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SAMENVATTING 

 

Ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging aan de Deventerstraat ong. (naast nr. 380/385) te Apel-

doorn heeft Econsultancy onderzoek verricht naar de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-

gebieden. De initiatiefnemer is voornemens een appartementencomplex met parkeerterrein en groen-

strook te realiseren. 

 

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.  

 

De relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de aanlegfase vinden plaats 

door de verkeersbewegingen ten behoeve van de af- en aanvoer van materialen en de inzet van mo-

biele werktuigen tijdens de bouw. De relevante emissies tijdens de gebruiksfase vinden plaats door de 

verkeersbewegingen van en naar het plan. 

 

De berekeningen van het projecteffect van zowel de aanleg- als de gebruiksfase zijn verricht met behulp 

van het programma AERIUS Calculator (2021.0.2). De projecteffecten op de Natura 2000-gebieden 

van beide fases zijn kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij dergelijke projecteffecten zal het 

beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie zorgen en kunnen negatieve ef-

fecten worden uitgesloten. Daarnaast geldt dat de emissies van de aanlegfase slechts tijdelijk zijn en 

significant negatieve effecten, aan de hand van de partiële vrijstelling uit de Wsn, derhalve op voorhand 

uitgesloten kunnen worden. 

  



 

R 13664.004 versie D1  Pagina 2 van 7 

1 INLEIDING 

 

Ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging aan de Deventerstraat ong. (naast nr. 380/385) te Apel-

doorn heeft Econsultancy onderzoek verricht naar de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-

gebieden. De initiatiefnemer is voornemens een appartementencomplex met parkeerterrein en groen-

strook te realiseren. In figuur 1.1 is een situering van het plan en de omliggende Natura 2000-gebieden 

weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Situering plangebied en omliggende Natura 2000-gebieden 

 

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 4 kilometer afstand het meest nabij het plan. Op circa 9 

km afstand ligt tevens het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’. 
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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.  

 

2.1 Geen significante toename 

Het beoogde plan mag in beginsel geen negatieve effecten veroorzaken op de omliggende Natura 

2000-gebieden. Met het voorgeschreven programma AERIUS Calculator wordt de depositie van stik-

stofverbindingen 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 kun-

nen negatieve effecten worden uitgesloten.  

 

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

reductie en natuurverbetering (Wsn) opgenomen partiële vrijstelling, welke per 1 juli 2021 in werking is 

getreden. Dergelijke emissies zijn namelijk van tijdelijke aard. Hiermee kunnen significant negatieve 

effecten, aan de hand van de partiële vrijstelling uit de Wsn, op voorhand worden uitgesloten. 
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3 UITGANGSPUNTEN 

 

Ondanks de geldende partiële vrijstelling voor de aanlegfase wordt zowel het projecteffect van de aan-

legfase als de gebruiksfase inzichtelijk gemaakt.  

 

3.1 Aanlegfase 

Met het plan wordt de bouw van een appartementencomplex met maximaal 64 woningen mogelijk ge-

maakt. De relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de aanlegfase vin-

den plaats door de verkeersbewegingen ten behoeve van de af- en aanvoer van materialen en de inzet 

van mobiele werktuigen tijdens de bouw. De aanlegfase betreft een tijdelijke ontwikkeling. Als worstca-

sescenario wordt er van uitgegaan dat alle werkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd. 

 

3.1.1 Mobiele werktuigen 

De benodigde gegevens (bouwjaar, brandstof, vermogen en draaiuren) voor de aanlegfase zijn aange-

leverd door de opdrachtgever. De emissiefactoren van de werktuigen zijn gebaseerd op de in AERIUS 

Calculator opgenomen kentallen voor een gemiddelde belasting bij reguliere werkzaamheden. Voor de 

aanlegfase is de inzet van de in tabel 3.1 weergegeven mobiele werktuigen voorzien. Er is geen gebruik 

gemaakt van de nieuwe invoermethodiek met betrekking tot de invoer op basis van stageklasse. De 

totale emissies van de werktuigen zijn bepaald aan de hand van onderstaande invoergegevens. 

 
Tabel 3.1 Mobiele werktuigen aanlegfase 

werktuig bouwjaar brandstof 
vermogen 

[kW] 
belasting 

[%] 
draaiuren 

[uur] 

emissiefactor 
[g/kWh] 

NOX NH3 

Liebherr A 916 (tier 4) v.a. 2015 diesel 200 69 272 0,8 0,00241 

shovel v.a. 2011 diesel 200 55 56 2,8 0,00275 

zeef v.a. 2006 diesel 102 80 50 3,6 0,003 

Liebherr 916 (tier 3) v.a. 2007 diesel 110 69 120 4,4 0,00254 

AT 4 kraan v.a. 2015 diesel 103 61 288 0,9 0,00246 

 

3.1.2 Verkeersbewegingen 

Naast de inzet van werktuigen vinden er ook verkeersbewegingen plaats voor het vervoer van materi-

alen en personen van en naar het plan. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat er voor de gehele 

aanlegfase 1.000 lichte en 840 zware verkeersbewegingen plaatsvinden. Voor het zware verkeer 

(vrachtverkeer) is, vanwege het laden en lossen, een stagnatiefactor van 20% gehanteerd.  

 

De ontsluiting van het verkeer zal via de Vosweide, richting het zuiden, plaatsvinden. Het verkeer zal 

via de rotonde met de Veenhuizerweg aansluiten op de Laan van Osseveld. Als worstcasescenario is 

er van uitgegaan dat al het verkeer zich vervolgens in noordelijke richting, naar de Deventerstraat zal 

begeven. Een criterium voor wanneer verkeer in het heersende verkeersbeeld is opgenomen wordt 

gegeven in de instructie1, namelijk: ‘op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn 

snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken 

weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid verkeer dat door de 

voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige verkeer. In de regel 

wordt het verkeer meegenomen tot het zich verdund heeft tot enkele procenten van het reeds aanwe-

zige verkeer.’ Daarnaast hanteert de provincie Gelderland de vuistregel dat licht en (zwaar)vrachtver-

keer binnen de bebouwde kom na respectievelijk 50 en 150 meter is opgenomen in het heersende 

verkeersbeeld. 

                                                      
1 Expertiseteam Stikstof en Natura 2000, Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2021, versie 2021 1, januari 2022.  
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De etmaalintensiteit op de Laan van Osseveld ligt met meer dan 15.000 motorvoertuigen2 vele malen 

hoger dan de maximale verkeersgeneratie van de aanlegfase. Het verkeer ten gevolge van de aanleg-

fase zal op de Laan van Osseveld volledig worden opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Aan 

de vuistregel van de provincie Gelderland wordt hiermee tevens ruim voldaan. Het verkeer zal in de 

praktijk bij uitsplitsing in verschillende rijrichtingen reeds eerder in het heersende verkeersbeeld zijn 

opgenomen dan in het onderhavig onderzoek, tot de Deventerstraat, gehanteerd.  

 

In figuur 3.1 zijn de emissiebronnen van de aanlegfase weergegeven. Bron 2 t/m 6 bevatten de emissies 

ten gevolge van de mobiele werktuigen. De groen gemarkeerde lijnbron betreft de emissies van het 

bouwverkeer. 

 

 
Figuur 3.1 Emissiebronnen aanlegfase  

  

                                                      
2 NSL monitoringskaart 2021, peiljaar 2020, verkregen van https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/.  
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3.2 Gebruiksfase  
Met het plan wordt de bouw van een appartementencomplex mogelijk gemaakt. De nieuwbouw zal niet 

worden aangesloten op het gasnet. De relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) 

tijdens de gebruiksfase vinden plaats door de verkeersbewegingen van en naar het plan. Voor de be-

rekening van de gebruiksfase is uitgegaan van het rekenjaar opvolgend aan de aanlegfase (2023). 

 

3.2.1 Verkeersbewegingen 

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

parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Apeldoorn is conform de demografisch kencijfers van het 

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

stedelijke zone ‘rest bebouwde kom’.  

 

Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat er op dit moment twee mogelijke varianten zijn voor het appar-

tementencomplex. De varianten bevatten 63 en 64 appartementen. Als worstcasescenario wordt voor 

de berekening van de verkeersgeneratie uitgegaan van 64 dure koopappartementen, welke de hoogste 

verkeersgeneratie hebben onder de appartementen. In tabel 3.2 is de volledige berekening van de 

verkeersgeneratie opgenomen.  

 
Tabel 3.2 verkeersgeneratie plan 

functie plan eenheid 

verkeersgeneratie 
per eenheid verkeersgeneratieplan 

min max min max 

koop, appartement, duur 64 woningen 1 woning 6,7 7,5 428,8 480,0 

 

Uitgaande van de maximale bandbreedte genereert het totale plan 480 verkeersbewegingen per 

weekdag. Tevens wordt er, vanwege bezorgdiensten, uitgegaan van 4 middelzware 

verkeersbewegingen per etmaal. 

 

Voor de ontsluiting van het verkeer wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2. In figuur 3.2 is de emissiebron 

voor het verkeer tijdens de gebruiksfase weergegeven.  

 

 
Figuur 3.2 Emissiebron gebruiksfase  
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4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 

 

De berekeningen van het projecteffect van zowel de aanleg- als de gebruiksfase zijn verricht met behulp 

van het programma AERIUS Calculator (2021.0.2). In respectievelijk bijlage 1 en 2 zijn de berekeningen 

van de aanlegfase en de gebruiksfase opgenomen.  

 

De projecteffecten op de Natura 2000-gebieden van beide fases zijn kleiner dan of gelijk aan 0,00 

mol/ha/jaar. Bij dergelijke projecteffecten zal het beoogde plan niet voor een significante toename in 

stikstofdepositie zorgen en kunnen negatieve effecten worden uitgesloten. Daarnaast geldt dat de emis-

sies van de aanlegfase slechts tijdelijk zijn en significant negatieve effecten, aan de hand van de partiële 

vrijstelling uit de Wsn, derhalve op voorhand uitgesloten kunnen worden. Op basis van het onderzoek 

blijkt dat er geen vergunning benodigd is voor het aspect stikstof.  

 

 



BIJLAGE 1. AERIUS berekening projecteffect aanlegfase
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BIJLAGE 2. AERIUS berekening projecteffect gebruiksfase
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