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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  
Aan de Oude Beemterweg 6 te Beemte Broekland is de initiatiefnemer voornemens middels een rood voor rood 

regeling een nieuwe schuurwoning te realiseren. Bij deze regeling worden op de locatie aanwezige schuren 

gesloopt. Voor de sloop en realisatie van de schuurwoning wordt een wijziging bestemmingsplan aangevraagd. 

Ten behoeve van de aanvraag wijziging bestemmingsplan verlangt het bevoegd gezag een berekening waarmee 

aangetoond wordt of er significantie depositie van stikstof op aangewezen habitattypen en leefgebieden 

plaatsvindt. In deze rapportage wordt de uitgevoerde stikstof berekening beschreven en de resultaten van deze 

berekening worden weergegeven. 

 

 
Figuur 1. Ligging plangebied (zwarte omkadering) ten opzichte van omliggende Natura 2000-gebieden (groen en blauw). 

1.2 Wettelijk kader 
Binnen Natura 2000 worden de meest waardevolle natuurgebieden in Europa beschermd om de hierin 

voorkomende biodiversiteit te behouden. Om deze biodiversiteit te beschermen is in 1979 de vogelrichtlijn 

opgesteld en in 1992 de habitatrichtlijn. Alle Europese lidstaten wijzen specifieke vogelrichtlijn of 

habitatrichtlijngebieden aan als onderdeel van deze Natura 2000-gebieden. Per Natura 2000-gebied zijn 

instandhoudingsdoelen bepaald van doelsoorten of habitattypen welke gericht zijn op het behouden, uitbreiden 

of verbeteren van deze soorten of habitattypen. De bescherming van deze vogel- en habitatrichtlijngebieden zijn 

in Nederland juridisch vertaalt in de Wet natuurbescherming. Bij nieuwe plannen en projecten is het van belang 

dat deze instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden niet negatief worden aangetast. Eén van de 

mogelijkheden waarbij sprake is van aantasting van deze instandhoudingsdoelen is via stikstofdepositie. 

Stikstofdepositie veroorzaakt vermesting en verzuring op habitattypen binnen Natura 2000-gebieden en kan 

ervoor zorgen dat instandhoudingsdoelen niet worden gehaald. Een stikstofberekening dient te worden 
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uitgevoerd om te bepalen of de voorgenomen plannen een significante stikstofdepositie veroorzaken op 

habitattypen van veelal omliggende Natura 2000-gebieden. 

 

1.2.1 Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering 

Op 1 juli zijn de wet en het besluit Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Dit betekent dat 
vanaf dat moment er geen vergunningplicht is voor een groot aantal projecten met een tijdelijke 
stikstofuitstoot.  
 
De volgende activiteiten worden vrijgesteld van de vergunningplicht:  
 
“Het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of 
sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft, met inbegrip van de daarmee samenhangende 
vervoersbewegingen; het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk, met inbegrip van de daarmee 
samenhangende vervoersbewegingen.”  
 
De partiële vrijstelling omvat de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden, zoals aan- en 
afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, transport van werknemers en werktuigen van en naar de 
bouwplaats, de emissies van werktuigen op de bouwplaats (aggregaten, bouwmachines, mobiele puinbrekers, 
baggerwerk- of baggervaartuigen et cetera) en eventuele tijdelijke omrij- en omvaar-effecten als gevolg van de 

werkzaamheden” 

 

1.3 Doel van deze rapportage 
Voor de sloop en bouw worden mobiele werktuigen ingezet en ontstaan tijdens de bouw- en gebruiksfase extra 

vervoersbewegingen naar de locatie. Deze mobiele werktuigen en vervoersbewegingen stoten stikstof uit. 

Tijdens de gebruiksfase zijn eveneens stikstofemissies te verwachten. Het gaat hierbij om nieuwe 

stikstofbronnen en extra vervoersbewegingen. De stikstofdepositie die ontstaat door de bouw- en gebruiksfase, 

kan negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden.  

 

Voorliggende locatie ligt op circa 3 km van het Natura-2000 gebied Veluwe en op circa 8 km van het Natura-2000 

gebied Rijntakken. Deze gebieden kenen enkele stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden. Zie voor de 

ligging van het plangebied in relatie tot deze gebieden figuur 1. Deze rapportage heeft tot doel inzichtelijk te 

maken wat de effecten van de stikstofuitstoot op deze gebieden is. 

 

  



Oude Beemterweg 6, Beemte Broekland | Eelerwoude | 6 

 
 

2 Methodiek 

Om de hoeveelheid stikstofdepositie op de aangewezen habitattypen en leefgebieden van aangewezen soorten 

(De instandhoudingsdoelen) te berekenen, wordt gebruik gemaakt van AERIUS Calculator, versie 2022. 

2.1 Bouwfase 
Met de inwerkingtreding van het besluit en de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering is geen nadere 
onderbouwing noodzakelijk van de stikstofemissie voor het realiseren van de schuurwoning. 

2.2 Gebruiksfase 
De schuurwoning zal gasloos worden gebouwd. Derhalve wordt er in de gebruisfase geen stikstofuitstoot 
verwacht. Met de bouw van de nieuwe schuurwoning ontstaan echter wel vervoersbewegingen van en naar de 
nieuwe locatie. Voor deze vervoersbewegingen moet rekening worden gehouden met de plaats waar de 
vervoersstromen opgaan in het heersende verkeersbeeld. Wanneer de schuurwoning gerealiseerd is, dan zal 
deze een onderdeel worden van het buitengebied van de gemeente Apeldoorn.  
  
Als uitgangspunt is het kencijfer van CROW (Wegontwerp bibeko met ASVV\ASVV 2018) voor een vrijstaande 
koopwoning in het buitengebied welke niet stedelijk is.  
  
Tabel 2: Invoergegevens gebruiksfase AERIUS.   

Transportbewegingen  Kencijfer (verkeersbewegingen per woning)  P/eenheid  Soort bron  

Lichtverkeer  8.6 P/etmaal  Lijn  

  
Voor de verkeerstroom tijdens de gebruiksfase moet rekening worden gehouden met de plaats waar de 
transsportstromen opgaan in het heersende verkeersbeeld. Hiervoor is de Kruising tussen de Oude 
Beemterweg en Kanaal noord aangehouden. Voor de transporten wordt één wagen gezien als twee 
rijbewegingen (heen- en terugweg). Het aantal rijbewegingen wordt vervolgens in AERIUS ingevuld als het 
aantal voertuigen per etmaal. Zie figuur 2 
 

 
Figuur 2 Aan- en afvoerroute van mensen & materiaal. 
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3 Uitkomsten 

3.1 Gebruiksfase 
Met AERIUS-Calculator is de stikstofdepositie berekend voor de ingebruikname van de schuurwoning te 
Beemte Broekland. De ingebruikname leidt tot een depositie van 0,00 mol N/ha/jaar. Het aantal 
vervoersbewegingen heeft geen significant negatieve invloed op de instandhoudingsdoelen van 
stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden. Zie hiervoor ook de rapportage AERIUS in bijlage 1. 

 
Figuur 3 Resultaten stikstofberekening gebruiksfase  
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4 Conclusie 

De ontwikkeling van de schuurwoning te Beemte Broekland heeft geen depositieresultaten boven 0,00 mol 
N/ha/jaar tot gevolg. Hiermee is een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel 
stikstof, niet aan de orde voor de desbetreffende werkzaamheden. 
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Bijlage 1: Stikstofberekening gebruiksfase 
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Contactgegevens
Rechtspersoon Eelerwoude

Inrichtingslocatie oudebeemterweg6,

7341PABeemteBroekland

Activiteit
Omschrijving oudebeemterweg6

Toelichting oudebeemterweg6

Berekening
AERIUSkenmerk Rvdcp3spjSxR

Datumberekening 14maart2022,12:50

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2021 0,0kg/j 0,3kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6Rvdcp3spjSxR (14 maart 2022)



Situatie1(Beoogd),rekenjaar2021

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk 0,0kg/j 0,3kg/j

Projectberekening

3/6Rvdcp3spjSxR (14 maart 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening

4/6Rvdcp3spjSxR (14 maart 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projectberekening

5/6Rvdcp3spjSxR (14 maart 2022)



Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6

Databaseversie 2021.0.4_5a8b67b7c6

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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