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1

INLEIDING
In opdracht van Aeres Milieu is door Kragten een stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd in verband met het
woningbouwplan “Naarderheem” te Naarden (gemeente Gooise Meren). Het onderzoek wordt uitgevoerd in het
kader van een planologische procedure.
Doel van het onderzoek is toetsing van (negatieve) effecten op Natura 2000-gebieden, als gevolg van de
activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbescherming. Het onderzoek is
uitgevoerd overeenkomstig de “Handreiking Passende Beoordeling Stikstofaspecten Bestemmingsplannen”.
Ten behoeve van een voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming is de gewenste situatie gemodelleerd
op basis van de aangeleverde gegevens door de opdrachtgever. De depositie is op de omliggende Natura
2000-gebieden berekend en getoetst of de ontwikkeling (mogelijke) significant negatieve effecten veroorzaakt op
de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.
Voorliggende rapportage geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en rekenmethodiek, de
rekenresultaten en de bevindingen.
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2

UITGANGSPUNTEN

2.1

Algemeen
Het plangebied is gelegen ten westen van de Amersfoortsestraatweg tussen de woonkern Naarden en NaardenVesting. Navolgende afbeelding geeft een globaal geografisch overzicht van de ligging van het plan.

Afbeelding 1

Globale ligging plangebied

Het plan is onderverdeeld in twee fasen. Fase 1 omvat de realisatie van een zorgcentrum (inclusief woonfuncties).
In fase 2 is de realisatie van woningbouw en maatschappelijke functies voorzien. In afbeelding 2 en 3 is de
indeling van het plangebied weergegeven.
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Laagbouw B

Hoogbouw

Fase 2

Laagbouw A
Amersfoortseweg

Afbeelding 2

Indeling plangebied – fase 1

Amersfoortseweg

Fase 1

Blok E

Blok D

Blok C

Blok A

Blok B

Afbeelding 3

Indeling plangebied – fase 2
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2.2

Situering Natura 2000-gebieden
Ten behoeve van de stikstofdepositieberekeningen dient rekening gehouden te worden met de Natura 2000gebieden binnen een straal waarbinnen een relevante bijdrage vanwege een plan verwacht kan worden.
Onderstaande afbeelding geeft de locatie van de omliggende Natura 2000-gebieden.

*
Naardermeer

Afbeelding 4

Situering Natura 2000-gebieden (bron: www.pdok.nl)

Het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied betreft “Naardermeer”, op circa 1,5 km in westelijke richting.
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3

WETTELIJK KADER

3.1

Landelijke wet- en regelgeving
In het kader van de toets aan de Wet Natuurbescherming wordt bepaald of een project of plan (mogelijke)
significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Voor
plannen en projecten dient middels een voortoets, eventueel gevolgd door een passende beoordeling, getoetst te
worden of het plan of project mogelijk significant negatieve effecten kan hebben op gevoelige habitattypen die
gelegen zijn binnen omliggende Natura 2000-gebieden. De beoordeling van plannen, projecten en andere
handelingen is uitgewerkt in paragraaf 2.3 van de Wet natuurbescherming.

3.2

Voortoets
Bij de voortoets draait het om de vraag of sprake kan zijn van significante gevolgen. De significantie van de
gevolgen voor een gebied als gevolg van een plan of project worden afgezet tegen de
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, die zijn neergelegd in het aanwijzingsbesluit en zijn
uitgewerkt in het beheerplan voor dat gebied. Wanneer een plan of project gevolgen heeft voor het gebied,
maar de instandhoudingsdoelstellingen daarvan niet in gevaar brengt, zijn significante gevolgen uitgesloten.
Bij de voortoets wordt bekeken of de ontwikkeling afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten
significante gevolgen kan hebben. In hoeverre stikstofdepositie voor significante gevolgen op Natura 2000gebieden kan zorgen, wordt in eerste instantie bepaald door te bezien of de ontwikkelingen die het plan of
project mogelijk maakt tot een toename van stikstofdepositie leiden. Van ontwikkelingen die ten opzichte van de
feitelijke situatie geen toename van de stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden met
stikstofgevoelige habitats waarvan de Kritische Depositie Waarde (KDW) wordt overschreden, zijn significante
gevolgen met zekerheid uit te sluiten. In dit geval hoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld.
Als uit de voortoets blijkt dat de realisatie van de in een plan of project opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden
wel leiden tot een toename van stikstofdepositie, waarbij op één of meer in het kader van Natura 2000
beschermde stikstofgevoelige habitats waarvan de KDW al wordt overschreden of door de toename van de
stikstofdepositie kan worden overschreden, en tevens hierdoor significant negatieve effecten niet op voorhand zijn
uit te sluiten, dient een passende beoordeling te worden opgesteld.
Ingeval een ontwikkeling een herhaling of voortzetting is van een plan of project waarvoor reeds eerder een
passende beoordeling is gemaakt, kan ingevolge artikel 2.8 lid 2 van de Wet natuurbescherming een nieuwe
passende beoordeling achterwege blijven, voor zover deze redelijkerwijs geen nieuwe gegevens of inzichten kan
opleveren omtrent de significante gevolgen ervan. De plan-mer die voor bestemmingsplannen is gekoppeld aan
het opstellen van een passende beoordeling is in een dergelijke situatie niet nodig. Feitelijk is er dan al een (nog
steeds actuele) passende beoordeling aanwezig, die aantoont dat schadelijke effecten als gevolg van het plan
zijn uitgesloten.

3.3

Passende beoordeling
Wanneer een plan of project significante negatieve gevolgen kan hebben, moet het bestuursorgaan ingevolge de
Wet natuurbescherming een passende beoordeling opstellen vóórdat een plan kan worden vastgesteld. In geval
van een project kan middels een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming de ontwikkeling worden
vergund. Deze passende beoordeling moet de zekerheid geven dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende
gebied niet worden aangetast.
Een bestemmingsplan of project dient rekening te houden met de in het aanwijzingsbesluit voor het betrokken
gebied vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen en de wijze waarop deze zijn uitgewerkt in het voor het
gebied vastgestelde beheerplan. De aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door de Minister van Economische
8

Zaken. De beheerplannen worden over het algemeen vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie
waarin het gebied geheel of grotendeels is gelegen, behalve voor zover de verantwoordelijkheid voor het beheer
bij het Rijk ligt.
Als het bevoegd gezag op grond van de passende beoordeling niet de vereiste zekerheid heeft verkregen dat
een plan of project de natuurlijke kenmerken niet zal aantasten, kan het plan in beginsel niet worden vastgesteld
of kan het project niet vergund worden. Dat is alleen anders als er geen alternatieve oplossingen beschikbaar
zijn, sprake is van dwingende redenen van openbaar belang en compenserende maatregelen worden getroffen.
In dat geval kan een plan toch worden vastgesteld c.q. een project worden vergund.
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4

BEREKENINGSSYSTEMATIEK

4.1

Rekenmodel
Ten behoeve van de berekening van de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden is een rekenmodel
opgesteld met behulp van AERIUS Calculator, versie 20211. AERIUS Calculator rekent op basis van het
Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS) van het RIVM en standaard rekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling
beoordeling luchtkwaliteit 2007.

4.2

Situaties algemeen
Voor de gegevens, van belang voor de onderstaande situaties, wordt onder meer gebruik gemaakt van het voor
dit plan uitgevoerd verkeerskundig onderzoek2.

Referentiesituatie
Bij een voortoets moeten de gevolgen van het plan worden bezien in relatie tot de referentiesituatie. Ingevolge de
vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geldt als referentiesituatie bij de
vaststelling van een nieuw bestemmingsplan ter vervanging van het geldende bestemmingsplan: de huidige –
legale – feitelijke situatie ten tijde van de vaststelling van het nieuwe plan.

Beoogde situatie
Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet zowel bij de
voortoets als in de passende beoordeling van een bestemmingsplan worden uitgegaan van de maximale
planologische mogelijkheden die een plan biedt, en niet van een inschatting van wat er in werkelijkheid zal gaan
gebeuren of wat er wordt beoogd. De achterliggende gedachte is dat alle mogelijkheden die het
bestemmingsplan biedt in de praktijk kunnen worden benut en dat de plantoets dus moet uitwijzen of ook in dat
geval negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied zijn uit te sluiten.
Teneinde inzicht te verkrijgen in de mogelijk significante effecten ter plaatse van Natura 2000-gebieden wordt in
voorliggend onderzoek de depositie in de beoogde situatie bepaald.

Cumulatieve effecten
In het kader van een voortoets dient beschouwd te worden of het plan afzonderlijk – of in combinatie met andere
plannen – significante gevolgen ter plaatse van nabijgelegen Natura 2000-gebieden heeft.

4.3

Referentiesituatie
Volgens het verkeerskundig onderzoek is in de referentiesituatie sprake van een verkeersgeneratie van 600
mvt/etm.

4.4

Beoogde situatie
De beoogde situatie betreft fase 1 en fase 2. Dit betekent dat zowel het zorgcentrum (met woonfuncties) alsmede
de nieuwe woningen met maatschappelijke functies worden beschouwd. Volgens het verkeerskundig onderzoek
genereert fase 1 (zorgcentrum) een verkeersstroom van 1.197 mvt/etm. Voor fase 2 wordt uitgegaan van 652
mvt/etm; een totaal van 1.849 mvt/etm.
Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de nieuwe bebouwing gasloos wordt uitgevoerd, waardoor de voor
stikstofdepositie relevante bronnen slechts de verkeersbewegingen in fase 1 en fase 2 betreffen.

1
2

https://calculator.aerius.nl/calculator/
Memo “verkeer en parkeren”
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De verkeersgeneratie is beschouwd op het terrein van het zorgcentrum / woningen. Zodra dit verkeer op de
Amersfoortsestraatweg (intensiteit van circa 5.400) rijdt, is het opgenomen in het heersend verkeersbeeld.
Voor de berekening van de stikstofdepositie wordt uitgegaan van rekenjaar 2022.
Bijlage 1 geeft een weergave van de invoergegevens.
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5

REKENRESULTATEN EN BEOORDELING
Met behulp van het rekenprogramma Aerius Calculator is de depositiebijdrage vanwege de beoogde situatie
berekend ter plaatse van nabijgelegen gevoelige habitattypen in de voor het plan relevante Natura 2000gebieden. In bijlage 1 zijn de invoergegevens en rekenresultaten van de berekening naar de stikstofdepositie
weergegeven middels de Aerius export.
Uit de uitgevoerde berekeningen van de gebruiksfase in relatie tot de referentiesituatie blijkt dat de
stikstofdepositie niet meer dan 0,00 mol/ha/jaar bedraagt. De onderhavige ontwikkeling zal geen relevante
significante cumulatieve effecten veroorzaken ter plaatse van nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In het kader
van een voortoets kunnen significant negatieve effecten derhalve worden uitgesloten waardoor het uitvoeren van
een passende beoordeling niet aan de orde is en het aspect stikstofdepositie geen belemmering vormt.
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6

CONCLUSIE
In opdracht van Aeres Milieu is door Kragten een stikstofdepositie onderzoek uitgevoerd in verband met het
woningbouwplan “Naarderheem” te Naarden (gemeente Gooise Meren). Het onderzoek wordt uitgevoerd in het
kader van een planologische procedure.
Doel van het onderzoek is toetsing van (negatieve) effecten op Natura 2000-gebieden, als gevolg van de
activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbescherming. Het onderzoek is
uitgevoerd overeenkomstig de “Handreiking Passende Beoordeling Stikstofaspecten Bestemmingsplannen”.
Uit de uitgevoerde berekeningen van de gebruiksfase blijkt dat de stikstofdepositie geen relevante significante
cumulatieve effecten zal veroorzaken ter plaatse van nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In het kader van een
voortoets kunnen significant negatieve effecten derhalve worden uitgesloten waardoor het uitvoeren van een
passende beoordeling niet aan de orde is en het aspect stikstofdepositie geen belemmering vormt voor de
realisatie van de woningen.

13

BIJLAGEN

B1 AERIUS

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op
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, en waar tevens sprake is van een overbelaste
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

Overzicht
Samenvatting situaties
Resultaten
Detailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

Contactgegevens
Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Berekening

Aeres Milieu
Amersfoortsestraatweg,
1411 Naarden
Naarderheem
gebruiksfase

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RxbSRHDXA4W3
08 maart 2022, 11:52
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Rekenjaar
2022
2022

Referentie - Referentie
Beoogd - Beoogd

Resultaten

Emissie NH3
0,9 kg/j
2,7 kg/j

Hoogste depositie Hexagon
Referentie - Referentie
Beoogd - Beoogd
1.857,49 mol/ha/j 5136636
Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha
Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha
Grootste toename van depositie
0,00 mol/ha/j
Grootste afname van depositie
0,00 mol/ha/j

RxbSRHDXA4W3 (08 maart 2022)

Emissie NOx
11,6 kg/j
35,6 kg/j
Gebied
Naardermeer
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Projectberekening

Beoogd (Beoogd), rekenjaar 2022
Emissiebronnen
 Verkeersnetwerk

RxbSRHDXA4W3 (08 maart 2022)

Emissie NH3
2,7 kg/j

Emissie NOx
35,6 kg/j
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Projectberekening

Referentie (Referentie), rekenjaar 2022
Emissiebronnen
 Verkeersnetwerk

RxbSRHDXA4W3 (08 maart 2022)

Emissie NH3
0,9 kg/j

Emissie NOx
11,6 kg/j
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Projectberekening

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000
gebieden.

500 m
Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,
Habitatrichtlijn
Niet bepaald

Grootste afname van depositie
Grootste toename van depositie
Hoogste totale depositie
De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
RxbSRHDXA4W3 (08 maart 2022)
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Projectberekening

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd" (Beoogd) incl.
saldering e/o referentie
Totaal

Berekend (ha Hoogste totale Met toename Grootste
gekarteerd) depositie
(ha gekarteerd) toename
(mol/ha/jr)
(mol/ha/jr)

0,00

0,00

0,00

0,00

Met afname (ha Grootste
gekarteerd) afname
(mol/ha/jr)

0,00

0,00

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale
rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar
is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is
berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00
mol/ha/jaar.
Naardermeer

RxbSRHDXA4W3 (08 maart 2022)
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Projectberekening

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
2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6
Database versie
2021.0.4_5a8b67b7c6
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/

RxbSRHDXA4W3 (08 maart 2022)
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