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Disclaimer 

Deze rapportage is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever zoals hierboven aangegeven. 

Niets uit deze rapportage mag, met uitzondering van de opdrachtgever, worden vermenigvuldigd of 

openbaar gemaakt worden door middel van scanning, druk, internet, kopie of andere wijze zonder 

schriftelijke toestemming van Inventarium, noch mag het zonder deze toestemming voor een 

ander doel gebruikt worden dan waarvoor het vervaardigd is. Inventarium flora en fauna is niet 

aansprakelijk voor vervolgschade, alsmede schade die voortvloeit uit toepassingen van de 

resultaten van de werkzaamheden of andere gegevens verkregen. De opdrachtgever vrijwaart 

Inventarium flora en fauna voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. Omdat 

ecologisch onderzoek een momentopname is, kan de aanwezigheid van beschermde soorten soms 

niet worden uitgesloten of bevestigd. Daarnaast is de natuurwetgeving aan verandering en 

jurisprudentie onderhevig. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van onverwacht 

verschijnende of verdwijnende flora of fauna, noch voor de gevolgen van veranderende wetgeving 

of jurisprudentie. 

© 2022 Inventarium, Nunspeet 

1. Colofon 

mailto:inventariumff@gmail.com
http://quickscanfloraenfauna.nl/
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Conclusie 

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek, en de daarbij behorende berekeningen, 

kan worden geconcludeerd dat tijdens de gebruiksfase de grenswaarde van de 

stikstofdepositie op natuurgebieden van 0,00 mol/ha/j niet wordt overschreden. Dit houdt 

in dat er geen belemmeringen zijn voor het aspect stikstof in de gebruiksfase. Ten aanzien 

van de huidige fase kan gesteld worden dat er een verbetering plaatsvindt ten opzichte 

van het huidige gebruik. 

 

Er is geen vergunning ten aanzien van de wet natuurbescherming nodig. 

 

  

2. Conclusie 
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3.1 Aanleiding 

Met de voorgenomen ontwikkelingen aan de Stoppelbergweg 63 te Beekbergen heeft de 

heer S.P. Kraayeveld van VBK Architecten aan Inventarium flora en fauna gevraagd een 

stikstofberekening uit te voeren t.b.v. het vergunning traject en inzicht te verschaffen of 

de geplande uit te voeren werkzaamheden conflicteren met de Wet Natuurbescherming. 

Voorliggend rapport geeft inzicht in het wettelijk kader, de gebruikte methodiek en de 

resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Deze berekening is noodzakelijk om uitsluitsel 

te kunnen geven of de geplande ontwikkelingen voor de nieuwe gebruiksfase niet de 

grenswaarde van stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/j toename wordt overschreden.  

 

3.2 Planlocatie en ontwikkelingen 

Aan de Stoppelbergweg 63 te Beekbergen is het restaurant ‘Ei van Columbus’ met 

bedrijfswoning gesitueerd. Het restaurant is gelegen aan de Stoppelbergweg hoek N788 

net buiten de bebouwde kom ten zuiden van Beekbergen. Het restaurantdeel is een L-

vormig stenen laagbouw object met golfplaten dakbedekking. Aan de achterzijde zijn 

diverse overkappingen en aanbouwtjes (zonder dakbeschot) voor opslag en koelcel. De 

woning op het perceel maakt geen onderdeel uit van de projectontwikkeling. Het 

buitenterrein is ingericht als terras omgeven door een groot gazon. Enkele hoge 

naaldbomen staan nabij de parkeerplaats. Deze worden zoveel mogelijk gespaard. De 

parkeerplaats is verhard met grind. 

Initiatiefnemer is voornemens op de planlocatie de bestaande opstallen te slopen en er 

twee bouwkavels voor in te richten. De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De 

beoogde ontwikkeling betreft het slopen van het restaurant ten behoeve van de realisatie 

van twee woningen. De functie van het perceel dient te wijzigen van ‘horeca’ naar ‘Wonen’  

3. Inleiding 
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4.1 Wettelijk kader 

Voor het uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingen is o.a. Wet Natuurbescherming van 

kracht. Deze wetgeving vervangt de Flora- en faunawet, boswet en 

natuurbeschermingswet welke van kracht waren voor 1 januari 2017. In deze wet is de 

bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden geregeld. Dit onderzoek beperkt 

zich tot de gebiedsbescherming. 

Tabel 1. 

Wet Natuurbescherming 

Gebiedsbescherming  

Artikelen 2.1 tot en met 2.12 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming van Natura2000-

gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn gebieden). Voor Natura2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelen 

opgesteld voor habitats, soorten, broedvogels en/ of niet-broedvogels. In artikel 2.7 verplicht de Wet 

natuurbescherming om vooraf te beoordelen of ingrepen / activiteiten in of in de nabijheid van Natura2000-

gebieden significant negatieve effecten kunnen hebben op de voor deze gebieden aangewezen 

instandhoudingsdoelen. Mocht sprake zijn van (significant) negatieve effecten dan kan het aanvragen van 

vergunning bij bevoegd gezag (veelal de provincie waarbinnen de ingreep of activiteit plaatsvindt) aan de orde 

zijn. 

 

4.2 Natura2000 

Algemeen 

In het kader van Europese regelgeving zijn binnen Nederland Vogelrichtlijngebieden en 

Habitatrichtlijngebieden aangemeld (Zie bijlage: VHR-gebieden). Deze gebieden worden 

ook wel Natura 2000 gebieden genoemd en vallen onder de werkingssfeer van de wet 

Natuurbescherming. De provincie Gelderland is het bevoegd gezag ten aanzien van de 

Natura 2000 gebieden in de provincie Gelderland. In de directe omgeving van de inrichting 

zijn gebieden gelegen die vallen onder de werkingssfeer van de Vogel- / Habitatrichtlijn 

en/of de wet Natuurbescherming. Het dichtstbij gelegen gebied dat valt onder de 

werkingssfeer van de wet Natuurbescherming en stikstof gevoelig is, is de Veluwe. Gezien 

de afstand tot dit gebied, +/-0.03 kilometer, en de geplande ontwikkeling kan er 

stikstofdepositie plaatsvinden. Om dit aan te tonen dan wel uit te sluiten is een Aerius 

berekening geadviseerd. 

 

  

4. Toetsingskader 
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0.30 kilometer t.o.v. het Natura2000 gebied de Veluwe Bron: natuurkaarten Gelderland 

Veluwe 

De Veluwe bestaat overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en 

stuifzanden. In de voorlaatste ijstijd duwden de ijslobben van het landijs enorme 

hoeveelheden door de rivieren aangevoerd zand en grond voor zich uit en opzij en vormden 

zo de stuwwallen. Hoewel de hoogteverschillen sindsdien door wind en water zijn afgevlakt, 

reiken de hoogste delen van de Veluwe tot ruim 100 m boven NAP. Tot 1900 was de Noord-

Veluwe één uitgestrekt stuifzandgebied. Tegenwoordig is er in totaal nog 1400 hectare 

stuifzand op de Veluwe. Bij Kootwijk is één van de grootste actieve stuifzandgebieden van 

Europa. Plaatselijk komen in de heiden natte (o.a. Leemputten bij Staverden) of droge 

(o.a. Harskamp) heischrale graslanden, jeneverbesstruwelen, vennen, natte heide en 

hoogveenkernen (Mosterdveen) voor. In het beekdal van de Hierdense en Staverdense 

Beek worden schraallanden aangetroffen. Langs de randen van de Veluwe ontspringen de 

(sprengen)beken, waar beekvegetaties en zeer plaatselijk bronbossen voorkomen. 

  



 

Onderzoek stikstof Stoppelbergweg; Beekbergen 
8 

4.3 Stikstofdepositie  

De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de bouwfase vindt plaats 

door de voertuigbewegingen ten behoeve van de aan- en afvoer van materialen en 

personen en het gebruik van mobiele werktuigen tijdens de constructie van het bouwwerk. 

 

De emissie tijdens de gebruiksfase wordt veroorzaakt door alle voertuigbewegingen van 

en naar het plan. Na de uitspraak van de Raad van State (d.d. 29 mei 2019) mag het 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis worden gebruikt voor toestemming 

voor activiteiten die stikstof uitstoten. Als gevolg daarvan moet per activiteit duidelijk 

worden gemaakt dat beschermde natuurgebieden niet worden aangetast door stikstof- en 

ammoniakuitstoot. 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. Wanneer het projecteffect hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar dient een vergunning 

te worden aangevraagd en is nader aanvullend onderzoek noodzakelijk. De vergunning 

kan alleen worden verleend indien de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken 

van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast. Dit kan worden aangetoond met een 

verschilberekening tussen de referentiesituatie en de toekomstige situatie (interne 

saldering). Wanneer blijkt dat het projecteffect van het beoogde plan kleiner dan of gelijk 

is aan de referentiesituatie, kan de vergunning verleend worden. 

 

Bij verschillende processen vindt stikstofemissie plaats, in de vorm van stikstofoxiden 

(NOx) of ammoniak (NH3). Belangrijke bronnen van stikstofemissie zijn de landbouw, 

gemotoriseerd verkeer en de industrie. Maar ook als bij de verwarming van huizen fossiele 

brandstof wordt gebruikt, leidt dit tot stikstofemissie. 

 

Stikstof heeft in natuurgebieden zowel een verzurende als vermestende werking. Door 

omzetting van ammoniak en stikstofoxiden in bodem en water hebben deze stoffen een 

verzurend effect. Verzuring leidt tot een directe of indirecte afname van de buffercapaciteit 

(het neutralisatievermogen) van bodem of water. Op termijn resulteert dit proces in een 

daling van de zuurgraad. Hierdoor zullen soorten verdwijnen die voor verzuring gevoelig 

zijn, wat kan resulteren in een verandering van het habitattype en daarmee mogelijk het 

verdwijnen van (dier)soorten, zoals amfibieën en reptielen die voor hun voortplanting 

afhankelijk zijn van water. 

 

In de Natura 2000-gebieden komen een groot aantal habitattypen voor die gevoelig zijn 

voor verstoring door stikstofdepositie. Wanneer in een dergelijk habitattype de kritische 

depositiewaarde wordt overschreden, kan een verdere toename van de stikstofdepositie 

mogelijk leiden tot significant negatieve gevolgen. 

 

Tot voor 1 juli was het noodzakelijk om eventuele (tijdelijke) stikstofdepositie tijdens de 

aanlegfase te berekenen. Met het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering wordt de 

eerder vastgestelde stikstofwet verder uitgewerkt, waaronder de bouwvrijstelling. Dit 

besluit en de al eerder gepubliceerde Wet stikstofreductie en natuurverbetering zijn 

ingegaan in op 1 juli 2021. Daarmee is ook de bouwvrijstelling ingegaan op 1 juli. Dit 

resulteert in een vrijstelling voor de aanlegfase. 
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De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Aerius (versie 2021). Deze versie 

heeft een GML- en een PDF-uitvoermethode. Om de berekeningen vanuit de Aerius 

calculator en de rapportage samen te kunnen voegen tot één rapportage is gekozen voor 

de PDF-uitvoermethode. De GML uitvoer wordt als los bestand aangeleverd. De 

gehanteerde grenswaarde van de stikstofdepositie bedraagt een toename van 0,00 

mol/hal/j. Een hogere waarde dan de grenswaarde wordt beschouwd als overschrijding. 

Bij een overschrijding van de grenswaarde zal een vergunning wet natuurbescherming 

noodzakelijk zijn. 

De huidige gebruiksfase zal wijzigen ten opzichte van de toekomstige gebruiksfase omdat 

er nu sprake is van een horecabestemming. De huidige gebruiksfase wordt meegenomen 

in deze berekening door middel van een verschilberekening.  

Op 18 juni 2021 is het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in het Staatsblad 

gepubliceerd. Dit besluit en de al eerder gepubliceerde Wet stikstofreductie en 

natuurverbetering zijn ingegaan in op 1 juli 2021. Daarmee is ook de bouwvrijstelling 

ingegaan op 1 juli. Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering werkt de stikstofwet 

verder uit, waaronder de bouwvrijstelling. De bouwvrijstelling faciliteert de aanleg of bouw 

van onder andere woningen, utiliteitsbouw, energieprojecten en activiteiten in de grond-, 

weg- en waterbouw en de sloop van bouwwerken. Gelijktijdig reserveert het kabinet in de 

periode 2021-2030 500 miljoen euro voor stikstofreductie in de bouw en 500 miljoen euro 

voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw. Het Rijk maakt afspraken met de 

bouwsector over deze reductie en bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme 

werk- en voertuigen. De maatregelen worden onderdeel van de structurele aanpak stikstof. 

Het kabinet benadrukt dat de (stikstof)effecten van de bouwvrijstelling periodiek worden 

gemonitord, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig. Derhalve is de aanlegfase 

niet meegenomen in deze berekening 

De berekening is uitgevoerd op 31 mei 2022 (Aerius Calculator 2021). 

 

Invoerdata huidige gebruiksfase 

Voor de weglengtes wordt de volgende vuistregel gehanteerd: 

Buiten de bebouwde kom: 80 meter voor personenauto’s en 250 m voor vrachtverkeer; 

Er van uitgaande dat er gemiddeld 15 voertuigen per dag het restaurant bezoeken. 

Er is gerekend met 40 verkeersbewegingen per maand voor middelzwaar vrachtverkeer 

voor bevoorrading. De uitstoot van de keuken is niet meegenomen in deze berekening. 

Feitelijk is de uitstoot in de huidige gebruiksfase dus nog hoger. 

 
Invoerdata nieuwe gebruiksfase 

Ook de verkeersbewegingen van 8.2 per etmaal per huisgezin is afgeroomd op totaal 17 

bewegingen per etmaal. De woningen zullen gasloos conform het meest recente 

bouwbesluit worden gebouwd. Daarom is er alleen verkeer ingevoerd conform de CROW-

normen. 

  

5. Berekeningsmethodiek / Invoerdata 
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De verschilberekening laat zien dat er sprake is van een significante afname van – 2.02 

NOx mol/ha/jr stikstofdepositie in de nieuwe gebruiksfase. 

 

 

 

  

6. Resultaten 
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Gecertificeerd door Antea-group  

• Basiscursus Stikstofdepositieberekeningen; 

• Gevorderdencursus Stikstofdepositieberekeningen; 

• Cursus Wet Natuurbescherming aspect stikstofdepositie 

 

Literatuur/ factsheets 

• CROW publicatie 381 

• Berekening depositiebijdrage bronnen sector mobiele werktuigen 

• Emissieberekening mobiele werktuigen 

• Checklist aanvraagvereisten vergunningaanvragen stikstof provincie Gelderland 

• TNO_getallen voor Aerius 2020v9_mobiele werktuigen 

• NSL monitoringskaart 2019 

• Factsheet beschikbare emissiefactoren voor bouw 

• Hulskotte en Verbeek (2009) Emissiemodel Mobiele Machines machineverkopen in 

comb. met brandstof Afzet (EMMA) 

• Instructie gegevensinvoer AERIUS 

• Handreiking woningbouw en Aerius 

• Emissiewaarden Aerius definitieve versie  

• Vuistregels stikstof en woningbouw 

 

Internet 

• www.rvo.nl 

• www.aerius.nl 

• www.bij12.nl 

• www.aerius.nl + bijbehorende factsheets 

• www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 

• www.natura2000.nl 

• www.apeldoorn.nl  

• www.gelderland.nl  

• www.google.nl/maps 

• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof 

• www.aanpakstikstof.nl 

 

  

7. Verantwoording 

http://www.rvo.nl/
http://www.bij12.nl/
http://www.aerius.nl/
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000
http://www.natura2000.nl/
http://www.apeldoorn.nl/
http://www.gelderland.nl/
http://www.google.nl/maps
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof
http://www.aanpakstikstof.nl/
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Bijlagen 

Verschilberekening Aerius 



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 Inventarium

Inrichtingslocatie Stoppelbergweg63,

7361TEBeekbergen

Activiteit
Omschrijving Stoppelbergweg

Toelichting transformatiehoreca-wonen

Berekening
AERIUSkenmerk RTBBhJqK3LhF

Datumberekening 01juni2022,20:33

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Huidiggebruik-Referentie 2022 0,0kg/j 0,6kg/j

Nieuwgebruik-Beoogd 2022 0,0kg/j 0,1kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Huidiggebruik-Referentie 1.780,89mol/ha/j 4698113 Veluwe

Nieuwgebruik-Beoogd 1.711,96mol/ha/j 4695055 Veluwe

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 2,95ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,03mol/ha/j

Projectberekening

2/7RTBBhJqK3LhF (01 juni 2022)



Nieuwgebruik(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

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

Projectberekening

3/7RTBBhJqK3LhF (01 juni 2022)



Huidiggebruik(Referentie),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk 0,0kg/j 0,6kg/j

Projectberekening

4/7RTBBhJqK3LhF (01 juni 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening

5/7RTBBhJqK3LhF (01 juni 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Nieuwgebruik"

(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 2,95 1.711,95 0,00 0,00 2,95 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) 2,95 1.711,95 0,00 0,00 2,95 0,03

Projectberekening

6/7RTBBhJqK3LhF (01 juni 2022)



Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.5_20220328_855771c674

Databaseversie 2021.0.5_855771c674

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

7/7RTBBhJqK3LhF (01 juni 2022)

https://www.aerius.nl/

