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INLEIDING 
In Veldhoven is de ontwikkeling Djept gepland. De ontwikkeling bestaat uit in totaal 378 woningen en bevindt zich in 
de driekhoek tussen de Djebt, Heerbaan en Smelen/Traverse. De ontwikkeling bestaat uit diverse type woningen, van 
vrijstaande woningen tot appartementen. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het 
bestemmingsplan noodzakelijk. 
 
In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) moet worden beoordeeld of het plan leidt tot significante 
gevolgen in de Natura 2000-gebieden. In dit kader is het voorliggende onderzoek met betrekking tot het aspect 
stikstofdepositie uitgevoerd. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft Kempenland-West, gelegen op een 
afstand van circa 5,5 kilometer van de beoogde ontwikkeling. Het Natura 2000-gebied bevat voor stikstofgevoelige 
habitats en is daarmee relevant voor de beoordeling van het aspect stikstofdepositie. De ligging van het plangebied 
ten opzichte van de omliggende Natura 2000-gebieden is in de onderstaande figuur weergegeven. 
 

 
Figuur 1: Ligging plangebied ten opzichte van de omliggende Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS) 
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Om vast te stellen of er sprake kan zijn van significante gevolgen voor wat betreft stikstofdepositie op Natura 2000-
gebieden is een stikstofberekening uitgevoerd met het rekenprogramma AERIUS Calculator (versie 2021). In deze 
notitie zijn de gehanteerde uitgangspunten voor en de resultaten van deze berekening beschreven. 
 
WETTELIJK KADER 
Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en habitattypen 
aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten 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, die in Nederland zijn doorvertaald 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 Natura 2000-gebieden. Bij vaststelling 
van plannen moet het bevoegd gezag rekening houden met de gevolgen van het plan voor Natura 2000-gebieden (art. 
2.7 lid 1, Wnb). 
 
Bij plannen in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied dient in een oriënterende fase onderzocht te worden of 
de ontwikkeling een significant (negatief) gevolg op het betreffende Natura 2000-gebied kan hebben. Indien na dit 
onderzoek op voorhand niet kan worden uitgesloten dat de activiteit een significant gevolg heeft, dient meer 
gedetailleerd dan in de oriënterende fase in kaart gebracht te worden wat de effecten van de activiteit kunnen zijn. 
 
Deze analyse heet een ‘passende beoordeling’. Wanneer uit de passende beoordeling alsnog de zekerheid wordt 
verkregen dat de activiteit geen significant gevolg heeft, staat de Wet natuurbescherming besluitvorming (voor wat 
betreft gebiedsbescherming) niet in de weg. 
 
Bij het beoordelen van mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden mogen, sinds 1 juli 2021, eventuele gevolgen 
door activiteiten van de bouwsector buiten beschouwing worden gelaten (vrijstelling realisatiefase). In het 
onderhavige onderzoek wordt daarom uitsluitend de gebruiksfase onderzocht. 

Het is vaste rechtspraak van de Afdeling (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) dat voor de vraag of 
een plan significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, een vergelijking wordt gemaakt tussen de 
gevolgen van de huidige situatie en de gevolgen van de beoogde (plan)situatie. Onder de referentiesituatie bij plannen 
wordt de feitelijke, planologisch legale, situatie voorafgaande aan de vaststelling van het plan verstaan 

Als een plan niet leidt tot een toename van stikstofdepositie (> 0,00 mol/ha/jaar) op een Natura 2000-gebied ten 
opzichte van de referentiesituatie (= intern salderen), dan is op grond van objectieve gegevens uitgesloten dat dat 
plan significante gevolgen heeft. De Wet natuurbescherming vormt dan geen belemmering voor het vaststellen van 
het plan. 

Rekenprogramma 
De stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied kan berekend worden met behulp van het bij projecten verplicht te 
gebruiken rekenprogramma Aerius Calculator (2021). Van elke te berekenen situatie wordt een model gemaakt met 
invoergegevens waarmee vervolgens de berekening wordt uitgevoerd. Het rekenprogramma Aerius Calculator bepaalt 
zelf de rekenpunten op de Nederlandse Natura 2000-gebieden. De bijdrage aan de stikstofdepositie in de Natura 
2000-gebieden wordt berekend ter plaatse van voor stikstofgevoelige habitats. 
 
Raad van State uitspraak ViA15 
Naar aanleiding van de (tussen) uitspraak van de Raad van State van 20 januari 2021 heeft de minister op 9 juli een 
brief naar de kamer verzonden. Hierin staat vermeld dat er een afstandscriterium gaat gelden van 25 kilometer voor 
alle sectoren voor stikstofdepositieberekeningen. 
Ondertussen is de nieuwe AERIUS versie (2021) online gekomen. Hierin is dit nieuwe afstandscriterium voor alle 
sectoren geregeld. 
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UITGANGSPUNTEN BEREKENING 
De voorgenomen ontwikkeling leidt tot emissie van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) afkomstig van extra 
verkeer dat in de omgeving gaat rijden als gevolg van de functiewijziging. In verband hiermee is met behulp van het 
wettelijk verplicht gestelde rekenprogramma AERIUS Calculator, versie 2021, de te verwachten invloed van het 
voornemen binnen de Natura 2000-gebieden in beeld gebracht. De berekening is uitgevoerd voor het rekenjaar 2022. 
Het jaar 2022 is namelijk het eerst mogelijke jaar van besluitvorming en daarmee het eerste jaar waarin effecten van 
stikstofdepositie verwacht kunnen worden. 
 
Ondanks dat er sprake is van een referentiesituatie is er in dit onderzoek gekozen om worst-case zonder 
referentiesituatie te rekenen. Indien er reeds zonder referentiesituatie geen sprake is van een toename van de 
stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden, dan zal dat met referentiesituatie zeker het geval zijn. 

 
Verkeersgeneratie 
De verkeersgeneratie is bepaald aan de hand van CROW-publicatie 381: “Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie” 
(december 2018). Voor de gehanteerde uitgangspunten van het verkeersonderzoek wordt verwezen naar “Quickscan 
verkeerseffecten Djebt Veldhoven” van 11 maart 2022 (opgesteld door Antea Group). De verkeersgeneratie uit dit 
onderzoek is opgehoogd tot het totaal aantal beoogde woningen (25 extra woningen ten opzichte van het 
bovengenoemde onderzoek) en het verkeer is verdeeld over de verschillende aansluitingen. Dit leidt tot de volgende 
verkeersgeneratie en -afwikkeling. 
 

 
Figuur 2: Verkeersgeneratie en afwikkeling 

Voor de verdeling van het verkeer is uitgegaan van 98,8% licht verkeer, 1% middelzwaar (vracht) verkeer en 0,2% 
zwaar (vracht) verkeer. Het verkeer wikkelt zich af in verschillende richtingen. Binnen het plangebied is 75% van het 
totale verkeer op de Polderstraat gemodelleerd en 25% in zuidoostelijke richting (verkeer binnen het plangebied) 
welke zich verder verdeeld in twee richtingen met allebei 12,5% van het planverkeer. De aansluiting met de openbare 
weg is gemodelleerd volgens figuur 2. Het verkeer is meegenomen totdat het is opgegaan in het heersende 
verkeersbeeld. Het verkeer dat zich via de Polderstraat ontsluit is in zuidelijke richting gemodelleerd tot de rotonde bij 
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de Heerbaan. Het verkeer via de nieuwe aansluiting en via Djebt is in noordelijke richting op de openbare weg 
(Traverse) gemodelleerd tot de rotonde bij de Velddreef. Het verkeer is in AERIUS gemodelleerd als lijnbronnen met 
de sectorgroep “Wegverkeer” en de sector “Binnen bebouwde kom”. Binnen het plangebied is voor al het verkeer 
gerekend met 100% stagnatie. Hierdoor wordt rekening gehouden met het langzaam rijden en manoeuvreren van de 
voertuigen binnen dit gebied. 
 
RESULTATEN EN CONCLUSIE 
In deze notitie is het aspect stikstofdepositie beschouwd in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling van Djebt te 
Veldhoven. In het kader van de Wet natuurbescherming moet worden beoordeeld of het voornemen leidt tot 
significante gevolgen in de Natura 2000-gebieden. Hiertoe is een stikstofdepositie-onderzoek uitgevoerd. 
 
Resultaten 
Met behulp van het rekenprogramma AERIUS Calculator, versie 2021, is de mogelijke toename van de 
stikstofdepositie in beeld gebracht. Uit de berekening blijkt dat het voornemen niet leidt tot een stikstofdepositie van 
meer dan 0,00 mol/ha/jaar op omliggende Natura 2000-gebieden. Zie voor de resultaten ook bijlage 1 (kenmerk: 
S5eUaGZAT4Uh). 
 
Conclusie 
Zoals omschreven in het wettelijk kader is de realisatiefase vrijgesteld van beoordeling. Deze fase is dan ook buiten 
beschouwing gelaten in dit onderzoek. Uit de berekening van de gebruiksfase blijkt dat het voornemen niet leidt tot 
een toename van stikstofdepositie ter plaatse van enig Natura 2000-gebied. Significante gevolgen voor de habitats in 
Natura 2000-gebieden ten gevolge van stikstofdepositie zijn daarmee uitgesloten. Het aspect stikstofdepositie staat 
verdere besluitvorming in de planprocedure derhalve niet in de weg.  
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Bijlage 1: AERIUS-berekening 
Kenmerk: S5eUaGZAT4Uh 
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Contactgegevens
Rechtspersoon -

Inrichtingslocatie -,

--

Activiteit
Omschrijving -

Toelichting -

Berekening
AERIUSkenmerk S5eUaGZAT4Uh

Datumberekening 15april2022,11:23

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2022 11,4kg/j 222,9kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j
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Situatie1(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk 11,4kg/j 222,9kg/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(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
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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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