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Locatie 
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Gemeente 

Apeldoorn 

Activiteit 

Uitbreiding inrichting 

 

Beste meneer/mevrouw,  

 

Hierbij ontvangt u een definitief besluit op de aanvraag voor de bovengenoemde locatie. 

 

Definitief besluit 

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan. In de uitspraak over 

de Logtsebaan1 geeft de Raad van State aan dat een project vergunningvrij is als op voorhand 

vaststaat dat de effecten, waaronder de effecten van stikstofdepositie, ten opzichte van de 

referentiesituatie niet toenemen2.  

 

Wij weigeren u de vergunning te omdat uw aanvraag niet vergunningplichtig is.  

Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en 

andere belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen het besluit.  
 

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit 

Bijlage 1 bevat de toelichting op ons besluit. De AERIUS berekeningen zijn als bijlage 2 toegevoegd. 

Bijlage 3 bevat een kaart van de projectlocatie. 

                                                                 
1  ECLI:NL:RVS:2021:69  
2   Het gaat er om dat het aangevraagde project (of de wijziging daarvan) niet leidt tot een toename van 

de stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. Onze beoordeling is op grond van de 
huidige plannen, het huidige recht (de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie) en het huidige 
beleid. Indien de plannen in vorm of omvang veranderen of het recht of beleid wijzigt dan kan dat tot 
gevolg hebben dat er geen sprake meer is van een vergunningvrij project. 

mailto:post@gelderland.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/provinciaal_blad
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Meer informatie  

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het 

Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de 

hand. We kunnen u dan sneller helpen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Erik Steenbergen 

Teammanager Vergunningverlening 

 

 

Documentnummers inzage stukken: 

 03065944, 03152632, 03153378, 03299820, 03348970, 03374523, 03447710, 03447716, 

03465431, 03487122, 03543632 

 

 

Bijlagen 

 Bijlage 1 – Toelichting  

 Bijlage 2 – AERIUS- berekeningen 

o Verschilberekening (kenmerk Re5RfecAPAZf d.d. 10 juni 2021) 

o Beoogde situatie (kenmerk RqBeeYRFFWkV d.d. 10 juni 2021) 

 Bijlage 3 – Kaart projectlocatie 
 
 
Beroep 
Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak 
kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.  
 
Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of 
een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige 
voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.  
 
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 
Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de 
rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.  
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BIJLAGE 1 TOELICHTING 

 

1.1 Leeswijzer 

De opbouw van deze toelichting op de vergunning is als volgt: 

- allereerst wordt de activiteit omschreven; 

- dan volgt de procedure; 

- vervolgens is het beoordelingskader toegelicht;  

- onder het kopje beoordeling wordt de onderbouwing van het besluit gegeven; 

- Onder het kopje ‘zienswijzen'  wordt de binnengekomen zienswijze behandeld;  

- de beslissing wordt afgesloten met een conclusie, overige verplichtingen en de juridische 

grondslagen.  

 

1.2 Omschrijving activiteiten 

Op 28 mei 2019 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2 Wet 

natuurbescherming ontvangen voor de locatie Meervelderweg 52 te Uddel. 

De aanvraag gaat om een inrichting waar tuinmeubelen, veranda’s, spa’s, buitenkeukens, 
zwembaden, sauna’s en tuinhuizen worden verkocht en opgeslagen. Het bedrijf is voornemens de 

inrichting uit te breiden met ongeveer 7000 m2 aan bedrijfspand, waarbij de genoemde producten 

worden aangevoerd op de locatie en vandaaruit gedistribueerd naar particulieren en eventueel 

kleinere verkooppunten. Daarnaast wordt een ‘overloop’ qua parkeerplaatsen gecreëerd om pieken 
in het aantal bezoekers niet te laten leiden tot verkeersopstoppingen op de N-weg. 

 

 

2 Procedure 
 

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing 

verklaard. 

 

Op 28 mei 2019 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning in het kader van hoofdstuk 2  

Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag is gewijzigd en aangevuld op 21 juli,  

3 en 17 december 2020 en 10 juni 2021.  

 

2.1 Soortenbescherming 

Dit besluit geldt alleen voor gebiedsbescherming. Door de uitbreiding van het parkeerterrein zijn 

effecten op beschermde soorten niet uitgesloten en is een ontheffing nodig. Op 1 november 2021 is 

een ontheffingsaanvraag (zaaknummer 2021-013676) ingediend. 

 

2.2 Houtopstanden 

Als er bomen of houtopstanden worden gekapt die beschermd zijn op grond van de Wet 

natuurbescherming dan dient er een kapmelding te worden gedaan en moet de houtopstand 

worden herplant. 
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3 Beoordelingskader 
 

3.1 Bepalen vergunningplicht  

Als er Natura 2000-gebieden zijn waar het project in de beoogde situatie zorgt voor 

stikstofdepositie (> 0,00 mol N/ha/j) boven de kritische depositie grenswaarde, zijn onder 

dergelijke omstandigheden significant negatieve effecten niet op voorhand uit te sluiten.  

 

Vergunningplicht ontstaat wanneer significante gevolgen door het project kunnen ontstaan. Dit 

staat in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming: ‘het is verboden zonder vergunning 
van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor 

het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 

projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.  

 

Met het in werking treden van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering per 1 juli 2021 geldt er 

een vrijstelling van de vergunningplicht voor het aspect stikstof voor bouw-, aanleg- en 

sloopactiviteiten waarvan de emissies tijdelijk en beperkt zijn. 

 

Met de huidige aanvraag wordt intern salderen aangevraagd. Wij zullen dus op voorhand moeten 

beoordelen of vaststaat dat door het toepassen van intern salderen geen toename van de 

stikstofdepositie plaatsvindt ten opzichte van de referentiesituatie. Als dat het geval is, is er geen 

vergunningplicht, zoals blijkt uit de eerdergenoemde uitspraak inzake Logtsebaan. 

 

Deze beoordeling is gedaan op grond van de huidige plannen, het huidige recht (de huidige wet- en 

regelgeving en jurisprudentie) en het huidige beleid. Indien de plannen in vorm of omvang 

veranderen of het recht, het beleid of de berekeningsmethodiek (een nieuwe AERIUS-versie) 

wijzigen, kan dat tot gevolg hebben dat aan dit besluit (de positieve weigering) geen rechten meer 

kunnen worden ontleend. Voorgaande betekent dat u opnieuw zult moeten toetsen of er een 

vergunningplicht is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb als zich een van de volgende 

situaties voordoet: 

- het recht, het beleid of de berekeningsmethodiek verandert voordat de bouw of de 

voorbereidende werkzaamheden aanvangen;  

- u voert de werkzaamheden uit op een andere wijze dan in de aanvraag en eventuele  

aanvullende informatie door u is aangegeven; 

- u houdt zich niet aan de in dit besluit opgenomen beperkingen en/of voorwaarden. 
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De referentiesituatie wordt als volgt bepaald: 

- In het geval dat voor de bestaande activiteit een natuurvergunning is verleend die 

onherroepelijk is, bepaalt deze natuurvergunning de maximaal toegestane depositie op Natura 

2000-gebieden; dus de vergunde depositie is de referentiesituatie. 

- Is voor de bestaande activiteit (nog) geen natuurvergunning verleend, dan moet worden 

vastgesteld of voor de bestaande activiteit toestemming is verleend voordat het regime van 

artikel 6 Habitatrichtlijn ter bescherming van natuurgebieden, van kracht werd. De 

toestemming kan bestaan uit een milieuvergunning of milieumelding en dient niet te zijn 

vervallen.  

- Als er meerdere milieuvergunningen of milieumeldingen verleend zijn na de voorgaande 

milieutoestemming dan moet de toestemming met de laagste depositie die niet is vervallen, 

gebruikt worden als referentiesituatie. Hierbij mag alleen gebruik worden gemaakt van de in 

de toestemming opgenomen stikstofemissie voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is 

gerealiseerd. De feitelijk gerealiseerde capaciteit betreft de op het moment van indienen van de 

aanvraag op grond van een toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of 

gerealiseerde infrastructuur en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 

van de activiteit. 

 

3.2 Duitse Natura 2000-gebieden 

Bij ons besluit betrekken we ook eventuele effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland. Voor de 

beoordeling van een toename sluiten wij aan bij de Duitse manier van beoordelen. Volgens de 

Duitse overheid is er geen sprake van een negatief effect als de toename van stikstofdepositie lager 

is dan 7,14 mol N/ha/j op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.  

 

 

4 Beoordeling 
 

4.1 Vergunningplicht 

Uit de ingediende AERIUS-berekeningen blijkt dat in de beoogde situatie stikstofdepositie 

plaatsvindt ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Deze depositie heeft mogelijk significante 

gevolgen voor die betreffende Natura 2000-gebieden. Beoordeeld moet worden of de referentie al 

voorziet in een (minimaal) even grote stikstofdepositie. 

 

4.2 Effecten stikstof 

 

4.2.1 Vaststellen van de referentiesituatie 

Voor het vaststellen van de referentiesituatie zijn overzichten gegeven van alle verleende 

milieutoestemmingen in tabel 1. 
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Omdat er voor deze locatie nog geen vergunning voor de Wet Natuurbescherming of de 

Natuurbeschermingswet 1998 is, bepalen wij de referentiesituatie aan de hand van andere 

milieutoestemmingen. Bedrijfsontwikkelingen die na de aanwijsdatum van Natura 2000-gebieden 

zijn uitgevoerd mogen volgens de Wet natuurbescherming geen significant nadelige gevolgen 

hebben voor stikstofgevoelige habitattypen in deze Natura 2000-gebieden. De aanwijsdatum die 

relevant is voor deze locatie is 24 maart 2000. Immers, op die datum werden gebieden waarop dit 

bedrijf invloed heeft, aangewezen als Natura 2000 gebied, te weten Veluwe. Als referentiesituatie 

geldt de milieutoestemming met de laagste stikstofuitstoot sinds de aanwijsdatum. 

 

De eerste milieutoestemming voor deze locatie is van 3 november 1995. De vergunning is verleend 

voor het in werking hebben van een plantenkwekerij annex caravanstalling op de inrichting. 

Daarmee is aangetoond dat ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied Veluwe de 

inrichting aanwezig was. Na de oprichtingsvergunning van 1995 zijn geen andere vergunningen 

meer afgegeven aan de inrichting (op enkele bouwvergunningen na).  

De vergunning van 3 november 1995 is daarom nog steeds vigerend. De vergunning is niet geheel 

of gedeeltelijk komen te vervallen en kan dus als referentie worden gebruikt. 

 

Tabel 1 milieutoestemmingen 

Datum Vergunning-nr Vergunningsoort Omschrijving 

3 november 

1995 

95 WM 439 Oprichtingsvergunning  

Wet milieubeheer 

Het oprichten en in werking 

hebben van een plantenkwekerij 

annex caravanstalling 

 

4.2.2 Vaststellen van feitelijke gerealiseerde capaciteit 

Voor het vaststellen van de feitelijk gerealiseerde capaciteit zijn de gegevens aangeleverd zoals 

weergegeven in tabel 2. Ten tijde van aanwijsdatum Veluwe omvatte de inrichting 11.340 m2 aan 

kassen, waarvan 6.510 m2 werd gebruikt als intensieve kwekerij waar direct aan particulieren 

verkocht werd. De overige oppervlakte werd gebruikt voor het stallen van caravans van 

particulieren. De emissiebronnen zijn de stookinstallaties en verkeersbewegingen van een tractor, 

vrachtwagens en personenauto’s. 
 

Tabel 2 is een samenvatting van situatie 1 uit de bijgevoegde AERIUS-berekening (bijlage 2). In 

deze berekening is tevens de emissie van de aanwezige bronnen en de daarbij behorende depositie 

terug te vinden. De feitelijk gerealiseede activiteiten die de referentie vormen komen overeen met 

de bijgevoegde AERIUS-verschilberekening (situatie 1 – referentiesituatie).  
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Tabel 2 feitelijk gerealiseerde capaciteit 

Bron Documentnaam Omschrijving 

Aardgasverbruik 

stookinstallaties  

Aanvraagformulier 

oprichtingsvergunning 1995  

Jaarlijks aardgasverbruik van 

90.000 m3 

Plattegrond tekening behorende bij 

oprichtingsvergunning 1995 

7 kachels met een bepaald 

vermogen 

Verkeersbewegingen Aanvraagformulier 

oprichtingsvergunning 1995  

1 tractor, 27 vrachtwagens p/w 

en 200 parkeerplaatsen 

 

4.2.3 Aangevraagde situatie 

In bijlage 3 is de beoogde uitbreiding op kaart weergegeven. De tractor is vervangen voor andere 

mobiele werktuigen en er zijn meer verkeersbewegingen van zowel licht als zwaar verkeer. Het 

aantal stookinstallaties en daarmee het gasverbruik is afgenomen, omdat alleen het centrale 

verkoopdeel wordt verwarmd en de overige kassen niet. 

Onderstaande tabel geeft de aangevraagde situatie weer. Tabel 3 is een samenvatting van situatie 2 

uit de bijgevoegde AERIUS-berekening (bijlage 2). Uit situatie 2 blijkt de aangevraagde situatie 

zoals deze wordt beoogd. In deze berekeningen is eveneens de emissie van de huidige en nieuwe 

bronnen en de daarbij behorende depositie terug te vinden. 

  

Tabel 3 aangevraagde situatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie 

De Aerius-berekeningen van zowel de referentiesituatie en de beoogde situatie zijn niet geheel juist. 

In zowel de referentiesituatie als de beoogde situatie zijn voor vrachtwagens verouderde kentallen 

voor NH3 gebruikt (0,068 g/km i.p.v. 0,076 g/km). Daarnaast zijn in de beoogde situatie voor de 

verreiker, kraan en heftrucks verschillende vermogens toegepast en is voor de heftrucks naast het 

belaste draaiuren het stationaire draaien gerekend terwijl AERIUS geen kentallen hanteert voor het 

stationaire draaien van LPG heftrucks.  
  

Bron Soort Aantal 

CV-ketels Stookinstallaties 4 

Mobiele werktuigen Heftruck 4 

Verreiker 1 

Kraan 1 

Licht verkeer Personenauto’s 240.000 / jaar 

Zwaar vrachtverkeer Vrachtwagens 9.930 / jaar 
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Ook is in de referentiesituatie de tractor ingevoerd als ‘Mobiele werktuigen - Landbouw’, terwijl dit 

‘Mobiele werktuigen - Bouw en Industrie’ moet zijn. 

Hoewel is vastgesteld dat de rijroutes van het vrachtverkeer in de referentiesituatie niet 

vergelijkbaar zijn met die van de beoogde situatie, is de routekeus in de referentiesituatie toch 

akkoord, omdat de rijbewegingen in de beoogde situatie in noordelijke richting foutief als extra 

bewegingen lijken te zijn ingevoerd en het overige deel van de bewegingen gaat ook in de beoogde 

situatie via de zuidelijke route.  

Uit een controleberekening, waarin bovengenoemde correcties doorgevoerd zijn en een worst-case 

benadering aangehouden is voor de vermogens van de mobiele werktuigen, blijkt dat er geen 

sprake is van een toename van stikstofdepositie.   

Dus door middel van intern salderen met de referentiesituatie komt de depositie uit op  

0,00 mol/ha/j of lager. De aangevraagde activiteit leidt niet tot significante effecten op 

instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden. 

 

4.2.5 Effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland 

Uw aanvraag blijft onder de grenswaarde van 7,14 mol N/ha/jaar op Duitse Natura 2000-gebieden. 

Verdere toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland is daarom niet nodig. 

 

4.3 Overige gebiedseffecten 

Het bedrijf grenst aan het Natura 2000-gebied Veluwe, waardoor alleen effecten door externe 

werking mogelijk zijn. Doordat het een bestaande inrichting is waar reeds activiteiten plaatsvinden 

en het bedrijf aan een provinciale autoweg ligt, zullen de extra verkeersbewegingen niet tot een 

significant effect leiden.  

 

 

5 Zienswijzen 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit is een zienswijze binnengekomen.  

Zienswijze van VanWestreenen te Lunteren namens De Fonteyn, gedateerd 14 september 2021  

De provincie Gelderland heeft geconstateerd dat het ontwerpbesluit mogelijk onvolledig is met 

betrekking tot de aangevraagde beoogde ontwikkeling van het bedrijf. Per abuis is alleen de 

uitbreiding van het bedrijgsgebouw in de ontwerpbeschikking beschreven, terwijl ook is 

aangevraagd voor de uitbreiding van het parkeerterrein en deze ook is meegenomen in de AERIUS-

berekening van de beoogde situatie. De aanvrager heeft aangegeven dat er een ‘overloop’ qua 
parkeerplaatsen gecreëerd wordt om pieken in het aantal bezoekers niet te laten leiden tot 

verkeersopstoppingen op de N-weg. De aangevraagde beoogde situatie is weergegeven in bijlage 3 

van dit besluit. De provincie heeft aangegeven dat de uitbreiding van het parkeerterrein tot gevolg 

heeft dat effecten op beschermde soorten niet uitgesloten kunnen worden en dat er daarom ook een 
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ontheffing voor de soortbescherming van de Wnb aangevraagd moet worden. Daarbij heeft de 

provincie aangegeven pas een definitief besluit op gebiedsbescherming te nemen zodra er zicht is 

op het verlenen van de ontheffing voor soortbescherming. De aanvrager heeft aangegeven er 

bewust voor gekozen te hebben om te wachten met het aanvragen van de ontheffing totdat er meer 

duidelijkheid was over de haalbaarheid van de plannen. Er is verzocht wel al een definitief besluit 

op de vergunningsaanvraag te nemen, omdat de soortbescherming en gebiedsbescherming twee 

afzonderlijke delen van de Wnb zijn welke niet ‘aanhaken’ op elkaar en door het afgeven van een 

positieve weigering het feit bekrachtigt dat er geen sprake is van een vergunningplicht en daarmee 

niets zegt over de andere delen van de Wnb.  

Reactie op zienswijze  

Terecht heeft de aanvrager opgemerkt dat er geen sprake is van een vergunningplicht en daarom 

kunnen wij instemmen met het verzoek om een definitief besluit te nemen op grond van de 

gebiedsbescherming van de Wnb. Overigens heeft de aanvrager op 1 november 2021 een 

ontheffingsaanvraag (zaaknummer 2021-013676) voor de soortbescherming van de Wnb 

ingediend. 

4.4 Conclusie 

Gelet op de eerder vermelde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

weigeren wij uw vergunningaanvraag aangezien het aangevraagde project niet leidt tot een 

toename van effecten, waaronder de effecten van stikstofdepositie ten opzichte van de 

referentiesituatie. Daarom is er geen vergunning nodig. 

 

 

6 Overige verplichtingen 
U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen,  

vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving. 
 

 

7 Juridische grondslagen 
Dit besluit is genomen op grond van: 

 Wet natuurbescherming artikel 2.4;  

 Wet natuurbescherming, artikel 2.7, lid 2 en 3; 

 Wet natuurbescherming artikel 5.3 lid 1; 

 Wet stikstofreductie en natuurverbetering; 

 Besluit natuurbescherming, artikel 2.14, lid 3; 

 Uitspraak Raad van State inzake Logtsebaan, 201907146/1/R2 (ECLI:NL:RVS:2021:71); 

 Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland. 
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BIJLAGE 2 

 

AERIUS-berekeningen  

o Verschilberekening (kenmerk Re5RfecAPAZf d.d. 10 juni 2021) 

o Beoogde situatie (kenmerk RqBeeYRFFWkV d.d. 10 juni 2021) 
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BIJLAGE 3 

 

Kaart projectlocatie 

  

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

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

Berekening referentie en beoogd

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

De Fonteyn Meervelderweg 52, 3888NK Uddel

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Wnb aanvraag Re5RfecAPAZf

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 juni 2021, 11:52 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 932,61 kg/j 404,45 kg/j -528,17 kg/j

NH3 1,36 kg/j 3,68 kg/j 2,31 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting verschilberekening referentie 1995 vs beoogd
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Locatie
referentie

Emissie
referentie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

kachels in westelijke kas
Wonen en Werken | Kantoren en winkels

- 41,30 kg/j

kleine kas
Wonen en Werken | Kantoren en winkels

- 15,40 kg/j

gebruik tractor referentie
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 780,00 kg/j

transportbewegingen vrachtwagens
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 6,33 kg/j

transportbewegingen auto's zuid
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,74 kg/j

transportbewegingen auto's noord
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

stationair en manoeuvreren zwaar verkeer
Anders... | Anders...

< 1 kg/j 84,00 kg/j
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Locatie
beoogd

Emissie
beoogd

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

kachels
Wonen en Werken | Kantoren en winkels

- 31,50 kg/j

mobiele werktuigen belast en stationair
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 114,34 kg/j

transportbewegingen vrachtwagens
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 22,37 kg/j

transportbewegingen auto's zuid
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 10,90 kg/j

transportbewegingen auto's noord
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,92 kg/j

transportbewegingen vrachtwagens noord
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,12 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

stationair/manoeuvreren zwaar vrachtverkeer
Anders... | Anders...

1,90 kg/j 222,30 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Veluwe 0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Veluwe

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00

L4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00

Lg09 Droog struisgrasland 0,01 0,00 0,00

H6230 Heischrale graslanden 0,01 0,00 0,00

H2330 Zandverstuivingen 0,01 0,00 0,00

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,01 0,00 0,00

ZGH6230 Heischrale graslanden 0,01 0,00 0,00

ZGL4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00

ZGLg13 Bos van arme zandgronden 0,01 0,00 0,00

ZGH4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,01 0,00 0,00

ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige
zandgronden

0,01 0,00 0,00

H9190 Oude eikenbossen 0,01 0,00 0,00

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,01 0,00 0,00

H3160 Zure vennen 0,01 0,00 0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01 0,00 0,00

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01 0,00 0,00

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,01 0,00 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01 0,00 0,00
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Veluwe

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01 0,00 0,00

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende
bovenloop

0,01 0,00 0,00

ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende
bovenloop

0,01 0,00 0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01 0,00 0,00

ZGH9190 Oude eikenbossen 0,01 0,00 0,00

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,01 0,00 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 0,00 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01 0,00 0,00

ZGLg09 Droog struisgrasland 0,01 0,00 0,00

ZGH2330 Zandverstuivingen 0,01 0,00 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,01 0,00 0,00

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,01 0,00 0,00

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 0,00 0,00

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01 0,00 - 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,02 0,01 - 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Re5RfecAPAZf (10 juni 2021)Resultaten referentie

beoogd

Resultaten

pagina 9/16



Emissie
(per bron)

referentie

Naam kachels in westelijke kas
Locatie (X,Y) 181462, 471584
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,014 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 41,30 kg/j

Naam kleine kas
Locatie (X,Y) 181536, 471552
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,014 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 15,40 kg/j

Naam gebruik tractor referentie
Locatie (X,Y) 181481, 471542
NOx 780,00 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW tractor belast 1680
uur

3,5 1,8 0,0 NOx
NH3

729,96 kg/j
< 1 kg/j

AFW tractor stationair
720 uur

3,5 1,8 0,0 NOx
NH3

50,04 kg/j
< 1 kg/j
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Naam transportbewegingen
vrachtwagens

Locatie (X,Y) 181367, 471592
NOx 6,33 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2.808,0 / jaar NOx
NH3

6,33 kg/j
< 1 kg/j

Naam transportbewegingen auto's
zuid

Locatie (X,Y) 181338, 471579
NOx 4,74 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 88.824,0 / jaar NOx
NH3

4,74 kg/j
< 1 kg/j

Naam transportbewegingen auto's
noord

Locatie (X,Y) 181338, 471579
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 15.676,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam stationair en manoeuvreren
zwaar verkeer

Locatie (X,Y) 181481, 471542
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 3,5 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 84,00 kg/j
NH3 < 1 kg/j
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Emissie
(per bron)

beoogd

Naam kachels
Locatie (X,Y) 181487, 471598
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,014 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 31,50 kg/j

Naam mobiele werktuigen belast en
stationair

Locatie (X,Y) 181591, 471553
NOx 114,34 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Heftrucks gas 45 kw
belast 4032 uur

4,0 2,0 0,0 NOx 43,55 kg/j

AFW Verreiker belast 210
uur

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

39,69 kg/j
< 1 kg/j

AFW kraan belast 210 uur 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

14,41 kg/j
< 1 kg/j

AFW stationaire emissies
werktuigen 30%
van totale uren

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

16,69 kg/j
< 1 kg/j
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Naam transportbewegingen
vrachtwagens

Locatie (X,Y) 181381, 471597
NOx 22,37 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 9.460,0 / jaar NOx
NH3

22,37 kg/j
< 1 kg/j

Naam transportbewegingen auto's
zuid

Locatie (X,Y) 181338, 471579
NOx 10,90 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 204.000,0 / jaar NOx
NH3

10,90 kg/j
< 1 kg/j

Naam transportbewegingen auto's
noord

Locatie (X,Y) 181338, 471579
NOx 1,92 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 36.000,0 / jaar NOx
NH3

1,92 kg/j
< 1 kg/j
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Naam transportbewegingen
vrachtwagens noord

Locatie (X,Y) 181381, 471597
NOx 1,12 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 470,0 / jaar NOx
NH3

1,12 kg/j
< 1 kg/j

Naam stationair/manoeuvreren
zwaar vrachtverkeer

Locatie (X,Y) 181539, 471578
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 0,8 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 222,30 kg/j
NH3 1,90 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210525_2040287d5b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

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

Berekening beoogd

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

De Fonteyn Meervelderweg 52, 3888NK Uddel

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Wnb aanvraag RqBeeYRFFWkV

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 juni 2021, 11:56 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 404,45 kg/j

NH3 3,68 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Veluwe 8,41

Toelichting beoogde situatie
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Locatie
beoogd

Emissie
beoogd

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

kachels
Wonen en Werken | Kantoren en winkels

- 31,50 kg/j

mobiele werktuigen belast en stationair
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 114,34 kg/j

transportbewegingen vrachtwagens
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 22,37 kg/j

transportbewegingen auto's zuid
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 10,90 kg/j

transportbewegingen auto's noord
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,92 kg/j

transportbewegingen vrachtwagens noord
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,12 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

stationair/manoeuvreren zwaar vrachtverkeer
Anders... | Anders...

1,90 kg/j 222,30 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Veluwe 8,41

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Veluwe

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg13 Bos van arme zandgronden 8,41

ZGLg13 Bos van arme zandgronden 0,99

L4030 Droge heiden 0,88

H4030 Droge heiden 0,78

ZGL4030 Droge heiden 0,78

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,60

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,36

Lg09 Droog struisgrasland 0,36

H9190 Oude eikenbossen 0,29

H2330 Zandverstuivingen 0,20

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,15

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,14

ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,14

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,13

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,12

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,10

H3160 Zure vennen 0,10

ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop 0,08

ZGLg09 Droog struisgrasland 0,07
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Veluwe

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H6230 Heischrale graslanden 0,06

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,02

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,02

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop 0,01

ZGH9190 Oude eikenbossen 0,01

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,01

ZGH4030 Droge heiden 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,01

ZGH2330 Zandverstuivingen 0,01

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

beoogd

Naam kachels
Locatie (X,Y) 181487, 471598
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,014 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 31,50 kg/j

Naam mobiele werktuigen belast en
stationair

Locatie (X,Y) 181591, 471553
NOx 114,34 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Heftrucks gas 45 kw
belast 4032 uur

4,0 2,0 0,0 NOx 43,55 kg/j

AFW Verreiker belast 210
uur

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

39,69 kg/j
< 1 kg/j

AFW kraan belast 210 uur 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

14,41 kg/j
< 1 kg/j

AFW stationaire emissies
werktuigen 30%
van totale uren

4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

16,69 kg/j
< 1 kg/j
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Naam transportbewegingen
vrachtwagens

Locatie (X,Y) 181381, 471597
NOx 22,37 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 9.460,0 / jaar NOx
NH3

22,37 kg/j
< 1 kg/j

Naam transportbewegingen auto's
zuid

Locatie (X,Y) 181338, 471579
NOx 10,90 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 204.000,0 / jaar NOx
NH3

10,90 kg/j
< 1 kg/j

Naam transportbewegingen auto's
noord

Locatie (X,Y) 181338, 471579
NOx 1,92 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 36.000,0 / jaar NOx
NH3

1,92 kg/j
< 1 kg/j
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Naam transportbewegingen
vrachtwagens noord

Locatie (X,Y) 181381, 471597
NOx 1,12 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 470,0 / jaar NOx
NH3

1,12 kg/j
< 1 kg/j

Naam stationair/manoeuvreren
zwaar vrachtverkeer

Locatie (X,Y) 181539, 471578
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 0,8 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 222,30 kg/j
NH3 1,90 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210525_2040287d5b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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