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SAMENVATTING 

 

Econsultancy heeft van Dijkhof Bouw opdracht gekregen voor het uitvoeren van een stikstofdeposi-

tieonderzoek ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging waarbij de realisatie van 15 woningen en 

een stuk natuurgebied naast Miggelenbergweg 23 te Hoenderloo wordt voorzien. De bestaande wo-

ning aan de Miggelenbergweg 23 maakt ook onderdeel uit van het plan. De situatie ter plaatse van de 

woning zal echter niet wijzigen. Het plan is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aan-

gewezen is als Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ ligt op circa 200 meter afstand 

het meest nabij het plan.  

 

De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de 

Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aan-

gemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te 

worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie 

op Natura 2000-gebieden.  

 

Voor de aanlegfase kan worden aangesloten bij de in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering 

(Wsn) opgenomen partiële vrijstelling, welke per 1 juli 2021 in werking is getreden. Uit oriënterend 

onderzoek blijkt dat het projecteffect van de gebruiksfase > 0,00 mol/ha/jaar is. Derhalve wordt aan-

sluiting gezocht bij interne saldering en is een verschilberekening gemaakt. Hierbij is de stikstofdepo-

sitie van de toekomstige situatie vergeleken met de depositie ten gevolge van de referentiesituatie. 

 

De verschilberekening is verricht met behulp van het programma AERIUS Calculator (versie 

2021.0.4.). Uit de verschilberekening blijkt dat de stikstofdepositie ten gevolge van de referentiesitua-

tie hoger is dan de stikstofdepositie ten gevolge van de gebruiksfase. De gebruiksfase zal derhalve 

geen significante toename in stikstofdepositie veroorzaken ten opzichte van de referentiesituatie. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat significant negatieve effecten ten gevolge van de gebruiksfase 

uitgesloten kunnen worden. Op basis van het onderzoek blijkt dat er geen vergunning Wet natuurbe-

scherming (gebiedsbescherming) benodigd is voor het aspect stikstof. 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Dijkhof Bouw opdracht gekregen voor het uitvoeren van een stikstofdeposi-

tieonderzoek ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging waarbij de realisatie van 15 woningen en 

een stuk natuurgebied naast Miggelenbergweg 23 te Hoenderloo wordt voorzien. De bestaande wo-

ning aan de Miggelenbergweg 23 maakt ook onderdeel uit van het plan. De situatie ter plaatse van de 

woning zal echter niet wijzigen. In figuur 1.1 is een globale situering van het plan weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Situering plangebied © OpenStreetMap 

 

Het plan is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-

gebied. Het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ ligt op circa 200 meter afstand het meest nabij het plan.  

 

  

http://www.openstreetmap.org/copyright
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2 TOETSINGSKADER 

 

De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de 

Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aan-

gemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te 

worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie 

op Natura 2000-gebieden.  

 

Na de uitspraak van de Raad van State (d.d. 29 mei 2019) mag het Programma Aanpak Stikstof 

(PAS) niet meer gehanteerd worden als toestemming voor activiteiten die zorgen voor stikstofdeposi-

tie op Natura 2000-gebieden. In beginsel mag ten gevolge van de uitspraak geen sprake meer zijn 

van een significante toename. 

 

Geen significante toename 

Het beoogde plan mag geen negatieve effecten veroorzaken op de omliggende Natura 2000-

gebieden. Met het programma Aerius Calculator wordt de depositie van stikstofverbindingen in de 

vorm van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) op het oppervlak van de omliggende Natura 2000-

gebieden inzichtelijk gemaakt. Bij een projecteffect kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar zorgt het 

beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie en worden negatieve effecten 

uitgesloten.  

 

Voor de aanlegfase (sloop en bouwwerkzaamheden) kan worden aangesloten bij de in de Wet stik-

stofreductie en natuurverbetering (Wsn) opgenomen partiële vrijstelling, welke per 1 juli 2021 in wer-

king is getreden. 

 

Vergunningsplicht 

Indien er sprake is van een depositiebijdrage in de gebruiksfase, is nader aanvullend onderzoek 

noodzakelijk. De zekerheid dient te worden verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 

2000-gebied niet worden aangetast. Dit kan onder andere worden aangetoond met een verschilbere-

kening tussen de referentiesituatie en de toekomstige situatie (interne saldering).  
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3 UITGANGSPUNTEN 

 

Met het plan wordt de bouw van 15 woningen mogelijk gemaakt. Daarnaast is er in het nieuwe be-

stemmingsplan opgenomen dat ten zuidenoosten van de woningen natuur ontwikkeld zal worden in 

de vorm van droge heide, heischraal grasland en droog eikenbos. Met de uitwerking van het nieuwe 

bestemmingsplan zal de bestaande camping verdwijnen. De bestaande woning aan de Miggelen-

bergweg 23 blijft in zijn huidige staat behouden.  

 

Uit oriënterend onderzoek blijkt dat, gezien de locatie van het plan, het projecteffect van de gebruiks-

fase > 0,00 mol/ha/jaar is. Derhalve wordt aansluiting gezocht bij interne saldering en is een verschil-

berekening gemaakt. Hierbij is de stikstofdepositie van de toekomstige situatie vergeleken met de 

depositie ten gevolge van de referentiesituatie. 

 

3.1 Referentiesituatie 

De huidige bestemming van het plangebied betreft ‘recreatie - camping’. Volgens de huidige bestem-

ming vinden er reeds verkeersbewegingen van en naar het plangebied plaats. Tevens wordt het toi-

letgebouw verwarmd met behulp van 3 gas gestookte geisers en worden de 16 vaste plaatsen ver-

warmd met behulp van propaan gestookte gaskachels.  

 

3.1.1 Verkeersgegevens 

De verkeersgeneratie van de camping is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 

Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie. De camping bestaat uit 16 vaste plaatsen, 20 losse 

plaatsen en 2 zomerhuisjes. In tabel 1 van bijlage 1 is de volledige berekening van de 

verkeersgeneratie opgenomen. Uitgaande van de gemiddelde bandbreedte genereert het totale plan 

20 verkeersbewegingen per weekdag. De camping is desalniettemin uitsluitend van 1 april tot 1 

oktober geopend. De jaargemiddelde verkeersgeneratie zal hierdoor 10 verkeersbewegingen per 

weekdag bedragen. Voor campings welke een half jaar gesloten zijn, ligt de verkeersgeneratie voor 

gemiddelde weekdagen tijdens de openingsmaanden desalniettemin een factor 1,7 hoger1. In totaal 

zullen er per weekdag, jaargemiddeld, dus 17 verkeersbewegingen plaatsvinden.  

 

Het aantal verkeersbewegingen van en naar de bestaande woning is tevens bepaald aan de hand 

van het CROW. Uit de berkening blijkt dat er dagelijks 8,2 verkeersbewegingen zullen plaatsvinden.  

 

3.1.2 Verwarming camping 

Het verwarmen van het toiletgebouw en het water van douches vindt plaats door middel van drie gas-

gestookte geisers. Het jaarlijkse aardgasverbruik van de camping bedraagt 2.500 m3. De calorische 

onderwaarde van aardgas in Nederland bedraagt 31.650 kJ/m³, waardoor bij verbranding voor het 

toiletgebouw circa 80 GJ aan warmte wordt afgeleverd. Een geiser emitteert 42 g NOx per GJ2, wat 

overeenkomt met 3,32 kg NOx per jaar. 

 

De 16 vaste plaatsen worden verwarmd met behulp van propaan gestookte gaskachels. Er wordt per 

jaar 1200 liter propaan verbruikt. Dit komt overeen met ± 312 m3 propaangas. De calorische onder-

waarde van propaangas bedraagt 95.000 kJ/m³, waardoor bij verbranding van het gas circa 30 GJ 

aan warmte wordt afgeleverd. Een gaskachel emitteert 71 g NOx per GJ4, wat overeenkomt met 2,10 

kg NOx per jaar.  

 

In totaal zal de verbranding van zowel het aardgas als het propaan van de voormalige camping voor 

een emissie van 5,43 kg NOx per jaar zorgen.  

                                                      
1 CROW publicatie 272 (2008). Verkeersgeneratie voorzieningen, kentallen gemotoriseerd verkeer. 
2 TNO-rapport 2014 R10584, Update NOx-emissiefactoren kleine vuurhaarden - glastuinbouw en huishoudens - 31 maart 2014 
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Het gasverbruik van de bestaande woning betreft circa 7.000 m3 per jaar. De calorische onderwaarde 

van aardgas in Nederland bedraagt 31.650 kJ/m³, waardoor bij verbranding voor de woning circa 222 

GJ aan warmte wordt afgeleverd. De cv-ketel in de woning emitteert circa 20 g NOx per GJ, wat over-

eenkomt met 4,43 kg NOx per jaar. 

 

In het programma AERIUS zijn de emissies ten gevolge van het verkeer door middel van een lijnbron 

gemodelleerd. De emissies van het gasverbruik van het toiletgebouw (bron 3) zijn door middel van 

een puntbron gemodelleerd. De emissies ten behoeve van de verwarming van de caravans is als 

vlakbron gemodelleerd (bron 4). In figuur 3.1 zijn de emissiebronnen voor het verkeer (groene lijn-

bronnen) en de verwarming van de camping (bron 3 en 4) globaal weergegeven. Tevens zijn de 

emissiebronnen ten behoeve van de bestaande woning (bron 5) opgenomen.  

 

 

 
  

Figuur 3.1 bronnen referentiesituatie 
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3.2 Gebruiksfase 

De woningen zullen niet aangesloten worden op het gasnet. De relevante emissies van stikstofoxiden 

(NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de gebruiksfase vinden uitsluitend plaats door de verkeersbewegin-

gen van en naar de woningen. Tevens wordt de bestaande woning aan de Miggelenbergweg meege-

nomen in de berekening. De situatie van de woning zal niet veranderen met de realisatie van het 

plan. Voor de invoergegevens van de woning wordt verwezen naar de toelichting in paragraaf 3.1.  

 

De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Kencijfers parkeren en 

verkeersgeneratie. De gemeente Apeldoorn is conform de demografisch kencijfers van het CBS4, aan 

te merken als een sterk stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de stedelijke zone 

‘buitengebied’. Het plan voorziet in één twee-onder-één kap woning, acht rug-aan-rug woningen en 

vijf rijtjeswoningen. In tabel 2 van bijlage 1 is de volledige berekening van de verkeersgeneratie 

opgenomen. Uitgaande van de gemiddelde bandbreedte genereert het totale plan 112 

verkeersbeweginen per weekdag. Voor de ontsluiting van het verkeer wordt verwezen naar paragraaf 

3.1.2.  

 
In het programma AERIUS is het verkeer door middel van een lijnbron gemodelleerd. In figuur 3.2 zijn 

de emissiebronnen voor het verkeer (groene lijnbronnen) weergegeven. Tevens zijn de emissies ten 

behoeve van de bestaande woning (bron 3) opgenomen. 

 

 
Figuur 3.2 bronnen beoogde situatie 

  

                                                      
4 Centraal Bureau voor de Statistiek 
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4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 

 

De verschilberekening is verricht met behulp van het programma AERIUS Calculator (versie 

2021.0.4.).De berekening is opgenomen in bijlage 1.  

 

Uit de verschilberekening blijkt dat de stikstofdepositie ten gevolge van de referentiesituatie hoger is 

dan de stikstofdepositie ten gevolge van de gebruiksfase. De gebruiksfase zal derhalve geen signifi-

cante toename in stikstofdepositie veroorzaken ten opzichte van de referentiesituatie. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat significant negatieve effecten ten gevolge van de gebruiksfase uitgesloten 

kunnen worden. Op basis van het onderzoek blijkt dat er geen vergunning Wet natuurbescherming 

(gebiedsbescherming) benodigd is voor het aspect stikstof. 

 

 



 

 

BIJLAGE 1. Berekeningen verkeersgeneratie 

 
Bijlage tabel 1 verkeersgeneratie camping 

functie plan eenheid 

verkeersgeneratie 
per eenheid verkeersgeneratieplan 

min max min max gem 

camping 36 plekken 1 standplaats 0,4 0.4 0.4 14.4 14.4 

bungalows 2 huisjes 1 huisje 2.6 2,8 5.2 5,6 5,4 

totaal 19,6 20,0 19,8* 

* De camping is uitsluitend van 1 april tot 1 oktober geopend. De jaargemiddelde verkeersgeneratie zal hierdoor 10 

verkeersbewegingen per weekdag bedragen. Voor campings welke een half jaar gesloten zijn, ligt de verkeersgeneratie voor 

gemiddelde weekdagen tijdens de openingsmaanden desalniettemin een factor 1,7 hoger. In totaal zullen er per weekdag, 

jaargemiddeld, dus 17 verkeersbewegingen plaatsvinden. 

 
Bijlage tabel 1 verkeersgeneratie beoogde plan 

functie plan eenheid 

verkeersgeneratie 
per eenheid verkeersgeneratieplan 

min max min max gem 

koop, 2/1 kap 2 woningen 1 woning 7,4 8,2 14,8 16,4 15,6 

koop, tussen/hoek 13 woningen 1 woning 7,0 7,8 91,0 101,4 96,2 

totaal 105,8 117,8 111,8 

 

  



 

 

BIJLAGE 2. AERIUS verschilberekening referentiesituatie en toekomstige gebruiksfase 

 

 



Ditdocumentgeefteenoverzichtvandeinvoeren

rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen
bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige
documentatieisteraadplegenvia:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Econsultancy

Inrichtingslocatie Miggelenbergweg,

7351BNHoenderloo

Activiteit
Omschrijving WoningbouwMiggelenbergweg

Toelichting verschilberekeninggebruiksfase15woningent.o.v.

referentiesituatie(camping).

Berekening
AERIUSkenmerk RTuDNCghUHr6

Datumberekening 10maart2022,15:00

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

referentiesituatie-Referentie 2022 0,0kg/j 10,2kg/j

gebruiksfase-Beoogd 2023 0,1kg/j 6,4kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

referentiesituatie-Referentie 1.901,95mol/ha/j 4644573 Veluwe

gebruiksfase-Beoogd 1.901,94mol/ha/j 4644573 Veluwe

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 18,25ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,03mol/ha/j

Projectberekening

2/8RTuDNCghUHr6 (10 maart 2022)



gebruiksfase(Beoogd),rekenjaar2023

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

3 WonenenWerken|Woningen|verwarmingbestaandewoning - 4,4kg/j

 Verkeersnetwerk 0,1kg/j 2,0kg/j

Projectberekening

3/8RTuDNCghUHr6 (10 maart 2022)



referentiesituatie(Referentie),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

3 WonenenWerken|Woningen|verwarmingtoiletgebouw - 3,3kg/j

4 WonenenWerken|Woningen|verwarmingcaravans - 2,1kg/j

5 WonenenWerken|Woningen|verwarmingbestaandewoning - 4,4kg/j

 Verkeersnetwerk 0,0kg/j 0,4kg/j

Projectberekening

4/8RTuDNCghUHr6 (10 maart 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening

5/8RTuDNCghUHr6 (10 maart 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"gebruiksfase"

(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 18,25 1.901,92 0,00 0,00 18,25 0,03

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Veluwe(57) 18,25 1.901,92 0,00 0,00 18,25 0,03

Projectberekening

6/8RTuDNCghUHr6 (10 maart 2022)



gebruiksfase,Rekenjaar2023

3 WonenenWerken|Woningen

Naam verwarming
bestaandewoning

Locatie 189821,459622
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 6,5m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 4,4kg/j

Projectberekening

7/8RTuDNCghUHr6 (10 maart 2022)



referentiesituatie,Rekenjaar2022

3 WonenenWerken|Woningen

Naam verwarming
toiletgebouw

Locatie 189746,459580
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 1,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 3,3kg/j

4 WonenenWerken|Woningen

Naam verwarming
caravans

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 1,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 2,1kg/j

5 WonenenWerken|Woningen

Naam verwarming
bestaandewoning

Locatie 189821,459622
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
TemporeleVariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 6,5m
Warmteinhoud 0,000MW

NOx 4,4kg/j

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/

Projectberekening

8/8RTuDNCghUHr6 (10 maart 2022)

https://www.aerius.nl/


 

 

 


