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Hoofdstuk 1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding  
Er zijn concrete plannen om een extra woning te realiseren op een onbebouwd deel van een tuin aan de 
Hoofdweg 160 te Loenen. Het plangebied wordt daarom aangeduid als Hoofdweg 160A. Als gevolg van de 
toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied tijdens de gebruiksfase, wordt 
stikstof (NOx) uitgestoten als gevolg van het verbranden van fossiele brandstof door motorvoertuigen met 
een verbrandingsmotor. De nieuwe woning krijgt geen aansluiting op het aardgasnet en er zijn geen andere 
stikstofbronnen, zodat het aspect verkeer, het enige aspect is dat onderzocht dient te worden om vast te 
kunnen stellen of sprake is van toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, als gevolg van de 
voorgenomen ontwikkeling.  
 
Hieronder wordt de bouwlocatie van de nieuwe woning weergegeven op een eenvoudige kadastrale 
ondergrond.  
 

 
Positie van de nieuwe woning in het plangebied (bron: BAS). 

 
 
Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten 
en habitatten die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige 
aantallen/arealen voldoende is, dan wel 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 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 Wet natuurbescherming noodzakelijk.   
 
Veel Natura 2000-gebied is kwetsbaar voor stikstofdepositie. Een verhoogde stikstofdepositie vormt een 
bedreiging voor verschillende Habitattypen en de leefomgeving van verschillende Habitatsoorten. Om het 
effect van deze emissie te onderzoeken heeft Natuurbank Overijssel een zogeheten AERIUS-berekening 
uitgevoerd voor de gebruiksfase. De gebruiksfase wordt onderzocht of er structurele stikstofemissies zijn op 
Natura 2000-gebied(en). In voorliggend rapport worden de gehanteerde uitgangspunten voor het berekenen 
van de emissie/depositie besproken, evenals de berekende depositie in Natura 2000-gebied.  
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Wettelijk kader: Natura 2000 en Wet natuurbescherming  
Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en 
habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit Natura 2000-gebied moet 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 door vertaald in de Wet 
natuurbescherming (Wnb). 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. Bij vaststelling van plannen moet het 
bevoegd gezag rekening houden met de gevolgen van het plan voor Natura 2000-gebied. 
  
 

1.2 Nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering stikstofwet 
Nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering stikstofwet regelt de vrijstelling tijdelijke (bouw) 
werkzaamheden. Deze wet is op 1 juli 2021 in werking getreden. Als gevolg daarvan worden bouw- en 
sloopwerkzaamheden en werkzaamheden voor het aanleggen, veranderen en verwijderen van een werk 
vrijgesteld van natuurvergunningsplicht voor het aspect stikstofdepositie. De vrijstelling geldt alleen voor 
tijdelijke stikstofemissies in de ontwikkelfase en niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase van 
het bouwwerk of werk als gevolg van bijvoorbeeld bewoning, gebruik van een gebouw of verkeer dat over 
een weg rijdt.  
 
1.3 Onderzoeksvraag  
De AERIUS-berekening is uitgevoerd om antwoord te krijgen op onderstaande onderzoeksvraag: 
 

1. Hoe groot is de toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied als gevolg van het bewonen 
van de extra woning? 
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Hoofdstuk 2 Het plangebied 
 

2.1 Ligging van het plangebied 
Het plangebied is gesitueerd aan de Hoofdweg 160 te Loenen, gemeente Apeldoorn. Het ligt in het 
noordelijke deel van de woonkern Loenen en wordt omgeven door stedelijk gebied. Op onderstaande 
afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart. 
 
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker aangeduid  
(bron: Ruimtelijke plannen). 

 

 
Begrenzing van het plangebied ; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron: Google Maps).  

 
 
  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view
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2.2 Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
Het plangebied ligt op minimaal 590 meter afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen Natura 
2000-gebied, is Veluwe. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natura 2000-gebied in de 
omgeving van het plangebied weergegeven. 
 

 
Ligging van Natura 2000-gebied Veluwe in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
markering aangeduid. Natura 2000-gebied wordt met de licht groene kleur aangeduid (bron: pdok.nl).   
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Hoofdstuk 3 Uitgangspunten  
 

3.1 Algemeen  
Voor het project is een AERIUS-berekening uitgevoerd ten aanzien van de stikstofdepositie als gevolg van het 
project. Deze bestaat uit een berekening voor de gebruiksfase. Hierna worden de uitgangspunten per fase 
toegelicht. 

 
3.2 Type verkeer  
Aangenomen wordt dat de bewoning van de extra woning zal leiden tot extra verkeersbewegingen van 
lichte voertuigen. Pakketbezorgers, welke meestal bedrijfsbusjes benutten, behoren ook tot deze categorie. 
De verkeersbewegingen vinden plaats binnen de bebouwde kom. 
 

3.3 Verkeersgeneratie  
Een algemeen criterium voor wegverkeer van en naar inrichtingen is dat de gevolgen voor het milieu van dit 
verkeer niet meer aan de inrichting worden toegerekend wanneer dit verkeer kan worden geacht te zijn 
opgenomen in het heersende verkeersbeeld1. AERIUS neemt het aspect ‘verkeer’ als stikstofbron mee in de 
berekeningen, wanneer er sprake is van toename van verkeer binnen 25 km afstand van een stikstofgevoelig 
Habitattype in Natura 2000-gebied.  
 
Aangenomen wordt dat alle verkeer,  in noordelijke richting naar Kanaal Zuid, rijdt. Dit kan beschouwd 
worden als worst-case-scenario, omdat verkeer dat in zuidelijke richting rijdt, op grotere afstand van Natura 
2000-zal rijden. Zodra het verkeer zich op Kanaal Zuid bevindt, gaat het op in het heersende verkeersbeeld.  
Op onderstaande afbeelding wordt deze route op kaart weergegeven.  
  

 
1  Verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersend verkeersbeeld op het moment dat het aan- en afrijdende 
verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich 
op de betrokken weg kan bevinden. 
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Route dat het verkeer aflegt;  groene lijn  (bron: Aerius). 

 
3.3 Gebruiksfase 
 
Verkeersaantrekkende werking  
Voor het berekenen van de verkeersgeneratie in de gebruiksfase is gebruik gemaakt van de CROW publicatie 
– 317 ‘Koop, vrijstaand’. Voor een koopwoning vrijstaand geldt een verkeersgeneratie van 8,2 mvt/etmaal.  
 
Er wordt één nieuwe woning gerealiseerd. Dit resulteert in een verkeersgeneratie van 8,229 mvt/etmaal. Op 
jaarbasis betekent dit 2.993 voertuigbewegingen.  
 
Gasaansluiting  
Conform de gegevens set ‘kentallen Ruimtelijke plannen’ van RIVM/EZ, behorende bij de AERIUS-factsheet 
‘Ruimtelijke plannen – Emissiefactoren’ is de NH3-emissie van huishoudens voor nieuwbouwwoningen 0 
kg/jaar. Ook de NOx-emissie is verwaarloosbaar, aangezien de geplande woning gasloos wordt opgeleverd.  
 
(Emissiefactor = 0 kg/jaar) 
 
  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view
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Hoofdstuk 4 Resultaten en conclusie  
4.1 Resultaten gebruiksfase  
De activiteit in de gebruiksfase leidt tot een NOx-emissie van 0,2 kg/jaar en een NH3-emissie van 0,0 kg/jaar. 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteit gedurende de gebruiksfase, leidt echter niet tot een toename 
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied. Hieronder worden de rekenresultaten weergegeven. 
 

 
Rekenresultaten (bron: Aerius). 

 
Omdat geen sprake is van een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, leidt de voorgenomen 
activiteit niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen Wet natuurbescherming-vergunning aangevraagd 
te worden. Hieronder wordt het projectresultaat weergegeven. Het resultaat van de AERIUS-berekening is 
als bijlage 1 toegevoegd. 
 

 
 
 

4.2 Conclusie 
Per 1 juli 2021 is de wet stikstofreductie en natuurherstel van kracht. Dat houdt in dat er een partiële 
vrijstelling geld van de natuurvergunningplicht voor de bouwsector. Deze vrijstelling geldt voor de 
ontwikkelfase, niet voor de gebruiksfase. Om vast te kunnen stellen of de bewoning van de nieuwe woning 
een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied tot gevolg heeft, is een stikstofberekening 
uitgevoerd.  
 
Uit de berekening blijkt dat het bewonen van de extra woning niet leidt tot een meetbare toename van 
stikstofdepositie in Natura 2000-gebied.  
 
Aangezien er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, gedurende de 
gebruiksfase, leidt het bewonen van de woning niet tot wettelijke consequenties in het kader van de Wet 
natuurbescherming (aspect gebiedsbescherming). Er hoeft geen Wet natuurbescherming-vergunning 
aangevraagd te worden. 
 
 
Bijlage 1  
Uitdraai: AERIUS-berekening gebruiksfase 
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Contactgegevens
Rechtspersoon natuurbankoverijssel

Inrichtingslocatie Hoofdweg160ALoenen,

7371Loenen

Activiteit
Omschrijving Hoofdweg160ALoenen

Toelichting bouwextrawoning

Berekening
AERIUSkenmerk RbS4RaWVzDwG

Datumberekening 10mei2022,13:45

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

verkeerHoofdstraat160Loenen-Beoogd 2022 0,0kg/j 0,2kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

verkeerHoofdstraat160Loenen-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6RbS4RaWVzDwG (10 mei 2022)



verkeerHoofdstraat160Loenen(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

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

Projectberekening

3/6RbS4RaWVzDwG (10 mei 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"verkeerHoofdstraat

160Loenen"(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

5/6RbS4RaWVzDwG (10 mei 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/
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