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1 Inleiding 

In het kader van het project Kanaal-Zuid 378 in Lieren is de depositie van stikstof ten gevolge van het 

gebruik van een landgoed in de gemeente Apeldoorn berekend. 

Het project maakt het gebruik van een groepsaccommodatie met 16 slaapvertrekken, een bedrijfs-

woning, een paardenstal voor 4 paarden en een woning met bijgebouw mogelijk op een locatie in het 

buitengebied. De omvang van het project is op de onderstaande afbeelding weergegeven. De deposi-

tie van stikstof in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden ten gevolge van de emissie van NOx en NH3 

van deze ontwikkeling is berekend met het programmapakket AERIUS (8 juni 2022). Dit rapport vormt 

een toelichting op de berekening. 

 

 

Afbeelding 1 – Omvang projectgebied (bron: Google Maps, d.d. 23-10-2020) 

 

Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming bij 

vergunningaanvragen of bestemmingsplanprocedures. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de ligging 

van het projectgebied ten opzichte van de meest nabijgelegen Nature 2000-gebieden aan bod. 

Hoofdstuk 4 is gewijd aan de invoergegevens van het programmapakket AERIUS en hoofdstuk 5 geeft 

de modellen weer. In het laatste hoofdstuk worden de rekenresultaten en conclusies besproken. 
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2 Wettelijk kader 

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, bossen en specifieke 

dier- en plantsoorten. De bescherming van de Natura 2000-gebieden is verankerd in het onderdeel 

gebiedsbescherming. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergun-

ningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is sprake 

als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 

2000-gebied. 

 

In Nederland zijn 162 Natura 2000-gebieden gelegen. In 130 van deze gebieden komen stikstofgevoe-

lige habitats of leefgebieden van soorten voor. Dit betekent dat een verdere toename van stikstofde-

positie tot een negatief effect kan leiden. Derhalve dient bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 

onderzocht te worden of er stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden plaatsvindt. 

Dit geldt voor een activiteit waar een omgevingsvergunning voor noodzakelijk is, maar ook voor een 

bestemmingsplan. Voor een bestemmingsplan is het namelijk noodzakelijk om de uitvoerbaarheid 

van het plan op voorhand aan te tonen. Hiernaast geldt op grond van artikel 2.7 Wnb in samenhang 

met artikel 2.8 Wnb een onderzoeksplicht voor bestemmingsplannen. Een te hoge stikstofdepositie 

kan tot een negatief effect leiden, waardoor het bestemmingsplan onder dezelfde omstandigheden 

niet kan worden vastgesteld. 

 

Saldering 

Om een ruimtelijke ontwikkeling of bestemmingsplan waarbij sprake is van meer stikstofdepositie op 

een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied mogelijk te maken, kan gebruik worden gemaakt van intern- 

of extern salderen. Door middel van salderen zorgt de initiatiefnemer er voor dat de netto stikstofe-

missie niet toe neemt. Dit kan door middel van het staken van stikstof emitterende activiteiten op de 

locatie zelf (intern salderen) of het staken van stikstof emitterende activiteiten op een locatie buiten 

het plangebied van de ruimtelijke ontwikkeling of het bestemmingsplan (extern salderen). 

Om intern te kunnen salderen moet er sprake zijn van één project of één locatie. Intern salderen kan 

gaan om het treffen van maatregelen aan een bestaand project of kan worden toegepast op nieuwe 

projecten op de locatie van een bestaand project. Bij extern salderen gaat het om verschillende pro-

jecten of plannen. Extern salderen wordt aangemerkt als een mitigerende of beschermende maatre-

gel in de zin van artikel 6, lid 3 Habitatrichtlijn en moet dus plaatsvinden in het kader van een 

passende beoordeling. 

 

Wet stikstofreductie en natuurverbetering 

Met de invoering van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (in het kort stikstofwet) op 1 juli 

2021, geldt er een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor het aspect stikstof 

voor activiteiten in de bouwsector. Dit geldt voor projecten en plannen. Middels deze stikstofwet 

wordt er aan de Wet natuurbescherming (Wnb) een nieuw artikel toegevoegd (artikel 2.9a) dat be-

paalt dat in het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn) bepaalde activiteiten van de 

bouwsector aangewezen kunnen worden waarvoor deze vrijstelling van toepassing is. Voor deze 
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activiteiten geldt dat de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door de bouwactiviteiten buiten be-

schouwing van de vergunningplicht van artikel 2.7 lid 2 Wnb wordt gelaten. In artikel 2.5 Bsn is de 

vrijstelling voor het bouwen van bouwwerken opgenomen. Dit betekent dat de zogeheten aanlegfase 

niet langer mee genomen hoeft worden in de stikstofdepositieberekening. De gebruiksfase dient nog 

wel berekend te worden. Ook de verkeersbewegingen die samengaan met de aangewezen activitei-

ten in de bouwsector kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Dit blijkt uit de toelichting bij het 

Bsn, waarin een omschrijving wordt gegeven van de reikwijdte van de partiële vrijstelling: 

 

"Het betreft niet alleen de bouw en sloop van woningen en utiliteitsgebouwen en andere bouwwerken (zoals 

bruggen en viaducten), maar ook aanlegactiviteiten, bijvoorbeeld voor duurzame energieopwekking, grond-

, weg- en waterbouw, waaronder straten, pleinen, wegen, spoorwegen, waterstaatswerken, waterwegen, 

waterkeringen, energie-infrastructuur, telecommunicatie-infrastructuur, buisleidingen, openbare hemelwa-

ter- en ontwateringsstelsels en vuilwaterriolen. De partiële vrijstelling omvat de vervoersbewegingen die 

samenhangen met de werkzaamheden, zoals aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, 

transport van werknemers en werktuigen van en naar de bouwplaats en de emissies van werktuigen op de 

bouwplaats (aggregaten, bouwmachines, baggervoertuigen et cetera). De vrijstelling omvat niet de produc-

tie van bouwmaterialen."  
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3 Ligging projectgebied 

Zoals in de inleiding is aangegeven is het projectgebied gelegen aan Kanaal-Zuid in Lieren. Op de 

onderstaande afbeelding is de ligging van het projectgebied ten opzichte van de meest nabij gelegen 

Natura 2000-gebieden weergegeven.  

 

 

Afbeelding 2 – Ligging projectgebied ten opzichte van de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden 

 

De meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden zijn: 

 - Veluwe, gelegen op een afstand van circa 850 m; 

 - Landgoederen Brummen, gelegen op een afstand van circa 3,3 km; 

 - Rijntakken, gelegen op een afstand van circa 9 km. 
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4 Invoergegevens AERIUS 

In AERIUS zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en 

NH3 worden bepaald. Naast de bronnen van de gebouwen en mobiele werktuigen dienen ook de 

verkeersbewegingen op en van en naar het terrein in de berekeningen meegenomen te worden. 

Conform het handboek “Werken met AERIUS Calculator” dient de verkeersgeneratie beschouwd te 

worden. Uit jurisprudentie blijkt dat de gevolgen voor het milieu van het af- en aanrijdend verkeer 

niet meer aan de ruimtelijke ontwikkeling toegerekend worden wanneer dit verkeer kan worden 

geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval wanneer het aan- en afrij-

dende 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 bevindt. De berekening heeft dienovereen-

komstig plaatsgevonden.  

Door de opdrachtgever is aangegeven dat de gebouwen gasloos worden uitgevoerd. Dit betekent dat 

er geen rekening behoeft te worden gehouden met een emissie van NOx ten behoeve van de ver-

warming. Dit is geborgd in de ruimtelijke procedure. 

 

Ter plaatse van het plangebied zijn op het moment enkele functies aanwezig die voorzien in een 

stikstofemissie. Deze functies zijn ingezet als saldering in het kader van deze stikstofberekening. In 

dit hoofdstuk wordt voor de bestaande en de toekomstige situatie beschreven welke functies er 

aanwezig zijn in het plangebied. Bij de berekening wordt de bestaande stikstofemissie van de nieuwe 

emissie afgetrokken. 

4.1 Bestaande situatie 

In de huidige situatie zijn er op het perceel een aantal functies aanwezig die voorzien in een stikstof-

emissie. Het betreffen hier een paardenstal en een burgerwoning. Beide functies worden gestopt of 

gesaneerd in het kader van de voorgenomen ontwikkeling. De functies zijn dan ook gebruikt als in-

terne saldering in de berekening. 

4.1.1 Paardenstal met 4 paarden 

In het model is de voormalige paardenstal voor 4 paarden opgenomen. Voor de emissie van de paar-

den is gebruik gemaakt van de emissies op basis van de RAV-coderingen welke standaard in AERIUS 

zijn opgenomen. Voor de paarden is gebruik gemaakt van de RAV-code K 1:100, en is aangegeven dat 

er 4 paarden zijn. 

De totale emissie van de paardenstal bedraagt 20,00 kg NH3/jr. 

4.1.2 Bestaande woning 

In het model is de bestaande woning opgenomen welke wordt gesloopt in het kader van dit initiatief. 

Voor de stikstofemissie is gebruik gemaakt van kentallen van het CBS met betrekking tot de emissie 

van stikstof voor bestaande woningen. 
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De huidige woning betreft een oudere vrijstaande woning. Op basis van de gegevens van het CBS kan 

er rekening gehouden worden met een emissie van 3,6 kg NOx/jr, en 0,5 kg NH3/jr. 

4.1.3 Verkeersgeneratie woning en paardenstal 

In het model is het verkeer van en naar de paardenstal opgenomen, waarbij gebruik is gemaakt van 

CROW publicatie 381, december 2018. Daarbij is gebruikgemaakt van de kencijfers voor maneges. 

Hierbij is aangegeven dat er rekening gehouden dient te worden met 4 verkeersbewegingen per 

paard/bezette box (totaal 16 verkeersbewegingen). Voor de woning is er rekening gehouden met een 

vrijstaande woning in het buitengebied. Hierbij is aangegeven dat er rekening gehouden dient te 

worden met afgerond 9 verkeersbewegingen per woning. Dit houdt in dat er totaal rekening gehou-

den dient te worden met 25 ritten licht verkeer per etmaal. 

Omdat de Albaweg een éénrichtingsweg is, zijn de verkeersbewegingen ook als zodanig ingevoerd in 

het Aerius model. Dit houdt in dat er 12,5 ritten via Kanaal Zuid aankomen, en 12,5 ritten via de 

strooiselweg vertrekken. Dit is op deze manier ingevoerd in Aerius. 

 

Bij de indeling van verkeer in licht, middelzwaar en zwaar (vracht)verkeer is uitgegaan van de voer-

tuigcategorieën van InfoMil (tabel 1). 

 

Tabel 1. Bepaling voertuigcategorieën (InfoMil) 

Categorie Alledaagse omschrijving 

Lichte motorvoertuigen - alle personenauto’s 

- de meeste bestelauto’s 

- vrachtwagens met 4 wielen 

Middelzware motorvoertuigen - alle autobussen 

- vrachtwagens met 2 assen en 4 

achterwielen 

Zware motorvoertuigen -vrachtwagens met 3 of meer assen 

- vrachtwagens met aanhanger 

- trekkers met oplegger 

 

De totale emissie van de verkeersgeneratie van de woning en de paardenstal in de bestaande situatie 

bedraagt 1,8 kg NOx/jr, en 0,2 kg NH3/jr. 

4.1.4 Totale emissie bestaande situatie 

De totale emissie van de functies in de bestaande situatie bedraagt 5,4 kg NOx/jr, en 20,7 kg NH3/jr. 

4.2 Nieuwe situatie 

4.2.1 Verkeersgeneratie paardenstal, groepsaccommodatie en woningen 

In het model is het verkeer van en naar de paardenstal opgenomen, waarbij gebruik is gemaakt van 

CROW publicatie 381, december 2018. Daarbij is gebruikgemaakt van de kencijfers voor maneges. 

Hierbij is aangegeven dat er rekening gehouden dient te worden met 4 verkeersbewegingen per 

paard/bezette box (16 verkeersbewegingen totaal). Met betrekking tot de groepsaccommodatie is 

rekening gehouden met de verkeersgeneratie van een 3 sterrenhotel in het buitengebied. Hierbij is 
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aangegeven dat er rekening gehouden dient te worden met 20,9 ritten per 10 kamers per etmaal (34 

verkeersbewegingen totaal). Voor de burgerwoning en bedrijfswoning is rekening gehouden met een 

vrijstaande woning in het buitengebied. Hierbij is aangegeven dat rekening gehouden dient te wor-

den met afgerond 9 verkeersbewegingen per woning (totaal 18 verkeersbewegingen). 

Voor de bijeenkomstruimte zijn er in Publicatie 381 geen kentallen opgenomen. Om deze reden is er 

vanuit gegaan dat de parkeerplaatsen voor de bijeenkomstruimte per dag 1x bezet zijn. Totaal wor-

den er 27 parkeerplaatsen gerealiseerd voor de bijeenkomstruimte. Dit houdt in dat er 27 aanko-

mende en 27 vertrekkende voertuigbewegingen zijn. In totaal moet rekening worden gehouden met 

54 verkeersbewegingen licht verkeer per etmaal. 

 

Op basis van de bovenstaande gegevens is er in totaal rekening gehouden met 122 verkeersbewe-

gingen licht verkeer per etmaal.  

Bij de indeling van verkeer in licht, middelzwaar en zwaar (vracht)verkeer is uitgegaan van de voer-

tuigcategorieën van InfoMil (tabel 1). 

 

Omdat de Albaweg een éénrichtingsweg is, zijn de verkeersbewegingen ook als zodanig ingevoerd in 

het Aerius model. Dit houdt in dat er 61 ritten via Kanaal Zuid aankomen, en 61 ritten via de strooi-

selweg vertrekken. Dit is op deze manier ingevoerd in Aerius. 

 

De totale emissie van de verkeersgeneratie van de paardenstal, de groepsaccommodatie en de wo-

ning bedraagt 8,6 kg NOx/jr, en 1,1 kg NH3/jr. 

4.2.2 Nieuwe situatie: Paardenstal 4 paarden 

In het model is een paardenstal voor 4 paarden opgenomen. Voor de emissie van de paarden is ge-

bruik gemaakt van de emissies op basis van de RAV-coderingen welke standaard in Aerius zijn opge-

nomen. Voor de paarden is gebruik gemaakt van de RAV-code K 1:100, en is aangegeven dat er 4 

paarden zijn. 

De totale emissie van de paardenstal bedraagt 20,00 kg NH3/jr. 

4.2.3 Totale emissie nieuwe situatie 

De totale emissie van de functies in de nieuwe situatie bedraagt 8,6 kg NOx/jr, en 21,1  kg NH3/jr. 
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5 Model 

De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het AERIUS pakket (8 juni 2022). In 

de berekening is uitgegaan van het rekenjaar 2023. Indien het project later zal worden uitgevoerd, 

kan deze berekening als worst-case worden beschouwd. In latere rekenjaren zal de emissiefactor van 

onder andere verkeersbewegingen namelijk afnemen. Navolgend is van de modellen een afbeelding 

opgenomen. 

 

 

Afbeelding 3 - AERIUS model bestaande situatie 

 

 

Afbeelding 4 - AERIUS model nieuwe situatie 
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6 Rekenresultaten en conclusie 

De berekeningen met AERIUS genereren een rekenresultaat en een pdf bestand waarin wordt 

geconstateerd dat er geen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn met een overschrijding van 

een projectbijdrage van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar. Deze pdf bestanden zijn als bijlage opgenomen 

en seperaat toegevoegd. De referentiesituatie komt overeen met de feitelijke aanwezige planologisch 

legale situatie. 

 

 

Afbeelding 5 - Rekenresultaat  

 

Er treedt door de stikstofdepositie geen negatief effect op in het kader van de Wet natuurbescher-

ming (Wnb) beschermde Natura 2000-gebieden. Het aspect stikstof staat nadere besluitvorming niet 

in de weg.  
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Contactgegevens
Rechtspersoon Essismebv.

Inrichtingslocatie Kanaal378,

7364CBLieren

Activiteit
Omschrijving Kanaal378Lieren

Toelichting Gebruikgroepsaccommodatie,paardenstalen2woningen

Berekening
AERIUSkenmerk RRmjYUJbA7mg

Datumberekening 27juni2022,12:31

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH₃ EmissieNOₓ

Oudesituatie-Referentie 2023 20,7kg/j 5,4kg/j

Nieuwesituatie-Beoogd 2023 21,1kg/j 8,6kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Oudesituatie-Referentie 2.749,94mol/ha/j 4708831 Veluwe

Nieuwesituatie-Beoogd 2.749,94mol/ha/j 4708831 Veluwe

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) -

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) -

Grootstetoenamevandepositie -

Grootsteafnamevandepositie -

Projectberekening

2/8RRmjYUJbA7mg (27 juni 2022)



Nieuwesituatie(Beoogd),rekenjaar2023

Emissiebronnen EmissieNH₃ EmissieNOₓ

1 Anders...|Anders...|Plangebied - -

2 Landbouw|Stalemissies|Paardenstal4paarden 20,0kg/j -

 Verkeersnetwerk 1,1kg/j 8,6kg/j

Projectberekening

3/8RRmjYUJbA7mg (27 juni 2022)



Oudesituatie(Referentie),rekenjaar2023

Emissiebronnen EmissieNH₃ EmissieNOₓ

1 Anders...|Anders...|Plangebied - -

2 Landbouw|Stalemissies|Paardenstal4paarden 20,0kg/j -

3 WonenenWerken|Woningen|Bestaandewoning 0,5kg/j 3,6kg/j

 Verkeersnetwerk 0,2kg/j 1,8kg/j

Projectberekening

4/8RRmjYUJbA7mg (27 juni 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,Habitatrichtlijn

Nietbepaald

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

500m

Projectberekening

5/8RRmjYUJbA7mg (27 juni 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Nieuwesituatie"

(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie(mol

N/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename(mol

N/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname(mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

OnderstaandiseenoverzichtopgenomenvanalleNatura2000-gebieden(binnendemaximale

rekenafstandvan25km)waarinde"Beoogdesituatie"eenbijdragegroterdan0,00mol/ha/jaar

isberekend,maarwaarinde"Projectberekening"(=verschilberekening)geentoe-ofafnameis

berekend.Hete�ectvanuitde"Projectberekening"opdezegebiedenisdaarmee0,00

mol/ha/jaar.

Veluwe

LandgoederenBrummen

Projectberekening

6/8RRmjYUJbA7mg (27 juni 2022)



Nieuwesituatie,Rekenjaar2023

1 Anders...|Anders...

Naam Plangebied
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
Temporelevariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 0,0m
Warmteinhoud 0,000MW

2 Landbouw|Stalemissies

Naam Paardenstal4
paarden

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
Temporelevariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 5,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NH₃ 20,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie


K1.100-overige

huisvestingssystemen(Paarden;

volwassenpaarden(3jaarenouder))

Overig 4 NH₃ 5 - 20,0kg/j

Projectberekening

7/8RRmjYUJbA7mg (27 juni 2022)



Oudesituatie,Rekenjaar2023

1 Anders...|Anders...

Naam Plangebied
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
Temporelevariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 0,0m
Warmteinhoud 0,000MW

2 Landbouw|Stalemissies

Naam Paardenstal4
paarden

Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
Temporelevariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 5,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NH₃ 20,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie


K1.100-overige

huisvestingssystemen(Paarden;

volwassenpaarden(3jaarenouder))

Overig 4 NH₃ 5 - 20,0kg/j

3 WonenenWerken|Woningen

Naam Bestaandewoning
Wijzevanventilatie Nietgeforceerd
Temporelevariatie ContinueEmissie

Uittreedhoogte 1,0m
Warmteinhoud 0,000MW

NOₓ 3,6kg/j
NH₃ 0,5kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.1_20220620_ac60a62cca

Databaseversie 2021.1_ac60a62cca

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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