstig als het kleigrond is in plaats van zandgrond, de vraag is 
wel of dit voor de rechter stand houdt.

In tabel 2.6 staat het oppervlak van de kavels, het gewas, de NH3 concentratie in de mest (TAN) en de 
emissiecoëfficiënt door het bemesten. Het vermenigvuldigen van deze factoren leidt tot de emissie in 
kg. Dit resultaat staat in de kolom 'emissie', in totaal 361 kg.

Kavel 12 wordt door Peutz opgevoerd als 'grasland' echter bij een bezoek aan de kavel staan hierop 
bramenstruiken hoger dan 1 meter als ook veel andere vasten planten (onkruid), zie figuur 2.1. Er is dus
niet sprake van een weide die begraast wordt en ook niet van een weide met volledig maaien. Daarmee 
heeft deze kavel geen stikstofgebruiksnorm. De kolom 'emissie Peutz' is echter berekend waarbij kavel 
12 de hoogste stikstofgebruiksnorm heeft voor grasland, in totaal 381 kg.

De kolom 'gebruikt door Peutz' heeft als totaal 465 kg NH3 emissie, deze waarde is in het rapport van 
Peutz gebruikt. Echter onduidelijk is hoe deze is berekent, er lijkt hier een rekenfout gemaakt te zijn.

Figuur 2.1: Foto's van kavel 12 op 27 juni 2020, dit is geen weide die begraast of volledig gemaaid 
wordt.
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Figuur 2.2: Kavels in het plangebied.
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Tabel 2.3: 

Tabel 2.4: 
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Tabel 2.5: 

Tabel 2.6: Stikstof emissie in de referentie situatie, Peutz gebruikt 465 kg, dat zou 381 kg moeten zijn 
(rekenfout ?). Echter kavel 12 is geen grasland in de zin van tabel 2.3, er staan bramen en andere 
struiken op, daarmee wordt het 361 kg.

Met het AERIUS programma is een nieuwe stofstofdepositie berekening gemaakt, hierbij zijn de 
bronnen uit de kolom 'emissie' uit tabel 2.6 gebruikt. Figuur 2.7 geeft een overzicht zoals getoond in 
het programma, het geeft een indruk van de verdeling van de stikstofdepositie. In de Maasduinen vindt 
de depositie vooral noordelijk plaats, in de zuidelijke Maasduinen is geen significante depositie.

In tabel 2.8 staat de stikstofdepositie op de meest belaste hexagonen5. In bijlage 1 staan de volledige 
uitkomsten van het AERIUS programma.

5 Een zeszijdig gebied van 1 ha waarmee het AERIUS programma rekent.
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Kavel Gewas Oppervlak Mest mest Peutz emissiefactor TAN emissie emissie Peutz gebruikt door Peutz

1 mais 1.7 160 160 0.1 0.67 18.2 18.2 22

2 mais 3.2 160 160 0.1 0.67 34.3 34.3 41

3 mais 4.1 160 160 0.1 0.67 44.0 44.0 53

4 aardappel 3.3 250 250 0.1 0.67 55.3 55.3 67

5 uien 5.2 170 170 0.1 0.67 59.2 59.2 72

6 aardappel 1.8 250 250 0.1 0.67 30.2 30.2 37

7 aardappel 3.2 250 250 0.1 0.67 53.6 53.6 66

8 mais 1.6 160 160 0.1 0.67 17.2 17.2 21

9 mais 1.8 160 160 0.1 0.67 19.3 19.3 23

10 mais 1.5 160 160 0.1 0.67 16.1 16.1 19

11 mais 1.3 160 160 0.1 0.67 13.9 13.9 17

12 gras (?) 0.4 0 385 0.19 0.67 0.0 19.6 27
361.2 380.8 465



Figuur 2.7: Stikstof depositie vind vooral dichtbij het plan gebied plaats. In de zuidelijke Maasduinen 
is geen significante depositie.

17



Natura 2000 gebied mol/ha/j Habitat type

Zeldersche Driessen 0.22 H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 

Maasduinen 0.16 Lg13 Bos van arme zandgronden 

Oeffelter Meent 0.07 H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

Sint Jansberg 0.05 H9120 Beuken-eikenbossen met huls 

Tabel 2.8: Bijdrage op de (bijna) overbelaste hexagonen en het betreffende habitat type.
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3 Aanleg fase
De MER stelt dat er in de aanleg fase 80000 m3 teelaarde en 514000 m3 specie vrij komt. De teelaarde 
kan mogelijk gedeeltelijk worden hergebruikt. De specie wordt per schip afgevoerd.

Hier is daarom gekozen voor 40000 m3  afvoer van teeltaarde over de weg en 100% afvoer van de 
specie per schip. 

Bij afvoer over de weg is de lading ongeveer 20 m3  per auto, dat geeft 40000 / (3 * 20) = 667 auto's per
jaar.

Bij een lading van 1000 m3 per schip komt de afvoer van de specie op 171 scheepsvrachten per jaar.

Daarnaast lijkt het toch heel waarschijnlijk dat er ook een aanvoer is van bouwmaterialen en 
bouwverkeer over de weg, aanvoer van beton, asfalt, hoogwerkers, kraanwagens e.d. Deze zijn niet 
opgevoerd in de stikstoftoets, en worden in dit rapport geschat op 100 vrachtwagen bewegingen per 
etmaal. Dit is in vergelijking met de 273 vrachtauto's per etmaal in de gebruiksfase een voorzichtige 
schatting.

Verder zijn er grondverzet en andere bouwmachines actief. In de MER is het brandstofverbruik hiervan 
geschat op 11200 liter diesel per jaar.

De aanvoer en afvoer via schepen en auto's is gesplitst in een zuidelijke en een noordelijke route. Voor 
de weg is als eindpunt de A73 gekozen. Voor de schepen in Noordelijke richting het Maas-Waalkanaal 
en in zuidelijke richting is om praktische reden gestopt bij de A67 omdat vanaf daar de interessante 
natura-2000 verder weg liggen en de depositie minder significant wordt geacht.

Natura 2000 gebied mol/ha/j Habitat type

Maasduinen 0.2 Lg13 Bos van arme zandgronden 

Oeffelter Meent 0.11 H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 

Zeldersche Driessen 0.09 H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 

Sint Jansberg 0.05 H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 

Tabel 3.1: Bijdrage op de (bijna) overbelaste hexagonen en het betreffende habitat type tijdens de 
aanlegfase.
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Figuur 3.2: De stikstofdepositie is in de Maasduinen vooral in het noorden en zuiden.
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4 Gebruiksfase
Op basis van bovenstaande argumentatie, hieronder kort herhaald, zijn emissiebronnen gedefinieerd in 
het AERIUS programma en is een realistisch maximum voor de stikstofdepositie bepaald.

1.1.2 Haalbaarheid emissie loos/arm terrein

Er zijn twee varianten zijn gemaakt, 1 met emissie van de industrie op basis van de door Peutz niet 
verder gespecificeerde opgave en 1 met emissie volgens het kental voor dit industriegebied. 

1.2  Toename van het scheepsverkeer over de Maas door het industrie terrein

Dit leidt tot 1825 extra scheepsbewegingen per jaar in het Noordelijke gedeelte van de Maas en 1825 
extra scheepsbewegingen in het Zuidelijke gedeelte van de Maas van scheepsklasse M10.

1.3 Toename van het scheepsverkeer over de Maas tengevolge van het onderwaterdepot

Dit leidt tot 2520 extra scheepsbewegingen per jaar in het Noordelijke gedeelte en 2520 extra 
scheepsbewegingen in het Zuidelijke gedeelte van de Maas van scheepsklasse M10. 

De scheepsbewegingen vanaf/naar de havenmond naar/vanaf het depot zijn niet meegenomen.

1.4 Toename van het wegverkeer

Dit leidt tot 655 extra personen auto bewegingen per dag en 48 lichte vrachtwagen bewegingen over de
noordelijke en zuidelijke buitenwegen die zijn meegenomen tot aan de A73. De 273 zware 
vrachtwagens zijn gesplitst in twee groepen, 73 over de zuidelijke N271 en A77 tot aan de A73 en 200 
zware vrachtwagens naar de zandwinningslocatie van een van de initiatiefnemers in Ven Zelderheide.

1.5 Toegepaste methodiek om stikstofdepositie the compenseren

Deze is onjuist en is daarom niet toegepast.

De resultaten van de AERIUS berekening staan samengevat in tabel 4.2, hierbij is alleen de depositie 
gegeven voor de vijf omliggende natura 2000 gebieden waarbij de depositie het grootst is. Tussen de 
twee situaties waarbij de industrie een emissie heeft zoals door Peutz gebruikt of op basis van een 
kental zit geen groot verschil voor wat betreft de maximum depositie. Dit komt omdat het gebied dat de
grootste depositie heeft relatief ver van het plangebied ligt, namelijk in het zuiden van de Maasduinen. 
Figuur 4.3 en 4.4 geven aan hoe de verdeling van de stikstofdepositie is, deze vindt over een groot 
gebied plaats.
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Stikstof emissie [kg]

Industrie Wegverkeer
van/tot
kruising
Hoofdstraat/
N271

Extra wegverkeer
na kruising
Hoofdstraat/N271

Extra scheepvaart over 
de Maas

Situatie 1, emissie 
industrie volgens 
Peutz

507 520 4518 142488

Situatie 2, emissie 
industrie op basis van 
kental

36382 520 4518 142488

Tabel 4.1: Stikstofemissie in kg in de gebruiksfase.

Natura 2000 gebied Situatie 1
mol/ha/j

Situatie 2
mol/ha/j

Meest getroffen habitat type

Maasduinen 5.07 5.14 Lg13 Bos van arme zandgronden 

Oeffelter Meent 2.88 3.05 H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 

Sint Jansberg 1.51 1.82 H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 

Zeldersche Driessen 1.48 2.73 H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 

Boschhuizerbergen 1.03 1.14 H91D0 Hoogveenbossen 

Tabel 4.2: Maximum stikstof depositie in vijf omliggende natura 2000-gebieden zoals berekent met het 
AERIUS programma.
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Figuur 4.3: Kaart met daarop de depositieverdeling.
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Figuur 4.4: De meeste depositie vindt plaats in het zuiden van de Maasduinen.
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5 Conclusies
Dit rapport is geschreven als reactie op de MER en de daarin gerefereerde stikstoftoets. Het geeft een 
onderbouwing voor een andere zienswijze. In deze zienswijze is de stikstoftoets die gebruikt wordt in 
de MER door Peutz onjuist uitgevoerd, de uitgangspunten zijn zo gekozen dat er geen extra 
stikstofdepositie plaats vindt in de natura 2000 gebieden. Dit rapport laat echter zien dat een realistisch 
maximum depositie van meer dan 5 mol/ha/j plaatsvindt en dat de depositie daarnaast over een groot 
oppervlakte plaatsvindt.

Ten eerste, het extra scheepsverkeer is zo significant dat het niet opgaat in het heersende verkeersbeeld.
Daarom dient het extra scheepsverkeer over de Maas te worden meegenomen in de stikstofberekening. 
Zelfs als beargumenteerd zou worden dat dat niet gebruikelijk is levert het wel meenemen van deze 
emissie een nauwkeuriger beeld op van de maximum te verwachten depositie. 

Ten tweede zal het extra verkeer over de weg, met name het zware vrachtverkeer, significant toenemen.
Ook hier wordt het heersende verkeersbeeld verstoort. Daarom moet ook dit verkeer over de N271 en 
de A77 worden meegenomen. En ook hier geldt dat als beargumenteerd zou worden dat dat niet 
gebruikelijk is, dat het wel meenemen van deze emissie een nauwkeuriger beeld oplevert van de 
maximum te verwachten depositie. 

Ten derde, de opgave van de emissie van NH3 in de referentie situatie is onjuist. Dit is aanzienlijk 
minder.

Ten vierde, de methodiek om de maximale depositie in de referentie situatie af te trekken van de 
maximale depositie in de andere fasen (aanleg- en gebruiksfase) is onjuist. Hier moet per hexagon in 
AERIUS het verschil berekent worden. Dit omdat de maximale deposities niet op eenzelfde hexagon 
hoeven te liggen.

Ten vijfde, er is geen onderbouwing gegeven waarom het nieuwe industrie gebied zo weinig, tot 83 
keer minder, emissie heeft dan industrie van eenzelfde klasse op basis van kentallen. Omdat een 
gedetailleerde en realistische onderbouwing ontbreekt kan er niet van de opgegeven emissie worden 
uitgegaan en moet er met kentallen worden gerekend.

Ten zesde, extra scheepsbewegingen ten gevolge van het depot zijn niet voorzien. Toch kunnen dat er 
5040 per jaar zijn. Ook dit is significant in de stikstofdepositie en moet daarom worden meegenomen.

Ten zevende, de Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitgesproken dat het compenseren van stikstof 
door het beëindigen van mestactiviteiten zoals in dit project gebeurd niet mag.

Wij vragen hierbij expliciet aan de gemeente

1. geen vergunning voor dit plan te verlenen

2. dit rapport door te sturen naar de comissie(s) welke de MER toets(en)
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6 Bijlagen
Hieronder de resultaten van de AERIUS berekeningen. Bijlage 1 is van de referentie fase, bijlage 2 van 
de aanlegfase, dan volgt de gebruiksfase op basis van de stikstofemissie voor de industrie zoals door 
Peutz gebruikt en als laatste bijlage de resultaten op basis van de argumentatie in dit rapport.
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6.1 AERIUS resultaten referentiefase
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6.2 AERIUS resultaten aanlegfase
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6.3 AERIUS resultaten gebruiksfase, situatie 1, industie volgens Peutz
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6.4 AERIUS resultaten gebruiksfase, situatie 2, industrie met kental
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