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1. Inleiding 

De ontwikkeling voorziet in de volledige herontwikkeling van 

het perceel gelegen tussen de Willibrorduslaan, de Bonifaci-

usstraat en de Geenhovensedreef te Valkenswaard. De initi-

atiefnemer is voornemens de huidige bebouwing binnen het 

plangebied te slopen. Hierna zal een appartementencom-

plex, bestaande uit 24 appartementen, en 12 woonhuizen 

binnen het plangebied gerealiseerd worden. In verband met 

de te volgen juridisch planologische procedure is het van be-

lang om inzicht te hebben of dat met onderhavige ontwikke-

ling sprake is van stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 

2000-gebieden.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 beschrijven we het wettelijk kader, waar onder 

meer informatie gegeven wordt over de Natura 2000 gebie-

den. In hoofdstuk 3 beschrijven we het planvoornemen, 

waarna in hoofdstuk 4 de resultaten van de berekening vol-

gen. In hoofdstuk 5 volgen de conclusies van het onderzoek. 

2. Wettelijk kader Natura 2000-gebieden  

Wettelijk kader 

Op grond van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming kun-

nen natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn 

voor flora en fauna, door de Minister worden aangewezen ter 

uitvoering van de Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijn, de zo-

geheten Natura 2000-gebieden. Bij de aanwijzing van een 

Natura 2000-gebied worden voor het gebied instandhou-

dingsdoelstellingen voor te beschermen soorten en/ of habi-

tats vastgesteld. Conform artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuur-

bescherming is het verboden om projecten of andere hande-

lingen te realiseren of te verrichten die, gelet op deze in-

standhoudingsdoelstelling van een Natura 2000-gebied, de 

kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soor-

ten kunnen verslechteren, of een significant verstorend effect 

kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aange-

wezen. Verder geldt dat een plan, dat afzonderlijk of in com-

binatie met andere plannen of projecten, significante gevol-

gen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, door een be-

stuursorgaan pas vastgesteld kan worden indien een pas-

sende beoordeling is gemaakt (artikel 2.7 lid 1 Wet natuurbe-

scherming). 

 

Voor alle Natura 2000-gebieden geldt verder, op basis van 

artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming, een zorgplicht. 

Iedereen dient voldoende zorg in acht te nemen voor deze 

gebieden. Dit houdt onder meer in dat men negatieve gevol-

gen voor deze gebieden zoveel mogelijk beperkt door het ne-

men van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden 

verwacht. Uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat de Wet 

natuurbescherming, buiten de zorgplicht, al voldoende instru-

menten bevat om schadelijke handelingen in Natura 2000-

gebieden te beperken. Deze zorgplicht is daarmee primair 

bedoeld om de eigen verantwoordelijkheid vast te leggen, die 

een ieder heeft voor een zorgvuldige omgang met de natuur-

waarden in Natura 2000-gebieden. 

 

Doorwerking plangebied 

Het projectgebied ligt niet binnen de grenzen van een gebied 

dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het meest nabij-

gelegen Natura 2000-gebied, ‘Leenderbos, Groote Heide & 

De Plateaux’ bevindt zich op zowel 1,3 kilometer ten westen 

van het projectgebied als 1,7 kilometer ten oosten van het 

projectgebied . Indien er sprake zou zijn van een effect, be-

treft dit een extern effect, zoals toename van geluid, licht of 
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depositie van stikstof. Mede gezien de afstand tot het project-

gebied zijn externe effecten als licht en geluid uitgesloten. 

Aangezien de voorgenomen ontwikkeling de volledige her-

ontwikkeling van het perceel betreft, kan een significante toe-

name aan stikstofdepositie tijdens de aanleg- en gebruiks-

fase op omliggende Natura 2000-gebieden in het kader van 

het planvoornemen niet op voorhand worden uitgesloten. 

Derhalve is het uitvoeren van een stikstofdepositiebereke-

ning benodigd.   

3. Het planvoornemen 

De projectlocatie is gelegen tussen de Willibrorduslaan, de 

Bonifaciusstraat en de Geenhovensedreef te Valkenswaard. 

Het bouwplan betreft de volledige herontwikkeling van het 

perceel. Hierbij wordt allereerst het huidige bedrijfscomplex 

en parkeervoorzieningen gesloopt en verwijderd. Vervolgens 

zal een appartementencomplex, bestaande uit 24 apparte-

menten, en 12 woonhuizen binnen het plangebied gereali-

seerd worden. Daarnaast wordt de openbare ruimte binnen 

het projectgebied ingericht met een toegangsweg, openbaar 

groen en parkeervoorzieningen. Initiatiefnemer is voorne-

mens om in 2022 te starten met de bouw.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Ligging van het projectgebied ten opzichte van nabijgelegen Natura 2000-gebieden (bron: Natura 2000 Network Viewer) 

1,7 km  

1,3 km  
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Figuur 2: Impressie van het planvoornemen 
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 4. AERIUS-berekening  

Om op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebie-

den vanwege stikstofdepositie uit te sluiten is een AERIUS-

berekening uitgevoerd. Uit deze berekeningen blijkt dat bij de 

aanlegfases en gebruiksfase geen rekenresultaten hoger zijn 

dan 0,00 mol/ha/j. In de bijlagen zijn de door AERIUS gege-

nereerde rapportages voor de aanlegfase en gebruiksfase 

opgenomen. In het voorliggende document wordt de invoer 

op kort toegelicht.  

 

Aanlegfase 

Bij de sloop van de bestaande opstallen, de realisatie van het 

appartementengebouw, de realisatie van de grondgebonden 

woningen en de aanleg van het terrein wordt gebruik ge-

maakt van meerdere (mobiele) werktuigen en vinden ver-

keersbewegingen plaats. Dit zorgt voor een emissie van stik-

stof. Deze emissie is berekend. 

 

(Mobiele) werktuigen 

Voor de inzet van (mobiele) werktuigen is uitgegaan van een 

gemiddeld gebruik van mobiele werktuigen bij de sloop van 

opstallen, de bouw van woningen en de aanleg van de gron-

den daar omheen, gebaseerd op informatie uit eerdere bere-

keningen. Voor de inzet van mobiele werktuigen is gerekend 

met Stageklasse IV die ten tijden van de realisatie gemiddeld 

7 jaar oud zijn. Het is aannemelijk dat tegen die tijd van de 

ontwikkeling het aandeel Stageklasse IV een groot deel en 

een gemiddelde aanname betreft voor de inzet van het mate-

rieel ten tijde van de bouw. Zie hiervoor bovenstaande tabel 

en bijgevoegde AERIUS-rapportage. 

  

 

 

Verkeer sloop, bouw en aanleg  

Ten behoeve van sloop, bouw en aanleg vinden ook ver-

keersbewegingen plaats, onder andere in de vorm  van 

vrachtwagens en busjes. De totale verkeersgeneratie is 

weergegeven in navolgende tabel. De bewegingen zijn over 

de aanliggende wegen gemodelleerd, waarbij 100% van de 

bewegingen in twee richtingen zijn ingevoerd. Hierbij zijn dus 

meer bewegingen gemodelleerd dan daadwerkelijk plaats 

gaan vinden, waardoor onzekerheid over de richting van de 

bewegingen wordt opgevangen. Voor meer informatie verwij-

zen we u naar de bijgevoegde AERIUS calculator.  

 

Conclusie 

Het rekenresultaat met de ingevoerde mobiele werktuigen en 

het daarbij horende bouwverkeer is niet hoger dan 0,00 

mol/ha/j.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Werktuig 
 

Bouw-
jaar 

Brandstof Vermogen 
(kW)  

Belasting 
(%) 

Draaiuren 
 

Brandstofver-
bruik per uur 

Tot. Brand-
stofverbruik  

Totale emis-
sie (kg/j) 

Mobiele hijs-
kraan  (Spie-
rings-SK487-
AT3) 

2018 Elektrisch 330 50 1280 0 0 0,00 

Dumpers 2015 Diesel 75 50 160 15 2.400 6,97 

Graafmachine 2015 Diesel 100 60 480 7 3.360 8,96 

Betonstorter 2014 Diesel 200 50 320 7 2.240 6,76 

Verreikers 2014 Diesel 250 78 160 12 1.920 6,10 

Ruw terrein hef-
trucks 

2013 Diesel 50 60 240 3,5 840 9,58 

Vorkheftrucks 2013 Diesel 45 60 320 2,5 800 9,41 

Trilplaat 2008 Benzine 10 40 320 1,2 384 0,48 

Tabel  Bouwverkeer aanlegfase 

Verkeersbewegingen bouw-
verkeer 

Totale verkeersgeneratie 

Bedrijfsbusjes (licht verkeer)  30 p/etmaal  

Vrachtauto diesel 10-20 ton 
GVW - Euro 5 (aan- en afvoer 
materialen) 

600 p/jaar 

Vrachtauto diesel > 20 ton 
GVW - Euro 5 (Bijv. beton-
mixer of zwaar transport) 

600 p/jaar 
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 Gebruiksfase 

Het planvoornemen, bestaande uit 24 appartementen en 12 

woonhuizen, wordt gasloos opgeleverd en zorgt dan ook niet 

voor stikstofemissie. De verkeersbewegingen die met de ge-

bruiksfase samenhangen zorgen hier echter wel voor.  

 

De verwachte verkeersaantrekkende werking van het plan-

voornemen is berekend op basis van de CROW-publicatie 

381 "Toekomstbestendig parkeren". Hierbij is uitgegaan van 

12 starterswoningen (koop, huis, tussen/hoek), 10 senioren-

appartementen (koop, appartement, midden) en 14 apparte-

menten vrije sector (koop, appartement, duur) in het ge-

biedstype ‘rest bebouwde kom’ in Valkenswaard (stedelijk-

heidsgraad ‘matig stedelijk’). In totaal worden met het plan-

voornemen maximaal 255 motorvoertuigbewegingen per et-

maal gegenereerd. Voor de volledigheid zijn ook 2 zware 

vrachtbewegingen meegenomen per week (bewegingen voor 

bijvoorbeeld een vuilniswagen).   

 

De bewegingen zijn over de aanliggende wegen gemodel-

leerd per deelgebied, waarbij 100% van de bewegingen in 

twee richtingen zijn ingevoerd. Hierbij zijn dus meer bewegin-

gen gemodelleerd dan daadwerkelijk plaats gaan vinden, 

waardoor onzekerheid over de richting van de bewegingen 

wordt opgevangen. Voor meer informatie verwijzen we u 

naar de bijgevoegde AERIUS-rapportage.  

 

Conclusie 

Het rekenresultaat is niet hoger dan 0,00 mol/ha/j. 

5. Resultaat en conclusie 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat bij zowel ten tijde 

van de aanlegfase als de gebruiksfase geen rekenresultaten 

hoger zijn dan 0,00 mol/ha/j. Daarmee kunnen op voorhand 

negatieve effecten op Natura 2000-gebieden vanwege stik-

stofdepositie uitgesloten worden. 

 

Omdat significant negatieve gevolgen zijn uitgesloten, hoeft 

voor de ontwikkeling geen passende beoordeling opgesteld 

te worden. Omdat er van het project geen significant nega-

tieve gevolgen te verwachten zijn, geldt ook geen vergun-

ningplicht van de Wet natuurbescherming. 

 

Bijlagen 

Bijlage 1: Stikstofdepositieberekening Aanlegfase  

Bijlage 2: Stikstofdepositieberekening Gebruiksfase  

 

 

 

 

 
 


