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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De planontwikkeling “Noordboulevard Scheveningen” beoogt de herontwikkeling van de 
boulevard vanaf de Scheveningseslag ten zuidwesten van de Pier tot aan de Gevers Deynootweg 
(Carlton Beach Hotel) ten noordoosten van de Pier. Het betreft onder andere het verbreden en 
herinrichten van de boulevard en het daarmee wijzigen van het aangezicht daarvan alsmede het 
vervangen van bestaande gebouwen en het realiseren van een parkeergarage.  
De herontwikkeling van de Noordboulevard wordt gerealiseerd binnen het stedelijke gebied van 
Scheveningen. Dit gebied kenmerkt zich als een toeristisch en sterk verstedelijkt gebied, waarbij 
in de omgeving hotels, restaurants en winkels zijn gelegen.  
 
De planontwikkeling Noordboulevard bestaat uit een tweetal projecten met elk een eigen 
opdrachtgever, te weten: 
- het onderdeel “verbreding en herinrichting boulevard”; 
- het onderdeel “parkeergarage en winkels/horeca”. 

 
Onder het onderdeel “verbreding en herinrichting boulevard” valt de verbreding van de 
boulevard en alle daarbij komende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen, 
het vervangen van de bestrating en het straatmeubilair. 
 
Onder het onderdeel “parkeergarage en winkels/horeca” valt de sloop van bestaande bebouwing  
en vervolgens de realisatie en exploitatie van een deels ondergrondse parkeergarage met 
daarbij/daarboven nieuwe winkels en horecapanden. De parkeergarage zal bestaan uit 3 
bouwlagen en voorzien in 700 parkeerplaatsen, deels ter vervanging van bestaande, op te heffen, 
parkeerplaatsen in het gebied. 
 
De onderhavige Toets Natuurbeschermingswet heeft betrekking op het project “parkeergarage 
en winkels/horeca”.  
 
In onderstaand figuur is de plansituatie schematisch weergegeven. 
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Figuur 1.1: Situatie planontwikkeling Noordboulevard.  Rood omlijnd het project “parkeergarage met  
  winkels/horeca”, groen omlijnd het project “verbreding en herinrichting boulevard”. 
 
 

1.2 Project parkeergarage met winkels/horeca 

Het project “parkeergarage met winkels/horeca” betreft de realisatie en exploitatie van een  
parkeergarage met nieuwe winkels en horecapanden op de plaats van bestaande horeca en 
winkels. De parkeergarage zal bestaan uit 3 bouwlagen. Gezien vanaf de Zeekant zal de 
parkeergarage volledig beneden maaiveld (van de Zeekant) worden gerealiseerd. Gezien vanaf de 
lager gelegen boulevard zal alleen de onderste parkeerlaag beneden maaiveld (van de boulevard) 
worden gerealiseerd. In figuur 1.2 is een doorsnede van de parkeergarage met winkels/horeca 
weergegeven. De parkeergarage zal voorzien in 700 parkeerplaatsen. 
 

 
Figuur 1.2: Doorsnede parkeergarage met winkels/horeca 

 
De horeca en winkels zullen hoofdzakelijk worden gerealiseerd naast en boven (de onderste laag 
van) de parkeergarage. Een klein gedeelte zal worden gerealiseerd middels een paviljoen op de 
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boulevard. Door het project zal het verkeer over de Zeekant (thans éénrichtingsverkeer) geheel 
worden afgesloten voor het doorgaande verkeer.  
In figuur 1.3 is een plattegrond van het project weergegeven. In figuur 1.4 is een “artist 
impression” weergegeven van het project. 
 
 

 
Figuur 1.3: Plattegrond van het project, rechtsboven het paviljoen op de boulevard 
 

 
Figuur 1.4: Artist impression project parkeergarage met winkels/horeca Noordboulevard, linksboven het paviljoen 
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1.3 Doel 

Op korte afstand van de “parkeergarage met winkels/horeca” is het Natura 2000-gebied 
Meijendel & Berkheide gelegen. 
 

 
Figuur 1.5: Ligging “parkeergarage met winkels/horeca” (in rood) t.o.v. Natura 2000-gebied Meijendel &  
                    Berkheide  

 
Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle 
beschermde soorten en habitats die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of 
behoud van de huidige aantallen/arealen voldoende is, danwel of uitbreiding of een verbetering 
nodig is. 
Niet alleen activiteiten binnen een Natura 2000-gebied maar ook activiteiten buiten een Natura 
2000-gebied kunnen de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengen. Dit wordt externe 
werking genoemd. Gezien de mogelijke externe werking van de beoogde ontwikkeling 
(parkeergarage en winkels/horeca) op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, is het van belang 
om te toetsen of de realisatie van de beoogde ontwikkeling conflicteert met de waarden 
waarvoor dit gebied is aangewezen. Hiervoor is in elk geval een toetsing aan de 
Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk.  
 
In de toets aan de Natuurbeschermingswet 1998 wordt in eerste instantie kwalitatief beoordeeld 
of er negatieve effecten op Natura 2000-waarden zijn te verwachten.  
 
Binnen deze toets staat de volgende vraag centraal: 
Kan het voornemen van de realisatie en exploitatie van de parkeergarage met winkels/horeca en 
alle ingrepen die daar aan gekoppeld zijn - gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor de 
Natura 2000-gebieden in de (directe) omgeving - de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de 
habitats van soorten in die gebieden verslechteren of een significant verstorend effect hebben op 
de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen? en zo ja, kan dit negatieve effect significant 
zijn? Of kunnen deze effecten bij voorbaat redelijkerwijs uitgesloten worden? 
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Een toets kan drie mogelijke uitkomsten geven: 
 Negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. Verdere toetsing is niet nodig. 
 Negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten, maar leiden niet tot een significante 

aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. In dit geval 
dient een “verslechteringstoets” uitgevoerd te worden. 

 De ontwikkeling leidt tot negatieve effecten, die kunnen leiden tot significante aantasting 
van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. In dit geval is het 
noodzakelijk om een “passende beoordeling” uit te voeren. In een passende beoordeling 
wordt meer in detail de kans op een significant effect beoordeeld al dan niet met de inzet 
van mitigerende maatregelen. 

 

Wettelijk kader: Natura 2000 en Natuurbeschermingswet 
Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en 
habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een 
Europees ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische basis 
voor dit netwerk zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, welke in Nederland zijn doorvertaald in de 
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet). Per gebied worden voor de soorten en habitattypen 
instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds- of uitbreidings/verbeteringsdoelstellingen 
zijn. Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor deze 
instandhoudingsdoelstellingen. Voor projecten geldt een vergunningplicht als het project een 
verslechterend of significant verstorend effect kan hebben op een Natura 2000-gebied (art. 19d Nbwet). Bij 
vaststelling van plannen moet het bevoegd gezag rekening houden met de gevolgen van het plan voor 
Natura 2000-gebieden (art. 19j, Nbwet). 

 
 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het nabij de ontwikkeling gelegen Natura 2000-gebied Meijendel & 
Berkheide beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de mogelijke effecten van de projectontwikkeling 
op dit Natura 2000-gebied. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de berekeningen van de 
stikstofdepositie, waarbij deze voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase is berekend. Voor 
het bepalen van de benodigde hoeveelheid ontwikkelingsruimte zijn voor de gebruiksfase zowel 
de beoogde situatie als de referentiesituatie doorgerekend en is het verschil in beeld gebracht. 
In hoofdstuk 5 tot slot wordt de conclusie weergegeven. 
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2 Beschrijving Natura 2000-gebied Meijendel en 
Berkheide 

Het Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide strekt zich vanaf Den Haag naar het noorden toe 
uit, langs de kust. Het bestaat uit een brede duinstrook met een gevarieerd en uitgestrekt, 
kalkrijk duinlandschap, dat reliëfrijk en landschappelijk zeer afwisselend is. Het zuidelijke 
deelgebied Meijendel is een relatief laag gelegen gebied met grote ‘uitgestoven duinvlakte’, dat 
in het zuidelijk deel minder reliëfrijk is. In het noordelijke deelgebied Berkheide liep het zand vast 
in de oorspronkelijk natte stroombedding van de oude Rijn. Het is gevormd door overstuiving van 
oude duinen, waardoor het een relatief hooggelegen duinmassief is. Hier is de kweldruk dan ook 
groter dan in Meijendel. Het landschap heeft een kenmerkende opbouw van evenwijdige 
duinenrijen met opeenvolgende hoge paraboolduinen en moerassige laagten met struweel, 
waarin grote valleien liggen zoals Kijfhoek, Bierlap en de vallei Meijendel. Dit zijn duinakkers die 
nu vooral uit bos bestaan; het gebied kent dan ook een aantal goed ontwikkelde bostypen. 
Plaatselijk, zoals in de Libellenvallei, komen soortenrijke duinvalleibegroeiingen voor. Na 
grootschalig herstel van een aantal valleien bij de Wassenaarse Slag breiden deze begroeiingen 
zich uit. In Berkheide is, met name in de buurt van Katwijk, een groot areaal goed ontwikkeld 
kalkrijk duingrasland aanwezig, ontstaan door het eeuwenlange menselijke gebruik van het 
zogenaamde zeedorpenlandschap.  
 

 
Figuur 2.1 Detailkaart begrenzing Meijendel & Berkheide (bron: synbiosys.alterra.nl). 
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Instandhoudingsdoelstellingen Meijendel & Berkheide 
Dit Natura 2000-gebied is door de staatssecretaris van het ministerie van Economische zaken (EZ) 
op 25 april 2013 definitief aangewezen. De instandhoudingsdoelen zijn opgenomen in tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1: Instandhoudingsdoelstellingen Meijendel en Berkheide. 

 Doelst. Opp.vl. Doelst. Kwal. Doelst. Pop. Kernopgave 

Habitattypen     

H2120  Witte duinen  = >  2.01 

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk)  > >  2.02, B 

H2130B *Grijze duinen (kalkarm)  > >  2.02 

H2160  Duindoornstruwelen  = (<) =   

H2180A Duinbossen (droog)  = =  2.04 

H2180B Duinbossen (vochtig)  = =  2.04 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) = >  2.04 

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) > >  2.05, W 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)  > >  2.05, W 

H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)  > >  2.05, W 

Habitatsoorten     

H1014 Nauwe korfslak = = = 2.05, W 

H1318 Meervleermuis = = =  

Legenda 
* Prioritair habitattype 

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 =(<) Aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 

B sense of urgency: beheeropgave 

W Kernopgave met wateropgave 

2.01 Witte duinen en embryonale duinen: Ruimte voor natuurlijke verstuiving: witte duinen H2120 en embryonale 
duinen H2110 o.m. van belang als habitat voor kleine mantelmeeuw A183, dwergstern A195, bontbekplevier 
A137 en strandplevier A138. 

2.02 Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130, ook als habitat van tapuit A277, velduil 
A222 en blauwe kiekendief A082, door tegengaan vergrassing en verstruweling. 

2.04 Droge duinbossen: Uitbreiding oppervlakte (ook in zeereep)6 en verbetering kwaliteit (structuurvariatie en 
soortenrijkdom) van duinbossen (droog) H2180_A. 

2.05 Open vochtige duinvalleien (incl. vochtige duinbossen): Behoud oppervlakte en herstel kwaliteit van vochtige 
duinvalleien (kalkrijk) H2190_B. Behoud vochtige duinvalleien H2190 als habitat van roerdomp A021, lepelaar 
A034, blauwe kiekendief A082, velduil A222, noordse woelmuis *H1340, nauwe korfslak H1014 en 
groenknolorchis H1903 (vergroting oppervlakte is vrijwel overal gedaan). 
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3 Effectenanalyse 

In dit hoofdstuk wordt bekeken welke verstoringsfactoren via externe werking een negatief 
effect zouden kunnen hebben op het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide in de directe 
omgeving van het plangebied (zie tabel 3.1) als gevolg van het project ondergrondse 
parkeergarage en winkels/horeca (Noordboulevard). 
 
Storingsfactoren kunnen een direct effect op de instandhoudingsdoelen hebben (bijvoorbeeld 
het doden van dieren of het verdwijnen van oppervlak habitattype of leefgebied) of een indirect 
effect (bijvoorbeeld verandering van de milieucondities, waardoor de leefomstandigheden ver-
slechteren of het blokkeren van een trekroute, waardoor de toegang tot voedsel- of overwinte-
ringsgebieden buiten het Natura 2000-gebied wordt geblokkeerd).  

 
De realisatie en gebruik van een parkeergarage met winkels/horeca kan in combinatie met 
(mogelijke) netwerkeffecten (verandering van verkeerstromen op wegen in de omgeving) de 
volgende negatieve effecten veroorzaken: 

- oppervlakteverlies; 
- versnippering; 
- vermesting en verzuring door atmosferische depositie (stikstofdepositie); 
- optische verstoring; 
- verstoring door geluid, licht, trilling; 
- verandering van winddynamiek; 
- verandering in waterhuishouding; 
- verontreiniging; 
- verstoring door mechanische effecten. 

 
Conform de Natuurbeschermingswet 1998 dient de voorgenomen ingreep te worden getoetst op 
(mogelijk) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura-2000 gebied. Bij de 
toetsing is waar mogelijk onderscheid gemaakt in permanente verstoringsfactoren (gebruiksfase) 
en tijdelijke verstoringsfactoren (aanlegfase). 

3.1 Permanente verstoringsfactoren  

In tabel 3.1 wordt per storingsfactor nagegaan of deze in relatie tot het voornemen en het Natura 
2000-gebied Meijendel & Berkheide relevant is. 
 
Tabel 3.1: Overzicht mogelijke verstoringsfactoren ontwikkeling parkeergarage Noordboulevard. 
 nadere analyse nodig om te kijken of verslechtering of significante verstoring is uit te sluiten 
 = niet-relevant, geen sprake van een verslechtering of significante verstoring 

Verstoringsfactor Effect Relevant 

Oppervlakteverlies Er zijn geen ingrepen die in een Natura 2000-gebied plaatsvinden. De ingrepen 
leggen derhalve geen beslag op oppervlak Natura 2000-gebied en daarmee 
ook niet op oppervlak beschermd habitat of leefgebied van beschermde 
soorten. Negatieve effecten door oppervlakteverlies zijn uitgesloten. 

 

Versnippering Er zijn geen ingrepen die in een Natura 2000-gebied plaatsvinden. De ingrepen 
veroorzaken derhalve geen barrière binnen Natura 2000-gebied.  
Het voornemen ligt in het bebouwd gebied van Scheveningen, en vormt 
daarmee geen extra versnipperende werking tussen de Natura 2000-gebieden. 
Negatieve effecten als gevolg van versnippering zijn uitgesloten. 

 

Stikstofdepositie Verzuring en vermesting vormen een actueel thema bij ontwikkelingen met 
verkeersaantrekkende werking in de (directe) omgeving van Natura 2000-
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gebieden. Aan de bronzijde leidt stikstofemissie uit het verkeer tot een 
potentieel verzurend en vermestend effect in natuurgebieden; aan de zijde 
van de natuurgebieden is het vooral de aanwezigheid van voor stikstof 
gevoelige habitattypen en eventueel soorten die bepalen of een natuurgebied 
gevoelig is voor stikstofdepositie. Door het gebruik van de parkeergarage kan 
er mogelijk sprake zijn van verandering van de verkeersintensiteiten op de 
wegen in de omgeving van parkeergarage. De Natura 2000-gebieden in de 
duingebieden zijn aangewezen voor (zeer) stikstofgevoelige habitattypen en 
deels ook voor stikstofgevoelige leefgebieden van habitatsoorten. Mogelijk 
negatief effect op de gevoelige habitattypen door de verkeersaantrekkende 
werking tijdens het gebruik van de parkeergarage is niet met zekerheid uit te 
sluiten. 

Optische 
verstoring 

Geen relevante verstoring door de aanwezigheid van mensen, verkeer en 
bebouwing in plangebied. De parkeergarage ligt ondergronds, de winkels en 
horeca komen in de plaats van bestaande winkels/horeca en liggen tussen 
reeds bestaande bebouwing, de extra bezoekers als gevolg van de 
ontwikkeling zijn maar in beperkte mate buiten aanwezig of gaan met name 
richting Scheveningen boulevard. Het Natura 2000-gebied Meijendel & 
Berkheide wordt thans veelvuldig bezocht door wandelaars en fietsers. De 
zeer beperkte toename van bezoekers (wandelaars) in het Natura 2000-gebied 
zorgt niet voor negatieve effecten door optische verstoring. 

 

Geluid Verstoring van typische soorten door geluid in de gebruiksfase is niet aan de 
orde, ook in de huidige situatie is sprake van geluidhinder omdat het Natura 
2000-gebied grenst aan Den Haag en omgeven is door woongebied. Het extra 
verkeer dat wordt gegenereerd door de planontwikkeling kan invloed hebben 
op de geluidbelasting op de omgeving. Binnen het Natura 2000-gebied 
Meijendel & Berkheide is alleen de Meervleermuis gevoelig voor verstoring 
door geluid. De overige natuurwaarden zijn hier niet gevoelig voor. Effecten op 
de Meervleermuis zijn uit te sluiten, aangezien de toename in geluidbelasting 
beperkt zal zijn. Daarnaast bevindt de habitat van de Meervleermuis, namelijk 
open water, zich op relatief grote afstand van de wegen. Verder zullen de 
parkeergarage en de winkels/horeca moeten voldoen aan het 
Activiteitenbesluit. Daarmee dient de geluidhinder beperkt te worden, met 
name ten opzichte van de omwonenden, maar daar zijn diersoorten ook bij 
gebaat. Negatieve effecten door geluid zijn uitgesloten. 

 

Licht Het extra verkeer dat wordt gegenereerd door de planontwikkeling 
veroorzaakt een toename in lichtintensiteit. Hier is de Meervleermuis zeer 
gevoelig voor. In de huidige situatie zijn echter al veel lichtbronnen aanwezig, 
aangezien de ontwikkeling in stedelijk gebied is gelegen. Het licht van het 
extra verkeer valt dan ook weg tegen de heersende lichtintensiteiten.  

 

Verstoring door 
trilling 

Gezien de afstand en de ligging binnen bebouwd gebied is er geen effect op 
het Natura 2000-gebied te verwachten. Er zijn in de gebruiksfase geen 
relevante trillingsbronnen aanwezig. Negatieve effecten door trillingen zijn 
uitgesloten. 

 

Verandering van 
winddynamiek 

Geen effect omdat de nieuwe bebouwing reeds bestaande bebouwing 
vervangt, het binnen bebouwd gebied ligt en niet direct grenst aan het Natura 
2000-gebied. Bovendien is de hoogte van de bouwwerken beperkt. Daarbij 
komt dat in de duinen enige winddynamiek een van de typische kenmerken 
maar door de afstand zal het voornemen deze noodzakelijk winddynamiek ook 
niet beperken. Negatieve effecten door verandering van winddynamiek zijn 
uitgesloten. 

 

Verandering in 
waterhuishouding 

De parkeergarage komt in de plaats van bestaande bebouwing en zal deels 
beneden maaiveld worden aangelegd, echter boven het heersende 
grondwaterpeil. Derhalve zal dit deel van de ontwikkeling geen relevante 
invloed hebben op de waterhuishouding. Het plaatsen van de diepwand zal 
leiden tot een lichte beïnvloeding van de grondwaterstroming en –stand in de 

 



Toets Natuurbeschermingswet 
Noordboulevard Scheveningen 
projectnummer 275222 
21 september 2016 revisie 04 
Strandweg Vastgoed B.V. 

 

Blad 10 van 40 

 
 

directe omgeving van de diepwand. In het dichtst bij de diepwand gelegen 
gedeelte van het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide komen de 
habitattypen Witte duinen (H2120) en Grijze duinen (kalkrijk) H2130A) voor. In 
de profielen van deze habitattypen1 is terug te vinden dat beide habitattypen 
een droge vochttoestand prefereren. In het “Ontwerpbeheerplan bijzondere 
natuurwaarden Meijendel & Berkheide” (december 2015) is aangegeven dat 
voor beide habitattypen de vochttoestand op dit moment in orde is. Gelet op 
de hoogteligging van de beide habitattypen ruim boven de grondwaterstand, 
zijn negatieve effecten door de zeer geringe veranderingen in de 
waterhuishouding uitgesloten. 

Verontreiniging De ontwikkeling heeft geen effect op kwaliteit bodem, of op kwaliteit grond- 
of oppervlaktewater. Negatieve effecten door verontreiniging zijn uitgesloten. 

 

Mechanische 
effecten 

Er is geen sprake van verstoring van habitattypen en typische soorten door 
betreding en beweging in het Natura 2000-gebied omdat in de gebruiksfase de 
mensen specifiek naar de boulevard met bijbehorende functies gaan en niet 
specifiek voor een duinwandeling komen. Op mooie dagen zou het boulevard-
bezoek gecombineerd kunnen worden met een bezoek aan de duinen, maar 
gezien de actuele hoge recreatiedruk in de duinen en de reeds uitgewerkte 
zonering van de recreatiedruk in de duinen zal een zeer beperkte toename van 
bezoekers aan de duinen geen negatief effect hebben.  

 

 

3.2 Tijdelijke verstoringsfactoren 

Gedurende de bouw (realisatiefase) treden er mogelijk effecten op zoals verstoring door 
trillingen, verstoring door menselijke activiteiten, verstoring door verlichting van de bouwplaats 
en stikstofdepositie. Bovendien kan de inzet van werkverkeer leiden tot een tijdelijke toename 
van concentraties aan luchtverontreinigende stoffen en een toename van de geluidbelasting voor 
de omgeving.  
 
De herontwikkeling vindt plaats binnen een sterk verstedelijkte omgeving.  Als gevolg van de 
ontwikkelingen verandert het karakter van het gebied niet.  
 
De realisatie van de herontwikkeling zal  tijdelijk een hogere mate van verstoring met zich 
meebrengen. Er zullen machines en mensen aanwezig zijn om de nieuwe situatie te realiseren, 
gedurende de bouwfase zijn extra geluiden en trillingen in de omgeving te verwachten.  
 
Het grootste deel van de bij de bouwwerkzaamheden gemaakte geluiden valt weg tegen de 
gangbare geluiden die in de omgeving reeds voorkomen. Eventueel zal het nodig zijn om de 
bouwplaats te verlichten. De in het Natura 2000-gebied aanwezige Meervleermuis is gevoelig 
voor licht. Omdat de bouwlampen op de bouwplaats zijn gericht (naar binnen  gericht) en 
vanwege de bestaande stedelijke verlichting in combinatie met de afstand van enkele tientallen 
meters tussen het plangebied en het natura 2000-gebied zal het lichtschijnsel niet tot verstoring 
leiden van de vleermuizen.  
 
Bouwwerkzaamheden kunnen leiden tot trillingen. De habitatsoorten Meervleermuis en de 
Nauwe korfslak zijn hier gevoelig voor. Bij de realisatie van het project zullen geen 
heiwerkzaamheden worden verricht (de parkeergarage met winkels/horeca wordt “op staal” 
gefundeerd). Verder zijn in de realisatiefase geen relevante trillingsbronnen aanwezig, zodat 
geen extra negatieve effecten zijn te verwachten van de herontwikkeling.   

                                                                 
1http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=actualiteitaanwijzing
en&item=groep_7&topic=profielen) 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=actualiteitaanwijzingen&item=groep_7&topic=profielen
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=actualiteitaanwijzingen&item=groep_7&topic=profielen
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Tijdelijk zal er ook werkverkeer rijden van en naar het plangebied. Het gaat om een beperkt 
aantal verkeersbewegingen. Samen met de (vaak mobiele) bronnen die bij de bouw gebruikt 
worden leiden deze verkeersbewegingen tot stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura 2000-
gebied.  
 
Optische en mechanische verstoring spelen geen rol; bij de werkzaamheden wordt geen 
natuurgebied betreden. 
 
Tijdelijke effecten op abiotische factoren zoals bodemreliëf, water-, bodem- en luchtkwaliteit en 
landschappelijke kwaliteiten, alsmede op de habitats waarvoor Meijendel & Berkheide is 
aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn zijn, met uitzondering van stikstofdepositie, dan 
ook uit te sluiten. 
 
Conclusie 
Bovenstaand is nagegaan of de aanleg en het gebruik van de ondergrondse parkeergarage met 
aanpalende winkels en horeca negatieve effecten kan hebben op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide. Hieruit blijkt 
dat voor de effecten van deze ontwikkeling gekeken dient te worden naar de eventuele 
verandering van de verkeersintensiteiten op de wegen in de omgeving van de parkeergarage en 
naar de effecten daarvan via stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats2 in het 
Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide.  Dit zowel voor de realisatiefase als de gebruiksfase. 
 

  

                                                                 
2 Het leefgebied van de Nauwe korfslak is weliswaar stikstofgevoelig (het leefgebied van de andere habitatsoort 

meervleermuis niet), maar in de PAS-gebiedsanalyse is geconcludeerd dat de huidige en toekomstige stikstofdepositie 
geen knelpunt vormt. 
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4 Nadere analyse stikstofdepositie 

4.1 Inleiding 

Het project “parkeergarage en winkels/horeca”, onderdeel van de ontwikkeling Noordboulevard 
Scheveningen, heeft als doel een ondergrondse parkeergarage met aanpalende winkels en 
horeca te realiseren en exploiteren tussen de Zeekant en de Strandweg te Scheveningen. De 
werktuigen en voertuigen die gebruikt worden bij de realisatie alsmede de auto’s die in de 
toekomst gebruik zullen maken van de parkeergarage stoten emissies uit, waaronder 
stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3), die voor bepaalde natuur in de vorm van 
stikstofdepositie schadelijk kunnen zijn. Een toename van de uitstoot van deze stoffen, en 
daarmee een toename van de stikstofdepositie, kan leiden tot negatieve effecten op het Natura 
2000-gebied in de omgeving. Met behulp van een rekenprogramma is de hoogte van de extra 
stikstofdepositie op dit Natura 2000-gebied als gevolg van het project bepaald. Dit is gedaan voor 
zowel de realisatiefase (aanleg) als voor de gebruiksfase. 

4.2 Wettelijk kader PAS 

Op 1 juli 2015 is de Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd in verband met de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS). Het bijbehorende programma “programma aanpak stikstof” is tevens in 
werking getreden, waardoor de vergunningverlening in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 voor het aspect stikstof is vereenvoudigd.  
 
In het programma aanpak stikstof werken overheden en maatschappelijke partners samen om de 
stikstofuitstoot  te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te 
maken. Door middel van brongerichte maatregelen wordt een (extra) daling van de stikstof-
depositie op Natura 2000-gebieden bereikt. Een deel van de daling van de stikstofdepositie komt 
beschikbaar als depositieruimte voor economische ontwikkelingen. Het overige deel komt ten 
goede aan de natuur waardoor gewaarborgd is dat de Natura 2000-doelen worden gehaald. 
 
De PAS verdeelt de gecreëerde depositieruimte in vier delen: 
 

 
Figuur 4.1: Schematische verdeling depositieruimte. De werkelijke verdeling verschilt per Natura 2000-gebied. 
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Autonome groei 
Reservering voor autonome groei, zoals toename bevolking of wegverkeer. 
 
Ruimte voor grenswaarden 
Reservering voor initiatieven met een stikstofuitstoot beneden de grenswaarde van 1 mol per 
hectare per jaar. 
 
Prioritaire projecten (segment 1) 
Ontwikkelingsruimte voor projecten die zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Regeling PAS. Het gaat 
om projecten van provinciaal belang of van Rijksbelang, zoals bijvoorbeeld de projecten van het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). 
 
Vrije ruimte (segment 2) 
Vrije ontwikkelingsruimte waarmee het bevoegd gezag vergunning kan verlenen aan 
initiatiefnemer voor projecten die stikstof uitstoten. 
 
De depositieruimte van de segmenten 1 en 2 wordt ontwikkelingsruimte genoemd. Indien men 
gebruik wil maken van deze ontwikkelingsruimte dient een vergunning aangevraagd te worden 
bij het bevoegd gezag die vervolgens deze ontwikkelingsruimte kan toebedelen. 
 
De beschikbaar komende depositieruimte heeft het mogelijk gemaakt om de in de Nbwet 
opgenomen vergunningplicht enigszins te verlichten. Als de maximale bijdrage van een project 
aan de stikstofdepositie op een voor stikstof gevoelige habitat in een Natura 2000-gebied minder 
dan 1 mol/ha/jaar bedraagt, kan in de regel volstaan worden met een melding. Met de 
stikstofdepositie die deze projecten veroorzaken is in de PAS rekening gehouden middels de 
“ruimte voor grenswaarden”.  
  
Omdat de ontwikkelingsruimte in segment 2 bij sommige Natura 2000-gebieden schaars is en de 
bevoegde gezagen die schaars beschikbare ontwikkelingsruimte willen verdelen over meerdere 
projecten, hebben zij beleidsregels opgesteld. Voor het merendeel van de Natura 2000-gebieden 
wordt per project maximaal 3 mol/ha/jaar beschikbaar gesteld. Bij zwaarwegende 
omstandigheden kan het bevoegd gezag van deze regels afwijken. Ook het bevoegd gezag voor 
het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide hanteert als beleidsregel een maximale 
hoeveelheid van 3 mol/ha/jaar die voor een project beschikbaar gesteld kan worden. 
 
Om voor een activiteit de toename van de stikstofdepositie op een stikstofgevoelig habitattype te 
berekenen is het rekeninstrument AERIUS verplicht gesteld. Aan de hand van de resultaten van 
een berekening met AERIUS kan bepaald worden welke vervolgstappen in het kader van de 
Natuurbeschermingswet gezet moeten worden.  
 

4.3 Uitgangspunten berekeningen gebruiksfase 

Het project beoogt de realisatie van een parkeergarage met winkels en horeca op de plek waar 
nu bestaande winkels met een bijbehorend parkeerterrein (eigen beheer) zijn gesitueerd. Voor 
de bestaande winkels met bijbehorend parkeerterrein is in het kader van de 
Natuurbeschermingswet niet eerder een vergunning verleend of een melding gedaan. Er is 
derhalve sprake van een beoogde situatie (de toekomst) en een referentiesituatie (de situatie op 
1 januari 2015).  
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In de beoogde situatie wordt de bijdrage aan de stikstofdepositie van het project in beeld 
gebracht teneinde die situatie vast te leggen en te kunnen beoordelen of er sprake is van een 
vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet. De bijdrage van alle directe 
bronnen van het project wordt daarbij in beeld gebracht samen met de bijdrage van het verkeer 
dat in de beoogde situatie van en naar het project zal rijden. 
In de referentiesituatie wordt de bijdrage aan de stikstofdepositie in beeld gebracht van de 
situatie zonder het project (situatie per 1 januari 2015). Dit betreft de bijdrage van het verkeer 
dat in de huidige situatie naar de functies rijdt die zullen verdwijnen alsmede het verkeer dat nu 
rijdt over de Zeekant en na uitvoering van het project niet meer. In het vervolg van de rapportage 
wordt dit “het verkeer dat aan de referentiesituatie van het project is toe te rekenen” omdat er 
in de referentiesituatie ook overig verkeer op de omliggende wegen rijdt. 
In tabel 4.0 is een overzicht van de beoogde en de referentiesituatie weergegeven. 
 
Tabel 4.0: Overzicht beoogde situatie versus referentiesituatie 

Functie Beoogde situatie Referentiesituatie 

Horeca 4182 m2 2235 m2 

Detailhandel 1884 m2 1200 m2 

Leisure - 540 m2 

Parkeerplaatsen Realisatie parkeergarage 700 plaatsen  

Opheffen parkeren openbare straat 137 plaatsen  

Wegen Zeekant afgesloten voor doorgaand verkeer  

 

4.3.1 Beoogde situatie 

Het project omvat het gebruik van: 
- 4182 m2 horeca 
- 1884 m2 detailhandel 
- een parkeergarage. 

 
De parkeergarage zal gebruikt worden door bezoekers en personeel van de in het project 
opgenomen winkels en horeca. Verder voorziet de parkeergarage in de vervanging van 
parkeerplaatsen (waaronder 100 bewonersparkeerplaatsen) die na de realisatie in de directe 
omgeving zullen verdwijnen. Van de resterende parkeerplaatsen kunnen onder andere 
strandbezoekers gebruik maken alsmede bezoekers van de functies op het Gevers Deynootplein 
en de Palace Promenade en het wat verder gelegen AFAS Circustheater, de Pathé Bioscoop en 
het Holland Casino. 
 
De geplande parkeergarage krijgt 700 parkeerplaatsen. Door het gebruik van de parkeergarage is 
er sprake van verandering van de verkeersintensiteiten op de wegen in de omgeving van 
parkeergarage. Omdat deze veranderingen invloed kunnen hebben op de stikstofdepositie in het 
nabijgelegen Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide zijn diverse wegen bij de berekeningen 
betrokken. In de figuren 4.2a en 4.2b zijn de bij het onderzoek betrokken wegen (wegvakken) 
weergegeven. 
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Figuur 4.2a: Bij het onderzoek betrokken wegvakken uitgezoomd.  

 

 
Figuur 4.2b: Bij het onderzoek betrokken wegvakken beoogde situatie ingezoomd. Rood omlijnd de projectlocatie. 
 

4.3.1.1 Verkeersgeneratie en afwikkeling 

Een parkeergarage genereert op zichzelf geen extra verkeer. Parkeren is een faciliterend middel 
om een doel mogelijk te maken. Dat doel is in dit geval het bezoeken van een functie per auto.  
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De verkeersaantrekkende werking wordt dus veroorzaakt door de verschillende functies in een 
gebied en niet door de parkeergarage zelf. Bij de onderhavige parkeergarage betreft dat 
bijvoorbeeld de bestaande functies “strand” en leisure alsmede de nieuwe (project)functies 
winkels en horeca. Met name de herkomst van het verkeer dat de nieuwe parkeergarage bezoekt 
is van belang. Sommige auto’s bevinden zich immers al in het gebied rondom de parkeergarage 
en zorgen op bijvoorbeeld de Van Alkemadelaan niet voor een extra verkeersbelasting ten 
opzichte van de huidige situatie. Om de invloed van de ontwikkeling op de verkeersintensiteiten 
te bepalen wordt daarom onderscheid gemaakt tussen bezoekers die komen voor bestaande 
functies en bezoekers die komen voor de nieuwe functies. Er wordt gekeken naar een tweetal 
deelaspecten: 

-afwikkeling van verkeersgeneratie als gevolg van de in het project opgenomen functies 
 (projectfuncties); 
-afwikkeling van verkeersgeneratie als gevolg van de nieuwe (extra) parkeerplaatsen die in de  
 parkeergarage worden gerealiseerd (extra parkeerplaatsen); 

Onderstaand wordt op deze deelaspecten nader ingegaan. 
 

4.3.1.2 Projectfuncties 

De verkeersgeneratie van de te realiseren functies winkels (detailhandel) en horeca is bepaald op 
grond van ervaringsgegevens van de gemeente Den Haag. Dit met name omdat vanwege de 
ligging van deze functies aan de kust er geen sprake is van een cirkelvormig “voedingsgebied”.  
In bijlage 1a is deze verkeersgeneratie nader uitgewerkt. 
Als gevolg van de nieuwe functies ‘winkels en horeca’ zullen er naar verwachting  839 
vervoersbewegingen per etmaal zijn die aan het project zijn toe te rekenen. 
Verder zal de parkeergarage voorzien in 100 parkeerplekken voor bewoners 
(bewonersabonnementen) en 65 parkeerplaatsen voor werknemers 
(werknemersabonnementen). Dit zal naar verwachting 614 vervoersbewegingen per etmaal 
opleveren. 
In totaal betreft het voor de projectfuncties (838 + 614 =) 1452 vervoersbewegingen per etmaal 
die aan het project zijn toe te rekenen. 
In bijlage 1b is een overzicht gegeven van de vervoersbewegingen en parkeerplaatsen in relatie 
tot de diverse functies. 
 
Dit extra verkeer als gevolg van de projectfuncties komt uit (en gaat naar) de wijde omgeving van 
het projectgebied. Aangenomen is dat dit verkeer zich over alle bij het onderzoek betrokken 
wegvakken verdeelt volgens de percentages zoals weergegeven in figuur 4.3.  
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Figuur 4.3: Verdeling verkeersbewegingen (lichte motorvoertuigen) over wegvakken door projectfuncties 

 
De genoemde 1452 vervoersbewegingen per etmaal betreffen uitsluitend lichte 
motorvoertuigen. Het vrachtverkeer als gevolg van het project wordt uitsluitend gegenereerd 
door de nieuwe functies ‘winkels en horeca’. Daarbij is gerekend met 3% middelzwaar 
vrachtverkeer en 0,5% zwaar vrachtverkeer (van de 838 verkeersbewegingen).  
  
Aangenomen is dat dit vrachtverkeer zich over alle bij het onderzoek betrokken wegvakken 
verdeelt volgens de percentages zoals weergegeven in figuur 4.4. Het vrachtverkeer maakt voor 
de bevoorrading van de winkels/horeca gebruik van de boulevard (wegvak 12 in figuur 4.2b). 

 
Figuur 4.4: Verdeling verkeersbewegingen (vrachtverkeer) over wegvakken door projectfuncties 
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4.3.1.3 Extra parkeerplaatsen 

De nieuwe functies ‘winkels en horeca’ vragen 252 parkeerplaatsen (zie bijlage 1a en 1b). Verder 
voorziet de parkeergarage in 100 parkeerplaatsen voor bewoners en 65 parkeerplaatsen voor 
personeel. Er resteren derhalve (700 - 252 – 100 – 65=) 283 vrije parkeerplaatsen. 
Deze extra parkeerplaatsen genereren naar verwachting 1292 verkeersbewegingen per etmaal 
die aan het project zijn toe te rekenen (zie bijlage 1a en 1b). Dit betreft uitsluitend lichte motor-
voertuigen. De parkeergarage is niet toegankelijk voor middelzwaar en zwaar vrachtverkeer. 
 
De parkeergarage voorziet dus, middels de extra parkeerplaatsen, in parkeermogelijkheden voor 
onder andere strandbezoekers en bezoekers van andere functies in het gebied. Deze bestaande 
functies in het gebied rondom de parkeergarage zorgen voor de verkeersaantrekkende werking 
en niet de parkeerplaatsen zelf. Het verkeer van en naar de extra parkeerplaatsen betreft dus 
auto’s die zich al in het gebied rondom de parkeergarage bevinden.  
In figuur 4.5 is dit gebied globaal met een groene cirkel weergegeven. Het betreft een gebied met 
parkeren voor vergunninghouders (bewoners) en betaald parkeren.  
Het zijn dus auto’s die nu in het gebied rondrijden op zoek naar een parkeerplaats en uiteindelijk 
in de nieuwe parkeergarage parkeren of auto’s die bijvoorbeeld nu parkeren in de bestaande 
parkeergarages of langs de wegen in het gebied en straks parkeren in de nieuwe parkeergarage 
omdat deze mogelijk dichter bij de eindbestemming is gelegen.  
Op de lokale wegen in de directe omgeving van de parkeergarage zorgen die 
vervoersbewegingen, door de komst van de extra parkeerplaatsen in de nieuwe parkeergarage, 
voor wijzigingen in de verkeersintensiteiten. Het betreft de met blauw aangegeven wegen in 
figuur 4.5. 
Aangenomen is dat dit reeds in het gebied aanwezige verkeer (het betreft het volledige aantal 
van 1292 verkeersbewegingen) over deze wegvakken is verdeeld  volgens de percentages zoals 
weergegeven in figuur 4.5. Deze percentages zijn gebaseerd op de beschikbare parkeerplaatsen 
in het gebied.Op alle blauwe wegvakken is dus gerekend met het maximale aan het project toe te 
rekenen verkeer op basis van de extra parkeerplekken. 
 

 
Figuur 4.5: Verdeling verkeersbewegingen (lichte motorvoertuigen) over wegvakken door nieuwe parkeerplaatsen  
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Alhoewel een parkeergarage normaliter geen zelfstandige verkeersaantrekkende werking heeft, 
is het denkbaar dat op zeer drukke dagen, door het toegenomen parkeeraanbod (de extra 
parkeerplaatsen), er sprake kan zijn van een verschuiving van openbaar vervoer-gebruik naar 
auto-gebruik. Deze drukke dagen zijn bijvoorbeeld mooie zomerse dagen met zeer veel 
strandbezoekers, of wanneer er evenementen zijn zoals het vuurwerkfestival of een 
(motor)strandrace. Een bezoeker van buiten Scheveningen zal dan, doordat er meer 
parkeermogelijkheden zijn bijgekomen, wellicht eerder met de auto naar Scheveningen gaan dan 
daarvoor. Omdat zowel het aantal zomerse dagen als het aantal dagen met een evenement per 
jaar sterk varieert, is voor dit onderzoek aangehouden dat dit mogelijk op 100 drukke dagen per 
jaar het geval is. 
Deze 100 dagen betreft een ruime inschatting waarbij rekening gehouden is met de ambitie om 
van Scheveningen Bad een meer “4 seizoenen”-badplaats te maken. 
 
Daar waar buiten de drukke dagen in het gebied (groene cirkel in figuur 4.5) voor bezoekers 
voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn (er vindt alleen een verschuiving van het verkeer naar 
de extra parkeerplaatsen in de garage plaats), is de verwachting dat op deze drukke dagen het 
verkeer in het gebied ‘gevoed’ wordt door extra verkeer van buiten het gebied (zelfs van buiten 
Den Haag). Dit uit zich door extra verkeer op de wegvakken 1, 2 en 3 in figuur 4.2a. Op wegvak 1 
komt dit bijvoorbeeld neer op 1292 bewegingen * 100 dagen per jaar / 365 dagen per jaar = 354 
autobewegingen per etmaal gemiddeld over alle dagen in een jaar (177 heen en 177 terug). 
Hierbij is (worst-case) aangehouden dat dit verkeer zich allemaal over de Van Alkemadelaan van 
en naar het gebied rondom de parkeergarage begeeft.  

4.3.1.4 Gehanteerde verkeersintensiteiten 

In tabel 4.1 zijn de bij de berekeningen gehanteerde verkeersbewegingen van lichte 
motorvoertuigen die aan het project zijn toe te rekenen weergegeven. 
 
Tabel 4.1: Verdeling autobewegingen (lichte motorvoertuigen) per etmaal over wegvakken rondom geplande  
    parkeergarage. De nummers komen overeen met de in figuur 4.2a en 4.2b aangegeven bronnummers. 

Nr. Wegvak Tussen (weggedeelte) 

% op 
wegvak 

van 1452 
mvtbew. 

deel # 
mvtbew. 

% op 
wegvak 

van 1292 
mvtbew. 

deel # 
mvtbew. 

Totaal  
mvtbew. 

    A  B A+B 

1 
Zwolsestraat/Van 
Alkemadelaan 

Harstenhoekweg en  
Oude Waalsdorperweg 

80 1162 27,4* 354 1516 

2 Landscheidingsweg 
Van Alkemadelaan en 
Benoordenhoutseweg 

30 436 10,3* 133 568 

3 Van Alkemadelaan 
Oude Waalsdorperweg en 

Benoordenhoutseweg 
50 726 17,1* 221 947 

4 Zwolsestraat 
Gevers Deynootweg en 

Harstenhoekweg  
80 1162 50 646 1808 

5 Gevers Deynootweg 
Zwolsestraat en  

Kurhausweg 
20 290 50 646 936 

6 Gevers Deynootweg 
Kurhausweg en  

Badhuiskade 
5 73 25 323 396 

7 Kurhausweg 
Gevers Deynootweg en  

Nieuwe Parklaan 
15 218 25 323 541 

8 Nieuwe Parklaan 
Kurhausweg en  

Plesmanweg 
15 218 25 323 541 
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Nr. Wegvak Tussen (weggedeelte) 

% op 
wegvak 

van 1452 
mvtbew. 

deel # 
mvtbew. 

% op 
wegvak 

van 1292 
mvtbew. 

deel # 
mvtbew. 

Totaal  
mvtbew. 

    A  B A+B 

9 Gevers Deynootweg 
Zwolsestraat en 

 ingang toekomstige garage 
100 1452 100 1292 2744 

11 Uitrit parkeergarage      1372 

13 Inrit parkeergarage      1372 

*) gebaseerd op 100 drukke dagen per jaar. 

 
In tabel 4.2 zijn de bij de berekeningen gehanteerde verkeersbewegingen van vrachtverkeer dat 
aan het project is toe te rekenen weergegeven. 
 
Tabel 4.2: Verdeling autobewegingen (vrachtverkeer) per etmaal over wegvakken rondom geplande winkels/horeca.  
 De nummers komen overeen met de in figuur 4.2a en 4.2b aangegeven bronnummers. 

 
De verkeersbewegingen zijn in het rekenmodel gemodelleerd door middel van lijnbronnen op de 
verschillende wegvakken. Het betreft wegen binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de 
Landscheidingsweg (buitenweg). De uitgangspunten, zoals hierboven beschreven, zijn 
weergegeven in de Pdf van de AERIUS-berekening (Bijlage 2a). 
 
De parkeergarage wordt mechanisch geventileerd. Ook de verkeersbewegingen in de 
parkeergarage zorgen daarmee voor een emissie van verontreinigende stoffen die invloed kan 
hebben op het nabijgelegen Natura 2000-gebied. Hiermee is in de berekeningen rekening 
gehouden door het modelleren van een puntbron (het emissiepunten van de mechanische 
afzuiging) waarbij voor de emissies van de auto’s is uitgegaan van stagnerend verkeer en een 
gemiddelde per auto afgelegde afstand in de parkeergarage van 400 meter. 
In bijlage 2a zijn de relevante invoergegevens van deze bron weergegeven. 
 

4.3.2 Referentiesituatie 

Ter plaatse van het project verdwijnen bestaande functie en daardoor “verdwijnt” ook de 
verkeergeneratie van deze bestaande functies. Daarvoor in de plaats komt de verkeersgeneratie 
van de nieuwe functies (weergegeven bij de beoogde situatie). In de figuren 4.6 a, 4.6b en 4.6c is 
een beeld geschetst van deze bestaande situatie. 
 

Nr. Wegvak Tussen (weggedeelte) 
Vracht 

middelzwaar 
Vracht 
zwaar 

1 Zwolsestraat/Van Alkemadelaan Harstenhoekweg en Oude Waalsdorperweg 26 5 

2 Landscheidingsweg Van Alkemadelaan en Benoordenhoutseweg 10 2 

3 Van Alkemadelaan Oude Waalsdorperweg en Benoordenhoutseweg 16 3 

4 Zwolsestraat Gevers Deynootweg en Harstenhoekweg  26 5 

9 Gevers Deynootweg Zwolsestraat en ingang toekomstige garage 26 5 

12 Strandweg (Boulevard) Vanaf keerlus Gevers Deynootweg  26 5 
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Figuur 4.6a: Referentiesituatie projectgebied (bestemmingsplan) 
 

 
Figuur 4.6b: Referentiesituatie projectgebied (luchtfoto Google Earth) 
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Figuur 4.6c: Referentiesituatie projectgebied (aanzichtsfoto) 
 
Als gevolg van het project verdwijnen de volgende functies: 

- 2235 m2 horeca 
- 540 m2 leisure (casino) 
- 1200 m2 detailhandel 

Verder verdwijnen er 137 parkeerplaatsen, hoofdzakelijk op eigen terrein (39), langs de Zeekant 
(65) en langs de Gevers Deynootweg (27). In figuur 4.6d zijn de op te heffen parkeerplaatsen 
langs de Zeekant zichtbaar alsmede de op te heffen parkeerplaatsen op eigen terrein (binnen 
blauwe ovaal). 
Voorts wordt de Zeekant (thans éénrichtingsverkeer) afgesloten voor het doorgaand verkeer, 
waardoor niet alleen het verkeer van en naar de parkeerplaatsen langs de Zeekant verdwijnt, 
maar ook het zoekverkeer over de Zeekant. Dit zoekverkeer betreft de auto’s die de Zeekant 
oprijden om daar te parkeren, maar door moeten rijden omdat alle parkeerplaatsen bezet zijn.  

 
Figuur 4.6d: Op te heffen parkeerplaatsen langs de Zeekant en op eigen terrein (blauwe ovaal). 
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Aan de hand van het verkeer van en naar deze “verdwijnende” functies, het verkeer naar de 
parkeerplaatsen die gaan verdwijnen en het bestaande verkeer op de Zeekant (die straks is 
afgesloten voor doorgaand verkeer), is de referentiesituatie voor het project parkeergarage en 
winkels/horeca geconstrueerd. 
Daarbij zijn dezelfde wegvakken bij de berekeningen betrokken als voor de beoogde situatie (zie 
figuur 4.2a. Ingezoomd wijken deze wegvakken (uiteraard) af. Deze wegvakken zijn in 
onderstaande figuur weergegeven. 
 

 
 Figuur 4.7: Bij het onderzoek betrokken wegvakken referentiesituatie ingezoomd. 
 

4.3.2.1 Verkeersgeneratie en afwikkeling 

De verkeersgeneratie van de bestaand functies winkels (detailhandel), leisure (casino) en horeca 
is bepaald op grond van ervaringsgegevens van de gemeente Den Haag. In bijlage 1a is deze 
verkeersgeneratie nader uitgewerkt.  
 
Als gevolg van de verdwijnende functies winkels, leisure en horeca zullen 582 
vervoersbewegingen per etmaal aan de referentiesituatie van het project zijn toe te rekenen.  
Verder verdwijnen er 137 parkeerplaatsen (deze komen ter compensatie terug in de nieuwe 
parkeergarage). Als gevolg daarvan zijn 522 vervoersbewegingen per etmaal aan de 
referentiesituatie van het project toe te rekenen.  
In totaal betreft het (582 + 522 =) 1104 vervoersbewegingen per etmaal.  
In bijlage 1b is een overzicht gegeven van de vervoersbewegingen en parkeerplaatsen in relatie 
tot de diverse functies.   
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Aangenomen is dat dit verkeer over de bij het onderzoek betrokken wegvakken vanuit het 
achterland tot de kruising Gevers Deynootweg/Zwolsestraat is verdeeld volgens de percentages 
zoals weergegeven in figuur 4.3 (wegvakken 1 tot en met 8). 
Lokaal (wegvakken 9 tot en met 12, zie figuur 4.7) is een andere verdeling aangehouden. 
 
Wegvak 10 (figuur 4.7.) betreft 66 verkeersbewegingen per etmaal (de helft van 132 omdat de 
Zeekant éénrichtingsverkeer is) die, als gevolg van het opheffen van 39 parkeerplaatsen (eigen 
beheer) op het terrein langs de Zeekant, aan de referentiesituatie van het project zijn toe te 
rekenen. 
Wegvak 11 (lus, dus 1 rijrichting) betreft 19 verkeersbewegingen per etmaal die, als gevolg van 
het opheffen van 10 parkeerplaatsen langs de korte zijde van de Gevers Deynootweg (tussen 
Zwarte pad en keerlus),  aan de referentiesituatie van het project zijn toe te rekenen. 
Wegvak 12 betreft 524 verkeersbewegingen per etmaal die, als gevolg van het opheffen van 65 
parkeerplaatsen langs de Zeekant en het verdwijnen van het zoekverkeer over de Zeekant in 
verband met het afsluiten voor doorgaand verkeer daarvan, aan de referentiesituatie van het 
project zijn toe te rekenen. 
Wegvak 9 betreft (66 + 19 + 19 + 524 =) 628 verkeersbewegingen per etmaal, die (als resultante 
van de verkeersbewegingen op de wegvakken 10, 11 en 12) aan de referentiesituatie van het 
project zijn toe te rekenen. 
 
De genoemde 1104 vervoersbewegingen per etmaal betreffen uitsluitend lichte 
motorvoertuigen. Het vrachtverkeer dat aan de referentiesituatie van het project is toe te delen  
wordt veroorzaakt door de verdwijnende functies ‘winkels, leisure en horeca’. 
Daarbij is gerekend met 3% middelzwaar vrachtverkeer en 0,5% zwaar vrachtverkeer (van de 582 
verkeersbewegingen).  
  
Aangenomen is dat dit vrachtverkeer over alle bij het onderzoek betrokken wegvakken is ver-
deeld volgens de percentages zoals weergegeven in figuur 4.4. Het vrachtverkeer maakt voor de 
bevoorrading van de winkels/leisure/horeca gebruik van de boulevard (wegvak 13 in figuur 4.7). 
 

4.3.2.2 Gehanteerde verkeersintensiteiten 

In tabel 4.3 zijn de bij de berekeningen gehanteerde verkeersbewegingen van lichte 
motorvoertuigen die aan de referentiesituatie van het project zijn toe te rekenen weergegeven. 
 
Tabel 4.3: Verdeling autobewegingen (lichte motorvoertuigen) per etmaal over wegvakken in de referentiesituatie.  
    De nummers komen overeen met de in figuur 4.2a en 4.7 aangegeven bronnummers. 

Nr. Wegvak Tussen (weggedeelte) 

% op 
wegvak 

van 1104 
mvtbew. 

# mvtbew. 
autonoom 

1 Zwolsestraat/Van Alkemadelaan Harstenhoekweg en Oude Waalsdorperweg 80 883 

2 Landscheidingsweg Van Alkemadelaan en Benoordenhoutseweg 30 331 

3 Van Alkemadelaan Oude Waalsdorperweg en Benoordenhoutseweg 50 552 

4 Zwolsestraat Gevers Deynootweg en Harstenhoekweg  80 883 

5 Gevers Deynootweg Zwolsestraat en Kurhausweg 20 221 

6 Gevers Deynootweg Kurhausweg en Badhuiskade 5 55 

7 Kurhausweg Gevers Deynootweg en Nieuwe Parklaan 15 166 

8 Nieuwe Parklaan Kurhausweg en Plesmanweg 15 166 
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In tabel 4.4 zijn de bij de berekeningen gehanteerde verkeersbewegingen van vrachtverkeer dat 
aan de referentiesituatie van het project is toe te rekenen weergegeven. 
 
Tabel 4.4: Verdeling autobewegingen (vrachtverkeer) per etmaal over wegvakken in de referentiesituatie.  
    De nummers komen overeen met de in figuur 4.2a en 4.7 aangegeven bronnummers. 

 
De verkeersbewegingen zijn in het rekenmodel gemodelleerd door middel van lijnbronnen op de 
verschillende wegvakken. Het betreft wegen binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de 
Landscheidingsweg. De uitgangspunten, zoals hierboven beschreven, zijn weergegeven in de 
toegevoegde AERIUS-berekening (Bijlage 2b).  
 

4.4 Uitgangspunten berekeningen realisatiefase 

In het kader van de realisatie van het project “parkeergarage en winkels/horeca” op de 
Noordboulevard te Scheveningen zijn met name de volgende activiteiten bepalend voor de 
stikstofdepositie: 
 

- Inzet van mobiele werktuigen (grondverzet en bouwwerkzaamheden); 
- Aan- en afvoer van beton, puin en klinkers/tegels; 
- Verkeersbewegingen voor de bouwwerkzaamheden en van het personeel. 

 
De realisatiefase van de parkeergarage zal circa anderhalf jaar in beslag nemen. Het laatste half 
jaar van de realisatiefase zal voornamelijk bestaan uit het afwerken van de locatie. In het eerste 
jaar vinden de voornaamste stikstof emitterende activiteiten plaats.  
 

4.4.1 Inzet van mobiele werktuigen 

De realisatie van de parkeergarage met winkels/horeca is voor de mobiele werktuigen onder te 
verdelen in een aantal stappen: 
 

1. Realiseren diepwand; 
2. Slopen bestaande opstallen; 
3. Opnemen bestaande verharding; 
4. Aanleg kabel/leiding tracé; 

9 Gevers Deynootweg Zwolsestraat en ingang toekomstige garage  628 

10 Zeekant parkeerterrein Gevers Deynootweg en Zwolsestraat  66 

11 Keerlus Gevers Deynootweg Gevers Deynootweg en Strandweg  19 

12 Zeekant Zwolsestraat en Gevers Deynootweg  524 

Nr. Wegvak Tussen (weggedeelte) 
Vracht 

middelzwaar 
Vracht 
zwaar 

1 Zwolsestraat/Van Alkemadelaan Harstenhoekweg en Oude Waalsdorperweg 17 3 

2 Landscheidingsweg Van Alkemadelaan en Benoordenhoutseweg 6 1 

3 Van Alkemadelaan Oude Waalsdorperweg en Benoordenhoutseweg 11 2 

4 Zwolsestraat Gevers Deynootweg en Harstenhoekweg  17 3 

9 Gevers Deynootweg Zwolsestraat en ingang toekomstige garage 17 3 

13 Strandweg (Boulevard) Vanaf keerlus Gevers Deynootweg 17 3 
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5. Ontgraven parkeergarage; 
6. Afvoer van grond; 
7. Realisatie fundering parkeergarage met winkels/horeca; 
8. Bouw parkeergarage met winkels/horeca 

 
Op basis van deze opsomming is het gebruik van de mobiele werktuigen nader uitgewerkt. 
 

4.4.1.1 Uitgangspunten mobiele werktuigen 

1) Realiseren diepwand  
Om de grond bij de bestaande bebouwing te keren en daarmee de bouw van de parkeergarage 
mogelijk te maken wordt een diepwand aangelegd over een afstand van 292 meter. 
Voor het aanleggen van de diepwand wordt eerst een sleuf gegraven met behulp van een 
graafmachine.  
 
Bij een lengte van 292 meter en een diepte van 13 meter en een breedte 0,5 meter betekent dit (292 x 13 x 0,5 =) circa 
1.900 m3 te ontgraven grond. De grond afkomstig uit de sleuf wordt afgevoerd middels dumpers naar een locatie op het 
strand. De uitgangspunten met betrekking tot het vervoer van de grond naar deze locatie wordt nader uitgewerkt bij het 
onderdeel ‘opslag van grond’.  

 
Vervolgens wordt wapening in de sleuf gehangen en wordt deze daarna gevuld met beton.  
 
De emissies die vrijkomen als gevolg van het storten van het beton zijn verwerkt in de paragraaf ‘aan- en afvoer van 
beton, puin en klinkers/tegels’. 

 
In de berekeningen wordt uitgegaan van 8 dagen werk voor het uitgraven van de diepwand. 
In onderstaande tabel zijn de gebruikte eigenschappen van de mobiele werktuigen weergegeven. 
Deze eigenschappen zijn allen op basis van standaardwaarden uit AERIUS.  
 
Tabel 4.5: Draaiuren en eigenschappen van gebruikte mobiele werktuigen.  

Werktuig Aantal dagen Aantal uren 
per dag 

Draaiuren per 
jaar 

Vermogen 
[kW] 

Bouwjaar 

Graafmachine 8 6 48 100 >2006 

 
2) Slopen bestaande opstallen 
De huidige bebouwing (inhoud van 25.000 m3) zal worden gesloopt. Voor de sloop wordt gebruik 
gemaakt van graafmachines (al dan niet uitgerust met een pneumatische drilboor). Het 
sloopafval wordt middels een laadschop in vrachtwagens geladen zodat het afgevoerd kan 
worden. De laadschop wordt tevens voor overige werkzaamheden gebruikt.  
 
De emissies die vrijkomen als gevolg van het afvoeren van materiaal zijn verwerkt in de paragraaf ‘aan- en afvoer van 
beton, puin en klinkers/tegels’. 

 
In onderstaande tabel zijn de gebruikte eigenschappen van de mobiele werktuigen weergegeven. 
Deze eigenschappen zijn allen op basis van standaardwaarden uit AERIUS. 
 
Tabel 4.6: Draaiuren en eigenschappen van gebruikte mobiele werktuigen. 

Werktuig Aantal dagen Aantal uren 
per dag 

Draaiuren per 
jaar 

Vermogen [kW] Bouwjaar 

Laadschop 30 4 120 50 >2008 
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Werktuig Aantal dagen Aantal uren 
per dag 

Draaiuren per 
jaar 

Vermogen [kW] Bouwjaar 

Graafmachines (sloop 
/ drilboor) 

30 6 180 100 >2006 

 
 
 
3) Opnemen bestaande verharding  
Ten behoeve van de toekomstige parkeergarage met winkels/horeca dient ca. 11.000 m2 
tegelwerk, klinkers en straatmeubilair te worden verwijderd. Voor de werkzaamheden wordt 
gebruik gemaakt van een graafmachine en een laadschop.  
 
De tegels/klinkers worden middels vrachtwagens afgevoerd. De emissies die daarbij vrijkomen zijn verwerkt in de 
paragraaf ‘aan- en afvoer van beton, puin en klinkers/tegels’. 

 
In onderstaande tabel zijn de gebruikte eigenschappen van de mobiele werktuigen weergegeven. 
Deze eigenschappen zijn allen op basis van standaardwaarden uit AERIUS. 
 
Tabel 4.7: Draaiuren en eigenschappen van gebruikte mobiele werktuigen. 

Werktuig Aantal dagen Aantal uren per 
dag 

Draaiuren per 
jaar 

Vermogen Werktuig 

Laadschop 15 6 90 50 >2008 

Graafmachine 15 4 60 100 >2006 

 
4) Aanleg kabel/leiding tracé  
Ten behoeve van de parkeergarage en winkels/horeca zal een kabel- en leiding-tracé van 425 
meter lengte worden aangelegd. Voor deze aanleg wordt gebruik gemaakt van een kleine 
graafmachine en een kleine hijskraan. In onderstaande tabel zijn de gebruikte eigenschappen van 
de mobiele werktuigen weergegeven. Deze eigenschappen zijn allen op basis van 
standaardwaarden uit AERIUS. 
 
Tabel 4.8: Draaiuren en eigenschappen van gebruikte mobiele werktuigen. 

Werktuig Aantal dagen Aantal uren per 
dag 

Draaiuren 
per jaar 

Vermogen 
[kW] 

Bouwjaar 

Kleine graafmachine 8 5 40 28 >2007 

Kleine Hijskraan 8 3 24 100 >2006 

 
5) Ontgraven parkeergarage  
Ten behoeve van de toekomstige parkeergarage dient ca. 43.000 m3 grond te worden 
afgegraven. Voor de graafwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van twee graafmachines.  
 
De grond afkomstig uit de sleuf wordt afgevoerd middels dumpers naar een locatie op het strand. De uitgangspunten met 
betrekking tot het vervoer van de grond naar deze locatie wordt nader uitgewerkt bij het onderdeel ‘opslag van grond’.  

 
In onderstaande tabel zijn de gebruikte eigenschappen van de mobiele werktuigen weergegeven. 
Deze eigenschappen zijn allen op basis van standaardwaarden uit AERIUS. 
 
Tabel 4.9: Draaiuren en eigenschappen van gebruikte mobiele werktuigen. 

Werktuig Aantal dagen Aantal uren per 
dag 

Draaiuren per 
jaar 

Vermogen 
[kW] 

Bouwjaar 

Graafmachines 10 * 2 6 120 100 >2006 
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6) Afvoer van grond 
De grond (zand) afkomstig uit de afgravingen van de diepwand en de parkeergarage wordt 
gestort op het strand. De grond zal met behulp van dumpers worden vervoerd naar de 
opslaglocatie. Per dumper wordt gemiddeld 20 m3 grond vervoerd. In het kader van de 
voorgenomen ontwikkeling wordt (1.900 m3 + 43.000 m3 =) 44.900 m3 grond verplaatst. Voor de 
verplaatsing van de grond zijn (44.900 / 20 =) 2.245 dumperladingen nodig. Dat betekent 4.490 
dumperbewegingen. Het op en neer rijden (exclusief laden / lossen) neemt circa 10 minuten in 
beslag. Dit komt neer op (2.245 x 10 / 60 =) circa 375 uur. Het rijden met dumpers is in AERIUS 
gemodelleerd als lijnbron. Daarbij zijn de standaardwaarden uit AERIUS gebruikt. 
 
Ook het laden en lossen van dumpers draagt bij aan de emissie (en daarmee de depositie) van 
stikstof. Ten opzichte van het normale rijgedrag is ter plaatse van de laad- en loslocatie sprake 
van een afwijkende, min of meer gecumuleerde, emissie. Voor het berekenen van de emissie NOx 
tijdens het laden en lossen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Het laden van een dumper neemt 5 minuten in beslag, dit betekent een totale laadtijd 
van (2.245 x 5 / 60 =) 187 uur; 

 Het lossen van een dumper neemt 2 minuten in beslag, dit betekent een totale lostijd 
van (2.245 x 2 / 60 =) 75 uur; 

 Er is uitgegaan van een motorvermogen van gemiddeld 320 kW; 

 Tijdens het laden wordt 20% van het volle vermogen aangesproken (stationair draaien), 
tijdens het lossen wordt 75% van het volle vermogen aangesproken (legen kiepbak); 

 Voor de uitstoothoogte en warmte-output is uitgegaan van de standaard waarden van 
AERIUS.  
 

In onderstaande tabel worden de gehanteerde waarden weergegeven. 
 

Tabel 4.10: Draaiuren en eigenschappen van dumpers. 

Werktuig Draaiuren per jaar Vermogen [kW] Bouwjaar 

Dumper - rijden 375 320 >2005 

Dumper - laden 187 320 >2005 

Dumper - lossen 75 320 >2005 

 
7) Realisatie fundering parkeergarage met winkels/horeca 
Bij de realisatie van de fundering van de parkeergarage wordt gebruik gemaakt van een 
specifieke graafmachine ten behoeve van de grondverdichting. In onderstaande tabel zijn de 
gebruikte eigenschappen van dit mobiele werktuig weergegeven. 
 
Tabel 4.11: Draaiuren en eigenschappen van gebruikte mobiele werktuig. 

Werktuig Aantal dagen Aantal uren per 
dag 

Draaiuren per 
jaar 

Vermogen [kW] Bouwjaar 

Graven/verdichten 10 8 80 150 >2006 

 
8) Bouw parkeergarage met winkels/horeca  
Voor de bouw van de parkeergarage met winkels/horeca wordt gebruik gemaakt van een 
elektrische hijskraan (geen emissies) en een graafmachine. Deze werktuigen worden onder 
andere gebruikt om de structuren te plaatsen die vereist zijn om de betonnen muren en vloeren 
te kunnen realiseren (bekisting). 
 

Om het beton in de verschillende structuren te gieten/pompen wordt gebruik gemaakt van een 
betonpomp. De aanvoer en het verwerken van beton is opgenomen in de paragraaf ‘aan- en 
afvoer van beton, puin en klinkers’.  
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In onderstaande tabel zijn de gebruikte eigenschappen van de mobiele werktuigen weergegeven. 
 
Tabel 4.12: Draaiuren en eigenschappen van gebruikte mobiele werktuigen. 

Werktuig Aantal dagen Aantal uren per 
dag 

Draaiuren per 
jaar 

Vermogen [kW] Bouwjaar 

Graafmachine 60 4 240 100 >2006 

 

4.4.1.2 Emissies mobiele werktuigen 

Op grond van de in de tabellen 4.5 tot en met 4.12 weergegeven uitgangspunten zijn de emissies 
van de mobiele werktuigen berekend. 
Voor het berekenen van deze door diesel aangedreven werktuigen wordt in AERIUS gebruik 
gemaakt van het emissiemodel van TNO3. In dit model wordt voor het berekenen van de emissies 
van stikstofoxiden (NOx) gebruik gemaakt van de volgende formule:  
 
Emissie = Lastfactor * Vermogen * Emissiefactor * TAF-factor 
 

Lastfactor = het gedeelte van het (gemiddelde) volle vermogen van dit 
machinetype dat gemiddeld gebruikt wordt [%]; 

Vermogen = het gemiddelde vermogen van dit machinetype [kW]; 
Emissiefactor = de gemiddelde emissiefactor behorend bij het bouwjaar [g/kWh]; 
TAF-factor = aanpassingsfactor op de gemiddelde emissiefactor in verband met de 

afwijking van de gemiddelde gebruikstoepassing van dit machinetype 
als gevolg van wisselende vermogensvraag [-]. 

 
Voor de werktuigen zijn de emissiefactoren NOx en bijbehorende TAF-factoren verkregen uit de 
genoemde rapportage. In onderstaande tabel zijn de berekende emissies van de mobiele 
werktuigen weergegeven. 
 
Tabel 4.13: Emissies van gebruikte mobiele werktuigen. 

Nr Werktuig Draaiuren 
per jaar 

Vermogen 
[kW)] 

Emissiefactor 
[g/kWh] 

Last 
factor 

TAF- 
factor 

Emissie 
[kg/jaar] 

1 Graafmachine 48 100 3,3 60% 0,87 8,3 

2 
Laadschop 120 50 3,8 60% 1,05 14,4 

Graafmachine 180 100 3,3 60% 0,87 31,0 

3 
Laadschop 90 50 3,8 60% 1,05 10,8 

Graafmachine 60 100 3,3 60% 0,87 10,3 

4 
Graafmachine 40 28 6,2 60% 0,87 3,6 

Hijskraan 24 100 3,3 50% 1,1 4,4 

5 Graafmachine 120 100 3,3 60% 0,87 20,7 

6 

Dumper – rijden 375 320 3,3 50% 1,1 217,8 

Dumper – laden 187 320 3,3 20% 1,1 43,4 

Dumper - lossen 75 320 3,3 75% 1,1 65,3 

7 Graven/verdichten 80 150 3,3 60% 1,1 26,1 

8 Graafmachine 240 100 3,3 60% 0,87 41,3 

 

                                                                 
3 Hulskotte, J. Verbeek, R., Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof 

Afzet (TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML), TNO Bouw en Ondergrond, november 2009 
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4.4.2 Aan- en afvoer van beton, puin en klinkers 

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling vindt aan- en afvoer van beton, puin en klinkers 
plaats. Als gevolg van de sloop van de bestaande bebouwing (inhoud van 25.000 m3) wordt puin 
afgevoerd. Ook wordt circa 11.000 m2 klinkers verwijderd. Ten behoeve van de realisatie van de 
diepwand en de parkeergarage en winkels zal beton worden aangevoerd. De benodigde 
hoeveelheid beton is berekend op basis van het ontwerp waarbij is gekeken naar de inhoud van 
de vloeren, muren en pilaren. Op basis van deze berekening blijkt dat voor de ontwikkeling circa 
11.300 m3 beton nodig zal zijn. Hieronder worden de vervoersbewegingen per materiaal 
uitgewerkt. 
 
Afvoer van puin 
Het puin afkomstig van de sloop van bestaande bebouwing (inhoud 25.000 m3) wordt afgevoerd 
middels vrachtwagens. Gesloopt levert deze 25.000 m3 circa 20% daarvan aan puin op (= 25.000 x 
0,2 = 5.000 m3). De vrachtwagens hebben een laadvermogen van 20 m3. Gedurende de sloop 
zullen daarom (5.000 / 20 =) 250 vrachtwagens van en naar het plangebied rijden. Dit komt neer 
op (2 x 250 =) 500 bewegingen met zwaar vrachtverkeer. Deze bewegingen zijn in AERIUS 
gemodelleerd als lijnbron met de categorie ‘verkeer’. 
 
Het laden van de vrachtwagens draagt tevens bij aan de emissie van stikstof. Tijdens het laden 
van de vrachtvoertuigen blijft de motor stationair draaien. Ten opzichte van het normale 
rijgedrag is ter plaatse van laadlocatie sprake van een afwijkende, min of meer gecumuleerde, 
emissie. Voor het berekenen van de emissie NOx tijdens het laden zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

- Het laden van een vrachtvoertuig neemt 5 minuten in beslag, dit betekent een totale 
laadtijd van (250 x 5 / 60 =) 21 uur; 

- Er is uitgegaan van een gemiddeld motorvermogen van maximaal 265 kW per 
vrachtvoertuig; 

- Tijdens het laden wordt maximaal 20% van het volle vermogen aangesproken (stationair 
draaien); 

- De motor van de vrachtvoertuigen voldoet aan de EURO-V emissienormen. 
- Voor de uitstoothoogte en warmte-output is uitgegaan van de standaard waarden van 

AERIUS. 
 
Tabel 4.14: Emissie behorende bij het laden van vrachtwagens binnen het plangebied. 

Activiteit Draaiuren 
Per jaar 

Vermogen 
[kW] 

Emissiefactor 
[g/kWh] 

Last 
factor 

Emissie 
[kg/jaar] 

Laden vrachtwagen 21 265 2,0 20% 2,2 

 
Afvoer van klinkers 
De klinkers worden afgevoerd middels vrachtwagens. Bij een oppervlakte van 11.000 m2 en een 
dikte van 10 cm komt dit neer op (11.000 x 0,1 x 1,54 =) circa 1.700 m3. De vrachtwagens hebben 
een laadvermogen van 20 m3, dit betekent (1.700 / 20 =) 85 vrachtwagens van en naar het 
plangebied rijden. Dit komt neer op (2 x 85 =) 170 bewegingen met zwaar vrachtverkeer. Deze 
bewegingen zijn in AERIUS gemodelleerd als lijnbron met de categorie ‘verkeer’. 
 
Het laden van de vrachtwagens draagt tevens bij aan de emissie van stikstof. Tijdens het laden 
van de vrachtvoertuigen blijft de motor stationair draaien. Ten opzichte van het normale 
rijgedrag is ter plaatse van laadlocatie sprake van een afwijkende, min of meer gecumuleerde, 

                                                                 
4 Het volume dat gestort steen inneemt is groter dan het volume steen zelf 
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emissie. Voor het berekenen van de emissie NOx tijdens het laden zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

- Het laden van een vrachtvoertuig neemt 5 minuten in beslag, dit betekent een totale 
laadtijd van (85 x 5 / 60 =) circa 7 uur; 

- Er is uitgegaan van een gemiddeld motorvermogen van maximaal 265 kW per 
vrachtvoertuig; 

- Tijdens het laden wordt maximaal 20% van het volle vermogen aangesproken (stationair 
draaien); 

- De motor van de vrachtvoertuigen voldoet aan de EURO-V emissienormen. 
- Voor de uitstoothoogte en warmte-output is uitgegaan van de standaard waarden van 

AERIUS. 
 
Tabel 4.15: Emissie behorende bij het laden van vrachtwagens binnen het plangebied. 

Activiteit Draaiuren 
Per jaar 

Vermogen 
[kW] 

Emissiefactor 
[g/kWh] 

Last 
factor 

Emissie* 
[kg/jaar] 

Laden vrachtwagen 7 265 2,0 20% 0,7 

 
Aanvoer en storten van beton 
Het beton dat nodig is voor de diepwand en de parkeergarage / winkels wordt aangevoerd 
middels betonmixers. Een betonmixer heeft een gemiddeld laadvermogen van 12 m3. Gedurende 
de werkzaamheden zullen daarom (11.300 / 12= ) circa 940 betonmixers van en naar het 
plangebied rijden. Dit komt neer op (2x 940 =) 1.880 bewegingen met zwaar vrachtverkeer. Deze 
bewegingen zijn in AERIUS gemodelleerd als lijnbron met de categorie ‘verkeer’.  
 
Het lossen van de betonmixers draagt bij aan de emissie van stikstof. Tijdens het lossen van de 
betonmixers wordt de motor gebruikt om de laadbak leeg te kiepen. Ten opzichte van het 
normale rijgedrag is ter plaatse van de loslocatie sprake van een afwijkende, min of meer 
gecumuleerde, emissie. Voor het berekenen van de emissie NOx tijdens het lossen zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Het lossen van een betonmixer neemt 5 minuten in beslag, dit betekent een totale 
lostijd van (940 x 5 / 60 =) circa 79 uur; 

- Er is uitgegaan van een gemiddeld motorvermogen van 265 kW per betonmixer; 
- Tijdens het lossen wordt maximaal 50% van het volle vermogen aangesproken; 
- De motor van de vrachtvoertuigen voldoet aan de EUROV emissienormen. 
- Voor de uitstoothoogte en warmte-output is uitgegaan van de standaard waarden van 

AERIUS. 
 

Tabel 4.16: Emissie behorende bij het lossen van betonmixers binnen het plangebied. 

Activiteit Draaiuren 
Per jaar 

Vermogen 
[kW] 

Emissiefactor 
[g/kWh] 

Last 
factor 

Emissie* 
[kg/jaar] 

Lossen betonmixers 79 265 2,0 50% 20,9 

 
Het beton wordt via een betonpomp gestort in de bekisting. Ook deze betonpomp draagt bij aan 
de emissie van stikstof. Tijdens het verpompen van het beton wordt de motor gebruikt. Ten 
opzichte van het normale rijgedrag is ter plaatse van de pomplocatie sprake van een afwijkende, 
min of meer gecumuleerde, emissie. Voor het berekenen van de emissie NOx tijdens het lossen 
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Voor het verpompen van beton is 40 dagen 6 uur per dag een betonpomp aanwezig, dit 
betekent circa (40 x 6 =) 240 uur; 

- Er is uitgegaan van een gemiddeld motorvermogen van 265 kW per betonpomp; 
- Tijdens het verpompen wordt maximaal 50% van het volle vermogen aangesproken; 
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- De motor van de vrachtvoertuigen voldoet aan de EUROV emissienormen. 
- Voor de uitstoothoogte en warmte-output is uitgegaan van de standaard waarden van 

AERIUS. 
 

 
Tabel 4.17: Emissie behorende bij het verpompen van beton binnen het plangebied. 

Activiteit Draaiuren 
Per jaar 

Vermogen 
[kW] 

Emissiefactor 
[g/kWh] 

Last 
factor 

Emissie* 
[kg/jaar] 

Verpompen beton 240 265 2,0 50% 63,6 

 

4.4.3 Verkeersbewegingen 

Naast bovengenoemde activiteiten is ook rekening gehouden met de vervoersbewegingen ten 
behoeve  aanvoer van diverse bouwmaterialen (wapening, bekisting, groendak etc.) en 
personeel. Voor de bouwwerkzaamheden wordt uitgegaan van circa 52 werkweken. Gedurende 
deze periode wordt rekening gehouden met 30 vervoersbewegingen per etmaal voor het 
personeel en 10 vervoersbewegingen per etmaal voor de aanvoer van bouwmaterialen. 
De benodigde vervoersbewegingen voor bovenstaande activiteiten worden in onderstaande 
tabel weergegeven.  
 
Tabel 4.18: Vervoersbewegingen. 

Activiteit Motorvoertuigen per 
etmaal (bouwperiode) 

Motorvoertuigen per 
jaar 

Bewegingen invoer in 
AERIUS (#/etmaal) 

Afvoer puin - 250 
2 

Afvoer klinkers - 85 

Aanvoer beton - 940 6 

Aanvoer bouwmaterialen 5 - 10 

Personeel 15 - 30 

 
De verkeersbewegingen zijn in het rekenmodel gemodelleerd door middel van lijnbronnen op de 
verschillende wegvakken. Het betreft wegen ‘binnen de bebouwde kom’. De uitgangspunten, 
zoals hierboven beschreven, zijn weergegeven in de Pdf van de AERIUS-berekening (Bijlage 2b). 

4.5 Berekening en resultaten 

De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma AERIUS Calculator 15. Voor de beoogde 
situatie is gerekend voor het rekenjaar 2017. Dit is het vroegste jaar waarin de eerste effecten 
van het gebruik van de parkeergarage met winkels/horeca zijn te verwachten. Voor de 
realisatiefase is gerekend voor het rekenjaar 2016. Dit is het vroegste jaar waarin de eerste 
effcten van de aanleg van het project zijn te verwachten.  
De bijdrage aan de stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-gebieden is in alle gevallen  
berekend voor een vergunning Natuurbeschermingswet 1998.  
 
Aerius berekent de stikstofdepositie op het middelpunt van een hexagoon (regelmatige zeshoek) 
met een oppervlak van 1 ha. De gehele hexagoon krijgt de berekende waarde. 
Gebleken is dat als een bron (de weg) dicht bij het middelpunt van een hexagoon ligt, dit tot een 
overschatting van de berekende depositie op een voor stikstof gevoelig habitattype leidt. 
Om die reden is in Aerius aangegeven dat het rekenresultaat op dat hexagoon, als de bron 

minder dan 25 meter van het middelpunt van het hexagoon is gelegen, mag worden 
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gecorrigeerd. Hiertoe is een lijst met correctiefactoren per hexagoon in Aerius beschikbaar 

gesteld. De correctiemethode is beschreven in de Factsheet 650-2842 van Aerius calculator. 

Bij de berekeningen voor de voorgenomen ontwikkeling van de Noordboulevard (parkeergarage 

en winkels/horeca) ligt in 11 hexagonen op de rand van het Natura 2000-gebied Meijendel & 

Berkheide de bron (weg) binnen een afstand van 25 meter van het middelpunt van het 

betreffende hexagoon. In onderstaande figuur zijn de middelpunten van de betreffende 

hexagonen met blauw aangegeven. In de tabel zijn in de rechterkolom de afstanden van de weg 

tot het middelpunt weergegeven. 

 

 

 

 
Figuur 4.8 Hexagonen (blauw) met een lijnbron binnen 25 meter van het middelpunt 

 

Voor deze 11 hexagonen zijn in tabel 4.19 de uit Aerius Calculator afkomstige correctiefactoren 

weergegeven. 

Tabel 4.19: Correctiefactoren in verband met korte afstand tussen lijnbron en middelpunt hexagoon (rekenpunt) 
X Y Correctiefactor NOx Correctiefactor NH3 ID 

81496 458147 0,294027 0,288596 4592006 

81403 458200 0,311849 0,308877 4593535 

81310 458254 0,311849 0,308877 4595063 

81216 458308 0,294027 0,288596 4596592 

81123 458362 0,294027 0,288596 4598120 

81030 458415 0,294027 0,288596 4599649 

80937 458469 0,294027 0,288596 4601177 

80844 458523 0,294027 0,288596 4602706 

80472 458738 0,294027 0,288596 4608820 

80379 458791 0,294027 0,288596 4610348 

79634 459329 0,294027 0,288596 4625634  
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4.5.1 Resultaten beoogde situatie 

In onderstaande tabel 4.20 zijn de berekende depositiewaarden voor de beoogde situatie op de 
11 te corrigeren hexagonen zowel voor als na de correctie weergegeven.  
 
Tabel 4.20: Depositiebijdragen beoogde situatie in mol/ha/jaar voor en na correctie 

 A B C D E F A + D C + F 

ID 
Ndepositie 

NOx 
Correctie-
factor NOx 

Ndep 
NOx 

Gecorr. 

Ndepositie 
NH3 

Correctie-
factor NH3 

Ndep 
NH3 

Gecorr. 

Depositie 
voor 

correctie 

Depositie 
na correctie 

4592006 2.191917 0,294027 0.644483 6.252439 0,288596 1.804429 8.444356 2.448912 

4593535 2.866432 0,311849 0.893894 7.381525 0,308877 2.279983 10.247957 3.173877 

4595063 3.849956 0,311849 1.200605 10.591473 0,308877 3.271462 14.441429 4.472067 

4596592 6.328969 0,294027 1.860888 17.980524 0,288596 5.189107 24.309493 7.049995 

4598120 6.055626 0,294027 1.780518 16.884666 0,288596 4.872847 22.940292 6.653365 

4599649 3.119727 0,294027 0.917284 8.858708 0,288596 2.556588 11.978435 3.473872 

4601177 2.459363 0,294027 0.723119 6.904195 0,288596 1.992523 9.363558 2.715642 

4602706 1.933965 0,294027 0.568638 5.22499 0,288596 1.507911 7.158955 2.076549 

4608820 2.061220 0,294027 0.606054 5.381547 0,288596 1.553093 7.442767 2.159147 

4610348 2.741500 0,294027 0.806075 8.069201 0,288596 2.328739 10.810701 3.134814 

4625634 4.010883 0,294027 1.179308 10.897882 0,288596 3.145085 14.908765 4.324393       
 
De hoogst berekende waarde op een gecorrigeerd hexagoon bedraagt 7,05 mol/ha/jaar op 
hexagoonnummer 4596592 langs de Van Alkemadelaan. 
 
De hoogst berekende waarde op een niet gecorrigeerd hexagoon bedraagt 4,62 mol/ha/jaar op 
hexagoonnummer 4607291 langs de Van Alkemadelaan. 
 
De waarden zijn berekend op het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide. Er zijn geen 
relevante bijdragen berekend op andere Natura 2000-gebieden. 
 
In bijlage 3a zijn de gecorrigeerde waarden in het .gml-bestand verwerkt5. 
 

4.5.2 Resultaten referentiesituatie 

In onderstaande tabel 4.21 zijn de berekende depositiewaarden voor de referentiesituatie op de 
11 te corrigeren hexagonen zowel voor als na de correctie weergegeven. 
 
 
 
 

                                                                 
5 In het rekenprogramma Aerius kunnen deze correcties niet worden aangebracht. In de standaard AERIUS bijlage (PDF), 

opgenomen in bijlage 2a en 2b bij deze rapportage, zijn de berekende stikstofdepositiebijdragen dan ook ongecorrigeerd 
weergegeven. De correcties zijn voor de 11 hexagonen met de hand aangebracht in de .gml-bestanden voor zowel de 
beoogde situatie, de referentiesituatie als de realisatiefase. Deze bestanden zijn digitaal toegevoegd aan deze rapportage. 
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Tabel 4.21: Depositiebijdragen referentiesituatie in mol/ha/jaar voor en na correctie 

 A B C D E F A + D C + F 

ID 
Ndepositie 

NOx 
Correctie-
factor NOx 

Ndep 
NOx 

Gecorr. 

Ndepositie 
NH3 

Correctie-
factor NH3 

Ndep 
NH3 

Gecorr. 

Depositie 
voor 

correctie 

Depositie 
na 

correctie 

4592006 1.294812 0,294027 0.380710 3.636798 0,288596 1.049565 4.931610 1.430275 

4593535 1.694800 0,311849 0.528522 4.295324 0,308877 1.326727 5.990124 1.855249 

4595063 2.279444 0,311849 0.710842 6.165615 0,308877 1.904417 8.445059 2.615259 

4596592 3.745812 0,294027 1.101370 10.304912 0,288596 2.973956 14.050724 4.075326 

4598120 3.429503 0,294027 1.008366 9.271974 0,288596 2.675855 12.701477 3.684221 

4599649 1.844177 0,294027 0.542238 5.149312 0,288596 1.486071 6.993488 2.028308 

4601177 1.450492 0,294027 0.426484 4.005684 0,288596 1.156024 5.456176 1.582508 

4602706 1.136829 0,294027 0.334258 3.025398 0,288596 0.873118 4.162227 1.207376 

4608820 1.204309 0,294027 0.354099 3.100268 0,288596 0.894725 4.304577 1.248824 

4610348 1.601772 0,294027 0.470964 4.661332 0,288596 1.345242 6.263104 1.816206 

4625634 1.785762 0,294027 0.525062 3.955066 0,288596 1.141416 5.740828 1.666478    
 
De hoogst berekende waarde op een gecorrigeerd hexagoon bedraagt 4,07 mol/ha/jaar op 
hexagoonnummer 4596592 langs de Van Alkemadelaan. 
 
De hoogst berekende waarde op een niet gecorrigeerd hexagoon bedraagt 2,66 mol/ha/jaar op 
hexagoonnummer 4607291 langs de Van Alkemadelaan. 
 
De waarden zijn berekend op het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide. Er zijn geen 
relevante bijdragen berekend op andere Natura 2000-gebieden. 
 
In bijlage 3b zijn de gecorrigeerde waarden in het .gml-bestand verwerkt6. 

4.5.3 Resultaten realisatiefase 

In onderstaande tabel 4.22 zijn de berekende depositiewaarden voor de realisatiefase op de 11 
te corrigeren hexagonen zowel voor als na de correctie weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
6 In het rekenprogramma Aerius kunnen deze correcties niet worden aangebracht. In de standaard AERIUS bijlage (PDF), 

opgenomen in bijlage 2a en 2b bij deze rapportage, zijn de berekende stikstofdepositiebijdragen dan ook ongecorrigeerd 
weergegeven. De correcties zijn voor de 11 hexagonen met de hand aangebracht in de .gml-bestanden voor zowel de 
beoogde situatie, de referentiesituatie als de realisatiefase. Deze bestanden zijn digitaal toegevoegd aan deze rapportage. 



Toets Natuurbeschermingswet 
Noordboulevard Scheveningen 
projectnummer 275222 
21 september 2016 revisie 04 
Strandweg Vastgoed B.V. 

 

Blad 36 van 40 

 
 

 
Tabel 4.22: Depositiebijdragen realisatiefase in mol/ha/jaar voor en na correctie 

 A B C D E F A + D C + F 

ID 
Ndepositie 

NOx 
Correctie-
factor NOx 

Ndep 
NOx 

Gecorr. 

Ndepositie 
NH3 

Correctie-
factor NH3 

Ndep 
NH3 

Gecorr. 

Depositie 
voor 

correctie 

Depositie 
na 

correctie 

4592006 0.396309 0,294027 0.116526 0.183283 0,288596 0.052895 0.579592 0.169420 

4593535 0.526348 0,311849 0.164141 0.218469 0,308877 0.067480 0.744817 0.231621 

4595063 0.753626 0,311849 0.235018 0.341878 0,308877 0.105598 1.095504 0.340616 

4596592 1.918179 0,294027 0.563997 0.843346 0,288596 0.243386 2.761526 0.807383 

4598120 0.725181 0,294027 0.213223 0.312096 0,288596 0.090070 1.037277 0.303292 

4599649 0.503793 0,294027 0.148129 0.215766 0,288596 0.062269 0.719559 0.210398 

4601177 0.432034 0,294027 0.127030 0.182334 0,288596 0.052621 0.614367 0.179650 

4602706 0.352859 0,294027 0.103750 0.136352 0,288596 0.039351 0.489210 0.143100 

4608820 0.419249 0,294027 0.123271 0.138981 0,288596 0.040109 0.558230 0.163380 

4610348 0.532352 0,294027 0.156526 0.211205 0,288596 0.060953 0.743557 0.217479 

4625634 7.547222 0,294027 2.219087 0.134209 0,288596 0.038732 7.681431 2.257819 
      
 
De hoogst berekende waarde op een gecorrigeerd hexagoon bedraagt 2,26 mol/ha/jaar op 
hexagoonnummer 4625634 langs de Zeekant. 
 
De hoogst berekende waarde op een niet gecorrigeerd hexagoon bedraagt 2,88 mol/ha/jaar op 
hexagoonnummer 4627164 tussen de Gevers Deynootweg en het Zwarte pad. 
 
De waarden zijn berekend op het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide. Er zijn geen 
relevante bijdragen berekend op andere Natura 2000-gebieden. 
 
In bijlage 3c zijn de gecorrigeerde waarden in het .gml-bestand verwerkt. 
 

4.5.4 Benodigde ontwikkelingsruimte 

Teneinde de benodigde ontwikkelingsruimte te bepalen en te toetsen aan het provinciale beleid 
(uitgifte van maximaal 3 mol/ha/jaar per project) zijn de projectbijdragen voor zowel de 
gebruiksfase als voor de realisatiefase beschouwd.  
In onderstaande tabel zijn allereerst de projectbijdragen op de gecorrigeerde hexagonen 
weergegeven. 
 
Tabel 4.23: Projectbijdrage in de gebruiksfase en in de realisatiefase in mol/ha/jaar (na correctie). 

 A B A - B  D 

ID 
Ndepositie 

beoogde situatie 
Ndepositie 

referentie situatie 
Projectbijdrage 

gebruiksfase 
 Projectbijdrage 

realisatiefase 

4592006 2.448911577 1.430274955 1.018636622  0.169420 

4593535 3.173877251 1.85524857 1.318628681  0.231621 

4595063 4.472067272 2.615259059 1.856808213  0.340616 

4596592 7.049995072 4.075326101 2.974668971  0.807383 

4598120 6.653364615 3.684221087 2.969143528  0.303292 

4599649 3.473871694 2.028308444 1.44556325  0.210398 

4601177 2.715642183 1.582508279 1.133133904  0.179650 

4602706 2.076548994 1.207376067 0.869172927  0.143100 
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4608820 2.159147244 1.248824218 0.910323026  0.163380 

4610348 3.134814182 1.816205958 1.318608224  0.217479 

4625634 4.324392993 1.666478353 2.65791464  2.257819       
 
De hoogste projectbijdrage in de gebruiksfase op een gecorrigeerd hexagoon bedraagt 2,97 
mol/ha/jaar op twee hexagonen met de nummers 4596592 en 4598120 langs de Van 
Alkemadelaan. 
 
De hoogste projectbijdrage in de gebruiksfase op een niet gecorrigeerd hexagoon bedraagt 2,97 
mol/ha/jaar op hexagoonnummer 4627164 tussen de Gevers Deynootweg en het Zwarte pad. 
 
De hoogste projectbijdrage in de realisatiefase op een gecorrigeerd hexagoon bedraagt 2,26 
mol/ha/jaar op hexagoonnummer 4625634 langs de Zeekant. 
 
De hoogste projectbijdrage in de realisatiefase op een niet gecorrigeerd hexagoon bedraagt 2,88 
mol/ha/jaar op hexagoonnummer 4627164 tussen de Gevers Deynootweg en het Zwarte pad.  
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5 Conclusie 

Er zijn als gevolg van het project parkeergarage en winkels/horeca (onderdeel van ontwikkeling 
Noordboulevard), met uitzondering van stikstofdepositie (verzuring en vermesting) geen 
storingsfactoren die een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het nabijgelegen 
Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide hebben. 
 
Op basis van de nadere analyse stikstofdepositie luidt de conclusie dat de beoogde situatie leidt 
tot stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide door de aanwezigheid en 
gebruik van de ondergrondse parkeergarage en aanpalende functies.  
 
Op andere Natura 2000-gebieden worden door Aerius geen stikstofdepositiebijdragen berekend. 
 
In de beoogde situatie is sprake van een realisatiefase en een gebruiksfase. De stikstofdepositie 
in de inrichtingsfase treedt op gedurende een jaar, de stikstofdepositie als gevolg van de 
gebruiksfase treedt na de realisatie op voor onbepaalde tijd. Beide fasen zijn afzonderlijk 
doorgerekend (berekeningen voor onbepaalde tijd). Dit is gedaan omdat de 
stikstofdepositiebijdragen, die worden veroorzaakt door de activiteiten in elke fase, niet 
tegelijkertijd optreden. 
 
De hoogste depositie van stikstof in de beoogde situatie wordt berekend voor de gebruiksfase. 
Hiermee is deze gebruiksfase maatgevend voor het bepalen van de vergunning- of meldingsplicht 
in het kader van de Natuurbeschermingswet. 
De hoogst berekende stikstofdepositie in de beoogde situatie bedraagt 7,05 mol/ha/jaar op het 
Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide, waardoor het project op grond van de 
stikstofdepositiebijdrage vergunningplichtig is in het kader van de Natuurbeschermingswet. 
 
Voor het bepalen van de hoeveelheid bij vergunningverlening toe te delen ontwikkelingsruimte 
en het toetsen aan het provinciale beleid (er wordt in principe aan een project bij 
vergunningverlening niet meer dan 3 mol/ha/jaar toebedeeld) wordt gekeken naar het verschil in 
stikstofdepositie tussen de beoogde situatie en de referentiesituatie in de gebruiksfase enerzijds 
en de realisatiefase anderzijds. Dit wordt de projectbijdrage genoemd. 
 
De hoogst berekende projectbijdrage is 2,97 mol/ha/jaar in de gebruiksfase. Deze bijdrage wordt 
op drie verschillende hexagonen berekend. 
 
Omdat de projectbijdrage in zowel de realisatiefase (max. 2,88 mol/ha/jaar) als in de 
gebruiksfase (max. 2,97 mol/ha/jaar) lager is dan 3 mol/ha/jaar kan op grond van het provinciale 
beleid voor dit project een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet worden verleend, 
mits er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is.  
Op dit moment is er, zo geven de berekeningsresultaten in Aerius aan, voor deze 
vergunningverlening voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar. 
 
In het kader van de PAS is voor projectontwikkeling depositie- en/of ontwikkelingsruimte 
beschikbaar. Voor projecten met een bijdrage groter dan 1 mol per hectare per jaar moet een 
vergunning Nbwet aangevraagd worden om aanspraak te maken op ontwikkelingsruimte. Deze 
kan dan in de vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet worden toebedeeld aan dit 
project.  
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Het programma aanpak stikstof 2015-2021 is, inclusief de ontwikkelingsruimte die binnen het 
programma beschikbaar is, in zijn geheel passend beoordeeld (Ministerie van EZ en Ministerie 
van I&M, januari 2015). De gebiedsanalyses die onderdeel uitmaken van het programma, vormen 
de onderbouwing van de passende beoordeling op gebiedsniveau. In de gebiedsanalyses is voor 
elk Natura 2000-gebied onderbouwd dat het gebruik van de ontwikkelingsruimte de natuurlijke 
kenmerken van de te beschermen habitattypen en leefgebieden van de soorten niet zal 
aantasten. 
 
Door voor het project aanspraak te maken op de depositie- of ontwikkelingsruimte in het kader 
van de PAS kan derhalve uitgesloten worden dat het project leidt tot de aantasting van de 
natuurlijke kenmerken van enig Natura 2000-gebied en betreffende de instandhoudingsdoelen in 
gevaar komen. 
 
Per hexagoon is het verschillend of de gebruiksfase of de inrichtingsfase de hoogste 
projectbijdrage en daarmee de toe te delen ontwikkelingsruimte laat zien. Op de ene hexagoon 
geeft de realisatiefase de hoogste depositiebijdrage, op de andere hexagoon geeft de 
gebruiksfase de hoogste depositiebijdrage. 
Er is een .gml-bestand samengesteld waarbij telkens per hexagoon de hoogste waarde van de 
realisatiefase danwel de gebruiksfase is opgenomen. Dit .gml-bestand is als bijlage 4 bij deze 
rapportage gevoegd en kan worden gebruikt voor het afboeken van de ontwikkelingsruimte in 
Aerius Register. 
 



Bijlage 1a: Bepaling verkeersgeneratie 

  



BIJLAGE 1 
 
ritproductie  m2 aantal parkeernorm        

# pp per     
100 m2  

%     
bezoekers 

aantal 
plaatsen 

bewoners/ 
werknemers  

aantal 
plaatsen 

bezoekers  

totale 
parkeer-
behoefte 

aantal ritten/werkdag/pp totaal 
aantal 
ritten/ 

werkdag 

aantal 
ritten/zaterdag/pp 

totaal 
aantal 
ritten 

zaterdag 

aantal ritten/zondag/pp totaal 
aantal 
ritten 

zondag  

totaal 
aantal 
ritten week  

aantal ritten 
gemiddelde 
week-dag  

                werknemers/ 
bewoners 

bezoekers   werk-
nemers/ 

bewoners 

bezoekers   werk-
nemers/ 

bewoners 

bezoekers       

Nieuwe situatie/garage       Op basis van Haagse 
Nota Parkeernormen 

          
  

  
  

   

bewonersabonnementen         100 0 100 4 0 400 4 0 400 4 0 400 2,800 400 

werknemersabonnementen          65 0 65 3 0 195 4 0 260 4 0 260 1,495 214 

horeca: restaurant 4,182   5.0 80 42 167 209 2 3 585 4 4 836 4 4 836 4,600 657 

detailhandel 1,884   2.3 85 6 37 43 2 4 160 2 6 234 2 6 234 1,270 181 

bezoekers Bad             283 283 0 4 1,130 0 6 1,695 0 6 1,695 9,042 1,292 

totaal  6,066       213 487 700     2,471     3,426     3,426 19,207 2,744 

       totaal            

Oude functies                    

Verdwijnende parkeerplaatsen bewoners         100 0 100 4 0 400 4 0 400 4 0 400 2,800 400 
Verdwijnende parkeerplaatsen 
werknemers         37 0 37 3 0 111 4 0 148 4 0 148 851 122 

horeca: restaurant 2,235   5.0 80 22 89 112 2 3 313 4 4 447 4 4 447 2,459 351 

leisure: casino  540   6.1 86 5 28 33 3 3 99 3 5 155 3 5 155 805 115 

detailhandel 1,200   2.3 85 4 23 28 2 4 102 2 6 149 2 6 149 809 116 

totaal  3,975       168 141 309     1,025     1,300     1,300 7,723 1,104 

                   

                   

POOS Zeekant    65         65                       

POOS Overig    33         33              

POET Zeekant    39         39                       

Totaal Zeekant    137     0 0 137                       

 



Bijlage 1b: Overzicht functies, parkeerplaatsen en 

       verkeersbewegingen 

  



Beoogde situatie  m2 parkeerplaatsen per functie subtotaal aantal ritten gemiddelde 
weekdag  

subtotaal 

bewonersabonnementen   100   400   

werknemersabonnementen    65  214   

      165   614 

horeca: restaurant 4,182 209  657   

detailhandel 1,884 43  181   

      252   838 

bezoekers Bad     283  1,292   

totaal  6,066 700   2,744   

      

      

      

      
Referentiesituatie m2 parkeerplaatsen per functie subtotaal aantal ritten gemiddelde 

weekdag  
subtotaal 

Verdwijnende parkeerplaatsen bewoners   100   400   

Verdwijnende parkeerplaatsen werknemers   37  122   

      137   522 

horeca: restaurant 2,235 112   351   

leisure: casino  540 33   115   

detailhandel 1,200 28   116   

      172   582 

totaal  3,975 309   1,104   

 



Bijlage 2a: Aerius berekening gebruiksfase  
      Let op: deze Aerius-uitdraai bevat ongecorrigeerde rekenresultaten 

  



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000-
gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden
inzichtelijk welke stikstofgevoelige
habitattypen er voor komen en op welke
hiervan een effect is. Op basis hiervan is
aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening referentie

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

Rr5fvNgwEAeb (27 juli 2016)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Brink Zeekant, - Den Haag

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Noordboulevard Rr5fvNgwEAeb

Datum berekening Rekenjaar

27 juli 2016, 08:06 2017

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 715,00 kg/j 1.463,06 kg/j 748,06 kg/j

NH3 45,19 kg/j 90,63 kg/j 45,44 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Meijendel & Berkheide Zuid-Holland

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

14,05 24,31 + 10,26

Toelichting -

Rr5fvNgwEAeb (27 juli 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

referentie

Plan

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Locatie
referentie

Emissie
(per bron)

referentie

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 80970, 458464
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 255,95 kg/j
NH3 15,01 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 883,0 NOx
NH3

199,29 kg/j
14,88 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

17,0 NOx
NH3

46,61 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 3,0 NOx
NH3

10,05 kg/j
< 1 kg/j

Rr5fvNgwEAeb (27 juli 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag
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Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 83149, 458738
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 121,72 kg/j
NH3 10,10 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 331,0 NOx
NH3

90,61 kg/j
10,02 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

6,0 NOx
NH3

26,42 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 NOx
NH3

4,69 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 82140, 457194
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 130,12 kg/j
NH3 7,56 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 552,0 NOx
NH3

100,42 kg/j
7,50 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

11,0 NOx
NH3

24,31 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 NOx
NH3

5,40 kg/j
< 1 kg/j

Rr5fvNgwEAeb (27 juli 2016)Berekening voor
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Naam Bron 4
Locatie (X,Y) 79782, 458953
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 79,70 kg/j
NH3 4,67 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 883,0 NOx
NH3

62,06 kg/j
4,63 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

17,0 NOx
NH3

14,51 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 3,0 NOx
NH3

3,13 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 5
Locatie (X,Y) 79414, 458950
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 6,94 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 221,0 NOx
NH3

6,94 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 6
Locatie (X,Y) 79148, 458613
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 3,90 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 55,0 NOx
NH3

3,90 kg/j
< 1 kg/j

Rr5fvNgwEAeb (27 juli 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

referentie

Plan

Berekening voor
vergunningaanvraag

pagina 5/19



Naam Bron 7
Locatie (X,Y) 79409, 458788
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 2,29 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 166,0 NOx
NH3

2,29 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 8
Locatie (X,Y) 80069, 458113
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 36,17 kg/j
NH3 2,70 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 166,0 NOx
NH3

36,17 kg/j
2,70 kg/j

Naam Bron 9
Locatie (X,Y) 79632, 459184
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 37,17 kg/j
NH3 2,01 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 628,0 NOx
NH3

26,55 kg/j
1,98 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

17,0 NOx
NH3

8,73 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 3,0 NOx
NH3

1,88 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Bron 10
Locatie (X,Y) 79558, 459245
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 3,87 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 66,0 NOx
NH3

3,87 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 11
Locatie (X,Y) 79640, 459372
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 19,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 12
Locatie (X,Y) 79526, 459208
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 24,35 kg/j
NH3 1,82 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 524,0 NOx
NH3

24,35 kg/j
1,82 kg/j
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Naam Bron 13
Locatie (X,Y) 79536, 459265
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 12,57 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

17,0 NOx
NH3

10,34 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 3,0 NOx
NH3

2,23 kg/j
< 1 kg/j

Rr5fvNgwEAeb (27 juli 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

referentie

Plan

Berekening voor
vergunningaanvraag

pagina 8/19



Locatie
Plan

Emissie
(per bron)

Plan

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 80970, 458464
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 430,18 kg/j
NH3 25,75 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.516,0 NOx
NH3

342,16 kg/j
25,55 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

26,0 NOx
NH3

71,28 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 5,0 NOx
NH3

16,74 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 83149, 458738
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 208,90 kg/j
NH3 17,33 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 568,0 NOx
NH3

155,48 kg/j
17,19 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

10,0 NOx
NH3

44,04 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 NOx
NH3

9,38 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 82140, 457194
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 215,72 kg/j
NH3 12,96 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 947,0 NOx
NH3

172,27 kg/j
12,86 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

16,0 NOx
NH3

35,35 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 3,0 NOx
NH3

8,10 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Bron 4
Locatie (X,Y) 79782, 458953
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 154,48 kg/j
NH3 9,55 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.808,0 NOx
NH3

127,07 kg/j
9,49 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

26,0 NOx
NH3

22,20 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 5,0 NOx
NH3

5,21 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 5
Locatie (X,Y) 79414, 458950
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 29,38 kg/j
NH3 2,19 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 936,0 NOx
NH3

29,38 kg/j
2,19 kg/j

Naam Bron 6
Locatie (X,Y) 79148, 458613
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 28,10 kg/j
NH3 2,10 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 396,0 NOx
NH3

28,10 kg/j
2,10 kg/j
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Naam Bron 7
Locatie (X,Y) 79409, 458788
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 7,46 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 541,0 NOx
NH3

7,46 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 8
Locatie (X,Y) 80069, 458113
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 117,89 kg/j
NH3 8,80 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 541,0 NOx
NH3

117,89 kg/j
8,80 kg/j

Naam Bron 9
Locatie (X,Y) 79641, 459190
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 139,46 kg/j
NH3 9,16 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.744,0 NOx
NH3

122,11 kg/j
9,12 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

26,0 NOx
NH3

14,05 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 5,0 NOx
NH3

3,30 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Afzuiging 3
Locatie (X,Y) 79473, 459182
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,103 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 100,70 kg/j
NH3 1,40 kg/j

Naam Bron 11
Locatie (X,Y) 79652, 459337
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 5,16 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.372,0 NOx
NH3

5,16 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 18
Locatie (X,Y) 79503, 459277
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 20,18 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

26,0 NOx
NH3

16,34 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 5,0 NOx
NH3

3,84 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Bron 13
Locatie (X,Y) 79653, 459339
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 5,44 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.372,0 NOx
NH3

5,44 kg/j
< 1 kg/j
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectverschil
(Meijendel & Berkheide)

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Hoogste
depositie
Situatie 2
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

Meijendel & Berkheide 14,05 24,31 + 10,26 24,31

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte
van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename
is niet relevant voor de beoordeling

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Depositie per
habitattype

Meijendel & Berkheide

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2180Ao Duinbossen (droog), overig 14,05 24,31 + 10,26

H2160 Duindoornstruwelen 14,05 24,31 + 10,26

ZGH2160 Duindoornstruwelen 14,05 24,31 + 10,26

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 14,05 24,31 + 10,26

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 14,05 24,31 + 10,26

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 14,05 24,31 + 10,26

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de
duinen

14,05 24,31 + 10,26

H2120 Witte duinen 5,74 14,91 + 9,17

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 4,93 8,44 + 3,51

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,38 0,66 + 0,28

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-
eikenbos

0,38 0,66 + 0,28

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,15 0,26 + 0,12

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,15 0,27 + 0,12

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,11 0,20 + 0,09

ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig 0,10 0,18 + 0,08

ZGH2180B Duinbossen (vochtig) 0,08 0,15 + 0,07

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-
eikenbos

>0,05 0,10 + 0,05
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Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte
van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename
is niet relevant voor de beoordeling

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. 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.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015.1_20160514_90ad58c36e

Database versie 2015.1_20160514_90ad58c36e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0
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Bijlage 2b: Aerius berekening realisatiefase  
      Let op: deze Aerius-uitdraai bevat ongecorrigeerde rekenresultaten 

 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000-
gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden
inzichtelijk welke stikstofgevoelige
habitattypen er voor komen en op welke
hiervan een effect is. Op basis hiervan is
aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Aanlegfase

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

RZ9MaQrf3hR9 (08 september 2016)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Strandweg vastgoed B.V. Noordboulevard , ---- Scheveningen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Noordboulevard Parkeergarage
en winkels/horeca

RZ9MaQrf3hR9

Datum berekening Rekenjaar

08 september 2016, 16:14 2016

Totale emissie Situatie 1

NOx 701,02 kg/j

NH3 1,04 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Meijendel & Berkheide Zuid-Holland

Situatie 1

7,68

Toelichting -
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Locatie
Aanlegfase

Emissie
(per bron)

Aanlegfase

Naam Bouw winkels
Locatie (X,Y) 79517, 459250
NOx 41,76 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 41,76 kg/j
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Naam Parkeergarage (ontgraven,
fundering, bouw)

Locatie (X,Y) 79550, 459256
NOx 47,02 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 20,88 kg/j

AFW Graafwerkzaamheden/
verdichting

4,0 4,0 0,0 NOx 26,14 kg/j

Naam Sloop bestaande opstallen
Locatie (X,Y) 79539, 459243
NOx 45,72 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Laaadschop 4,0 4,0 0,0 NOx 14,40 kg/j

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 31,32 kg/j

Naam Aanleg diepwand
Locatie (X,Y) 79539, 459223
NOx 8,35 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 8,35 kg/j
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Naam Leidingtrace
Locatie (X,Y) 79495, 459269
NOx 7,95 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Kleine graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 3,63 kg/j

AFW Kleine hijskraan 4,0 4,0 0,0 NOx 4,32 kg/j

Naam Laden dumpers
Locatie (X,Y) 79537, 459270
NOx 43,08 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Laden Dumpers 4,0 4,0 0,0 NOx 43,08 kg/j

Naam Lossen dumpers
Locatie (X,Y) 79375, 459200
NOx 64,80 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Lossen dumpers 4,0 4,0 0,0 NOx 64,80 kg/j
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Naam Rijden dumpers
Locatie (X,Y) 79477, 459184
NOx 216,00 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Rijden dumpers 4,0 4,0 0,0 NOx 216,00
kg/j

Naam Betonwerkzaamheden
Locatie (X,Y) 79540, 459232
NOx 84,54 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx 63,60 kg/j

AFW Betonmixer 4,0 4,0 0,0 NOx 20,94 kg/j

Naam Aanvoer en afvoer (deels)
Locatie (X,Y) 79634, 459184
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 8,28 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 15,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 10,0 NOx
NH3

7,57 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Afvoer puin, grond en klinkers
Locatie (X,Y) 79641, 459373
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Laden puin en klinkers
Locatie (X,Y) 79541, 459261
NOx 2,97 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Laden puin 4,0 4,0 0,0 NOx 2,23 kg/j

AFW Laden klinkers 4,0 4,0 0,0 NOx < 1 kg/j

Naam Afvoer puin, grond en klinkers
Locatie (X,Y) 79591, 459308
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Aanvoer en afvoer
Locatie (X,Y) 80715, 458639
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 101,43 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 30,0 NOx
NH3

9,59 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 18,0 NOx
NH3

91,83 kg/j
< 1 kg/j

Naam Opnemen verharding
Locatie (X,Y) 79532, 459253
NOx 21,24 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Laadschop 4,0 4,0 0,0 NOx 10,80 kg/j

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 10,44 kg/j
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Naam Aanvoer beton, materiaal en
personeel

Locatie (X,Y) 79520, 459201
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 7,27 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 15,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 NOx
NH3

6,50 kg/j
< 1 kg/j
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage
(Meijendel & Berkheide)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

Meijendel & Berkheide 7,68

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte
van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename
is niet relevant voor de beoordeling

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Depositie per
habitattype

Meijendel & Berkheide

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2120 Witte duinen 7,68

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 2,88

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 2,88

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 2,76

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 2,76

H2160 Duindoornstruwelen 2,76

H2180Ao Duinbossen (droog), overig 2,76

ZGH2160 Duindoornstruwelen 2,76

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 1,02

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,10

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,07

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos >0,05

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte
van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename
is niet relevant voor de beoordeling

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. 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.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015.1_20160908_509b1173d7

Database versie 2015.1_20160514_90ad58c36e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 
 
 
 


