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Geachte heer Renders, 

 

Op de locatie aan de Berg 43a te Veldhoven bestaat het voornemen om één vrijstaande woning te 

realiseren op het achtererf van het plangebied. Daarbij wordt het bestaande bijgebouw gesloopt er 

vangen door nieuwbouw. Voor onderhavige ontwikkeling is een beoordeling ten aanzien van het 

aspect stikstof aan de orde. In onderstaande notitie wordt daar nader op ingegaan. 

 

Aanleiding 

Aanleiding voor deze notitie is de situatie die is ontstaan na de uitspraak van de Raad van State op 

29 mei 2019, waarin zij heeft geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als 

basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten in het kader van de Wet 

natuurbescherming, zoals een vergunning of een melding. Ook de “standaard grenswaarde” die in 

het PAS was opgenomen, kan nu niet meer worden gebruikt Zo waren veel woningbouwprojecten 

tot voor kort voor het aspect stikstof vergunningsvrij en was ook een melding vaak niet nodig, omdat 

de extra stikstofemissies beperkt waren en de depositie onder de grenswaarde lag. Nu de landelijke 

grenswaarde onder de PAS niet meer kan worden gebruikt, is een stikstofbeoordeling en mogelijk 

ook een vergunning Wet natuurbescherming voor heel veel activiteiten nodig is. Voor elke toename, 

hoe klein ook, is vooralsnog een eigen onderbouwing nodig. 

 

 
Ligging van het project 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen kan, naast een planologische titel en/of een omgevingsvergunning voor (o.a.) 

bouwen, ook een Wet natuurbescherming (Wnb) toestemming (o.a. i.v.m. stikstof) nodig zijn. Of er Wnb-

toestemming vanwege stikstof nodig is, is afhankelijk van een stikstofberekening en/of een ‘voortoets’ (= 

milieukundig/ecologisch vooronderzoek). Het is niet zo dat nu voor ieder project een Wnb-toestemming nodig 

is. Maar er is geen (generieke) drempelwaarde meer waaronder een vergunning niet nodig is. Dat moet nu per 

aanvraag beoordeeld worden. Dat is nodig bij planologische procedures (zoals een bestemmingsplan) en bij de 

verlening van een omgevingsvergunning (i.v.m. het zogenaamde ‘aanhaken’). 
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De locatie is gelegen aan de Berg in Heikant-West, ten noorden van de kern Veldhoven. Het 

plangebied grenst direct aan de straten de Stropersberg, de Vossenberg en de Berg. Aan de oostzijde 

grenst de locatie aan een grasveld. Daaromheen wordt de locatie omgeven door woonlocaties. Ten 

noorden van het plangebied is ook een basisschool gelegen. 

 
Luchtfoto met globale ligging van het plangebied 

 

Het plangebied is op ca. 4,4 kilometer van het ten westen gelegen Natura 2000-gebied ‘Kempenland-

West’ en ca. 5,6 kilometer van het ten zuidoosten gelegen Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote 

Heide & De Plateaux’. 

 
Plangebied (bij 1) en nabijgelegen Natura 2000-gebieden 

 

 



 

 

 

 P200252.005/WSW, pagina 3 van 6 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

Het bouwplan

Het planvoornemen bestaat uit de realisatie van één vrijstaande woning op het achtererf van het 

plangebied. De woning heeft een oppervlakte van ca. 80 m2. 

 

Situatietekening van het bouwplan 

 

Wettelijk kader sinds 1 juli 2021 

Na de PAS uitspraak van mei 2019 is er gewerkt aan een nieuw wettelijk kader om de 

stikstofproblematiek aan te pakken. Uitvloeisel daarvan is de Wet Stikstofreducie en Natuurherstel.  

Met deze wet wordt voorzien in de wettelijke verankering van de door het kabinet aangekondigde 

structurele aanpak van de stikstofproblematiek. De wet is op 17 december 2020 aangenomen door 

de Tweede Kamer en op 9 maart 2021 aangenomen door de Eerste Kamer. Op 1 juli 2021 is de wet 

in werking getreden.  

 

De Stikstofwet wijzigt de Wet natuurbescherming (“Wnb”) en de Omgevingswet op een aantal 

punten. De desbetreffende wijzigingen voorzien – samengevat – in het volgende: 

 een resultaatsverplichting tot reductie van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 

door het bij wet vaststellen van drie omgevingswaarden, namelijk: 

o in 2025 ten minste 40% van stikstofgevoelige habitats onder KDW (Kritische 

depositie Waarde) 

o in 2030 ten minste 50% van stikstofgevoelige habitats onder KDW 

o in 2035 ten minste 74% van stikstofgevoelige habitats onder KDW 

 een verplichting voor de Minister van LNV om een programma stikstofreductie en 

natuurverbetering vast te stellen voor het verminderen van de depositie van stikstof op voor 

stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden om te voldoen aan voornoemde 
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omgevingswaarden en voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor deze 

habitats; 

 een verplichting voor gedeputeerde staten om provinciale gebiedsplannen op te stellen ter 

uitwerking van de landelijke omgevingswaarde en het programma stikstofreductie en 

natuurverbetering; 

 een verplichting voor de Minister van LNV om een aanvullend programma vast te stellen 

voor het legaliseren van voorheen vergunningvrije projecten met een geringe depositie; 

 de monitoring en bijsturing van het programma door de Minister van LNV als dat nodig is 

om te voldoen aan een in het programma opgenomen tussendoel of aan de 

omgevingswaarden; 

 een partiële vrijstelling voor de bouwsector van de natuurvergunningplicht als bedoeld in 

artikel 2.7, tweede lid Wnb. 

 

Met name het laatste punt is belangrijk voor projecten zoals het onderhavige project. Deze partiële 

vrijstelling is opgenomen in artikel 2.9a Wnb. 

 

De vrijstelling voor bouwactiviteiten is om twee redenen partieel. Allereerst omdat de vrijstelling 

alleen geldt voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw, sloop en aanleg (“Realisatiefase”) en niet 

voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk of werk, als gevolg van 

bijvoorbeeld bewoning, gebruik van utiliteitsbouw of verkeer dat over een weg rijdt 

(“Gebruiksfase”). Voor de structurele uitstoot die een project in de Gebruiksfase uitstoot, blijft de 

natuurvergunningplicht dus onverkort van toepassing. De vrijstelling is voorts partieel, omdat deze 

alleen geldt voor de gevolgen van stikstofdepositie en niet voor ándere significante gevolgen, 

bijvoorbeeld de verstoring van diersoorten. 

 

Voor de onderhavige casus geldt daarmee dus dat indien er geen significante effecten ten aanzien 

van de emissie van stikstof zijn te verwachten in de gebruiksfase, de bouwfase buiten beschouwing 

kan worden gelaten (vrijgesteld) en dat een ontheffing van de Wnb voor het project niet aan de orde 

is. Derhalve wordt navolgend gekeken of er een effect in de gebruiksfase is te verwachten ten 

aanzien van stikstof.  

 

Gebruiksfase 

Het project zal gasloos worden uitgevoerd. In de gebruiksfase is derhalve alleen sprake van een 

verkeersgeneratie. 

 

Er wordt met het planvoornemen 1 vrijstaande woning gerealiseerd. Op basis van de CROW normen 

geldt een maximumnorm van 8,6 bewegingen per wooneenheid per etmaal voor een vrijstaande 

koopwoning in een matig stedelijk gebied in de rest bebouwde kom. De afwikkeling van het verkeer 

is verondersteld voor 50% in beide richtingen van de Berg af te wikkelen. Er is een stagnatie van 10% 

veronderstelt. 
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Uit de berekening van de gebruiksfase volgen geen rekenresultaten die leiden tot een toename van 

de stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden groter dan 0,00 mol/ha/jaar. Deze 

berekening bijgevoegd in bijlage 1. 

 

Conclusies 

 De maximale verkeersgeneratie in de gebruiksfase bedraagt maximaal 9 lichte 

verkeersbewegingen per etmaal; 

 Rekening houdend met voorgaande conclusies kunnen significant nadelige effecten op 

Natura 2000-gebieden ten gevolge van de gebruiksfase worden uitgesloten. 

 

Conclusies 

Het plan leidt niet tot een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. 

 

Negatieve effecten ten gevolge van stikstof op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden 

kunnen op basis van het voorgaande worden uitgesloten, waardoor een vergunning in het kader van 

de Wet natuurbescherming niet vereist is. 

 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pouderoyen Tonnaer 

 

 

 

R.P.E.F. van Meurs 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1  AERIUS berekening gebruiksfase 
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rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op
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Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

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
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Contactgegevens
Rechtspersoon PouderoyenTonnaer

Inrichtingslocatie Berg43a,

5508APVeldhoven

Activiteit
Omschrijving Gebruiksfase

Toelichting Woningbouw

Berekening
AERIUSkenmerk RtnCBEkUJn53

Datumberekening 24juni2022,09:57

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH₃ EmissieNOₓ

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

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Gebruiksfase-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) -

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) -

Grootstetoenamevandepositie -

Grootsteafnamevandepositie -

Projectberekening
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Gebruiksfase(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH₃ EmissieNOₓ

 Verkeersnetwerk 0,0kg/j 0,2kg/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,Habitatrichtlijn

Nietbepaald

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

500m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Gebruiksfase"

(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 - - - - - -
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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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