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Aan de leden van het college van Gedeputeerde Staten

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze sturen wij u een aantal documenten omtrent de stikstofcrisis die de bouwsector 
momenteel hard raakt. U vindt onder andere een brief gericht aan de colleges van 
Burgemeesters en Wethouders en aan de leden van het kabinet. Daarnaast hebben wij een 
aantal onderzoeken toegevoegd, waaronder een rapport van SWECO over Stikstofdepositie en 
Woningbouwontwikkeling en een rapportage van de acute gevolgen van de stikstofproblematiek. 
In het rapport van SWECO staan een aantal oplossingsrichtingen voor de woningbouw.

Met vriendelijke groet,

Sander Wubbolts
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t. +31 (0)50 – 524 04 14
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Bouwend Nederland heeft op 27 september 2019 een enquête uitgezet onder haar leden om een 
helder beeld te krijgen of en hoe zij worden getroffen door de stikstofproblematiek.


 
 
 
Op 7 oktober 2019 hadden 821 leden - ongeveer 20% van alle leden van Bouwend Nederland - de 


enquête ingevuld. Waar twijfel bestond over ingevulde waardes zijn bedrijven na gebeld.
 
 
 
In deze rapportage worden de belangrijkste uitkomsten uit de enquête geschetst. Uitkomsten zijn 
niet geëxtrapoleerd naar de hele sector, maar aangenomen mag worden dat de totale aantallen 


getroffen projecten en de daarmee gemoeide omzet veel hoger zijn. We krijgen nog steeds 
ingevulde enquêtes binnen.
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1a. Het aantal projecten dat vertraagd is door de stikstof problematiek


821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld


953
TotaalProjecten


Landelijk
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1b. Het aantal projecten dat vertraagd is door de stikstof problematiek per sector
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Landelijk


124


654


175
Utiliteitsbouw
Woningbouw
Infra


821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld
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520
Respondenten 
hebben deze 


vraag ingevuld.


 
 


2. De geografische ligging van getroffen projecten ten opzichte van Natura2000 gebieden


Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS 4/13


Landelijk
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24326
Totaal aantal woningen


26759
Aantal FTE woningbouw


 
 


3a. Het aantal woningen in aanbouw dat is getroffen door de stikstof problematiek


 
 


3b. Het aantal banen dat hierdoor onder druk staat in de woningbouw
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Landelijk


821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld
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4. Het type getroffen gebouwen in de utiliteitsbouw 
Let op: deze data is op landelijk niveau
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821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld







8-10-2019 5


1/1


0 10 20 30 40 50


48


16


8


19


52


Grondwerk Kabels en leidingen Spoor Waterbouw Wegenbouw


  
 


5. De type werkzaamheden in infrastructurele projecten
Let op: deze data is op landelijk niveau
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821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld
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€ 4,410,284,458
Totale getroffen omzet


  
 


6a. De totale omzet van alle getroffen projecten


 
 


6b. De totale omzet van alle getroffen projecten gespecificeerd naar sector
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Landelijk


81.98%


11.46%
6.56%


Sector B&U B&U én Infra Infra


821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld
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7a. Verwachten onze leden problemen wanneer er niets aan de situatie verandert?
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Landelijk


821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld


Ja 72.72%


Nee 15.71%


(Leeg) 11.57%
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7b. Wat zijn de verwachte problemen als er geen actie ondernomen wordt?
Let op: deze data is op landelijk niveau
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821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld
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     8. De geografische ligging van getroffen woningen ten opzichte van Natura2000 gebieden


Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, U…
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Landelijk


520
Respondenten 
hebben deze 


vraag ingevuld.
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Zorg en onderwijs


 
 


9. De geografische ligging van getroffen maatschappelijke projecten ten opzichte van Natura2000 gebieden


Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, U…


Onderwijs


Zorg 12/13


Landelijk


520
Respondenten 
hebben deze 


vraag ingevuld.
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10. Ondervindt u hinder van de stikstof problematiek?
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Landelijk


821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld


Nee 53.11%


Ja 46.04%


(Leeg) 0.85%








Toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten


Aan de hand van onderstaand stappenplan kunt u vaststellen of u vergunningplichtig bent onder de Wet natuurbescherming en welke 
instrumenten u kunt inzetten om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen.


Stap 1. Geen vergunningplicht 


AERIUS-berekening 
stikstofdepositie op 


Natura 2000 als gevolg 
van project


≤ 0,00 mol/ha/jr


Stap 2. Vergunning verleenbaarIntern salderen
≤ 0,00 mol/ha/jr


Stap 3.


Zonder intern salderen:  
geen vergunningplicht 


Met intern salderen:  
vergunning verleenbaar


Ecologische voortoets


Significante effecten  
uitgesloten


Stap 4. Vergunning verleenbaar


Passende beoordeling 
in het licht van 


instandhoudings-
doelstellingen van 


Natura 2000-gebieden 
(evt. extern salderen)


Geen risico op aantasting 
natuurlijke kenmerken


Stap 5. Vergunning verleenbaar


ADC toets
- Geen Alternatieven
-  Dwingende reden van 


groot openbaar 
belang


-  Compensatie van 
Natura 2000


Positieve uitkomst
ADC-toets


≥ 0,00 mol/ha/jr


≥ 0,00 mol/ha/jr


Significante effecten  
niet uitgesloten


Natuurlijke kenmerken 
mogelijk aangetast







Toelichting
Stap 1 - AERIUS-berekening stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 


als gevolg van een project


Verzamel informatie over de stikstofemissies per bron, bijvoorbeeld 
werkverkeer of mobiele werktuigen. Omdat de aanleg/bouw- en 
gebruiksfase beide deel uitmaken van een project, moet er voor 
beide fases worden bepaald hoeveel stikstofemissies hierbij 
vrijkomen en dienen er twee aparte AERIUS-berekeningen te 
worden gemaakt. Om de kans op een toename van stikstofdepositie 
zo klein mogelijk te maken, is het nodig om na te denken over 
(technische) mogelijkheden om de emissies zo laag mogelijk te 
houden. Denk hierbij aan het gebruiken van mobiele werktuigen 
met een zuinigere stage klasse1. Bereken vervolgens met behulp van 
de AERIUS Calculator of de emissies resulteren in stikstofdepositie 
op overbelaste Natura 2000-gebieden. Als de uitkomst is dat er geen 
sprake is van stikstofdepositie, dus kleiner of gelijk aan 0,00 mol/
ha/jaar, dan is er geen natuurvergunning nodig. Is er wel sprake van 
stikstofdepositie door de nieuwe activiteit maar kunt u intern 
salderen, ga dan naar stap 2. Ook kunt u voor sommige gevallen 
middels een voortoets uitsluiten dat een toename van depositie tot 
significant negatieve effecten leidt, zie hiervoor stap 3. Als u na stap 
1 al zeker weet dat significant negatieve effecten niet bij voorbaat 
kunnen worden uitgesloten, en u kunt ook niet intern salderen, dan 
kunt u de voortoets overslaan en gelijk beginnen met stap 4.


Stap 2 – intern salderen


Bij ‘intern salderen’ leidt de nieuwe situatie niet tot een toename 
van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie. Bij 
woningbouw kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de bouw van 
een woonwijk op industriële of agrarische grond. Om te bepalen of 
de nieuwe situatie tot een toename van stikstofdepositie leidt, 
wordt een verschilberekening gemaakt tussen de huidige feitelijke 
stikstofdepositie (in zoverre deze vergund is) in de bestaande 
situatie en de stikstofdepositie in de nieuwe situatie. Bij het bepalen 
van de feitelijke depositie mag rekening worden gehouden met 
fluctuaties in uw bedrijfsvoering en aantoonbaar voorgenomen 
investeringen.  Daarnaast zijn er bepaalde type projecten, en 
plannen ten behoeve van dergelijke projecten, waarvoor de 
vergunde depositieruimte geldt als uitgangspunt voor intern 
salderen, namelijk: wegen, vaarwegen, spoorwegen en luchtvaart, 
woningbouw, duurzame energieopwekking en energieprojecten 
van nationaal belang, projecten noodzakelijk in het kader van de 
nationale veiligheid en militaire activiteiten. Intern salderen mag 
worden meegewogen in de voortoets fase die is beschreven onder 
stap 3. De conclusie kan dan zijn dat door intern salderen er geen 
toename is van stikstofdepositie binnen het project of de locatie 
waardoor significante effecten bij voorbaat kunnen worden 
uitgesloten. U moet dan echter wel een natuurvergunning aanvra-
gen bij het bevoegd gezag (vaak de provincie).2


Stap 3 – Ecologische voortoets


Als de AERIUS-berekening aantoont dat uw project leidt tot 
tijdelijke en/of zeer geringe stikstofdepositie op overbelaste Natura 
2000-gebied, kan het toch zo zijn dat significante negatieve effecten 
via een ecologische voortoets kunnen worden uitgesloten. Hierbij 


wordt rekening gehouden met de staat van instandhouding van de 
betrokken habitattype. Als er sprake is van stikstofdepositie op 
reeds overbelaste natuur zal een voortoets in de meeste gevallen 
niet voldoende zijn omdat effecten niet bij voorbaat kunnen 
worden uitgesloten. Het advies is om hierover contact op te nemen 
met het bevoegd gezag. Voor nieuwe projecten waarvoor via een 
voortoets significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten 
is geen natuurvergunning nodig, tenzij u in de voortoets rekening 
houdt met intern salderen. Dan is wel een natuurvergunning 
vereist. Is het niet mogelijk om via de voortoets negatieve effecten 
bij voorbaat uit te sluiten, ga dan naar stap 4


Stap 4 - Passende beoordeling in het licht van de instandhoudingsdoel-


stellingen van Natura 2000-gebieden (evt. rekening houdend met 


extern salderen)


Als significant negatieve effecten door stikstofdepositie niet kunnen 
worden uitgesloten, moet er getoetst worden of de kans bestaat op 
aantasting van de natuurlijke kenmerken van deze gebieden. Hierbij 
moet beoordeeld worden of de stikstofdeposities een risico vormen 
voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen zoals deze 
voor elk Natura 2000-gebied zijn bepaald. Hiervoor wordt een 
ecologische ‘passende beoordeling’ opgesteld. Als de conclusie van 
de passende beoordeling is dat er geen risico bestaat op aantasting 
van natuurwaarden, kan de natuurvergunning door het bevoegd 
gezag (vaak de provincie) worden verleend. 


Extern salderen meewegen in de passende beoordeling


Het is ook mogelijk om de negatieve effecten van een project te 
salderen met de positieve effecten van het (gedeeltelijk) intrekken 
van de vergunning van een ander project. Omdat hier de vergun-
ning voor een activiteit buiten het project bij de passende beoorde-
ling wordt betrokken, heet dit ‘extern salderen’. Hier zijn wel 
strenge voorwaarden aan verbonden en hiervoor moet getoetst 
worden aan de beleidsregels van het bevoegd gezag zoals deze 
gelden voor extern salderen. Luidt de conclusie van de passende 
beoordeling dat er toch nog risico bestaat op schade aan Natura 
2000-gebieden, dan is er voor sommige projecten nog de mogelijk-
heid van het succesvol doorlopen van de ADC-toets onder stap 5.


Stap 5 – ADC-toets


Als schade aan kwetsbare Natura 2000-gebieden en habitattype niet 
kan worden voorkomen, is er voor sommige projecten de mogelijk-
heid van het succesvol doorlopen van de ADC-toets. De drempel ligt 
hiervoor echter hoog. Er moet namelijk sprake zijn van:
 - Het ontbreken van Alternatieven;
 -  Het bestaan van een Dwingende reden van groot openbaar belang 


om het project doorgang te verlenen (werkgelegenheid, 
volkshuisvesting, volksgezondheid, nationale economische 
belangen, verkeersveiligheid, duurzaamheid);


 - De schade aan kwetsbare habitattype moet geCompenseerd 
worden door de aanleg van nieuwe natuur binnen of buiten de 
huidige Natura 2000 gebieden.


Bij het succesvol doorlopen van de ADC-toets kan de natuurvergun-
ning worden verleend.


1 https://www.aerius.nl/nl/handleiding/sectoren/1-stage-klasse.


2 Kijk op de website van BIJ12 en/of uw provincie voor de beleidsregels zoals deze gelden voor intern salderen.


Disclaimer: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is niet 


aansprakelijk voor verschrijvingen of fouten in de beslisboom en/of toelichting.








Sweco
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt


T +31 88 811 66 00
www.sweco.nl


Sweco Nederland B.V.
De Bilt
Handelsregister 30129769
Statutair gevestigd te De Bilt


Hans Jaspers
senior adviseur ecologie
T +31 88 811 59 90
M +31 6 22 79 49 00


Rapport
Projectnummer:  369377


Referentienummer: SWNL0250596


Datum:  16-10-2019


Stikstofdepositie en woningbouwontwikkeling


Verkennend onderzoek naar de bijdrage van woningbouwontwikkeling aan de
stikstofdepositie


Definitief


Opdrachtgever:
NEPROM, Vereniging van projectontwikkelaars
Westeinde 28
2275 AE Voorburg







2


Verantwoording


Titel Stikstofdepositie en
woningbouwontwikkeling


Subtitel Verkennend onderzoek naar de bijdrage
van woningbouwontwikkeling aan de
stikstofdepositie


Projectnummer 369377


Referentienummer SWNL0250596


Revisie D2


Datum 16-10-2019


Auteur Hans Jaspers, Sergej Jansen, Jeroen
Quee


E-mailadres hans.jaspers@sweco.nl


Gecontroleerd door Maarten Mouissie


Paraaf gecontroleerd


Goedgekeurd door Maarten Mouissie


Paraaf goedgekeurd







3


Inhoudsopgave
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen .................................................................. 4
0. Inleiding ........................................................................................................... 10
1 Kwantificering stikstofdepositie als gevolg van woningbouw in relatie tot


afstand ............................................................................................................. 11
1.1 Doel .................................................................................................................. 11
1.2 Methodiek......................................................................................................... 11
1.3 Resultaten ........................................................................................................ 11
1.3.1 Wegverkeer gebruiksfase .............................................................................................. 11


1.3.2 Mobiele werktuigen aanlegfase ...................................................................................... 13


1.4 Conclusies ....................................................................................................... 15
2 Bijdrage van de woningbouwopgave aan de stikstofdepositie ..................... 16
3 Kwalitatieve beoordeling van de netwerkeffecten van het autoverkeer ........ 20
3.1 Verschillende verkeersproductie van woongebieden .......................................... 20
3.2 Penetratie elektrische voertuigen ....................................................................... 21
4 Overzicht van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden uit de praktijk ..... 23
5 Vergelijking stikstofdepositie woningbouwontwikkeling met veehouderij ... 25
6 Relevantie toename stikstofdepositie............................................................. 28
6.1 Ecologische effecten stikstofdepositie ................................................................ 28
6.2 Nauwkeurigheid kritische depositiewaarde ......................................................... 28
6.3 Meetbare effecten bij experimentele toename stikstofdepositie .......................... 28







4


Samenvatting, conclusies en aanbevelingen


Samenvatting
Als gevolg van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
van 29 mei 2019 kan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt worden voor
vergunningverlening voor projecten, waarbij stikstof vrijkomt. Hierdoor komt de uitvoering
van veel bouwprojecten stil te liggen. Om uit deze impasse te komen zijn nieuwe
oplossingen nodig. Om inzicht te krijgen in mogelijke oplossingen heeft de NEPROM aan
Sweco opdracht gegeven om verschillende aspecten met betrekking tot stikstofdepositie en
woningbouwontwikkeling in beeld te brengen. De resultaten hiervan worden onderstaand
weergegeven.


Stikstofdepositie als gevolg van woningbouwontwikkeling in relatie tot de afstand
Woningbouwontwikkeling leidt tot emissie en hiermee ook depositie van stikstof in de
aanlegfase en in de gebruiksfase. De grootste effecten treden op in de aanlegfase, maar
deze effecten zijn tijdelijk. In de gebruiksfase zijn de effecten beperkt tot de stikstofuitstoot
van het autoverkeer van en naar de woningen. Nieuwbouw wordt niet meer voorzien van
een aardgasaansluiting. Dat betekent dat de nieuwe woningen zelf een verwaarloosbare
stikstofdepositie tot gevolg hebben.


Relatie tussen stikstofdepositie en afstand in de gebruiksfase (links) en de aanlegfase (rechts) bij de
bouw van 100 woningen.


Om voor woningbouw de relatie tussen de depositie en afstand in beeld te brengen, zijn
indicatieve berekeningen uitgevoerd met de Aerius Calculator. Uit deze berekeningen blijkt,
dat de  stikstofdepositie snel afneemt met de afstand (zie figuur hierboven). Bij een
gemiddeld project van 100 woningen met een gemiddeld aantal verkeersbewegingen in de
gebruiksfase (bij 500 mvt/etmaal) bedraagt de stikstofdepositie op een afstand van meer
dan 3 km minder dan 0,00 mol/ha/jr en op een afstand van meer dan 750 m minder dan
0,05 mol/ha/jaar.


Uit de berekeningen blijkt dat bij de aanleg van 100 woningen met de gemiddelde inzet van
mobiel materieel (bij 1000 kg/Nox/jaar) op een afstand van meer dan 10 km de depositie
minder dan 0,00 mol/ha/jr bedraagt en op een afstand van meer dan 3,5 km minder dan
0,05 mol/ha/jr.
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Bijdrage van de jaarlijkse woningbouwopgave aan de stikstofdepositie
In het PAS was vergunningvrije ruimte voorzien voor  de cumulatie van de stikstofdepositie
van activiteiten met een depositie van minder dan  1 mol/ha/jr. Het uitgangspunt hiervoor
was dat brongerichte maatregelen en natuurherstelmaatregelen die cumulatie van depositie
van projecten zou compenseren.


Om enig gevoel te krijgen bij de effecten van de totale woningbouwproductie voor wat
betreft stikstofdepositie over geheel Nederland is met behulp van een indicatieve
berekening met de Aerius Calculator onderzocht wat de cumulatieve bijdrage van de bouw
van 75.000 woningen per jaar aan de stikstofdepositie is per ha per jaar. Omdat niet precies
bekend is waar de 75.000 nieuwe woningen jaarlijks gebouwd worden, zijn bij deze
berekening de nieuwe woningen rechtevenredig naar het huidige aantal inwoners verdeeld
over de bevolkingskernen met meer dan 25.000 inwoners. Dit is een benadering van de
werkelijkheid, maar geeft voldoende inzicht om de effecten indicatief in beeld te brengen.
De berekening is gemaakt voor de werkzaamheden in de aanlegfase, omdat deze de meest
relevante bijdrage leveren. We brengen hierbij twee varianten in beeld, die onderling van
elkaar verschillen in stikstofuitstoot als gevolg van de omvang van de bouw- en
grondwerkzaamheden en de inzet van meer of minder modern bouwmaterieel. Uit de
berekeningen blijkt dat per Natura 2000-gebied de maximale depositie ten gevolge van de
bouw van de 75.000 woningen als volgt kan varieren:
· Bij een uitstoot van 10 kg NOx/ jaar/woning (als gevolg van de inzet van mobiele


werktuigen) ligt de maximale toename van de depositie in stikstofgevoelige
habitattypen/leefgebieden tussen 0,12 en 3,77 mol N/ha/jaar


· Bij een uitstoot van 50 kg NOx/ jaar/woning (als gevolg van de inzet van mobiele
werktuigen) ligt de maximale toename van de depositie in stikstofgevoelige
habitattypen/leefgebieden tussen 0,61 en 18,86 mol N/ha/jaar


De hierboven genoemde hoogste waarden zullen slechts in één of enkele Natura 2000-
gebieden voorkomen. De meest voorkomende (mediane) waarde in de Natura 2000-
gebieden zal gezien de spreiding veel lager liggen.


Salderen met de sloop van bestaande woningen?
We hebben ook onderzocht in hoeverre het slopen van bestaande woningen op een locatie
waar nieuwe woningen worden gebouwd tot een afname van stikstofdepositie kan leiden.
Het gaat doorgaans om sloop van woningen die nog aardgas gebruiken voor verwarming,
wat gepaard gaat met stikstofuitstoot. Voor de sloop is de afname van de depositie in de
gebruiksfase van de woningen beschouwd (als gevolg van het verbranden van aardgas). Uit
de berekeningen blijkt dat in de gebruiksfase als gevolg van de sloop van de 15.000
woningen in een jaar de maximale afname van de depositie per Natura 2000-gebied in
stikstofgevoelige habitattypen/leefgebieden varieert tussen 0,01 en 0,12 mol N/ha/jaar. In de
meeste Natura 2000-gebieden zal de afname ruim onder de hoogste waarde liggen. Door
het slopen van de woningen verdwijnen ook de emissies van het wegverkeer naar de
woningen. Hiermee zal de emissie verder afnemen, maar die afname is relatief gering in
vergelijking met de afname als gevolg van het feit dat niet langer aardgas wordt verbrand.
Wel moet in beschouwing worden genomen dat voor de sloop ook mobiele werktuigen
nodig zijn, die een tijdelijke stikstoftoename  met zich meebrengen.


Netwerkeffecten van het autoverkeer als gevolg van nieuwe woningbouw
De stikstofdepositie van nieuwe woningen wordt nagenoeg uitsluitend bepaald door een
toename van het lokale autoverkeer van en naar de woningen. De vraag is in hoeverre deze
toename op lokaal niveau een verplaatsing is van autoverkeer op regionaal niveau. Dit
hebben we nader onderzocht aan de hand van een verkennende literatuurstudie. Door het
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Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM) is voor de periode 2013-2017 onderzocht welke
mobiliteitseffecten er optreden als gevolg van verhuizingen. Uit dit onderzoek blijkt dat over
deze periode gemiddeld over alle verhuizingen het autogebruik (aantal autoritten) is
toegenomen. In de betreffende periode heeft echter nieuwbouw van woningen meer
plaatsgevonden op locaties met een landelijk karakter dan dat dit in de komende jaren naar
verwachting het geval zal zijn. Grote nieuwe woongebiedsontwikkelingen zijn juist gepland
direct nabij stedelijk gebied, zoals bij Amsterdam en Almere en ook meer centraal in de
stad, zoals de Merwede-Kanaalzone in Utrecht. Door hun meer stedelijke ligging genereren
deze woongebieden relatief weinig autoritten. Indien een substantieel deel van de
bouwopgave voor nieuwbouwwoningen in en direct nabij stedelijk gebied wordt
gerealiseerd, dan zullen  relatief weinig extra autoritten worden gegenereerd en kan
verwacht worden dat het autogebruik per woning ten gevolge van de verhuisbeweging niet
sterk zal toenemen. Dit zal echter uit de praktijk moeten blijken. Met het aantal woningen
stijgt echter vanzelf het totaal aantal auto’s zoals ook blijkt uit de gegevens van het CBS.
Desondanks is daarbij de emissie van stikstof door autoverkeer als gevolg van schonere
auto’s tot 2010 sterk afgenomen, vanaf 2015 stabiliseert deze.


Vergelijking stikstofdepositie als gevolg van woningbouw met de veehouderij
Bij de problemen met stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden spelen zowel stikstofoxiden
(NOx) als ammoniak (NH3) een rol. De verspreiding en depositie van emissie van
ammoniak dat vrijkomt bij de veehouderij verschilt echter sterk van de verspreiding en
depositie van emissie van stikstofoxide dat vrijkomt bij woningbouw. Stikstofoxide slaat veel
minder snel neer omdat het ’oplost’’ in de lucht en verbindingen aangaat met andere stoffen
in de lucht.Ammoniak slaat dus eerder neer, dus met hogere concentraties in eventuele
dichtbij gelegen Natura2000-gebieden. Daarnaast leidt NH3 nog tot andere relevante
effecten op natuur, zoals verzuring van de bodem.


Depositie van stikstof in relatie tot de afstand bij een uitstoot van  500 kg N0x per jaar (blauw) en 500
kg NH3 (oranje) per ha per jaar.


Bij de bouw van 100 woningen komt maximaal circa 5.000kg NOx/ jaar vrij in de aanlegfase.
Bij de veehouderij kan dat gaan om een lagere hoeveelheid NH3 (1300-5000 kg) jaarlijks,
maar daarbij zijn de bijbehorende deposities in de directe omgeving vele malen groter. Bij







7


een melkveehouderij van 100 dieren zal de depositie op 1 km nog circa 5 mol bedragen,
terwijl dit bij de aanleg van een woningbouwlocatie van 100 woningen op dezelfde afstand
gemiddeld 0,3 mol/ha/jr is. Ter vergelijking  is in de gebruiksfase de depositie van een
project van 100 woningen op 1 km afstand gemiddeld 0,024 mol/ha/jaar (bij 500
mvt/etmaal). Conclusie, de stikstofdepositie in de gebruiksfase van een melkveehouderij
van 100 koeien is bij een afstand van 1 kilometer ruim 200 keer zo hoog als die van een
woningproject van 100 woningen. Bij kleinere afstanden zijn de verschillen nog groter. Bij
grotere afstanden nemen de verschillen af, maar dan zijn de absolute deposities ook lager.


Significantie van effecten
Voor vergunningverlening is van belang of er sprake is van significantie van de effecten van
stikstofdepositie. In het kader van de Wet Natuurbescherming is er sprake van significante
effecten indien de effecten het behalen van de instandhoudingsdoelen van een Natura
2000-gebied in de weg staan. De eerste vraag die hierbij beantwoord moet worden is of er
sprake is van aantasting van de kwaliteit van habitattypen/soorten waarvoor een Natura
2000-gebied is aangewezen. Hierbij is in eerste instantie de kritische depositiewaarde
(KDW) van belang, die  per habitattype/soort is vastgesteld op wetenschappelijke basis.
Indien de KDW wordt overschreden, wat voor veel habitattypen/soorten in Natura 2000-
gebieden in Nederland het geval is, dan is er mogelijk een stikstofprobleem. In hoeverre
extra stikstofdepositie tot verdere verslechtering kan leiden is afhankelijk van de omvang
van de toename en lokale omstandigheden. Hierbij is relevant of er sprake is van een
meetbaar effect op de vegetatie of op het leefgebied van soorten. De hoogte van de KDW
geeft een indirecte indicatie over de gevoeligheid van een habitattype/leefgebied. Deze
KDW is wetenschappelijk vastgesteld met een nauwkeurigheid van kilogrammen stikstof (70
mol/ha/jr) vanwege de variatie in het al dan niet optreden van meetbare effecten.
Op basis van de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken is het aannemelijk dat een
toename van stikstofdepositie van minder dan 1 mol/ha/jaar onder alle omstandigheden niet
zal leiden tot een meetbaar effect op de kwaliteit van habitattypen/leefgebieden. Dit nog is
aannemelijker als het gaat om tijdelijk toenames, zoals bij de aanleg van woningen.


Conclusies
Een woningbouwproject van 100 woningen kan bij een gemiddelde inzet van materieel in de
aanlegfase binnen  een afstand van 10 km leiden tot een stikstofdepositie van meer dan
0,00 mol/ha/jr. In een gemiddelde situatie zal de toename tijdens de aanlegfase op een
afstand van meer dan circa 3,5 km lager zijn dan  0,05 mol/ha/jr.


Een woningbouwproject van 100 woningen kan bij een gemiddelde situatie wat betreft
verkeersbewegingen in de gebruiksfase binnen een afstand van 3 km leiden tot een
stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar. In een gemiddelde situatie zal de toename
tijdens de gebruiksfase op een afstand van meer dan 750 meter minder dan 0,05 mol/ha/jr
bedragen.


De maximale bijdrage van de bouw van de totale jaarlijkse woningbouwopgave van 75.000
woningen aan de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden kan in de aanlegfase variëren
van circa 0,1 tot 20 mol/ha/jr. Deze variatie wordt bepaald door de verschillen in afstand ten
opzichte van Natura 2000-gebieden en de omvang van de woningbouwlocaties. In de
meeste Natura 2000-gebieden zal de depositie ruim minder dan 20 mol/ha/jr bedragen.


De maximale bijdrage in de gebruiksfase van 75.000 woningen aan de stikstofdepositie in
Natura 2000-gebieden ligt 10 tot 50x lager dan in de aanlegfase, afhankelijk van de afstand.
De sloop van 15.000 woningen in een jaar levert in de gebruiksfase een maximale
vermindering op van 0,12 mol/ha/jaar.
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De stikstofdepositie van de 75.000 nieuwe woningen in de gebruiksfase wordt vrijwel geheel
bepaald door autoverkeer van en naar de woningen. Voor een deel betreft dit een
verschuiving van autobewegingen. In het verleden is het autogebruik door verhuizingen
netto toegenomen. Voor de toekomst wordt echter verwacht dat deze toename veel minder
sterk zal zijn, omdat er veel meer gebouwd gaat worden in stedelijke omgeving dan in de
afgelopen jaren. Dat betekent dat een belangrijk deel van de stikstofdepositie in de
gebruiksfase van de 75.000 woningen niet leidt tot  een evenredige netto toename van de
stikstofdepositie op regionaal niveau. Daarnaast zal er voor een deel sprake zijn van een
verschuiving van het autogebruik op regionaal niveau.


De depositie van stikstof van een gemiddelde veehouderij (100 koeien) is op een afstand
van 1 km meer dan een factor 10 groter dan die van de aanleg van een
woningbouwontwikkeling van 100 woningen bij gelijke emissies in kg  NH3 door veehouderij
en kg NOx door woningbouw. De effecten van woningbouw zijn daarbij tijdelijk.
In de gebruiksfase is de depositie van de veehouderij zelfs een factor 200 hoger dan van
het woningproject van 100 woningen.


Aanbevelingen
De bouw van woningen kan leiden tot een beperkte, tijdelijke toename van stikstofdepositie
op Natura 2000-gebied. In de meeste situaties zal er sprake zijn van dusdanig geringe
toename, dat dit op voorhand niet zal leiden tot meetbare effecten en hiermee niet leidt tot
verslechtering van de natuurkwaliteiten.
De gebruiksfase van nieuwe woningen kan leiden tot permanente depositie van stikstof op
een Natura 2000-gebied, maar in vergelijking met de eenmalige depositie tijdens de bouw is
dit 10-50x  lager.


Met een drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jr of meer zal een belangrijk aantal
woningbouwontwikkelingen zonder vertraging doorgang kunnen vinden. Omdat de effecten
van de bouw van nieuwe woningen tijdelijk zijn, zou hiermee met de drempelwaarde
rekening moeten worden gehouden. Door de tijdelijke effecten te middelen over een langere
periode zouden deze vergelijkbaar kunnen worden gemaakt met permanente effecten voor
toetsing aan een uniforme drempelwaarde. Uitmiddeling van de tijdelijke effecten over 6
jaar, (de duur van een Natura 2000-beheerplanperiode) zou bij een bouwperiode van 3 jaar
voor een woningbouwlocatie van 100 woningen resulteren in een halvering van de
berekende, maximale depositie per hectare per jaar. De afstanden waarop er sprake zou
zijn van een toename van dan 0,00 mol/ha/jr of minder zou dan gemiddeld afnemen van ca
10km naar ca 7km en bij 0,05 mol/ha/jr van ca 3,5 naar ca 2,2km. Hiermee zou een groter
deel van de woningbouw zonder vertraging doorgang kunnen vinden.


De cumulatie van effecten in Natura 2000-gebieden als gevolg van de totale Nederlandse
woningbouwproductie kan worden ondervangen door het treffen van generieke maatregelen
door de overheid om de achtergronddepositie naar beneden te brengen. Dit kan
bijvoorbeeld door sanering of saldering van stikstofbronnen, die een relatief grote bijdrage
leveren aan de stikstofdepositie. In de meeste Natura 2000-gebieden gaat het voor
woningbouw om te ondervangen, gecumuleerde effecten in de ordegrootte van 0,1 tot in het
meeste extreme geval van 20 mol/ha/jaar.
De stikstofemissie van de jaarlijkse bouw van 75.000 woningen komt in kton NOx ongeveer
overeen met de emissie van 1,5-3% kton NH3 van de rundveehouderij.


Uit berekeningen  blijkt dat door de inzet van schoner bouwmaterieel de stikstofdepositie
tijdens de bouwfase relevant kan worden verlaagd. Voor zogenoemd stage IV materiaal (dit
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is een norm voor mobiele bronnen) ligt de stikstofuitstoot en daarmee de depositie een
factor 10 lager dan bij stage III materieel. Ook het gebruik van biodiesel kan de emissie
relevant verlagen. Door op grote schaal stage IV materieel (bouwjaar 2014) of nog schoner
in te zetten op bouwprojecten in de nabijheid van Natura 2000-gebieden (dichterbij dan 10
km) kan de woningbouwsector zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het verder
beperken van de in het algemeen reeds geringe bijdrage aan de stikstofdepositie.
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0. Inleiding


Op 29 mei 2019 heeft De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld
dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor
vergunningverlening. Dit betekent dat een groot aantal bouwprojecten is komen stil te
liggen. Het kabinet beraadt zich op oplossingen om uit deze impasse te komen. De
NEPROM wil als belangenbehartiger van de projectontwikkelaars informatie aandragen
over de bijdrage van de woningbouwontwikkeling aan de stikstofdepositie. In dit kader heeft
de NEPROM Sweco opdracht gegeven om de volgende onderzoeken uit te voeren:
1. Kwantificering van de (indicatieve) relatie tussen de omvang van


woningbouwontwikkeling en de afstandsafhankelijke stikstofdepositie in
aanleg/gebruiksfase. Doorrekening van de depositie met Aerius2016L in relatie tot de
afstand voor een aantal rekenpunten verspreid over Nederland met verschillende
omvang van woningbouw.


2. Kwantificering van de (indicatieve) bijdrage van de opgave van 75.000 nieuw te bouwen
woningen per jaar aan de stikstofdepositie per hectare op basis van eerder berekende
deposities voor woningbouwprojecten. Kwantificering van de (indicatieve) effecten van
de jaarlijkse sloop van 15.000 woningen bestaande voorraad op basis van eerder
berekende deposities voor woningbouwprojecten.


3. Kwalitatieve analyse van de effecten van het autoverkeer als gevolg van
woningbouwontwikkeling (in hoeverre is er daadwerkelijk sprake van een toename of
betreft het verplaatsing en/of zelf een afname).


4. Overzicht van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van
woningbouwontwikkeling op basis van recente Aeriusberekeningen.


5. Vergelijking van bijdrage van de woningbouwontwikkeling aan de stikstofdepositie in
vergelijking met de veehouderij.


6. Relevantie toename stikstofdepositie op basis van redeneerlijn Sweco en beschikbare
jurisprudentie op te nemen als bijlage.


In de opeenvolgende hoofdstukken wordt de verschillende onderzoeken nader beschreven.







11


1 Kwantificering stikstofdepositie als gevolg van
woningbouw in relatie tot afstand


1.1 Doel
Woningbouwontwikkeling leidt tot emissie en hiermee ook depositie van stikstof in de
aanlegfase en in de gebruiksfase. Doel van de stikstofberekeningen is om voor
woningbouwontwikkelingen de relatie tussen de hoogte van de stikstofdepositie en de
afstand in beeld te brengen.


1.2 Methodiek
De berekeningen zijn uitgevoerd voor de aanleg- en de gebruiksfase afzonderlijk met
verschillende varianten op basis van praktijkervaring. De berekeningen zijn uitgevoerd met
Aerius Calculator 2016L1 voor 12 fictieve planlocaties, in het midden van elke provincie 1.
Hierbij is getoetst op verschillende afstanden van deze planlocaties


Voor de aanlegfase is de depositie berekend voor verschillende (realistische) emissies als
gevolg van de inzet van mobiele werktuigen voor de bouw van 100 woningen.
Voor de gebruiksfase is gerekend met een verschillend aantal (realistische)
verkeersbewegingen bij 100 woningen.


1.3 Resultaten
De resultaten zijn weergegeven in tabellen met minimale, maximale en gemiddelde
depositiewaarden, van de 12 planlocaties met 100 woningen, op verschillende afstanden.
Uit de minimale en maximale waarden is af te leiden wat de variatie kan zijn onder invloed
van de locatie. De uitkomsten zijn in principe rechtevenredig schaalbaar met het aantal
woningen.


1.3.1 Wegverkeer gebruiksfase
De verkeersaantrekkende werking in de gebruiksfase is bepaald op basis van kentallen van
het CROW. De verkeersaantrekkende werking is afhankelijk van het type woningen en de
locatie en varieert ongeveer tussen 1 en 9 vervoersbeweging/woning/dag, het gemiddelde is
circa 6,5. Dit betreft de vervoersbewegingen van lichtverkeer.


In de berekeningen zijn 12 fictieve locaties onderzocht. Deze locaties liggen in het midden
van elke provincie. Er is in de berekeningen uitgegaan van een wegvak van 2 km (noord-
zuid georiënteerd) binnen de bebouwde kom en de verkeersaantrekkende werking van 100
woningen. De depositie (min./max./gem.) is bepaald op diverse afstanden van de wegbron.
Hierbij zijn berekeningen uitgevoerd voor een verkeersaantrekkende werking variërend van
250 mvt/etm, 500 mvt/etm, 750 mvt/etm en 1000 mvt/etm. Deze variatie hangt af van het
type woningen of de aanwezigheid van openbaar vervoer in de directe omgeving. Bij
appartementen in de directe omgeving van OV is het autobezit het laagst, bij vrijstaande
woning ver van het OV het hoogst. De gemiddelde aantallen zullen het meest voorkomen.


Hieronder zijn de resultaten samengevat. De maximale effecten van de
verkeersaantrekkende werking kan grofweg recht evenredig worden geschaald. Dus het
effect van 250 mvt/etm is de helft van het effect van 500 mvt/etm. AERIUS Calculator 2016L
rekent voor wegverkeer niet verder dan 3 km van de wegbron. In AERIIUS Calculator 2019
wordt wel verder dan 3 km gerekend en kunnen er nog effecten worden berekend tot 5 km


1 De resultaten van Aerius Calculator 2016L zijn gelijk aan die van Aerius Calculator 2019.
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van de wegbron. De gevolgen daarvan voor de resultaten wat betreft stikstofdepositie zullen
over het algemeen zeer beperkt zijn, omdat de toename dan al zeer laag is.


Tabel 1. Overzicht van minimale, gemiddelde en maximale deposities op verschillende
afstanden bij een verschillend aantal motorvoertuigen per dag in de gebruiksfase.
mvt/etm 250
Afstand (m) wegbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van afstand (m) Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 24 0.224 0.575 0.397
100 24 0.111 0.305 0.214
250 24 0.037 0.146 0.083
500 24 0.021 0.067 0.034
1000 24 0.007 0.020 0.012
1500 24 0.004 0.015 0.007
2000 24 0.002 0.008 0.004
2500 24 0.001 0.009 0.003
3000 12 0.001 0.007 0.002


mvt/etm 500
Afstand (m) wegbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van afstand (m) Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 24 0.447 1.149 0.794
100 24 0.223 0.610 0.427
250 24 0.073 0.293 0.166
500 24 0.041 0.134 0.069
1000 24 0.014 0.041 0.024
1500 24 0.008 0.030 0.014
2000 24 0.003 0.016 0.008
2500 24 0.002 0.018 0.006
3000 12 0.002 0.013 0.005


mvt/etm 750
Afstand (m) wegbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van afstand (m) Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 24 0.671 1.723 1.191
100 24 0.334 0.915 0.641
250 24 0.110 0.439 0.249
500 24 0.062 0.201 0.103
1000 24 0.021 0.061 0.035
1500 24 0.012 0.045 0.021
2000 24 0.005 0.024 0.012
2500 24 0.003 0.027 0.009
3000 12 0.002 0.020 0.007


mvt/etm 1000
Afstand (m) wegbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van afstand (m) Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 24 0.894 2.298 1.588
100 24 0.446 1.220 0.854
250 24 0.146 0.586 0.333
500 24 0.082 0.268 0.137
1000 24 0.027 0.081 0.047
1500 24 0.016 0.060 0.027
2000 24 0.007 0.033 0.016
2500 24 0.004 0.036 0.012
3000 12 0.003 0.026 0.010
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Figuur 1. Overzicht van de relatie stikstofdepositie en afstand als gevolg van wegverkeer in
de gebruiksfase.


1.3.2 Mobiele werktuigen aanlegfase
De emissies van mobiele werktuigen tijdens de aanlegfase zijn bepaald op een vijftal
projecten die Sweco eerder heeft uitgevoerd. Deze emissies variëren ongeveer tussen de 1
en 50 kg NOx/woning. Dit is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid grondwerk, wijze van
bouwen en de emissiestandaard (stage klasse) van het materieel.


In de berekeningen zijn 12 fictieve locaties onderzocht. Deze locaties liggen in het midden
van elke provincie. Er is in de berekeningen uitgegaan van de bouw van 100 woningen/jaar.
De depositie (min./max./gem.) is bepaald op diverse afstanden van de planlocatie
(puntbron). Hierbij zijn berekeningen uitgevoerd voor een totale emissies variërend van 500
kg/jaar, 1000 kg/jaar, 2500 kg/jaar en 5000 kg/jaar. Deze variatie die in de praktijk optreedt
is afhankelijk van de mate van grondverzet voor bouwrijp maken en de emissiestandaard
van het materieel. De laagste waarden zijn van toepassing als er weinig grondverzet is en
de schoonste emissiestandaard wordt gehanteerd voor het materieel. De hoogste waarden
zijn van toepassing als er bodemophoging plaatsvindt, bijvoorbeeld op veengronden, of als
er een minder schone emissiestandaard wordt gehanteerd voor het materieel.


Hieronder zijn de resultaten samengevat. De maximale effecten van de mobiele werktuigen
kunnen grofweg recht evenredig worden geschaald. Dus het effect van 2500 kg/jaar is de
helft van het effect van 5000 kg/jaar.


In de berekeningen voor de aanlegfase zijn uitsluitend de emissies op de planlocatie
beschouwd (mobiele werktuigen en laden/lossen vrachtverkeer) en zijn de
transportbewegingen van vrachtverkeer/personeel naar de planlocatie niet meegenomen.
De bijdrage van vrachtverkeer per vervoersbeweging bedraagt circa 10x de toename van
lichtverkeer per vervoersbeweging, zoals berekend op basis van de verkeersbewegingen bij
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de gebruiksfase. In dit kader moet hierdoor in de aanlegfase rekening worden gehouden
met een extra toename ten gevolge van transportbewegingen ten opzichte van de
berekende toename ten gevolge van de inzet van mobiele werktuigen.


Tabel 2. Overzicht van minimale, gemiddelde en maximale deposities op verschillende
afstanden bij verschillende emissie van mobiele werktuigen per dag in de aanlegfase.
kg NOx 500
Afstand (m) puntbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van mol/ha/jaar Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 96 12.880 58.310 25.703
100 96 5.141 22.510 10.519
250 96 0.781 4.764 2.196
500 96 0.185 1.135 0.581
1000 96 0.043 0.383 0.158
2500 96 0.008 0.071 0.033
5000 96 0.004 0.024 0.011
10000 96 0.002 0.008 0.004
25000 96 0.000 0.002 0.001
50000 96 0.000 0.001 0.000


kg NOx 1000
Afstand (m) puntbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van mol/ha/jaar Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 96 25.680 116.200 51.244
100 96 10.250 44.880 20.971
250 96 1.556 9.498 4.379
500 96 0.368 2.264 1.158
1000 96 0.085 0.764 0.316
2500 96 0.016 0.142 0.067
5000 96 0.008 0.048 0.022
10000 96 0.003 0.016 0.008
25000 96 0.001 0.004 0.002
50000 96 0.000 0.002 0.001


kg NOx 2500
Afstand (m) puntbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van mol/ha/jaar Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 96 64.250 290.800 128.193
100 96 25.640 112.300 52.462
250 96 3.893 23.760 10.954
500 96 0.921 5.662 2.897
1000 96 0.213 1.910 0.790
2500 96 0.041 0.356 0.167
5000 96 0.020 0.119 0.056
10000 96 0.008 0.039 0.019
25000 96 0.002 0.009 0.005
50000 96 0.001 0.004 0.002


kg NOx 5000
Afstand (m) puntbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van mol/ha/jaar Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 96 128.800 583.100 257.031
100 96 51.410 225.100 105.188
250 96 7.805 47.640 21.964
500 96 1.846 11.350 5.809
1000 96 0.428 3.830 1.584
2500 96 0.083 0.713 0.334
5000 96 0.039 0.239 0.112
10000 96 0.017 0.079 0.039
25000 96 0.004 0.018 0.009
50000 96 0.002 0.009 0.004
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Figuur 2 Overzicht van de relatie tussen stikstofdepositie en afstand als gevolg van mobiele
werktuigen in de aanlegfase.


1.4 Conclusies
In onderstaande tabel is aangegeven op welke afstand ongeveer eventuele grenswaarden
van 0,10, 0,05 en 0,00 mol/ha/jaar liggen voor de gemiddelde situatie voor de bouw van 100
woningen in de gebruiksfase, met een verkeersaantrekkende werking van 500
mvt/etm/woning, en de aanlegfase, met een emissie van 10 kg NOX/woning.


Tabel 3. Afstanden waarbij er sprake is van een depositie van respectievelijk 0,10, 0,05 en
0,00 mol/ha/jr in gebruiksfase en aanlegfase op basis van Aeriusberekeningen


Toename mol/ha/jr Gebruiksfase 500mvt Aanlegfase 1000 kg NOX
< 0,10 > 500 m > 2,5 km
< 0,05 > 750 m > 3,5 km
< 0,00 > 3 km > 10 km


Uit de berekeningen blijkt dat bij een project van 100 woningen met een gemiddeld aantal
verkeersbewegingen in de gebruiksfase (bij 500 mvt/etmaal) de stikstofdepositie op een
afstand van meer dan 3 km gemiddeld minder dan 0,00 mol/ha/jr bedraagt en op een
afstand van meer dan 750 m afstand gemiddeld minder dan 0,05 mol/ha/jaar.


Uit de berekeningen blijkt dat bij de aanleg van 100 woningen met de gemiddelde inzet van
mobiel materieel (1000 kg/Nox/jaar) op een afstand van meer dan 10 km de depositie
minder dan 0,00 mol/ha/jr bedraagt en op een afstand van meer dan 3,5 km minder dan
0,05 mol/ha/jr.
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2 Bijdrage van de woningbouwopgave aan de
stikstofdepositie


Om enig gevoel te krijgen bij de effecten van de gewenste totale jaarlijkse
woningbouwproductie voor wat betreft stikstofdepositie is met behulp van een indicatieve
berekening met de Aerius Calculator onderzocht wat de cumulatieve bijdrage van de bouw
van 75.000 woningen per jaar aan de stikstofdepositie is per ha per jaar.


Uit de stikstofberekeningen uit hoofdstuk 2 blijkt dat de gemiddelde stikstofdepositie bij de
aanleg van 100 woningen op meer dan 10 km 0,00 mol//ha/jr bedraagt. Indien de
woningbouwlocaties op meer dan 10 km van elkaar liggen dan is de gemiddelde
stikstofbelasting tijdens de bouw van alle 75.000 woningen per ha/jr niet meer dan dat van
een individuele woningbouwlocatie.


Indien woningbouwlocaties van 100 woningen op minder dan 10km van elkaar liggen dan
zal er sprake zijn van cumulatie van de stikstofdepositie, waar de contouren elkaar
overlappen. Onderstaand in de figuur wordt een voorbeeld gegeven van de cumulatie van
de effecten van de mobiele werktuigen op twee bouwlocaties (groene punten) op ongeveer
7.5 km van elkaar gelegen. Beide locaties hebben een emissie van 1000 kg NOx/jaar.


Ter hoogte van toetspunt 1:
Bijdrage van locatie 1: 0,022 mol N/ha/jaar
Bijdrage van locatie 2: 0,067 mol N/ha/jaar
Cumulatie: 0,089 mol N/ha/jaar


Ter hoogte van toetspunt 2:
Bijdrage van locatie 1: 0,008 mol N/ha/jaar
Bijdrage van locatie 2: 0,022 mol N/ha/jaar
Cumulatie: 0,030 mol N/ha/jaar


Ter hoogte van toetspunt 3:
Bijdrage van locatie 1: 0,008 mol N/ha/jaar
Bijdrage van locatie 2: 0,008 mol N/ha/jaar
Cumulatie: 0,016 mol N/ha/jaar


Cumulatie van effecten van het wegverkeer vindt op gelijke wijze plaats.Figuur 3.
Schematische weergaven van cumulatie van effecten van 2 woniningbouwlocaties die op
7,5km van elkaar liggen
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Bouw 75.000 woningen
In een indicatieve berekening zijn de cumulatieve effecten van de bouw van 75.000
woningen onderzocht. De nieuwe woningen zijn hierbij verdeeld over de bevolkingskernen
met meer dan 25.000 inwoners. Hierbij is het totaal aantal woningen recht evenredig
verdeeld naar het aantal inwoners per bevolkingskern (zie onderstaande figuur). Er is een
berekening gemaakt waarbij is aangenomen dat de emissie van de mobiele werktuigen bij
de bouw van de woningen 10 kg NOx/jaar/woning bedraagt (totaal 750.000 kg NOx/jaar) en
een berekening waarbij de emissie van de mobiele werktuigen bij de bouw van de woningen
50 kg NOx/jaar/woning bedraagt (totaal 3.750.000 kg NOX/jaar).


Per Natura 2000-gebied varieert de maximale depositie ten gevolge van de aanleg van de
75.000 woningen:


· Bij een uitstoot van 10 kg NOx/ jaar/woning (als gevolg van de inzet van mobiele
werktuigen) ligt de maximale toename van de depositie in stikstofgevoelige
habitattypen/leefgebieden tussen 0,12 en 3,77 mol N/ha/jaar.


· Bij een uitstoot van 50 kg NOx/ jaar/woning (als gevolg van de inzet van mobiele
werktuigen) ligt de maximale toename van de depositie in stikstofgevoelige
habitattypen/leefgebieden tussen 0,61 en 18,86 mol N/ha/jaar.
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De hierboven genoemde hoogste waarden zullen slechts in één of enkele Natura 2000-
gebieden voorkomen. De meest voorkomende (mediane) waarde in de Natura 2000-
gebieden zal gezien de spreiding veel lager liggen.


Hierbij zijn uitsluitend de effecten van de werkzaamheden in de aanlegfase beschouwd. De
effecten van verkeersaantrekkende werking in de gebruiksfase zijn niet onderzocht. Deze
zijn veel lager, zoals in hoofdstuk 2 is te zien.


We hebben ook onderzocht in hoeverre het slopen van bestaande woningen op een locatie
waar nieuwe woningen worden gebouwd tot een afname van stikstofdepositie kan leiden.
Het gaat doorgaans om sloop van woningen die nog aardgas gebruiken voor verwarming,
wat gepaard gaat met stikstofuitstoot. Voor de sloop is de afname van de depositie in de
gebruiksfase van de woningen beschouwd (als gevolg van het verbranden van aardgas).


Uitgaande van de emissie tijdens de gebruiksfase van een tussenwoning met aardgas van
1,55 kg NOx/jaar/woning (https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-
emissiefactoren/05-07-2018) geeft dit een daling van de  emissie met 23.250 kg NOX/jaar.
In een indicatieve berekening zijn de cumulatieve effecten van de sloop van 15.000
woningen onderzocht. De emissie van 23.250 kg NOX/jaar is hierbij verdeeld over de
bevolkingskernen met meer dan 25.000 inwoners. Hierbij is 23.250 kg NOX/jaar recht
evenredig verdeeld naar het aantal inwoners per bevolkingskern (zie onderstaande figuur).


Per Natura 2000-gebied varieert de maximale afname van de depositie ten gevolge van de
sloop van de 15.000 woningen: de maximale afname van de depositie in stikstofgevoelige
habitattypen/leefgebieden ligt tussen 0,01 en 0,12 mol N/ja/jaar.


Voor de sloop is alleen de afname van de emissies van de woningen in de gebruiksfase
beschouwd, die nagenoeg geheel het gevolg is van de verbranding van aardgas t.b.v.
verwarming. Door het slopen van de woningen verdwijnen ook de emissies van het
wegverkeer naar de woningen, indien er geen nieuwe woningen worden gebouwd op de
locatie. Hiermee zal de emissie verder afnemen, maar die afname is relatief gering in
vergelijking met de afname als gevolg van het feit dat niet langer aardgas wordt verbrand.
Wel moet in beschouwing worden genomen dat voor de sloop ook mobiele werktuigen
nodig zijn, die een tijdelijke stikstoftoename met zich meebrengen.
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Figuur 4. Verdeling bouw 75.000 woningen/ sloop 15.000 woningen (rode punten).
Grootte van de punten geeft het relatieve aantal woningen.
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3 Kwalitatieve beoordeling van de netwerkeffecten van het
autoverkeer


3.1 Verschillende verkeersproductie van woongebieden
De stikstofdepositie van nieuwe woningen wordt in de gebruiksfase nagenoeg uitsluitend
bepaald door een toename van het lokale autoverkeer van en naar de woningen. De vraag
is in hoeverre deze toename op lokaal niveau een verplaatsing is van autoverkeer op
regionaal niveau. Dit hebben we nader onderzocht aan de hand van een verkennende
literatuurstudie. Door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM) is voor de periode 2013-
2017 onderzocht welke mobiliteitseffecten er optreden als gevolg van verhuizingen.
.
De verkeersproductie van een woongebied hangt af van de geografische ligging van het
gebied, waarbij het primair gaat om de mate van ‘verwevenheid’ in het stedelijk gebied en
de bediening per openbaar vervoer.
Een woongebied midden in de stad genereert gemiddeld 1,8 motorvoertuigritten per
weekdagetmaal (gemiddeld over maandag t/m zondag). Dit aantal is inclusief het
vrachtverkeer, dat overigens een miniem aandeel heeft.
Een landelijk woongebied genereert gemiddeld 7,4 motorvoertuigritten per weekdagetmaal.


In onderstaande tabel is de verkeersproductie voor verschillende woonmilieutypen
aangegeven.


Type woonmilieu Verkeersproductie
weekdagetmaal


Centrum-stedelijk met hoge dichtheid 1,8
Buiten centrum met hoge dichtheid 2,8
Centrum stedelijk overig en buiten centrum overig 5,0
Groen-stedelijk 5,8
Centrum-dorps 6,3
Landelijk wonen 7,4


Gemiddeld aantal motorvoertuigritten per woning per weekdagetmaal naar woonmilieutype (bron:
CROW, Toekomstbestendig parkeren, 2018)


Het gaan wonen in een nieuw woongebied gaat uiteraard samen met verhuisbewegingen.
Door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM) is onderzocht welke mobiliteitseffecten
van verhuizingen geduid kunnen worden. Gemiddeld over alle verhuizingen in het
onderzoek blijkt dat het autogebruik toeneemt. Dit hangt mede samen met de belangrijkste
reden om te willen verhuizen: meer ruimte (grotere woning). Het onderzoeksresultaat van
het KiM heeft betrekking op de afgelopen jaren (2013 – 2017). In deze periode heeft
nieuwbouw van woningen naar inschatting meer plaatsgevonden op locaties met een
landelijk karakter dan dat dit in de komende jaren het geval zal zijn.
Grote nieuwe woongebiedsontwikkelingen zijn gepland direct nabij stedelijk gebied, zoals bij
Amsterdam en Almere en ook meer centraal in de stad, zoals de Merwede-Kanaalzone in
Utrecht. Door hun meer stedelijke ligging genereren deze woongebieden relatief weinig
autoritten. Derhalve, als een substantieel deel van de bouwopgave voor
nieuwbouwwoningen in en direct nabij stedelijk gebied wordt gerealiseerd, worden relatief
weinig autoritten gegenereerd en kan verwacht worden dat het autogebruik per woning ten
gevolge van de verhuisbeweging niet sterk zal toenemen. Dit zal echter uit de praktijk
moeten blijken. Met het aantal woningen stijgt echter vanzelf het totaal aantal auto’s zoals
ook blijkt uit de gegevens van het CBS. Desondanks is daarbij de emissie van stikstof door
autoverkeer als gevolg van schonere auto’s tot 2010 sterk afgenomen, vanaf 2015
stabiliseert deze (http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/international/nec.aspx).
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3.2 Penetratie elektrische voertuigen
Ook het overschakelen op elektrisch rijden vermindert op termijn de stikstofuitstoot. In deze
paragraaf schetsen we wat de verwachtingen voor de komende jaren zijn en wat de
consequenties daarvan voor de stikstofdepositie als gevolg van woningbouw zijn.


De website van de Rijksoverheid meldt het volgende2:
“De Rijksoverheid stimuleert elektrisch rijden omdat dit schoner en zuiniger is dan rijden op
benzine of diesel. Een auto die elektrisch rijdt, stoot geen luchtverontreinigende stoffen uit,
zoals fijnstof. Dit is belangrijk voor de luchtkwaliteit, vooral in steden en langs drukke
wegen. Als er in de komende jaren bovendien meer groene stroom beschikbaar komt, wordt
het milieuvoordeel van elektrisch rijden nog groter.”


Elektrische auto’s stoten lokaal geen stikstof uit.


Het rijksbeleid is gericht op de volgende doelstellingen3:


· in 2025 is 50 procent van de nieuw verkochte auto’s voorzien van een elektrische
aandrijflijn en stekker én minimaal 30 procent daarvan – oftewel 15 procent – is volledig
elektrisch;


· voor 2020 is de ambitie dat 10 procent van de nieuw verkochte personenauto’s een
elektrische aandrijflijn en stekker heeft.


Periodiek wordt getoetst of gegeven de actuele ontwikkeling van het elektrische wagenpark
het gestelde doel nog haalbaar is. Deze toets wordt uitgevoerd door Prof. M. Steinbuch van
TU Eindhoven4. Uit de meest actuele toets blijkt dat het doel nog haalbaar is.


In 2017 omvatte het personenautopark in Nederland circa 8,2 miljoen auto’s (bron: CBS:
Jaarmonitor Wegvoertuigen: Aantallen, 2017; www.cbs.nl). Jaarlijks worden circa 400.000
nieuwe auto’s verkocht. Per 31-01-2018 was het aantal auto’s met een stekker circa
121.000. Van dit aantal was circa 22.500 volledig elektrisch (FEV, full-electric vehicle), de
rest plugin hybride (PHEV). De actuele tendens is dat het aantal volledig elektrische auto’s
toeneemt en het aantal hybrides geleidelijk daalt (bron: www.nklnederland.nl).
Dit betekent dat de groei van het elektrische wagenpark (auto’s met een stekker) steeds
meer voor rekening komt van volledig elektrische auto’s.
De prognose van de groei van het elektrische wagenpark is gebaseerd op de groei van het
aantal registraties van FEV/PHEV’s per maand. In onderstaande figuur is deze ontwikkeling
weergegeven.


2 https://nederlandelektrisch.nl/rijksbeleid
3 http://www.greendeals.nl/gd198-elektrisch-vervoer-2016-2020/
4 https://wordpress.steinbuch.com (2017/2018)
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Figuur 5. Ontwikkeling elektrisch wagenpark. Het oranje vlak geeft het aantal volledig
elektrische auto’s aan (bron: https://steinbuch.wordpress.com/2016/01/22/schatting-
verkopen-elektrisch-vervoer-nederland-tm-2025/)


Hoewel de groeiscenario’s enigszins uiteenlopen, mag verwacht worden dat het aantal
elektrische auto’s in 2025 1 à 1,25 mln bedraagt, ofwel circa 15% van het totale wagenpark.
Dit betekent dat door deze ontwikkeling de uitstoot over het gehele wagenpark gezien
eveneens met 15% vermindert.


Ontwikkeling na 2025
Aansluitend op de hierboven omschreven scenario’s voor het elektrisch-voertuigbezit groeit
het elektrisch wagenpark tot 3,5 à 4 miljoen voertuigen. Uitgaande van de voortgaande
vervanging van auto’s met verbrandingsmotor door elektrische auto’s zou rond 2030 de helft
van de auto’s elektrisch zijn.
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4 Overzicht van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden
uit de praktijk


Onderstaand zijn de resultaten weergegeven van depositieberekeningen die Sweco eerder
heeft uitgevoerd voor diverse woningbouwprojecten. Hierbij is de afstand tot het
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied weergegeven en de daarbijbehorende maximale
depositie op stikstofgevoelig habitat in aanleg en gebruikfase.


1. 1000 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 3 km
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,09 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,02 mol N/ha/jaar


2. 90 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 1 km
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,02 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,01 mol N/ha/jaar


3. 12 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 25 m
b. Maximale depositie aanlegfase: 12,87 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,45 mol N/ha/jaar


4. 470 woningen (gas)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 750 m
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,55 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,65 mol N/ha/jaar


5. 90 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 3 km
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,01 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,01 mol N/ha/jaar


Onderstaand zijn aanvullend de resultaten weergegeven van recente Aeriusberekeningen
voor diverse woningbouwprojecten die bij de NEPROM zijn gemeld5.


6. 43 grondgebonden (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 300 m
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,11 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,05 mol N/ha/jaar


7. 450 appartementen nabij openbaar vervoer (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 1000 m
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,02 mol N/ha/jaar (deels gebruikmakend van


elektrische voertuigen/machines
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,02 mol N/ha/jaar


8. 6 appartementen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 130 m
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,05 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: niet berekend


5 Deze berekeningen zijn door gerenomeerde bureaus uitgevoerd, maar niet door Sweco gecontroleerd.
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9. 900 wonigen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 5 km
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,049 mol N/ha/jaar (gebruikmakend van routes


zonder stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden)
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,0049 mol N/ha/jaar


10. 900 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 3 tot 5 km
b. Maximale depositie aanlegfase: en 0,01 tot 0,09 mol/ha/jr
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,01 en 0,02 mol N/ha/jaar


11. 110 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 1000 m
b. Maximale depositie aanlegfase: niet berekend
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,03 mol N/ha/jaar


12. 20 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 50 m
b. Maximale depositie aanlegfase: niet berekend
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,04 mol N/ha/jaar


13. 160 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 6 km
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,00 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,00 mol N/ha/jaar


14. 100 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 750 m
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,02 mol N/ha/jaar (Met aangepast maximaal


aantal voertuigen per dag)
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,00 mol N/ha/jaar


15. 550 appartementen nabij hoogwaardig OV (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 4,5 km
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,00 mol N/ha/jaar (Euro-6 materieel en


elektrische kranen)
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,00 mol N/ha/jaar (met autodeelsysteem)
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5 Vergelijking stikstofdepositie woningbouwontwikkeling met
veehouderij


In dit hoofdstuk vergelijken we de bijdrage van de bouw en het gebruik van nieuwe
woningen aan de stikstofdepositie met de bijdrage van de veehouderij. Deze vergelijking is
ten eerste relevant bij salderingsvragen op projectniveau. Op beleidsniveau is deze
vergelijking interessant omdat het inzicht geeft in de relatieve effectiviteit van
veehouderijsandering in vergelijking tot maatregelen in de bouwsector.


Bij de problemen met stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden spelen zowel stikstofoxiden
(NOx) als ammoniak (NH3) een rol. De verspreiding en depositie van emissie van
ammoniak dat vrijkomt bij de veehouderij verschilt echter sterk van de verspreiding en
depositie van emissie van stikstofoxide dat vrijkomt bij woningbouw. Stikstofoxide slaat veel
minder snel neer omdat het ’oplost’’ in de lucht en verbindingen aangaat met andere stoffen
in de lucht.. Ammoniak slaat dus eerder neer, dus met hogere concentraties in eventuele
dichtbij gelegen Natura 2000-gebieden. Daarnaast leidt NH3 nog tot andere relevante
effecten op natuur, zoals verzuring van de bodem.


Veehouderijen zijn zeer divers (type dieren, aantal dieren) en hebben verschillende
staltypen waarvan de emissie  sterk verschillen.


Voorbeelden
· Melkveehouderij: 100 Melkkoeien in een staltype A1.100 heeft een emissie van 13 kg


NH3 per dierplaats per jaar = 1300 kg NH3/jaar.
· Varkenshouderij: 2000 Vleesvarkens in een staltype D3.100 heeft een emissie van 3 kg


NH3 per dierplaats per jaar = 6000 kg NH3/jaar.


De verspreiding en depositie van emissies NH3 verschillen zoals aangegeven van de
verspreiding en depositie van emissies NOX. In onderstaande figuur is voor een veehouderij
(oranje) met een emissie van 500 kg NH3/jaar  en voor mobiele werktuigen (blauw) met een
emissie van 500 kg NOx/jaar de gemiddelde depositie mol N/ha/jaar (y-as) op verschillende
afstanden (x-as) weergegeven6.


6 De resultaten zijn schaalbaar op basis van emissies (5000kg NH3/Nox = 10x de
aangegeven waarde, de vorm van de grafiek verandert niet).
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Figuur 6. Depositie van stikstof in relatie tot de afstand voor 500 kg NOx (blauw) en 500 kg
NH3 (oranje) per ha per jaar.


Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven komt er bij in aanleg van 100 woningen tijdelijk
maximaal circa 5.000kg NOx/ jaar vrij in de aanlegfase. Bij de veehouderij kan dat gaan om
een lagere jaarlijkse hoeveelheid NH3 (1.300-5000 kg), maar daarbij zijn de bijbehorende
deposities in de directe omgeving vele malen groter. Bij een gemiddelde melkveehouderij
van 100 dieren  zal de depositie op 1 km nog circa 5 mol bedragen, terwijl dit bij de aanleg
van een woningbouwlocatie van 100 woningen op dezelfde afstand gemiddeld 1,6 mol/ha/jr
is ofwel meer dan 2-3 x lager.
In de gebruiksfase is de depositie van een project van 100 woningen op 1 km afstand
gemiddeld 0,024 mol/ha/jaar (bij 500 mvt/etmaal). Conclusie, de stikstofdepositie in de
gebruiksfase van een melkveehouderij van 100 koeien is bij een afstand van 1 kilometer
ruim 200 keer zo hoog als die van de gebruiksfase van een woningproject van 100
woningen. Bij kleinere afstanden zijn de verschillen nog groter. Bij grotere afstanden nemen
de verschillen af, maar dan zijn de absolute deposities ook lager.


Nog een ander voorbeeld om gevoel voor orde van grootte te krijgen. De bouw van 1.000
woningen (appartementen) nabij een stadscentrum met openbaar vervoer (2500 mvt/etm)
op een afstand van ca 3 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied levert in de
gebruiksfase een gemiddelde stikstofdepositie van ca.  0,02 mol/ha/jaar. Tegenover een
melkveehouderij van 100 koeien op ca 1 km afstand van het zelfde natuurgebied met een
depositie van ca 2-3 mol/ha/jaar. Bij wijze van spreken zou een reductie van de veestapel
van de betreffende boerderij met 4 koeien voldoende stikstofruimte opleveren voor de
gebruiksfase van 1.000 nieuwe woningen nabij het stadscentrum.
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Indien we naar de totale jaarlijkse stikstofemissie kijken, dan komt bij de bouw van 75.000
woningen naar schatting  1-2 kton NOx/jaar vrij. Ter vergelijking komt eenzelfde
hoeveelheid NH3 overeen met 1,5-3% van de emissie van alle rundveehouderijen in
Nederland tezamen. Daarbij moet worden bedacht dat een kg NH3 ongeveer twee keer
zoveel stikstof bevat als een kg NO2 . De totale stikstofemissie van de bouw van 75.000 ligt
dus in de orde grootte van 1% van de totale jaarlijkse emissie van alle rundveehouderijen.
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6 Relevantie toename stikstofdepositie


6.1 Ecologische effecten stikstofdepositie
Atmosferische stikstofdepositie kan leiden tot verzuring en vermesting van stikstofgevoelige
habitattypen wanneer deze boven een kritische waarde komt (de KDW). Stikstofdepositie
bestaat in gereduceerde vorm (NH3, ammoniak) en geoxideerde vorm (stikstofoxide, NOx).
Beide vormen van stikstof kunnen worden omgezet tot de nutriënten ammonium (NH4) en
nitraat (NO3). De extra aanvoer van deze voedingsstoffen kan vooral bedreigend zijn voor
voedselarme habitattypen. Door de verrijking kan de vegetatie verruigen en kunnen
kenmerkende soorten van schrale milieus verdwijnen. Daarnaast kan depositie van stikstof,
en dan vooral depositie van ammoniak, leiden tot een daling van de bodem-pH. Door
verzuring verdwijnen gevoelige soorten en neemt de soortenrijkdom en kwaliteit van
zuurgevoelige habitattypen af. Stikstofdepositie kan bovendien effecten hebben via de
voedselketen vanwege invloed op de kwaliteit van prooidieren of op het aantrekken van
parasieten.


6.2 Nauwkeurigheid kritische depositiewaarde
Van Dobben et al. (2012) geven aan dat de kritische depositiewaarden met een
onzekerheidsmarge van minimaal 1 kg moeten worden gehanteerd en deze waarden zijn
vastgesteld binnen marges van ± 5 kg N/ha/jr (Cunha et al., 2002). Ecologisch gezien zijn er
daarom binnen deze marges geen aantoonbare verschillen in de kwaliteit van een habitat
door verschillen in depositie die kleiner zijn dan 1 kilogram per hectare per jaar, hetgeen
ongeveer gelijk staat aan een depositie van 70 mol per hectare per jaar.


6.3 Meetbare effecten bij experimentele toename stikstofdepositie
In een aantal experimentele studies zijn negatieve effecten onderzocht van toevoeging van
stikstof op habitattypen. Twee voorbeelden die uitgevoerd zijn in Nederlandse Natura 2000-
gebieden:


In een heidegebied in Nederland, waar 0, 1.75, 7 en 28 kg N/ha/jr experimenteel aan plots
werd toegevoegd werd als resultaat daarvan een toename in Festuca ovina onderzocht die
de Calluna vulgaris verving. De leeftijd van de heide speelde hierbij een belangrijke rol,
waarbij in de jongere plots van 1 jaar oud toevoeging van stikstof in alle concentraties leidde
tot een toename in Festuca ovina, met sterkere effecten naarmate de experimenteel
toegevoegde hoeveelheid stikstof toenam. Geen effect werd gevonden voor de lage dosis
stikstof in oude heide (Heil and Diemont, 1983). De achtergronddepositie voor deze studie
is geschat op 30 – 35 kg N/ha/jr2 en hiermee ruim boven de KDW.


Experimentele toevoeging van 25 kg N/ha/jr over een periode van vijf jaar had geen effect
op de soortensamenstelling in een grasland in een Nederlands duingebied (Meijendel) (ten
Harkel Matthijs and van der Meulen, 1996). Als mogelijke reden hiervoor noemen de
auteurs fosfaatlimitatie en begrazing. Ook in andere studies is bekend dat
beheermaatregelen zoals begrazing en maaien dominantie van grassen en verdwijnen van
kritische soorten kunnen voorkomen ondanks overschrijding van de KDW.


In het buitenland is vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd naar effecten van atmosferische
stikstofdepositie op habitattypen. In verschillende studies in Zweden (Kellner and Redbo-
Torstensson, 1995; REDBO-TORSTENSSON, 1994) en Engeland (Payne et al., 2013)
werden pas ecologische effecten gevonden bij relatief hoge stikstofgiften, meestal meer dan
5 Kg N/ha/jr. Er zijn geen experimenten bekend waarbij effecten werden gevonden bij een
stikstofgift van minder dan 1 Kg N/ha/jr.
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Hoewel de effecten van stikstofdepositie sterk zullen afhangen van het habitattype, de
uitgangssituatie en de duur van de depositie is uit geen van de onderzoeken gebleken, dat
toenames van een enkele kg stikstof per jaar heeft geleid tot meetbare veranderingen in de
kwaliteit van habitattypen. Dit is in lijn met de nauwkeurigheid, waarmee de KDW dienen te
worden gehanteerd. In de ons omringende landen worden in dit kader drempelwaarden voor
vergunningverlening gehanteerd van 7,14 mol (Duitsland) en 3% van de KDW (Vlaanderen)
in het toetsingskader ten aanzien van stikstofdepositie (3% van de laagste KDW van het
meest gevoelige habitattype (400 mol N/ha/jr) bedraagt 12 mol N/ha/jr).


Meetbare effecten van woningbouw op Natura 2000-gebieden
Op grond van het bovenstaande kan worden gesteld dat het aannemelijk is dat indien, als
gevolg van de bouw van een woningproject, de stikstofdepositie met 1 mol/ha/jr toeneemt in
het dichtstbijzijnde, meest stikstofgevoelige Natura 2000-gebied dat geen ecologisch
meetbaar effect zal hebben.
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Bijgaand ontvangt u het rapport ”Stikstofdepositie en Woningbouwontwikkeling”. Het is een verkennend 
onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau Sweco, naar de bijdrage van woningbouwontwikkeling 
aan de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. We hebben dit onderzoek uit laten voeren om meer gevoel 
bij de problematiek te krijgen en oplossingen aan te dragen voor de nabije toekomst. Dit onderzoek vormt de 
basis van onze oproep aan kabinet en leden van de Tweede Kamer 
 
Samenvatting 
De (woning)bouwsector wordt als gevolg van de stikstofproblematiek op dit moment geconfronteerd met een 
sterk toegenomen onderzoekslast en met het feit dat aan veel (woning)bouwprojecten uiteindelijk als gevolg 
van de (zeer beperkte) stikstofdepositie geen medewerking wordt verleend door het bevoegd gezag. De 
woningbouw stagneert daardoor in ernstige mate met alle negatieve gevolgen van dien. 
 


 Bij elk bestemmingsplan en bij elke concrete ontwikkeling van een (woning)bouwproject (hoe beperkt in 
omvang ook) dient sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 
mei 2019 eerst een uitgebreide Aerius-berekening te worden uitgevoerd.  


 Bij elk (woning)bouwproject waarbij uit de Aerius-berekening volgt dat het betreffende project meer dan 
0,00 mol/ha/jr stikstofdepositie (inclusief intern salderen) in een of meer Natura 2000-gebieden tot gevolg 
heeft, dient een ecologische voortoets plaats te vinden. 


 Als na de ecologische voortoets niet kan worden uitgesloten dat er significante effecten zijn, dient een 
passende beoordeling uitgevoerd te worden. 


 
De ecologische voortoets en de passende beoordeling vergen steeds een beoordeling in het licht van de 
specifieke milieukenmerken en omstandigheden van de betreffende gebieden. Daarnaast leidt een passende 
beoordeling in veel gevallen ook tot de plicht om een milieueffectrapportage op te stellen. Deze verplichtingen 
leiden tot heel veel extra werk met hoge kosten en aanzienlijke vertraging, terwijl dat in veruit de meeste 
gevallen niet leidt tot aanvullende acties en/of meer natuurkwaliteit.  
Daar komt bij dat aan de meeste (woning)bouwprojecten die net boven die grens van 0,00 mol/ha/jr uitkomen 
ook na de voortoets en/of een passende beoordeling uiteindelijk geen vergunning verleend wordt. Dit, terwijl 
de effecten voor de Natura 2000-gebieden niet aantoonbaar zijn, omdat de uitstoot praktisch te verwaarlozen 
is (minder dan één ganzenpoepje per jaar per hectare ofwel een zakje Pokon van 4 gram). 
 
Gezien deze grote problemen doen we in deze notitie een drietal aanbevelingen, die de knelpunten voor de 
woningbouw voor de komende periode oplossen, totdat er een definitieve oplossing (met drempelwaarde en 
bijbehorend programma) door het Kabinet is geformuleerd: 
1) Bepaal in een ministeriële regeling dat bij (woning)bouwprojecten de stikstofdepositie in de aanlegfase 


buiten beschouwing gelaten mag worden, mits die gedurende een periode van maximaal 3 jaar 
(aaneengesloten) maximaal 1 mol/ha/jr bedraagt. 


2) Bepaal in een ministeriële regeling dat bij (woning)bouwprojecten waarbij de stikstofdepositie in de 
gebruiksfase maximaal 0,05 mol/ha/jr bedraagt, er voor wat betreft de gebruiksfase geen vergunningplicht 
op grond van de Wet natuurbescherming geldt.  


3) Leg in de beide ministeriële regelingen vast dat bij het bepalen of een (woning)bouwproject aan de 
genoemde randvoorwaarden voldoet gebruik gemaakt mag worden van eenvoudige vuistregels. In het 
vervolg van deze notitie worden deze vuistregels verder uitgewerkt, maar de basis is dat voor een project 
van maximaal 100 woningen op een afstand van minimaal 750 meter van het dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebied geen vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming geldt en een Aerius-berekening 
derhalve achterwege kan blijven. 


Wij verwachten dat door het opvolgen van deze drie aanbevelingen nagenoeg alle woningbouwprojecten op 
korte termijn weer opgestart kunnen worden, waarbij significante (negatieve) gevolgen voor Natura 2000-
gebieden uitgesloten zijn. We dringen er op aan deze aanbevelingen zo spoedig mogelijk (binnen enkele 
weken) te implementeren. 
 
De ecologische voortoets en de passende beoordeling 
Zoals gezegd dient bij elk bestemmingsplan en elke concrete ontwikkeling van een (woning)bouwproject die 
meer dan 0,00 mol/ha/jr stikstofdepositie in een of meer Natura 2000-gebieden tot gevolg heeft (na eventueel 
intern salderen), een ecologische voortoets plaats te vinden.  
De voortoets heeft tot doel te bepalen of op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat het 
project afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen heeft en dus of een 
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vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist is of niet. Of een vergunning vereist is hangt af van 
de beschikbaarheid van objectieve gegevens op basis waarvan een ecoloog (op voorhand) met zekerheid kan 
oordelen dat geen significante effecten zullen optreden. Hierbij geldt dat in geval van (enige) twijfel over de 
vraag of nadelige effecten zullen uitblijven, een vergunning vereist is.  
 
De huidige praktijk leert dat bij praktisch alle projecten met een depositie van meer dan 0,00 mol/ha/jr (na 
eventueel intern salderen) een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist is en dat provincie 
en gemeente de omgevingsvergunningprocedure voor de bouw van de woningen om die reden niet opstarten. 
  
Kortom, aan praktisch alle (woning)bouwprojecten met een stikstofdepositie (na eventueel intern salderen) 
boven 0,00 mol/ha/jr wordt uiteindelijk géén vergunning verleend. Daardoor stagneren die projecten, met alle 
nadelige gevolgen van dien. 
 
Stikstofdepositie in de aanlegfase en in de gebruiksfase 
De grootste stikstofdeposities treden op in de aanlegfase, maar deze deposities zijn tijdelijk. In de gebruiksfase 
zijn de effecten beperkt tot de stikstofuitstoot van het autoverkeer van en naar de woningen. Nieuwbouw-
woningen worden niet meer voorzien van een aardgasaansluiting, waardoor de nieuwe woningen zelf een 
verwaarloosbare stikstofdepositie tot gevolg hebben. 
 
Aanlegfase 
Uit de berekeningen van Sweco blijkt dat bij de aanleg van 100 woningen met een gemiddelde inzet van mobiel 
materieel (bij 1.000 kg/Nox/jaar) pas op een afstand van meer dan 10 km de depositie minder dan 0,00 
mol/ha/jr bedraagt.  
 
De depositie van een (woning)bouwproject kan verminderd worden door materieel te kiezen dat minder 
stikstof uitstoot, door routes voor verkeer met het materieel optimaal te kiezen en waar mogelijk ook het 
zware werk dat veel inzet van machines vergt (bijvoorbeeld bij grondverzet) zoveel mogelijk te voorkomen. Het 
gebruik van elektrisch materieel zou ideaal zijn, maar dat is nog nauwelijks voorhanden. 
 
Op basis van praktijkervaringen van onze leden concluderen wij dat bij een aanzienlijk aantal woningbouw-
projecten (doch minder dan 50% van alle projecten) in de aanlegfase de depositie meer dan 0,00 mol/ha/jr 
bedraagt. Overigens is in de meeste gevallen die overschrijding beperkt en alleen in uitzonderlijke gevallen 
meer dan 1 mol/ha/jr. 
 
Gebruiksfase 
Bij een gemiddeld project van 100 woningen met een gemiddeld aantal verkeersbewegingen in de gebruiksfase 
(bij 500 mvt/etmaal) bedraagt de stikstofdepositie op een afstand van meer dan 3 km minder dan 0,00 
mol/ha/jr.  
 
Op basis van praktijkervaringen van onze leden concluderen wij dat aanzienlijk meer dan 50% van de 
woningbouwprojecten in de gebruiksfase een stikstofuitstoot hebben van 0,00 mol/ha/jr of minder. De overige 
projecten zitten door hun omvang en/of afstand tot een Natura 2000-gebied daarboven. Omdat het in veel 
gevallen om grotere projecten gaat, kan het wel om aanzienlijke aantallen woningen gaan. Naar verwachting 
gaat het daarbij om zeer beperkte overschrijdingen op in de meeste gevallen slechts enkele meetpunten in een 
Natura 2000-gebied. 
 
Ecologische voortoets of passende beoordeling: baseren op aanleg of gebruiksfase? 
De vraag is nu wanneer besloten dient te worden tot het uitvoeren van een ecologische voortoets of passende 
beoordeling. Als de gebruiksfase boven de 0,00 mol/ha/jr uitkomt of als de aanlegfase daarboven komt? Of in 
beide gevallen? 
 
De minister schrijft in haar brief van 4 oktober 2019: 
“Voor een aantal projecten geldt dat slechts sprake is van een tijdelijke emissie in de aanlegfase die een 
depositie veroorzaakt. Voor deze projecten is het, afhankelijk van de gebiedsspecifieke omstandigheden, 
mogelijk een ecologische onderbouwing te leveren en kan in dat geval toestemming worden verleend. Daarbij 
geldt dat het aannemelijk is dat kleinschalige bouwprojecten op een redelijke afstand van Natura 2000-
gebieden waarschijnlijk via deze weg doorgang kunnen vinden. Ook duurzaam bouwen vergroot de kans op een 
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succesvol traject om toestemming te krijgen. Verder kan voor infrastructurele projecten van tijdelijke aard 
zoals dijkversterkingen, zandsuppleties en renovatie en vervanging via deze weg sneller toestemmingverlening 
plaatsvinden.” 
 
Volledige zekerheid verschaft deze omschrijving niet, maar wij zijn van mening (op basis van het Sweco-
rapport) dat bij woningbouwprojecten waarbij de depositie in de aanlegfase gedurende een periode van 
maximaal drie jaar onder de 1 mol/ha/jr blijft, deze eenmalige deposities buiten beschouwing mogen blijven 
omdat die zeer beperkt en tijdelijk zijn en er geen aanwijzingen zijn dat dergelijke eenmalige deposities met 
zo’n beperkte omvang significant verstorende gevolgen hebben (zie rapport Sweco). 
 
Wij vragen de minister om met onmiddellijke ingang in een ministeriële regeling te bepalen dat bij (woning)-
bouwprojecten de stikstofdepositie in de aanlegfase buiten beschouwing gelaten mag worden, mits die 
gedurende een periode van maximaal 3 jaar maximaal 1 mol/ha/jr bedraagt. Als randvoorwaarde geldt daarbij 
dat voor (woning)bouwprojecten waarbij in de aanlegfase de depositie meer dan 0.00 mol/ha/jr bedraagt, er 
gekozen wordt voor het best beschikbare materieel met de laagste stikstofuitstoot en dat waar mogelijk ook 
andere maatregelen getroffen worden om de stikstofuitstoot te beperken. 
 
In het verlengde hiervan dient dus bij de ecologische voortoets en bij de passende beoordeling op de 
gebruiksfase getoetst te worden. Zoals eerder gemeld leidt de thans gehanteerde grens van 0,00 mol/ha/jr er 
toe dat heel veel projecten vergunningplichtig zijn en derhalve op dit moment geen doorgang kunnen vinden. 
Wij pleiten daarom voor het versneld invoeren van een tijdelijke drempelwaarde, specifiek voor 
(woning)bouwprojecten. 
 
Naar een nieuwe systematiek met drempelwaarde 
Door te werken met een drempelwaarde die boven de 0,00 mol/ha/jr in de gebruiksfase ligt, zouden veel meer 
(woning)bouwprojecten geen vergunning nodig hebben en gerealiseerd kunnen worden. De minister werkt aan 
een generieke drempel als onderdeel van een lange termijnoplossing. Zij schrijft in haar brief van 4 oktober 
2019: 
“We werken daarbij toe naar een nieuwe systematiek waar een drempelwaarde weer onderdeel van kan zijn. 
Het is volstrekt duidelijk dat die drempelwaarde alleen kan bestaan als het natuurherstel daadwerkelijk sneller 
gaat dan tot nu toe het geval was. Om beter inzicht te krijgen in de wijze waarop en de voorwaarden 
waaronder dit gerealiseerd kan worden, zal het kabinet hierover voorlichting aan de Afdeling Advisering van de 
Raad van State vragen. Voor het einde van dit jaar wil het kabinet over deze route, inclusief de te nemen 
(bron)maatregelen, duidelijkheid verschaffen.” 
 
De Habitatrichtlijn en de jurisprudentie van het Hof van Justitie sluiten een drempelwaarde niet uit. Het is aan 
de lidstaat “om aan te tonen dat op basis van de door hem vastgestelde bepalingen, op grond van objectieve 
gegevens kan worden uitgesloten dat plannen of projecten waarvoor dat toestemmingsregime geldt, 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen hebben voor een Natura 
2000-gebied” (r.o. 109 PASarrest HvJEU 7 november 2018, ECLI:EU:C:2018:882). De Minister van LNV kan de 
drempelwaarde bij ministeriële regeling vaststellen. 
 
Bij het vaststellen van een definitieve systematiek met daarin een generieke drempelwaarde moet bepaald 
worden hoeveel stikstofruimte door alle projecten onder de drempelwaarde gezamenlijk “opgebruikt” wordt. 
Die stikstofruimte moet ten minste gecompenseerd worden door de treffen maatregelen. Hoe hoger de 
generieke drempelwaarde (wij verwachten een generieke drempel van 1 mol/ha/jr in de definitieve regeling), 
hoe meer projecten daar onder vallen en hoe meer gecompenseerd moet worden en hoe zekerder de 
maatregelen moeten zijn. Daarbij gaat het niet alleen om (woning)bouw, maar om alle activiteiten die onder de 
drempelwaarde blijven. Dat compliceert een nieuwe definitieve regeling met generieke drempel.  
 
Het zal dus nog geruime tijd duren voordat een nieuwe systematiek met een generieke drempelwaarde 
vastgesteld kan worden, gezien de adviesaanvraag bij de RvS en de noodzaak dat er zekerheid moet bestaan 
dat de te treffen maatregelen er voor zorgen dat het natuurherstel daadwerkelijk sneller gaat dan tot nu toe 
het geval was. Dit betekent dat op z’n vroegst begin 2020 zo’n generieke drempelwaarde beschikbaar zal zijn. 
Het kan nog (veel) langer duren, omdat het een politiek gevoelige zaak betreft. Dat betekent dat gedurende die 
periode veel (woning)bouwprojecten stil blijven liggen, met grote schade tot gevolg.  
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Omdat de woningbouw het sterkst getroffen worden door de huidige stikstofproblematiek en de economische 
en maatschappelijke schade daarvan zeer groot is en omdat woningbouw maar een zeer geringe 
stikstofdepositie tot gevolg heeft, bepleiten wij om met onmiddellijke ingang, door middel van een (tijdelijke) 
ministeriële regeling een zeer veilige drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jr voor (woning)bouwprojecten in de 
gebruiksfase in te voeren. Dat dient plaats te vinden vooruitlopend op de generieke drempel die op z’n vroegst 
begin 2020 ingevoerd zal worden en die naar wij verwachten op 1 mol/ha/jr zal liggen. 
 
In het hierna volgende onderbouwen we op basis van de berekeningen in het Sweco-rapport dat invoering van 
deze tijdelijke drempel veilig kan, zonder gevolgen voor Natura 2000-gebieden en zonder dat daarbij 
gecompenseerd hoeft te worden door het treffen van maatregelen.  
 
Ecologische beoordeling van kleine deposities als gevolg van woningbouw 
Een drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jr in de gebruiksfase zou het mogelijk maken om een woningproject van 
100 woningen in een gemiddeld situatie op een afstand van minimaal 750 m van een Natura 2000-gebied 
zonder vergunning te bouwen. De onderbouwing hiervan is in het Sweco-rapport te vinden. 
 
In het Sweco-rapport is op basis van literatuuronderzoek aannemelijk gemaakt dat een jaarlijkse depositie van 
0,05 mol/ha/jr (vergelijkbaar met de stikstofinhoud van een ganzenpoepje) in een stikstofgevoelig Natura 
2000-gebied geen ecologische gevolgen heeft. Voor individuele woningbouwprojecten is invoering van een 
drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jr in de gebruiksfase derhalve gerechtvaardigd. 
 
Van belang is om ook in beeld te krijgen wat de stikstofdepositie van alle in Nederland gebouwde woningen in 
een jaar is, in het geval dat de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jr gehanteerd wordt. Als de gecumuleerde 
stikstofdepositie van alle woningen onder die drempelaarde zeer hoog zou zijn en wel tot significante effecten 
leidt, dan zouden compenserende maatregelen getroffen moeten worden.  
 
In het Sweco-rapport is onderzocht wat de totale stikstofdepositie van de bouw van 75.000 woningen (de 
totale gewenste Nederlandse jaarproductie) is. Uit de berekeningen blijkt dat de totale depositie van de aanleg 
van 75.000 woningen in het meest gunstige geval beperkt blijft tot 0,12 tot 3,77 mol N/ha/jaar. Daarbij wordt 
aangetekend dat in het merendeel van de Natura 2000-gebieden de depositie ruim onder de 3,77 mol/ha/jr 
blijft. 
 
Op basis van bovenstaande concluderen wij dat ook als gevolg van de totale Nederlandse productie van 
woningbouwprojecten, geen significante nadelige effecten in Natura 2000-gebieden zullen optreden. Derhalve 
zijn bij het hanteren van een drempel van 0,05 mol/ha/jr in de gebruiksfase geen compenserende maatregelen 
nodig. 
 
Voer op zeer korte termijn een tijdelijke drempelwaarde in 
Op basis van bovenstaande concluderen wij dat het veilig is om tijdelijk een drempelwaarde van maximaal 0,05 
mol/ha/jr in de gebruiksfase in te voeren, omdat dat geen significante effecten heeft op Natura 2000-gebieden.  
 
Op basis hiervan vragen wij de minister om met onmiddellijke ingang in een tijdelijke ministeriële regeling te 
bepalen dat bij (woning)bouwprojecten waarbij de stikstofdepositie in de gebruiksfase maximaal 0,05 
mol/ha/jr bedraagt, er voor wat betreft de gebruiksfase geen vergunningplicht geldt. Deze tijdelijke regeling 
dient te gelden totdat er een definitieve regeling met drempelwaarde en bijbehorend programma is 
vastgesteld. 
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Vuistregels voor het beoordelen van woningbouwprojecten op stikstofdepositie 
Om te bepalen of een concreet woningproject onder de twee hierboven genoemde regels valt, dienen op basis 
van berekeningen en praktijkervaring vuistregels opgesteld worden. Deze vuistregels kunnen als volgt in een 
tabel worden weergegeven. 
 
 


 Gebruiksfase* Aanlegfase** 


Aantal woningen < 0,00 mol/ha/jr < 0,05 mol/ha/jr < 0,00 mol/ha/jr < 0,05 mol/ha/jr < 1,00 mol/ha/jr 


50 2.000 500 9.500 2.500 500 


100 3.000 750 17.000 3.500 600 


250 > 3.000 1.200 25.000 5.800 1.000 


500 > 3.000 > 3.000 45.000 9.500 1.700 


 
Tabel 1: Gemiddelde kritische afstand in meters ten opzichte van dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
* uitgegaan is van 5 vervoersbewegingen per etmaal per woning 
** uitgegaan is van 10 kg NOx/jaar/woning 
 
Deze tabel moet als volgt worden gelezen: 


 Bij woningbouwprojecten van maximaal 100 woningen blijft in de aanlegfase de stikstofuitstoot onder 1 
mol/ha/jr bij een afstand van 600 meter of meer. Bij die projecten mag de depositie in de aanlegfase 
buiten beschouwing gelaten worden. 


 Bij woningbouwprojecten van maximaal 100 woningen blijft in de gebruiksfase de stikstofuitstoot onder de 
0,05 mol/ha/jr (de tijdelijke drempelwaarde) bij een afstand van 750 meter of meer. Voor die projecten 
geldt derhalve géén vergunningplicht. 


 
Als bij een concreet (woning)bouwproject niet aan deze vuistregels wordt voldaan, dan dient alsnog een 
nauwkeurige berekening plaatst te vinden van de stikstofdepositie met behulp van de Aerius-calculator.  
 








  
 
 
Aan de leden van het Kabinet    
 
Betreft:  Onderzoeksrapport “Stikstofdepositie en Woningbouwontwikkeling” 


Oproep tot ministeriële regeling voor de woningbouw 
  
Voorburg, 16 oktober 2019 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Bijgaand bieden wij u het rapport ”Stikstofdepositie en Woningbouwontwikkeling” aan. Het is 
een onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau Sweco, naar de bijdrage van woning-
bouwontwikkeling aan de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. We hebben dit onderzoek 
uit laten voeren om meer inzicht in de problematiek te krijgen en om oplossingen aan te dragen 
voor de nabije toekomst.  
 
Het rapport van Sweco maakt inzichtelijk dat de stikstofproblematiek in Natura 2000-gebieden 
niet veroorzaakt wordt door de woningbouw. Door Sweco is onderbouwd dat de bijdrage van de 
bouw van 75.000 woningen per jaar géén meetbare effecten heeft op de Natura 2000-gebieden en 
op de instandhoudingsdoelstellingen van de habitats aldaar. Ondanks het feit dat woningbouw 
part noch deel heeft aan de stikstofproblematiek, ligt de vergunningverlening van woningbouw 
op dit moment als gevolg van de stikstofproblematiek wel nagenoeg stil. De eerste ontslagen bij 
bouwbedrijven zijn al gevallen, bouwbedrijven bereiden sociale plannen voor en faillissementen 
zijn aanstaande. Het grote woningtekort loopt nog verder op, waardoor heel veel woningzoeken-
den geen enkel zicht hebben op een geschikt huis. De schade loopt straks in de miljarden, het 
leed bij werknemers en bij woningzoekenden is groot. Het kabinet kan als het wil hierop onmid-
dellijk ingrijpen, zonder dat de natuur daar het slachtoffer van wordt. 
 
Wij hebben de oplossing daartoe voor u uitgewerkt in bijgaand voorstel, gebaseerd op het Sweco-
rapport. Kort samengevat vragen we u om binnen enkele weken een ministeriële regeling uit te 
vaardigen met daarin de volgende onderdelen:  
1) Bij (woning)bouwprojecten mag de stikstofdepositie in de aanlegfase buiten beschouwing 


gelaten worden, mits die gedurende een periode van maximaal 3 jaar (aaneengesloten) maxi-
maal 1 mol/ha/jr bedraagt. 


2) Bij (woning)bouwprojecten waarbij de stikstofdepositie in de gebruiksfase maximaal 0,05 
mol/ha/jr bedraagt, geldt voor wat betreft de gebruiksfase geen vergunningplicht op grond 
van de Wet natuurbescherming.  


3) Enkele eenvoudige vuistregels, met daarin als variabelen de omvang van een woningbouw-
project en de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, die bepalen wanneer voor 
projecten een vrijstelling van de vergunningplicht geldt en het maken van een Aerius-
berekening achterwege kan blijven. 


 
Door het publiceren van een dergelijke ministeriële regeling kunnen nagenoeg alle woningbouw-
projecten op korte termijn weer opgestart worden. Negatieve gevolgen voor Natura 2000-
gebieden kunnen op grond van het Sweco-rapport worden uitgesloten. Compenserende maatre-
gelen zijn derhalve niet nodig.  
Deze ministeriële regeling is nadrukkelijk als tijdelijk bedoeld, totdat er een definitieve generieke 
oplossing door het kabinet geformuleerd is die voor alle sectoren gaat gelden, met daarin een 
generieke drempelwaarde en een bijbehorend programma met maatregelen.  







Wij doen een klemmend beroep op u om onmiddellijk onze aanbevelingen over te nemen en 
verdere schade, materieel en immaterieel, zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Maxime Verhagen   Desirée Uitzetter  Piet Adema 
Voorzitter Bouwend Nederland NEPROM   Voorzitter NVB-Bouw 


 
 
 
 
Marnix Norder    Dick van Hal   Paulus Jansen 
Voorzitter Aedes   Voorzitter IVBN  algemeen directeur  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc. Leden van de Tweede Kamer 
 








 


 


 


Geachte heer, mevrouw, 


 


Door de uitspraak van de Raad van State over het programma aanpak stikstof is 


vergunningverlening voor bouw- en infrastructuurprojecten op veel plekken tot stilstand 


gekomen. Uit een enquete onder ruim 800 leden van Bouwend Nederland blijkt dat bij hen reeds 


950 projecten geraakt worden, waarvan 650 woningbouwprojecten, 175 infrastructuurprojecten 


en 125 utiliteitsbouwprojecten. Dat is niet alleen slecht voor de ondernemers, maar ook voor 


de opgave die er bestaat op het vlak van de woningnood, verbreding van wegen, de fileaanpak 


en het onderhoud en de veiligheid van infrastructuur. Dit leidt dan onvermijdelijk tot 


een nieuwe (bouw)crisis. Het totaal aantal woningen gemoeid met de genoemde 


woningbouwprojecten bedraagt ruim 24.000. Alleen al door uitstel – en mogelijk afstel – van de 


woningbouwprojecten staan 27.000 banen onder druk.  


 


Inmiddels heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek haar aanbevelingen gepresenteerd, en het 


Kabinet heeft gereageerd. Eén oproep van beiden is klip en klaar: het is van groot belang dat 


gemeenten de beoordeling van aanvragen weer voortvarend ter hand nemen. Projecten waarvan 


blijkt – na een berekening met Aerius of een vergelijkbare rekenmethode – dat de depositie 0,00 


mol/ha/jaar is kunnen op korte worden vergund, daarvoor is geen vergunning op basis van de 


Wet natuurbescherming nodig.  


 


Als er wel depositie plaats vindt, zijn er nog steeds mogelijkheden om zowel een 


omgevingsvergunning als een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming te verlenen. 


Dat kan door salderen, na een ecologische voortoets, een passende beoordeling en in het uiterste 


geval een ADC-toets. Het is dus niet zo dat enige depositie automatisch leidt tot het niet kunnen 


vergunnen van een project. Wij willen u met klem oproepen om met indieners van vergunningen 


te zoeken naar mogelijkheden om projecten zo veel mogelijk te laten doorgaan binnen deze 


kaders. 


 


 


Aan het College van B & W  


Cc aan de diverse fracties in de Raad 
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Het Rijk heeft, op verzoek van de ondertekenaars van deze brief, een beslisboom met toelichting 


gemaakt om overheden en initiatiefnemers stapsgewijs door de nieuwe juridische werkelijkheid 


rond stikstof te leiden. U treft deze als bijlage aan, en wij moedigen u van harte aan deze binnen 


uw gemeente uit te zetten en te gebruiken.  


 


Hoogachtend, 


 


 


Riek Siertsema   Maxime Verhagen    Philip van Nieuwenhuizen 


AFNL      Bouwend Nederland   MKB Infra   


         
 


 


 


Desirée Uitzetter   Ger Jaarsma     Piet Adema 


Neprom    NOA       NVB    


   
 


 


 


Edwin Lokkerbol 


Vereniging van Waterbouwers    


 


   
 


 


 


 


 


 


 


  








PAS-uitspraak Raad van State
De Raad van State heeft op 29-05-2019 de uitspraak gedaan dat het PAS niet 
meer als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra 
stikstofuitstoot veroorzaken.


De bouwsector draagt in geringe mate bij aan de 
totale stikstofemissie/-depositie in NL
Uit berekeningen van verschillende adviesbureaus in opdracht van 
NEPROM-lidbedrijven voor specifieke bouwlocaties blijkt dat een gemiddeld 
woningbouwproject van honderd woningen op enige honderden meters afstand van 
het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied daar leidt daar tot een stikstofdepositie van 
minder dan 0,05 mol/ha/jaar, oftewel minder dan 1 gram stikstof/ha/jaar. (bron: 
FD, opinieartikel, Desirée Uitzetter en Jan Fokkema 02-09-2019).


Maar wordt onevenredig hard getroffen door 
de PAS-uitspraak van de Raad van State
Bouwend Nederland heeft op 27 september 2019 een enquête uitgezet onder 
haar leden om een helder beeld te krijgen of en hoe zij worden getroffen door de 
stikstofproblematiek. Op 7 oktober 2019 hadden 821 leden - ongeveer 20% van alle 
leden van Bouwend Nederland – de enquête ingevuld. De belangrijkste uitkomsten 
uit de enquête zijn:


PAS-uitspraak kan de bouwsector de komende jaren zeer veel omzet kosten
ABN-AMRO heeft een inschatting gemaakt van de omvang van geplande 
bouwprojecten voor de komende vijf jaar en deze gerelateerd aan gebieden waar 
de uitstoot van stikstof het meest gevoelig ligt. In totaal komt er volgens ABN-
AMRO de komende vijf jaar voor 14 miljard euro aan bouwprojecten op losse 
schroeven te staan. Het gaat daarbij om 9 miljard euro aan wegenbouw, 43 procent 
van alle wegenprojecten en, tot en met 2023 om 5 miljard euro aan woningbouw. 
De omzetschade voor de bouwsector kan zonder concrete oplossingen leiden tot 
een verlies van 70.000 banen in de komende jaren.


(bron: ABN-AMRO, 22-08-2019, https://insights.abnamro.nl/2019/08/stikstof-uitspraak-kost-bouwsector-
komende-vijf-jaar-14-miljard-omzet/) en 04-10-2019, https://insights.abnamro.nl/2019/10/headlines-
stikstof-uitspraak-zet-70-000-banen-in-de-bouw-op-de-tocht/)


Factsheet PAS 
STIKSTOFDEPOSITIE PER BRON
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Stikstofdepositie per bron
Stikstofdepositie is het neerdalen van stikstofoxiden en ammoniak vanuit de lucht op de 
grond. Deze tabel geeft een overzicht van de stikstofdepositie per bron in 2018.


De volledige uitslag van de enquête is bijgevoegd.
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Voorlopige resultaten enquête onder leden Bouwend Nederland 
inzake acute gevolgen stikstofproblematiek



8-10-2019 Inleiding
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Bouwend Nederland heeft op 27 september 2019 een enquête uitgezet onder haar leden om een 
helder beeld te krijgen of en hoe zij worden getroffen door de stikstofproblematiek.

 
 
 
Op 7 oktober 2019 hadden 821 leden - ongeveer 20% van alle leden van Bouwend Nederland - de 

enquête ingevuld. Waar twijfel bestond over ingevulde waardes zijn bedrijven na gebeld.
 
 
 
In deze rapportage worden de belangrijkste uitkomsten uit de enquête geschetst. Uitkomsten zijn 
niet geëxtrapoleerd naar de hele sector, maar aangenomen mag worden dat de totale aantallen 

getroffen projecten en de daarmee gemoeide omzet veel hoger zijn. We krijgen nog steeds 
ingevulde enquêtes binnen.
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1a. Het aantal projecten dat vertraagd is door de stikstof problematiek

821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld

953
TotaalProjecten

Landelijk

2/13



8-10-2019 1b

1/1

  
 

1b. Het aantal projecten dat vertraagd is door de stikstof problematiek per sector

3/13

Landelijk

124
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175
Utiliteitsbouw
Woningbouw
Infra

821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld
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520
Respondenten 
hebben deze 

vraag ingevuld.

 
 

2. De geografische ligging van getroffen projecten ten opzichte van Natura2000 gebieden

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS 4/13

Landelijk
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24326
Totaal aantal woningen

26759
Aantal FTE woningbouw

 
 

3a. Het aantal woningen in aanbouw dat is getroffen door de stikstof problematiek

 
 

3b. Het aantal banen dat hierdoor onder druk staat in de woningbouw
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Landelijk

821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld



8-10-2019 4

1/1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

19
11

13
34

83
26

Zorg Onderwijs Agrarisch Anders Bedrijfsruimte Logistiek

  
 

4. Het type getroffen gebouwen in de utiliteitsbouw 
Let op: deze data is op landelijk niveau
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821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld
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5. De type werkzaamheden in infrastructurele projecten
Let op: deze data is op landelijk niveau
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821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld
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€ 4,410,284,458
Totale getroffen omzet

  
 

6a. De totale omzet van alle getroffen projecten

 
 

6b. De totale omzet van alle getroffen projecten gespecificeerd naar sector

8/13

Landelijk
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7a. Verwachten onze leden problemen wanneer er niets aan de situatie verandert?
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Landelijk
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Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld

Ja 72.72%

Nee 15.71%

(Leeg) 11.57%
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7b. Wat zijn de verwachte problemen als er geen actie ondernomen wordt?
Let op: deze data is op landelijk niveau
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821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld
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     8. De geografische ligging van getroffen woningen ten opzichte van Natura2000 gebieden

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, U…
11/13

Landelijk

520
Respondenten 
hebben deze 

vraag ingevuld.
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Zorg en onderwijs

 
 

9. De geografische ligging van getroffen maatschappelijke projecten ten opzichte van Natura2000 gebieden

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS | Kadaster, Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, U…
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10. Ondervindt u hinder van de stikstof problematiek?
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Landelijk

821
Respondenten hebben
 deze vraag ingevuld

Nee 53.11%

Ja 46.04%

(Leeg) 0.85%



Toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten

Aan de hand van onderstaand stappenplan kunt u vaststellen of u vergunningplichtig bent onder de Wet natuurbescherming en welke 
instrumenten u kunt inzetten om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen.

Stap 1. Geen vergunningplicht 

AERIUS-berekening 
stikstofdepositie op 

Natura 2000 als gevolg 
van project

≤ 0,00 mol/ha/jr

Stap 2. Vergunning verleenbaarIntern salderen
≤ 0,00 mol/ha/jr

Stap 3.

Zonder intern salderen:  
geen vergunningplicht 

Met intern salderen:  
vergunning verleenbaar

Ecologische voortoets

Significante effecten  
uitgesloten

Stap 4. Vergunning verleenbaar

Passende beoordeling 
in het licht van 

instandhoudings-
doelstellingen van 

Natura 2000-gebieden 
(evt. extern salderen)

Geen risico op aantasting 
natuurlijke kenmerken

Stap 5. Vergunning verleenbaar

ADC toets
- Geen Alternatieven
-  Dwingende reden van 

groot openbaar 
belang

-  Compensatie van 
Natura 2000

Positieve uitkomst
ADC-toets

≥ 0,00 mol/ha/jr

≥ 0,00 mol/ha/jr

Significante effecten  
niet uitgesloten

Natuurlijke kenmerken 
mogelijk aangetast



Toelichting
Stap 1 - AERIUS-berekening stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 

als gevolg van een project

Verzamel informatie over de stikstofemissies per bron, bijvoorbeeld 
werkverkeer of mobiele werktuigen. Omdat de aanleg/bouw- en 
gebruiksfase beide deel uitmaken van een project, moet er voor 
beide fases worden bepaald hoeveel stikstofemissies hierbij 
vrijkomen en dienen er twee aparte AERIUS-berekeningen te 
worden gemaakt. Om de kans op een toename van stikstofdepositie 
zo klein mogelijk te maken, is het nodig om na te denken over 
(technische) mogelijkheden om de emissies zo laag mogelijk te 
houden. Denk hierbij aan het gebruiken van mobiele werktuigen 
met een zuinigere stage klasse1. Bereken vervolgens met behulp van 
de AERIUS Calculator of de emissies resulteren in stikstofdepositie 
op overbelaste Natura 2000-gebieden. Als de uitkomst is dat er geen 
sprake is van stikstofdepositie, dus kleiner of gelijk aan 0,00 mol/
ha/jaar, dan is er geen natuurvergunning nodig. Is er wel sprake van 
stikstofdepositie door de nieuwe activiteit maar kunt u intern 
salderen, ga dan naar stap 2. Ook kunt u voor sommige gevallen 
middels een voortoets uitsluiten dat een toename van depositie tot 
significant negatieve effecten leidt, zie hiervoor stap 3. Als u na stap 
1 al zeker weet dat significant negatieve effecten niet bij voorbaat 
kunnen worden uitgesloten, en u kunt ook niet intern salderen, dan 
kunt u de voortoets overslaan en gelijk beginnen met stap 4.

Stap 2 – intern salderen

Bij ‘intern salderen’ leidt de nieuwe situatie niet tot een toename 
van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie. Bij 
woningbouw kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de bouw van 
een woonwijk op industriële of agrarische grond. Om te bepalen of 
de nieuwe situatie tot een toename van stikstofdepositie leidt, 
wordt een verschilberekening gemaakt tussen de huidige feitelijke 
stikstofdepositie (in zoverre deze vergund is) in de bestaande 
situatie en de stikstofdepositie in de nieuwe situatie. Bij het bepalen 
van de feitelijke depositie mag rekening worden gehouden met 
fluctuaties in uw bedrijfsvoering en aantoonbaar voorgenomen 
investeringen.  Daarnaast zijn er bepaalde type projecten, en 
plannen ten behoeve van dergelijke projecten, waarvoor de 
vergunde depositieruimte geldt als uitgangspunt voor intern 
salderen, namelijk: wegen, vaarwegen, spoorwegen en luchtvaart, 
woningbouw, duurzame energieopwekking en energieprojecten 
van nationaal belang, projecten noodzakelijk in het kader van de 
nationale veiligheid en militaire activiteiten. Intern salderen mag 
worden meegewogen in de voortoets fase die is beschreven onder 
stap 3. De conclusie kan dan zijn dat door intern salderen er geen 
toename is van stikstofdepositie binnen het project of de locatie 
waardoor significante effecten bij voorbaat kunnen worden 
uitgesloten. U moet dan echter wel een natuurvergunning aanvra-
gen bij het bevoegd gezag (vaak de provincie).2

Stap 3 – Ecologische voortoets

Als de AERIUS-berekening aantoont dat uw project leidt tot 
tijdelijke en/of zeer geringe stikstofdepositie op overbelaste Natura 
2000-gebied, kan het toch zo zijn dat significante negatieve effecten 
via een ecologische voortoets kunnen worden uitgesloten. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de staat van instandhouding van de 
betrokken habitattype. Als er sprake is van stikstofdepositie op 
reeds overbelaste natuur zal een voortoets in de meeste gevallen 
niet voldoende zijn omdat effecten niet bij voorbaat kunnen 
worden uitgesloten. Het advies is om hierover contact op te nemen 
met het bevoegd gezag. Voor nieuwe projecten waarvoor via een 
voortoets significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten 
is geen natuurvergunning nodig, tenzij u in de voortoets rekening 
houdt met intern salderen. Dan is wel een natuurvergunning 
vereist. Is het niet mogelijk om via de voortoets negatieve effecten 
bij voorbaat uit te sluiten, ga dan naar stap 4

Stap 4 - Passende beoordeling in het licht van de instandhoudingsdoel-

stellingen van Natura 2000-gebieden (evt. rekening houdend met 

extern salderen)

Als significant negatieve effecten door stikstofdepositie niet kunnen 
worden uitgesloten, moet er getoetst worden of de kans bestaat op 
aantasting van de natuurlijke kenmerken van deze gebieden. Hierbij 
moet beoordeeld worden of de stikstofdeposities een risico vormen 
voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen zoals deze 
voor elk Natura 2000-gebied zijn bepaald. Hiervoor wordt een 
ecologische ‘passende beoordeling’ opgesteld. Als de conclusie van 
de passende beoordeling is dat er geen risico bestaat op aantasting 
van natuurwaarden, kan de natuurvergunning door het bevoegd 
gezag (vaak de provincie) worden verleend. 

Extern salderen meewegen in de passende beoordeling

Het is ook mogelijk om de negatieve effecten van een project te 
salderen met de positieve effecten van het (gedeeltelijk) intrekken 
van de vergunning van een ander project. Omdat hier de vergun-
ning voor een activiteit buiten het project bij de passende beoorde-
ling wordt betrokken, heet dit ‘extern salderen’. Hier zijn wel 
strenge voorwaarden aan verbonden en hiervoor moet getoetst 
worden aan de beleidsregels van het bevoegd gezag zoals deze 
gelden voor extern salderen. Luidt de conclusie van de passende 
beoordeling dat er toch nog risico bestaat op schade aan Natura 
2000-gebieden, dan is er voor sommige projecten nog de mogelijk-
heid van het succesvol doorlopen van de ADC-toets onder stap 5.

Stap 5 – ADC-toets

Als schade aan kwetsbare Natura 2000-gebieden en habitattype niet 
kan worden voorkomen, is er voor sommige projecten de mogelijk-
heid van het succesvol doorlopen van de ADC-toets. De drempel ligt 
hiervoor echter hoog. Er moet namelijk sprake zijn van:
 - Het ontbreken van Alternatieven;
 -  Het bestaan van een Dwingende reden van groot openbaar belang 

om het project doorgang te verlenen (werkgelegenheid, 
volkshuisvesting, volksgezondheid, nationale economische 
belangen, verkeersveiligheid, duurzaamheid);

 - De schade aan kwetsbare habitattype moet geCompenseerd 
worden door de aanleg van nieuwe natuur binnen of buiten de 
huidige Natura 2000 gebieden.

Bij het succesvol doorlopen van de ADC-toets kan de natuurvergun-
ning worden verleend.

1 https://www.aerius.nl/nl/handleiding/sectoren/1-stage-klasse.

2 Kijk op de website van BIJ12 en/of uw provincie voor de beleidsregels zoals deze gelden voor intern salderen.

Disclaimer: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is niet 

aansprakelijk voor verschrijvingen of fouten in de beslisboom en/of toelichting.
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Samenvatting
Als gevolg van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
van 29 mei 2019 kan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt worden voor
vergunningverlening voor projecten, waarbij stikstof vrijkomt. Hierdoor komt de uitvoering
van veel bouwprojecten stil te liggen. Om uit deze impasse te komen zijn nieuwe
oplossingen nodig. Om inzicht te krijgen in mogelijke oplossingen heeft de NEPROM aan
Sweco opdracht gegeven om verschillende aspecten met betrekking tot stikstofdepositie en
woningbouwontwikkeling in beeld te brengen. De resultaten hiervan worden onderstaand
weergegeven.

Stikstofdepositie als gevolg van woningbouwontwikkeling in relatie tot de afstand
Woningbouwontwikkeling leidt tot emissie en hiermee ook depositie van stikstof in de
aanlegfase en in de gebruiksfase. De grootste effecten treden op in de aanlegfase, maar
deze effecten zijn tijdelijk. In de gebruiksfase zijn de effecten beperkt tot de stikstofuitstoot
van het autoverkeer van en naar de woningen. Nieuwbouw wordt niet meer voorzien van
een aardgasaansluiting. Dat betekent dat de nieuwe woningen zelf een verwaarloosbare
stikstofdepositie tot gevolg hebben.

Relatie tussen stikstofdepositie en afstand in de gebruiksfase (links) en de aanlegfase (rechts) bij de
bouw van 100 woningen.

Om voor woningbouw de relatie tussen de depositie en afstand in beeld te brengen, zijn
indicatieve berekeningen uitgevoerd met de Aerius Calculator. Uit deze berekeningen blijkt,
dat de  stikstofdepositie snel afneemt met de afstand (zie figuur hierboven). Bij een
gemiddeld project van 100 woningen met een gemiddeld aantal verkeersbewegingen in de
gebruiksfase (bij 500 mvt/etmaal) bedraagt de stikstofdepositie op een afstand van meer
dan 3 km minder dan 0,00 mol/ha/jr en op een afstand van meer dan 750 m minder dan
0,05 mol/ha/jaar.

Uit de berekeningen blijkt dat bij de aanleg van 100 woningen met de gemiddelde inzet van
mobiel materieel (bij 1000 kg/Nox/jaar) op een afstand van meer dan 10 km de depositie
minder dan 0,00 mol/ha/jr bedraagt en op een afstand van meer dan 3,5 km minder dan
0,05 mol/ha/jr.



5

Bijdrage van de jaarlijkse woningbouwopgave aan de stikstofdepositie
In het PAS was vergunningvrije ruimte voorzien voor  de cumulatie van de stikstofdepositie
van activiteiten met een depositie van minder dan  1 mol/ha/jr. Het uitgangspunt hiervoor
was dat brongerichte maatregelen en natuurherstelmaatregelen die cumulatie van depositie
van projecten zou compenseren.

Om enig gevoel te krijgen bij de effecten van de totale woningbouwproductie voor wat
betreft stikstofdepositie over geheel Nederland is met behulp van een indicatieve
berekening met de Aerius Calculator onderzocht wat de cumulatieve bijdrage van de bouw
van 75.000 woningen per jaar aan de stikstofdepositie is per ha per jaar. Omdat niet precies
bekend is waar de 75.000 nieuwe woningen jaarlijks gebouwd worden, zijn bij deze
berekening de nieuwe woningen rechtevenredig naar het huidige aantal inwoners verdeeld
over de bevolkingskernen met meer dan 25.000 inwoners. Dit is een benadering van de
werkelijkheid, maar geeft voldoende inzicht om de effecten indicatief in beeld te brengen.
De berekening is gemaakt voor de werkzaamheden in de aanlegfase, omdat deze de meest
relevante bijdrage leveren. We brengen hierbij twee varianten in beeld, die onderling van
elkaar verschillen in stikstofuitstoot als gevolg van de omvang van de bouw- en
grondwerkzaamheden en de inzet van meer of minder modern bouwmaterieel. Uit de
berekeningen blijkt dat per Natura 2000-gebied de maximale depositie ten gevolge van de
bouw van de 75.000 woningen als volgt kan varieren:
· Bij een uitstoot van 10 kg NOx/ jaar/woning (als gevolg van de inzet van mobiele

werktuigen) ligt de maximale toename van de depositie in stikstofgevoelige
habitattypen/leefgebieden tussen 0,12 en 3,77 mol N/ha/jaar

· Bij een uitstoot van 50 kg NOx/ jaar/woning (als gevolg van de inzet van mobiele
werktuigen) ligt de maximale toename van de depositie in stikstofgevoelige
habitattypen/leefgebieden tussen 0,61 en 18,86 mol N/ha/jaar

De hierboven genoemde hoogste waarden zullen slechts in één of enkele Natura 2000-
gebieden voorkomen. De meest voorkomende (mediane) waarde in de Natura 2000-
gebieden zal gezien de spreiding veel lager liggen.

Salderen met de sloop van bestaande woningen?
We hebben ook onderzocht in hoeverre het slopen van bestaande woningen op een locatie
waar nieuwe woningen worden gebouwd tot een afname van stikstofdepositie kan leiden.
Het gaat doorgaans om sloop van woningen die nog aardgas gebruiken voor verwarming,
wat gepaard gaat met stikstofuitstoot. Voor de sloop is de afname van de depositie in de
gebruiksfase van de woningen beschouwd (als gevolg van het verbranden van aardgas). Uit
de berekeningen blijkt dat in de gebruiksfase als gevolg van de sloop van de 15.000
woningen in een jaar de maximale afname van de depositie per Natura 2000-gebied in
stikstofgevoelige habitattypen/leefgebieden varieert tussen 0,01 en 0,12 mol N/ha/jaar. In de
meeste Natura 2000-gebieden zal de afname ruim onder de hoogste waarde liggen. Door
het slopen van de woningen verdwijnen ook de emissies van het wegverkeer naar de
woningen. Hiermee zal de emissie verder afnemen, maar die afname is relatief gering in
vergelijking met de afname als gevolg van het feit dat niet langer aardgas wordt verbrand.
Wel moet in beschouwing worden genomen dat voor de sloop ook mobiele werktuigen
nodig zijn, die een tijdelijke stikstoftoename  met zich meebrengen.

Netwerkeffecten van het autoverkeer als gevolg van nieuwe woningbouw
De stikstofdepositie van nieuwe woningen wordt nagenoeg uitsluitend bepaald door een
toename van het lokale autoverkeer van en naar de woningen. De vraag is in hoeverre deze
toename op lokaal niveau een verplaatsing is van autoverkeer op regionaal niveau. Dit
hebben we nader onderzocht aan de hand van een verkennende literatuurstudie. Door het
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Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM) is voor de periode 2013-2017 onderzocht welke
mobiliteitseffecten er optreden als gevolg van verhuizingen. Uit dit onderzoek blijkt dat over
deze periode gemiddeld over alle verhuizingen het autogebruik (aantal autoritten) is
toegenomen. In de betreffende periode heeft echter nieuwbouw van woningen meer
plaatsgevonden op locaties met een landelijk karakter dan dat dit in de komende jaren naar
verwachting het geval zal zijn. Grote nieuwe woongebiedsontwikkelingen zijn juist gepland
direct nabij stedelijk gebied, zoals bij Amsterdam en Almere en ook meer centraal in de
stad, zoals de Merwede-Kanaalzone in Utrecht. Door hun meer stedelijke ligging genereren
deze woongebieden relatief weinig autoritten. Indien een substantieel deel van de
bouwopgave voor nieuwbouwwoningen in en direct nabij stedelijk gebied wordt
gerealiseerd, dan zullen  relatief weinig extra autoritten worden gegenereerd en kan
verwacht worden dat het autogebruik per woning ten gevolge van de verhuisbeweging niet
sterk zal toenemen. Dit zal echter uit de praktijk moeten blijken. Met het aantal woningen
stijgt echter vanzelf het totaal aantal auto’s zoals ook blijkt uit de gegevens van het CBS.
Desondanks is daarbij de emissie van stikstof door autoverkeer als gevolg van schonere
auto’s tot 2010 sterk afgenomen, vanaf 2015 stabiliseert deze.

Vergelijking stikstofdepositie als gevolg van woningbouw met de veehouderij
Bij de problemen met stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden spelen zowel stikstofoxiden
(NOx) als ammoniak (NH3) een rol. De verspreiding en depositie van emissie van
ammoniak dat vrijkomt bij de veehouderij verschilt echter sterk van de verspreiding en
depositie van emissie van stikstofoxide dat vrijkomt bij woningbouw. Stikstofoxide slaat veel
minder snel neer omdat het ’oplost’’ in de lucht en verbindingen aangaat met andere stoffen
in de lucht.Ammoniak slaat dus eerder neer, dus met hogere concentraties in eventuele
dichtbij gelegen Natura2000-gebieden. Daarnaast leidt NH3 nog tot andere relevante
effecten op natuur, zoals verzuring van de bodem.

Depositie van stikstof in relatie tot de afstand bij een uitstoot van  500 kg N0x per jaar (blauw) en 500
kg NH3 (oranje) per ha per jaar.

Bij de bouw van 100 woningen komt maximaal circa 5.000kg NOx/ jaar vrij in de aanlegfase.
Bij de veehouderij kan dat gaan om een lagere hoeveelheid NH3 (1300-5000 kg) jaarlijks,
maar daarbij zijn de bijbehorende deposities in de directe omgeving vele malen groter. Bij



7

een melkveehouderij van 100 dieren zal de depositie op 1 km nog circa 5 mol bedragen,
terwijl dit bij de aanleg van een woningbouwlocatie van 100 woningen op dezelfde afstand
gemiddeld 0,3 mol/ha/jr is. Ter vergelijking  is in de gebruiksfase de depositie van een
project van 100 woningen op 1 km afstand gemiddeld 0,024 mol/ha/jaar (bij 500
mvt/etmaal). Conclusie, de stikstofdepositie in de gebruiksfase van een melkveehouderij
van 100 koeien is bij een afstand van 1 kilometer ruim 200 keer zo hoog als die van een
woningproject van 100 woningen. Bij kleinere afstanden zijn de verschillen nog groter. Bij
grotere afstanden nemen de verschillen af, maar dan zijn de absolute deposities ook lager.

Significantie van effecten
Voor vergunningverlening is van belang of er sprake is van significantie van de effecten van
stikstofdepositie. In het kader van de Wet Natuurbescherming is er sprake van significante
effecten indien de effecten het behalen van de instandhoudingsdoelen van een Natura
2000-gebied in de weg staan. De eerste vraag die hierbij beantwoord moet worden is of er
sprake is van aantasting van de kwaliteit van habitattypen/soorten waarvoor een Natura
2000-gebied is aangewezen. Hierbij is in eerste instantie de kritische depositiewaarde
(KDW) van belang, die  per habitattype/soort is vastgesteld op wetenschappelijke basis.
Indien de KDW wordt overschreden, wat voor veel habitattypen/soorten in Natura 2000-
gebieden in Nederland het geval is, dan is er mogelijk een stikstofprobleem. In hoeverre
extra stikstofdepositie tot verdere verslechtering kan leiden is afhankelijk van de omvang
van de toename en lokale omstandigheden. Hierbij is relevant of er sprake is van een
meetbaar effect op de vegetatie of op het leefgebied van soorten. De hoogte van de KDW
geeft een indirecte indicatie over de gevoeligheid van een habitattype/leefgebied. Deze
KDW is wetenschappelijk vastgesteld met een nauwkeurigheid van kilogrammen stikstof (70
mol/ha/jr) vanwege de variatie in het al dan niet optreden van meetbare effecten.
Op basis van de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken is het aannemelijk dat een
toename van stikstofdepositie van minder dan 1 mol/ha/jaar onder alle omstandigheden niet
zal leiden tot een meetbaar effect op de kwaliteit van habitattypen/leefgebieden. Dit nog is
aannemelijker als het gaat om tijdelijk toenames, zoals bij de aanleg van woningen.

Conclusies
Een woningbouwproject van 100 woningen kan bij een gemiddelde inzet van materieel in de
aanlegfase binnen  een afstand van 10 km leiden tot een stikstofdepositie van meer dan
0,00 mol/ha/jr. In een gemiddelde situatie zal de toename tijdens de aanlegfase op een
afstand van meer dan circa 3,5 km lager zijn dan  0,05 mol/ha/jr.

Een woningbouwproject van 100 woningen kan bij een gemiddelde situatie wat betreft
verkeersbewegingen in de gebruiksfase binnen een afstand van 3 km leiden tot een
stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar. In een gemiddelde situatie zal de toename
tijdens de gebruiksfase op een afstand van meer dan 750 meter minder dan 0,05 mol/ha/jr
bedragen.

De maximale bijdrage van de bouw van de totale jaarlijkse woningbouwopgave van 75.000
woningen aan de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden kan in de aanlegfase variëren
van circa 0,1 tot 20 mol/ha/jr. Deze variatie wordt bepaald door de verschillen in afstand ten
opzichte van Natura 2000-gebieden en de omvang van de woningbouwlocaties. In de
meeste Natura 2000-gebieden zal de depositie ruim minder dan 20 mol/ha/jr bedragen.

De maximale bijdrage in de gebruiksfase van 75.000 woningen aan de stikstofdepositie in
Natura 2000-gebieden ligt 10 tot 50x lager dan in de aanlegfase, afhankelijk van de afstand.
De sloop van 15.000 woningen in een jaar levert in de gebruiksfase een maximale
vermindering op van 0,12 mol/ha/jaar.
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De stikstofdepositie van de 75.000 nieuwe woningen in de gebruiksfase wordt vrijwel geheel
bepaald door autoverkeer van en naar de woningen. Voor een deel betreft dit een
verschuiving van autobewegingen. In het verleden is het autogebruik door verhuizingen
netto toegenomen. Voor de toekomst wordt echter verwacht dat deze toename veel minder
sterk zal zijn, omdat er veel meer gebouwd gaat worden in stedelijke omgeving dan in de
afgelopen jaren. Dat betekent dat een belangrijk deel van de stikstofdepositie in de
gebruiksfase van de 75.000 woningen niet leidt tot  een evenredige netto toename van de
stikstofdepositie op regionaal niveau. Daarnaast zal er voor een deel sprake zijn van een
verschuiving van het autogebruik op regionaal niveau.

De depositie van stikstof van een gemiddelde veehouderij (100 koeien) is op een afstand
van 1 km meer dan een factor 10 groter dan die van de aanleg van een
woningbouwontwikkeling van 100 woningen bij gelijke emissies in kg  NH3 door veehouderij
en kg NOx door woningbouw. De effecten van woningbouw zijn daarbij tijdelijk.
In de gebruiksfase is de depositie van de veehouderij zelfs een factor 200 hoger dan van
het woningproject van 100 woningen.

Aanbevelingen
De bouw van woningen kan leiden tot een beperkte, tijdelijke toename van stikstofdepositie
op Natura 2000-gebied. In de meeste situaties zal er sprake zijn van dusdanig geringe
toename, dat dit op voorhand niet zal leiden tot meetbare effecten en hiermee niet leidt tot
verslechtering van de natuurkwaliteiten.
De gebruiksfase van nieuwe woningen kan leiden tot permanente depositie van stikstof op
een Natura 2000-gebied, maar in vergelijking met de eenmalige depositie tijdens de bouw is
dit 10-50x  lager.

Met een drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jr of meer zal een belangrijk aantal
woningbouwontwikkelingen zonder vertraging doorgang kunnen vinden. Omdat de effecten
van de bouw van nieuwe woningen tijdelijk zijn, zou hiermee met de drempelwaarde
rekening moeten worden gehouden. Door de tijdelijke effecten te middelen over een langere
periode zouden deze vergelijkbaar kunnen worden gemaakt met permanente effecten voor
toetsing aan een uniforme drempelwaarde. Uitmiddeling van de tijdelijke effecten over 6
jaar, (de duur van een Natura 2000-beheerplanperiode) zou bij een bouwperiode van 3 jaar
voor een woningbouwlocatie van 100 woningen resulteren in een halvering van de
berekende, maximale depositie per hectare per jaar. De afstanden waarop er sprake zou
zijn van een toename van dan 0,00 mol/ha/jr of minder zou dan gemiddeld afnemen van ca
10km naar ca 7km en bij 0,05 mol/ha/jr van ca 3,5 naar ca 2,2km. Hiermee zou een groter
deel van de woningbouw zonder vertraging doorgang kunnen vinden.

De cumulatie van effecten in Natura 2000-gebieden als gevolg van de totale Nederlandse
woningbouwproductie kan worden ondervangen door het treffen van generieke maatregelen
door de overheid om de achtergronddepositie naar beneden te brengen. Dit kan
bijvoorbeeld door sanering of saldering van stikstofbronnen, die een relatief grote bijdrage
leveren aan de stikstofdepositie. In de meeste Natura 2000-gebieden gaat het voor
woningbouw om te ondervangen, gecumuleerde effecten in de ordegrootte van 0,1 tot in het
meeste extreme geval van 20 mol/ha/jaar.
De stikstofemissie van de jaarlijkse bouw van 75.000 woningen komt in kton NOx ongeveer
overeen met de emissie van 1,5-3% kton NH3 van de rundveehouderij.

Uit berekeningen  blijkt dat door de inzet van schoner bouwmaterieel de stikstofdepositie
tijdens de bouwfase relevant kan worden verlaagd. Voor zogenoemd stage IV materiaal (dit
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is een norm voor mobiele bronnen) ligt de stikstofuitstoot en daarmee de depositie een
factor 10 lager dan bij stage III materieel. Ook het gebruik van biodiesel kan de emissie
relevant verlagen. Door op grote schaal stage IV materieel (bouwjaar 2014) of nog schoner
in te zetten op bouwprojecten in de nabijheid van Natura 2000-gebieden (dichterbij dan 10
km) kan de woningbouwsector zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het verder
beperken van de in het algemeen reeds geringe bijdrage aan de stikstofdepositie.
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0. Inleiding

Op 29 mei 2019 heeft De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld
dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor
vergunningverlening. Dit betekent dat een groot aantal bouwprojecten is komen stil te
liggen. Het kabinet beraadt zich op oplossingen om uit deze impasse te komen. De
NEPROM wil als belangenbehartiger van de projectontwikkelaars informatie aandragen
over de bijdrage van de woningbouwontwikkeling aan de stikstofdepositie. In dit kader heeft
de NEPROM Sweco opdracht gegeven om de volgende onderzoeken uit te voeren:
1. Kwantificering van de (indicatieve) relatie tussen de omvang van

woningbouwontwikkeling en de afstandsafhankelijke stikstofdepositie in
aanleg/gebruiksfase. Doorrekening van de depositie met Aerius2016L in relatie tot de
afstand voor een aantal rekenpunten verspreid over Nederland met verschillende
omvang van woningbouw.

2. Kwantificering van de (indicatieve) bijdrage van de opgave van 75.000 nieuw te bouwen
woningen per jaar aan de stikstofdepositie per hectare op basis van eerder berekende
deposities voor woningbouwprojecten. Kwantificering van de (indicatieve) effecten van
de jaarlijkse sloop van 15.000 woningen bestaande voorraad op basis van eerder
berekende deposities voor woningbouwprojecten.

3. Kwalitatieve analyse van de effecten van het autoverkeer als gevolg van
woningbouwontwikkeling (in hoeverre is er daadwerkelijk sprake van een toename of
betreft het verplaatsing en/of zelf een afname).

4. Overzicht van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van
woningbouwontwikkeling op basis van recente Aeriusberekeningen.

5. Vergelijking van bijdrage van de woningbouwontwikkeling aan de stikstofdepositie in
vergelijking met de veehouderij.

6. Relevantie toename stikstofdepositie op basis van redeneerlijn Sweco en beschikbare
jurisprudentie op te nemen als bijlage.

In de opeenvolgende hoofdstukken wordt de verschillende onderzoeken nader beschreven.
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1 Kwantificering stikstofdepositie als gevolg van
woningbouw in relatie tot afstand

1.1 Doel
Woningbouwontwikkeling leidt tot emissie en hiermee ook depositie van stikstof in de
aanlegfase en in de gebruiksfase. Doel van de stikstofberekeningen is om voor
woningbouwontwikkelingen de relatie tussen de hoogte van de stikstofdepositie en de
afstand in beeld te brengen.

1.2 Methodiek
De berekeningen zijn uitgevoerd voor de aanleg- en de gebruiksfase afzonderlijk met
verschillende varianten op basis van praktijkervaring. De berekeningen zijn uitgevoerd met
Aerius Calculator 2016L1 voor 12 fictieve planlocaties, in het midden van elke provincie 1.
Hierbij is getoetst op verschillende afstanden van deze planlocaties

Voor de aanlegfase is de depositie berekend voor verschillende (realistische) emissies als
gevolg van de inzet van mobiele werktuigen voor de bouw van 100 woningen.
Voor de gebruiksfase is gerekend met een verschillend aantal (realistische)
verkeersbewegingen bij 100 woningen.

1.3 Resultaten
De resultaten zijn weergegeven in tabellen met minimale, maximale en gemiddelde
depositiewaarden, van de 12 planlocaties met 100 woningen, op verschillende afstanden.
Uit de minimale en maximale waarden is af te leiden wat de variatie kan zijn onder invloed
van de locatie. De uitkomsten zijn in principe rechtevenredig schaalbaar met het aantal
woningen.

1.3.1 Wegverkeer gebruiksfase
De verkeersaantrekkende werking in de gebruiksfase is bepaald op basis van kentallen van
het CROW. De verkeersaantrekkende werking is afhankelijk van het type woningen en de
locatie en varieert ongeveer tussen 1 en 9 vervoersbeweging/woning/dag, het gemiddelde is
circa 6,5. Dit betreft de vervoersbewegingen van lichtverkeer.

In de berekeningen zijn 12 fictieve locaties onderzocht. Deze locaties liggen in het midden
van elke provincie. Er is in de berekeningen uitgegaan van een wegvak van 2 km (noord-
zuid georiënteerd) binnen de bebouwde kom en de verkeersaantrekkende werking van 100
woningen. De depositie (min./max./gem.) is bepaald op diverse afstanden van de wegbron.
Hierbij zijn berekeningen uitgevoerd voor een verkeersaantrekkende werking variërend van
250 mvt/etm, 500 mvt/etm, 750 mvt/etm en 1000 mvt/etm. Deze variatie hangt af van het
type woningen of de aanwezigheid van openbaar vervoer in de directe omgeving. Bij
appartementen in de directe omgeving van OV is het autobezit het laagst, bij vrijstaande
woning ver van het OV het hoogst. De gemiddelde aantallen zullen het meest voorkomen.

Hieronder zijn de resultaten samengevat. De maximale effecten van de
verkeersaantrekkende werking kan grofweg recht evenredig worden geschaald. Dus het
effect van 250 mvt/etm is de helft van het effect van 500 mvt/etm. AERIUS Calculator 2016L
rekent voor wegverkeer niet verder dan 3 km van de wegbron. In AERIIUS Calculator 2019
wordt wel verder dan 3 km gerekend en kunnen er nog effecten worden berekend tot 5 km

1 De resultaten van Aerius Calculator 2016L zijn gelijk aan die van Aerius Calculator 2019.
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van de wegbron. De gevolgen daarvan voor de resultaten wat betreft stikstofdepositie zullen
over het algemeen zeer beperkt zijn, omdat de toename dan al zeer laag is.

Tabel 1. Overzicht van minimale, gemiddelde en maximale deposities op verschillende
afstanden bij een verschillend aantal motorvoertuigen per dag in de gebruiksfase.
mvt/etm 250
Afstand (m) wegbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van afstand (m) Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 24 0.224 0.575 0.397
100 24 0.111 0.305 0.214
250 24 0.037 0.146 0.083
500 24 0.021 0.067 0.034
1000 24 0.007 0.020 0.012
1500 24 0.004 0.015 0.007
2000 24 0.002 0.008 0.004
2500 24 0.001 0.009 0.003
3000 12 0.001 0.007 0.002

mvt/etm 500
Afstand (m) wegbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van afstand (m) Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 24 0.447 1.149 0.794
100 24 0.223 0.610 0.427
250 24 0.073 0.293 0.166
500 24 0.041 0.134 0.069
1000 24 0.014 0.041 0.024
1500 24 0.008 0.030 0.014
2000 24 0.003 0.016 0.008
2500 24 0.002 0.018 0.006
3000 12 0.002 0.013 0.005

mvt/etm 750
Afstand (m) wegbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van afstand (m) Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 24 0.671 1.723 1.191
100 24 0.334 0.915 0.641
250 24 0.110 0.439 0.249
500 24 0.062 0.201 0.103
1000 24 0.021 0.061 0.035
1500 24 0.012 0.045 0.021
2000 24 0.005 0.024 0.012
2500 24 0.003 0.027 0.009
3000 12 0.002 0.020 0.007

mvt/etm 1000
Afstand (m) wegbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van afstand (m) Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 24 0.894 2.298 1.588
100 24 0.446 1.220 0.854
250 24 0.146 0.586 0.333
500 24 0.082 0.268 0.137
1000 24 0.027 0.081 0.047
1500 24 0.016 0.060 0.027
2000 24 0.007 0.033 0.016
2500 24 0.004 0.036 0.012
3000 12 0.003 0.026 0.010
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Figuur 1. Overzicht van de relatie stikstofdepositie en afstand als gevolg van wegverkeer in
de gebruiksfase.

1.3.2 Mobiele werktuigen aanlegfase
De emissies van mobiele werktuigen tijdens de aanlegfase zijn bepaald op een vijftal
projecten die Sweco eerder heeft uitgevoerd. Deze emissies variëren ongeveer tussen de 1
en 50 kg NOx/woning. Dit is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid grondwerk, wijze van
bouwen en de emissiestandaard (stage klasse) van het materieel.

In de berekeningen zijn 12 fictieve locaties onderzocht. Deze locaties liggen in het midden
van elke provincie. Er is in de berekeningen uitgegaan van de bouw van 100 woningen/jaar.
De depositie (min./max./gem.) is bepaald op diverse afstanden van de planlocatie
(puntbron). Hierbij zijn berekeningen uitgevoerd voor een totale emissies variërend van 500
kg/jaar, 1000 kg/jaar, 2500 kg/jaar en 5000 kg/jaar. Deze variatie die in de praktijk optreedt
is afhankelijk van de mate van grondverzet voor bouwrijp maken en de emissiestandaard
van het materieel. De laagste waarden zijn van toepassing als er weinig grondverzet is en
de schoonste emissiestandaard wordt gehanteerd voor het materieel. De hoogste waarden
zijn van toepassing als er bodemophoging plaatsvindt, bijvoorbeeld op veengronden, of als
er een minder schone emissiestandaard wordt gehanteerd voor het materieel.

Hieronder zijn de resultaten samengevat. De maximale effecten van de mobiele werktuigen
kunnen grofweg recht evenredig worden geschaald. Dus het effect van 2500 kg/jaar is de
helft van het effect van 5000 kg/jaar.

In de berekeningen voor de aanlegfase zijn uitsluitend de emissies op de planlocatie
beschouwd (mobiele werktuigen en laden/lossen vrachtverkeer) en zijn de
transportbewegingen van vrachtverkeer/personeel naar de planlocatie niet meegenomen.
De bijdrage van vrachtverkeer per vervoersbeweging bedraagt circa 10x de toename van
lichtverkeer per vervoersbeweging, zoals berekend op basis van de verkeersbewegingen bij
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de gebruiksfase. In dit kader moet hierdoor in de aanlegfase rekening worden gehouden
met een extra toename ten gevolge van transportbewegingen ten opzichte van de
berekende toename ten gevolge van de inzet van mobiele werktuigen.

Tabel 2. Overzicht van minimale, gemiddelde en maximale deposities op verschillende
afstanden bij verschillende emissie van mobiele werktuigen per dag in de aanlegfase.
kg NOx 500
Afstand (m) puntbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van mol/ha/jaar Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 96 12.880 58.310 25.703
100 96 5.141 22.510 10.519
250 96 0.781 4.764 2.196
500 96 0.185 1.135 0.581
1000 96 0.043 0.383 0.158
2500 96 0.008 0.071 0.033
5000 96 0.004 0.024 0.011
10000 96 0.002 0.008 0.004
25000 96 0.000 0.002 0.001
50000 96 0.000 0.001 0.000

kg NOx 1000
Afstand (m) puntbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van mol/ha/jaar Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 96 25.680 116.200 51.244
100 96 10.250 44.880 20.971
250 96 1.556 9.498 4.379
500 96 0.368 2.264 1.158
1000 96 0.085 0.764 0.316
2500 96 0.016 0.142 0.067
5000 96 0.008 0.048 0.022
10000 96 0.003 0.016 0.008
25000 96 0.001 0.004 0.002
50000 96 0.000 0.002 0.001

kg NOx 2500
Afstand (m) puntbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van mol/ha/jaar Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 96 64.250 290.800 128.193
100 96 25.640 112.300 52.462
250 96 3.893 23.760 10.954
500 96 0.921 5.662 2.897
1000 96 0.213 1.910 0.790
2500 96 0.041 0.356 0.167
5000 96 0.020 0.119 0.056
10000 96 0.008 0.039 0.019
25000 96 0.002 0.009 0.005
50000 96 0.001 0.004 0.002

kg NOx 5000
Afstand (m) puntbron tot rekenpunt Aantal rekenpunten Minimale waarde depositie Maximale waarde depositie Gemiddelde waarde depositie
Rijlabels Aantal van mol/ha/jaar Min van mol/ha/jaar Max van mol/ha/jaar Gemiddelde van mol/ha/jaar
50 96 128.800 583.100 257.031
100 96 51.410 225.100 105.188
250 96 7.805 47.640 21.964
500 96 1.846 11.350 5.809
1000 96 0.428 3.830 1.584
2500 96 0.083 0.713 0.334
5000 96 0.039 0.239 0.112
10000 96 0.017 0.079 0.039
25000 96 0.004 0.018 0.009
50000 96 0.002 0.009 0.004
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Figuur 2 Overzicht van de relatie tussen stikstofdepositie en afstand als gevolg van mobiele
werktuigen in de aanlegfase.

1.4 Conclusies
In onderstaande tabel is aangegeven op welke afstand ongeveer eventuele grenswaarden
van 0,10, 0,05 en 0,00 mol/ha/jaar liggen voor de gemiddelde situatie voor de bouw van 100
woningen in de gebruiksfase, met een verkeersaantrekkende werking van 500
mvt/etm/woning, en de aanlegfase, met een emissie van 10 kg NOX/woning.

Tabel 3. Afstanden waarbij er sprake is van een depositie van respectievelijk 0,10, 0,05 en
0,00 mol/ha/jr in gebruiksfase en aanlegfase op basis van Aeriusberekeningen

Toename mol/ha/jr Gebruiksfase 500mvt Aanlegfase 1000 kg NOX
< 0,10 > 500 m > 2,5 km
< 0,05 > 750 m > 3,5 km
< 0,00 > 3 km > 10 km

Uit de berekeningen blijkt dat bij een project van 100 woningen met een gemiddeld aantal
verkeersbewegingen in de gebruiksfase (bij 500 mvt/etmaal) de stikstofdepositie op een
afstand van meer dan 3 km gemiddeld minder dan 0,00 mol/ha/jr bedraagt en op een
afstand van meer dan 750 m afstand gemiddeld minder dan 0,05 mol/ha/jaar.

Uit de berekeningen blijkt dat bij de aanleg van 100 woningen met de gemiddelde inzet van
mobiel materieel (1000 kg/Nox/jaar) op een afstand van meer dan 10 km de depositie
minder dan 0,00 mol/ha/jr bedraagt en op een afstand van meer dan 3,5 km minder dan
0,05 mol/ha/jr.
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2 Bijdrage van de woningbouwopgave aan de
stikstofdepositie

Om enig gevoel te krijgen bij de effecten van de gewenste totale jaarlijkse
woningbouwproductie voor wat betreft stikstofdepositie is met behulp van een indicatieve
berekening met de Aerius Calculator onderzocht wat de cumulatieve bijdrage van de bouw
van 75.000 woningen per jaar aan de stikstofdepositie is per ha per jaar.

Uit de stikstofberekeningen uit hoofdstuk 2 blijkt dat de gemiddelde stikstofdepositie bij de
aanleg van 100 woningen op meer dan 10 km 0,00 mol//ha/jr bedraagt. Indien de
woningbouwlocaties op meer dan 10 km van elkaar liggen dan is de gemiddelde
stikstofbelasting tijdens de bouw van alle 75.000 woningen per ha/jr niet meer dan dat van
een individuele woningbouwlocatie.

Indien woningbouwlocaties van 100 woningen op minder dan 10km van elkaar liggen dan
zal er sprake zijn van cumulatie van de stikstofdepositie, waar de contouren elkaar
overlappen. Onderstaand in de figuur wordt een voorbeeld gegeven van de cumulatie van
de effecten van de mobiele werktuigen op twee bouwlocaties (groene punten) op ongeveer
7.5 km van elkaar gelegen. Beide locaties hebben een emissie van 1000 kg NOx/jaar.

Ter hoogte van toetspunt 1:
Bijdrage van locatie 1: 0,022 mol N/ha/jaar
Bijdrage van locatie 2: 0,067 mol N/ha/jaar
Cumulatie: 0,089 mol N/ha/jaar

Ter hoogte van toetspunt 2:
Bijdrage van locatie 1: 0,008 mol N/ha/jaar
Bijdrage van locatie 2: 0,022 mol N/ha/jaar
Cumulatie: 0,030 mol N/ha/jaar

Ter hoogte van toetspunt 3:
Bijdrage van locatie 1: 0,008 mol N/ha/jaar
Bijdrage van locatie 2: 0,008 mol N/ha/jaar
Cumulatie: 0,016 mol N/ha/jaar

Cumulatie van effecten van het wegverkeer vindt op gelijke wijze plaats.Figuur 3.
Schematische weergaven van cumulatie van effecten van 2 woniningbouwlocaties die op
7,5km van elkaar liggen
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Bouw 75.000 woningen
In een indicatieve berekening zijn de cumulatieve effecten van de bouw van 75.000
woningen onderzocht. De nieuwe woningen zijn hierbij verdeeld over de bevolkingskernen
met meer dan 25.000 inwoners. Hierbij is het totaal aantal woningen recht evenredig
verdeeld naar het aantal inwoners per bevolkingskern (zie onderstaande figuur). Er is een
berekening gemaakt waarbij is aangenomen dat de emissie van de mobiele werktuigen bij
de bouw van de woningen 10 kg NOx/jaar/woning bedraagt (totaal 750.000 kg NOx/jaar) en
een berekening waarbij de emissie van de mobiele werktuigen bij de bouw van de woningen
50 kg NOx/jaar/woning bedraagt (totaal 3.750.000 kg NOX/jaar).

Per Natura 2000-gebied varieert de maximale depositie ten gevolge van de aanleg van de
75.000 woningen:

· Bij een uitstoot van 10 kg NOx/ jaar/woning (als gevolg van de inzet van mobiele
werktuigen) ligt de maximale toename van de depositie in stikstofgevoelige
habitattypen/leefgebieden tussen 0,12 en 3,77 mol N/ha/jaar.

· Bij een uitstoot van 50 kg NOx/ jaar/woning (als gevolg van de inzet van mobiele
werktuigen) ligt de maximale toename van de depositie in stikstofgevoelige
habitattypen/leefgebieden tussen 0,61 en 18,86 mol N/ha/jaar.
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De hierboven genoemde hoogste waarden zullen slechts in één of enkele Natura 2000-
gebieden voorkomen. De meest voorkomende (mediane) waarde in de Natura 2000-
gebieden zal gezien de spreiding veel lager liggen.

Hierbij zijn uitsluitend de effecten van de werkzaamheden in de aanlegfase beschouwd. De
effecten van verkeersaantrekkende werking in de gebruiksfase zijn niet onderzocht. Deze
zijn veel lager, zoals in hoofdstuk 2 is te zien.

We hebben ook onderzocht in hoeverre het slopen van bestaande woningen op een locatie
waar nieuwe woningen worden gebouwd tot een afname van stikstofdepositie kan leiden.
Het gaat doorgaans om sloop van woningen die nog aardgas gebruiken voor verwarming,
wat gepaard gaat met stikstofuitstoot. Voor de sloop is de afname van de depositie in de
gebruiksfase van de woningen beschouwd (als gevolg van het verbranden van aardgas).

Uitgaande van de emissie tijdens de gebruiksfase van een tussenwoning met aardgas van
1,55 kg NOx/jaar/woning (https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-
emissiefactoren/05-07-2018) geeft dit een daling van de  emissie met 23.250 kg NOX/jaar.
In een indicatieve berekening zijn de cumulatieve effecten van de sloop van 15.000
woningen onderzocht. De emissie van 23.250 kg NOX/jaar is hierbij verdeeld over de
bevolkingskernen met meer dan 25.000 inwoners. Hierbij is 23.250 kg NOX/jaar recht
evenredig verdeeld naar het aantal inwoners per bevolkingskern (zie onderstaande figuur).

Per Natura 2000-gebied varieert de maximale afname van de depositie ten gevolge van de
sloop van de 15.000 woningen: de maximale afname van de depositie in stikstofgevoelige
habitattypen/leefgebieden ligt tussen 0,01 en 0,12 mol N/ja/jaar.

Voor de sloop is alleen de afname van de emissies van de woningen in de gebruiksfase
beschouwd, die nagenoeg geheel het gevolg is van de verbranding van aardgas t.b.v.
verwarming. Door het slopen van de woningen verdwijnen ook de emissies van het
wegverkeer naar de woningen, indien er geen nieuwe woningen worden gebouwd op de
locatie. Hiermee zal de emissie verder afnemen, maar die afname is relatief gering in
vergelijking met de afname als gevolg van het feit dat niet langer aardgas wordt verbrand.
Wel moet in beschouwing worden genomen dat voor de sloop ook mobiele werktuigen
nodig zijn, die een tijdelijke stikstoftoename met zich meebrengen.
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Figuur 4. Verdeling bouw 75.000 woningen/ sloop 15.000 woningen (rode punten).
Grootte van de punten geeft het relatieve aantal woningen.
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3 Kwalitatieve beoordeling van de netwerkeffecten van het
autoverkeer

3.1 Verschillende verkeersproductie van woongebieden
De stikstofdepositie van nieuwe woningen wordt in de gebruiksfase nagenoeg uitsluitend
bepaald door een toename van het lokale autoverkeer van en naar de woningen. De vraag
is in hoeverre deze toename op lokaal niveau een verplaatsing is van autoverkeer op
regionaal niveau. Dit hebben we nader onderzocht aan de hand van een verkennende
literatuurstudie. Door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM) is voor de periode 2013-
2017 onderzocht welke mobiliteitseffecten er optreden als gevolg van verhuizingen.
.
De verkeersproductie van een woongebied hangt af van de geografische ligging van het
gebied, waarbij het primair gaat om de mate van ‘verwevenheid’ in het stedelijk gebied en
de bediening per openbaar vervoer.
Een woongebied midden in de stad genereert gemiddeld 1,8 motorvoertuigritten per
weekdagetmaal (gemiddeld over maandag t/m zondag). Dit aantal is inclusief het
vrachtverkeer, dat overigens een miniem aandeel heeft.
Een landelijk woongebied genereert gemiddeld 7,4 motorvoertuigritten per weekdagetmaal.

In onderstaande tabel is de verkeersproductie voor verschillende woonmilieutypen
aangegeven.

Type woonmilieu Verkeersproductie
weekdagetmaal

Centrum-stedelijk met hoge dichtheid 1,8
Buiten centrum met hoge dichtheid 2,8
Centrum stedelijk overig en buiten centrum overig 5,0
Groen-stedelijk 5,8
Centrum-dorps 6,3
Landelijk wonen 7,4

Gemiddeld aantal motorvoertuigritten per woning per weekdagetmaal naar woonmilieutype (bron:
CROW, Toekomstbestendig parkeren, 2018)

Het gaan wonen in een nieuw woongebied gaat uiteraard samen met verhuisbewegingen.
Door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM) is onderzocht welke mobiliteitseffecten
van verhuizingen geduid kunnen worden. Gemiddeld over alle verhuizingen in het
onderzoek blijkt dat het autogebruik toeneemt. Dit hangt mede samen met de belangrijkste
reden om te willen verhuizen: meer ruimte (grotere woning). Het onderzoeksresultaat van
het KiM heeft betrekking op de afgelopen jaren (2013 – 2017). In deze periode heeft
nieuwbouw van woningen naar inschatting meer plaatsgevonden op locaties met een
landelijk karakter dan dat dit in de komende jaren het geval zal zijn.
Grote nieuwe woongebiedsontwikkelingen zijn gepland direct nabij stedelijk gebied, zoals bij
Amsterdam en Almere en ook meer centraal in de stad, zoals de Merwede-Kanaalzone in
Utrecht. Door hun meer stedelijke ligging genereren deze woongebieden relatief weinig
autoritten. Derhalve, als een substantieel deel van de bouwopgave voor
nieuwbouwwoningen in en direct nabij stedelijk gebied wordt gerealiseerd, worden relatief
weinig autoritten gegenereerd en kan verwacht worden dat het autogebruik per woning ten
gevolge van de verhuisbeweging niet sterk zal toenemen. Dit zal echter uit de praktijk
moeten blijken. Met het aantal woningen stijgt echter vanzelf het totaal aantal auto’s zoals
ook blijkt uit de gegevens van het CBS. Desondanks is daarbij de emissie van stikstof door
autoverkeer als gevolg van schonere auto’s tot 2010 sterk afgenomen, vanaf 2015
stabiliseert deze (http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/international/nec.aspx).
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3.2 Penetratie elektrische voertuigen
Ook het overschakelen op elektrisch rijden vermindert op termijn de stikstofuitstoot. In deze
paragraaf schetsen we wat de verwachtingen voor de komende jaren zijn en wat de
consequenties daarvan voor de stikstofdepositie als gevolg van woningbouw zijn.

De website van de Rijksoverheid meldt het volgende2:
“De Rijksoverheid stimuleert elektrisch rijden omdat dit schoner en zuiniger is dan rijden op
benzine of diesel. Een auto die elektrisch rijdt, stoot geen luchtverontreinigende stoffen uit,
zoals fijnstof. Dit is belangrijk voor de luchtkwaliteit, vooral in steden en langs drukke
wegen. Als er in de komende jaren bovendien meer groene stroom beschikbaar komt, wordt
het milieuvoordeel van elektrisch rijden nog groter.”

Elektrische auto’s stoten lokaal geen stikstof uit.

Het rijksbeleid is gericht op de volgende doelstellingen3:

· in 2025 is 50 procent van de nieuw verkochte auto’s voorzien van een elektrische
aandrijflijn en stekker én minimaal 30 procent daarvan – oftewel 15 procent – is volledig
elektrisch;

· voor 2020 is de ambitie dat 10 procent van de nieuw verkochte personenauto’s een
elektrische aandrijflijn en stekker heeft.

Periodiek wordt getoetst of gegeven de actuele ontwikkeling van het elektrische wagenpark
het gestelde doel nog haalbaar is. Deze toets wordt uitgevoerd door Prof. M. Steinbuch van
TU Eindhoven4. Uit de meest actuele toets blijkt dat het doel nog haalbaar is.

In 2017 omvatte het personenautopark in Nederland circa 8,2 miljoen auto’s (bron: CBS:
Jaarmonitor Wegvoertuigen: Aantallen, 2017; www.cbs.nl). Jaarlijks worden circa 400.000
nieuwe auto’s verkocht. Per 31-01-2018 was het aantal auto’s met een stekker circa
121.000. Van dit aantal was circa 22.500 volledig elektrisch (FEV, full-electric vehicle), de
rest plugin hybride (PHEV). De actuele tendens is dat het aantal volledig elektrische auto’s
toeneemt en het aantal hybrides geleidelijk daalt (bron: www.nklnederland.nl).
Dit betekent dat de groei van het elektrische wagenpark (auto’s met een stekker) steeds
meer voor rekening komt van volledig elektrische auto’s.
De prognose van de groei van het elektrische wagenpark is gebaseerd op de groei van het
aantal registraties van FEV/PHEV’s per maand. In onderstaande figuur is deze ontwikkeling
weergegeven.

2 https://nederlandelektrisch.nl/rijksbeleid
3 http://www.greendeals.nl/gd198-elektrisch-vervoer-2016-2020/
4 https://wordpress.steinbuch.com (2017/2018)
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Figuur 5. Ontwikkeling elektrisch wagenpark. Het oranje vlak geeft het aantal volledig
elektrische auto’s aan (bron: https://steinbuch.wordpress.com/2016/01/22/schatting-
verkopen-elektrisch-vervoer-nederland-tm-2025/)

Hoewel de groeiscenario’s enigszins uiteenlopen, mag verwacht worden dat het aantal
elektrische auto’s in 2025 1 à 1,25 mln bedraagt, ofwel circa 15% van het totale wagenpark.
Dit betekent dat door deze ontwikkeling de uitstoot over het gehele wagenpark gezien
eveneens met 15% vermindert.

Ontwikkeling na 2025
Aansluitend op de hierboven omschreven scenario’s voor het elektrisch-voertuigbezit groeit
het elektrisch wagenpark tot 3,5 à 4 miljoen voertuigen. Uitgaande van de voortgaande
vervanging van auto’s met verbrandingsmotor door elektrische auto’s zou rond 2030 de helft
van de auto’s elektrisch zijn.
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4 Overzicht van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden
uit de praktijk

Onderstaand zijn de resultaten weergegeven van depositieberekeningen die Sweco eerder
heeft uitgevoerd voor diverse woningbouwprojecten. Hierbij is de afstand tot het
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied weergegeven en de daarbijbehorende maximale
depositie op stikstofgevoelig habitat in aanleg en gebruikfase.

1. 1000 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 3 km
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,09 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,02 mol N/ha/jaar

2. 90 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 1 km
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,02 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,01 mol N/ha/jaar

3. 12 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 25 m
b. Maximale depositie aanlegfase: 12,87 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,45 mol N/ha/jaar

4. 470 woningen (gas)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 750 m
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,55 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,65 mol N/ha/jaar

5. 90 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 3 km
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,01 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,01 mol N/ha/jaar

Onderstaand zijn aanvullend de resultaten weergegeven van recente Aeriusberekeningen
voor diverse woningbouwprojecten die bij de NEPROM zijn gemeld5.

6. 43 grondgebonden (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 300 m
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,11 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,05 mol N/ha/jaar

7. 450 appartementen nabij openbaar vervoer (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 1000 m
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,02 mol N/ha/jaar (deels gebruikmakend van

elektrische voertuigen/machines
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,02 mol N/ha/jaar

8. 6 appartementen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 130 m
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,05 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: niet berekend

5 Deze berekeningen zijn door gerenomeerde bureaus uitgevoerd, maar niet door Sweco gecontroleerd.
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9. 900 wonigen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 5 km
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,049 mol N/ha/jaar (gebruikmakend van routes

zonder stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden)
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,0049 mol N/ha/jaar

10. 900 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 3 tot 5 km
b. Maximale depositie aanlegfase: en 0,01 tot 0,09 mol/ha/jr
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,01 en 0,02 mol N/ha/jaar

11. 110 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 1000 m
b. Maximale depositie aanlegfase: niet berekend
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,03 mol N/ha/jaar

12. 20 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 50 m
b. Maximale depositie aanlegfase: niet berekend
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,04 mol N/ha/jaar

13. 160 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 6 km
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,00 mol N/ha/jaar
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,00 mol N/ha/jaar

14. 100 woningen (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 750 m
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,02 mol N/ha/jaar (Met aangepast maximaal

aantal voertuigen per dag)
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,00 mol N/ha/jaar

15. 550 appartementen nabij hoogwaardig OV (all-electric)
a. Afstand tot stikstofgevoelig Natura 2000-gebied: 4,5 km
b. Maximale depositie aanlegfase: 0,00 mol N/ha/jaar (Euro-6 materieel en

elektrische kranen)
c. Maximale depositie gebruiksfase: 0,00 mol N/ha/jaar (met autodeelsysteem)



25

5 Vergelijking stikstofdepositie woningbouwontwikkeling met
veehouderij

In dit hoofdstuk vergelijken we de bijdrage van de bouw en het gebruik van nieuwe
woningen aan de stikstofdepositie met de bijdrage van de veehouderij. Deze vergelijking is
ten eerste relevant bij salderingsvragen op projectniveau. Op beleidsniveau is deze
vergelijking interessant omdat het inzicht geeft in de relatieve effectiviteit van
veehouderijsandering in vergelijking tot maatregelen in de bouwsector.

Bij de problemen met stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden spelen zowel stikstofoxiden
(NOx) als ammoniak (NH3) een rol. De verspreiding en depositie van emissie van
ammoniak dat vrijkomt bij de veehouderij verschilt echter sterk van de verspreiding en
depositie van emissie van stikstofoxide dat vrijkomt bij woningbouw. Stikstofoxide slaat veel
minder snel neer omdat het ’oplost’’ in de lucht en verbindingen aangaat met andere stoffen
in de lucht.. Ammoniak slaat dus eerder neer, dus met hogere concentraties in eventuele
dichtbij gelegen Natura 2000-gebieden. Daarnaast leidt NH3 nog tot andere relevante
effecten op natuur, zoals verzuring van de bodem.

Veehouderijen zijn zeer divers (type dieren, aantal dieren) en hebben verschillende
staltypen waarvan de emissie  sterk verschillen.

Voorbeelden
· Melkveehouderij: 100 Melkkoeien in een staltype A1.100 heeft een emissie van 13 kg

NH3 per dierplaats per jaar = 1300 kg NH3/jaar.
· Varkenshouderij: 2000 Vleesvarkens in een staltype D3.100 heeft een emissie van 3 kg

NH3 per dierplaats per jaar = 6000 kg NH3/jaar.

De verspreiding en depositie van emissies NH3 verschillen zoals aangegeven van de
verspreiding en depositie van emissies NOX. In onderstaande figuur is voor een veehouderij
(oranje) met een emissie van 500 kg NH3/jaar  en voor mobiele werktuigen (blauw) met een
emissie van 500 kg NOx/jaar de gemiddelde depositie mol N/ha/jaar (y-as) op verschillende
afstanden (x-as) weergegeven6.

6 De resultaten zijn schaalbaar op basis van emissies (5000kg NH3/Nox = 10x de
aangegeven waarde, de vorm van de grafiek verandert niet).
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Figuur 6. Depositie van stikstof in relatie tot de afstand voor 500 kg NOx (blauw) en 500 kg
NH3 (oranje) per ha per jaar.

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven komt er bij in aanleg van 100 woningen tijdelijk
maximaal circa 5.000kg NOx/ jaar vrij in de aanlegfase. Bij de veehouderij kan dat gaan om
een lagere jaarlijkse hoeveelheid NH3 (1.300-5000 kg), maar daarbij zijn de bijbehorende
deposities in de directe omgeving vele malen groter. Bij een gemiddelde melkveehouderij
van 100 dieren  zal de depositie op 1 km nog circa 5 mol bedragen, terwijl dit bij de aanleg
van een woningbouwlocatie van 100 woningen op dezelfde afstand gemiddeld 1,6 mol/ha/jr
is ofwel meer dan 2-3 x lager.
In de gebruiksfase is de depositie van een project van 100 woningen op 1 km afstand
gemiddeld 0,024 mol/ha/jaar (bij 500 mvt/etmaal). Conclusie, de stikstofdepositie in de
gebruiksfase van een melkveehouderij van 100 koeien is bij een afstand van 1 kilometer
ruim 200 keer zo hoog als die van de gebruiksfase van een woningproject van 100
woningen. Bij kleinere afstanden zijn de verschillen nog groter. Bij grotere afstanden nemen
de verschillen af, maar dan zijn de absolute deposities ook lager.

Nog een ander voorbeeld om gevoel voor orde van grootte te krijgen. De bouw van 1.000
woningen (appartementen) nabij een stadscentrum met openbaar vervoer (2500 mvt/etm)
op een afstand van ca 3 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied levert in de
gebruiksfase een gemiddelde stikstofdepositie van ca.  0,02 mol/ha/jaar. Tegenover een
melkveehouderij van 100 koeien op ca 1 km afstand van het zelfde natuurgebied met een
depositie van ca 2-3 mol/ha/jaar. Bij wijze van spreken zou een reductie van de veestapel
van de betreffende boerderij met 4 koeien voldoende stikstofruimte opleveren voor de
gebruiksfase van 1.000 nieuwe woningen nabij het stadscentrum.
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Indien we naar de totale jaarlijkse stikstofemissie kijken, dan komt bij de bouw van 75.000
woningen naar schatting  1-2 kton NOx/jaar vrij. Ter vergelijking komt eenzelfde
hoeveelheid NH3 overeen met 1,5-3% van de emissie van alle rundveehouderijen in
Nederland tezamen. Daarbij moet worden bedacht dat een kg NH3 ongeveer twee keer
zoveel stikstof bevat als een kg NO2 . De totale stikstofemissie van de bouw van 75.000 ligt
dus in de orde grootte van 1% van de totale jaarlijkse emissie van alle rundveehouderijen.
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6 Relevantie toename stikstofdepositie

6.1 Ecologische effecten stikstofdepositie
Atmosferische stikstofdepositie kan leiden tot verzuring en vermesting van stikstofgevoelige
habitattypen wanneer deze boven een kritische waarde komt (de KDW). Stikstofdepositie
bestaat in gereduceerde vorm (NH3, ammoniak) en geoxideerde vorm (stikstofoxide, NOx).
Beide vormen van stikstof kunnen worden omgezet tot de nutriënten ammonium (NH4) en
nitraat (NO3). De extra aanvoer van deze voedingsstoffen kan vooral bedreigend zijn voor
voedselarme habitattypen. Door de verrijking kan de vegetatie verruigen en kunnen
kenmerkende soorten van schrale milieus verdwijnen. Daarnaast kan depositie van stikstof,
en dan vooral depositie van ammoniak, leiden tot een daling van de bodem-pH. Door
verzuring verdwijnen gevoelige soorten en neemt de soortenrijkdom en kwaliteit van
zuurgevoelige habitattypen af. Stikstofdepositie kan bovendien effecten hebben via de
voedselketen vanwege invloed op de kwaliteit van prooidieren of op het aantrekken van
parasieten.

6.2 Nauwkeurigheid kritische depositiewaarde
Van Dobben et al. (2012) geven aan dat de kritische depositiewaarden met een
onzekerheidsmarge van minimaal 1 kg moeten worden gehanteerd en deze waarden zijn
vastgesteld binnen marges van ± 5 kg N/ha/jr (Cunha et al., 2002). Ecologisch gezien zijn er
daarom binnen deze marges geen aantoonbare verschillen in de kwaliteit van een habitat
door verschillen in depositie die kleiner zijn dan 1 kilogram per hectare per jaar, hetgeen
ongeveer gelijk staat aan een depositie van 70 mol per hectare per jaar.

6.3 Meetbare effecten bij experimentele toename stikstofdepositie
In een aantal experimentele studies zijn negatieve effecten onderzocht van toevoeging van
stikstof op habitattypen. Twee voorbeelden die uitgevoerd zijn in Nederlandse Natura 2000-
gebieden:

In een heidegebied in Nederland, waar 0, 1.75, 7 en 28 kg N/ha/jr experimenteel aan plots
werd toegevoegd werd als resultaat daarvan een toename in Festuca ovina onderzocht die
de Calluna vulgaris verving. De leeftijd van de heide speelde hierbij een belangrijke rol,
waarbij in de jongere plots van 1 jaar oud toevoeging van stikstof in alle concentraties leidde
tot een toename in Festuca ovina, met sterkere effecten naarmate de experimenteel
toegevoegde hoeveelheid stikstof toenam. Geen effect werd gevonden voor de lage dosis
stikstof in oude heide (Heil and Diemont, 1983). De achtergronddepositie voor deze studie
is geschat op 30 – 35 kg N/ha/jr2 en hiermee ruim boven de KDW.

Experimentele toevoeging van 25 kg N/ha/jr over een periode van vijf jaar had geen effect
op de soortensamenstelling in een grasland in een Nederlands duingebied (Meijendel) (ten
Harkel Matthijs and van der Meulen, 1996). Als mogelijke reden hiervoor noemen de
auteurs fosfaatlimitatie en begrazing. Ook in andere studies is bekend dat
beheermaatregelen zoals begrazing en maaien dominantie van grassen en verdwijnen van
kritische soorten kunnen voorkomen ondanks overschrijding van de KDW.

In het buitenland is vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd naar effecten van atmosferische
stikstofdepositie op habitattypen. In verschillende studies in Zweden (Kellner and Redbo-
Torstensson, 1995; REDBO-TORSTENSSON, 1994) en Engeland (Payne et al., 2013)
werden pas ecologische effecten gevonden bij relatief hoge stikstofgiften, meestal meer dan
5 Kg N/ha/jr. Er zijn geen experimenten bekend waarbij effecten werden gevonden bij een
stikstofgift van minder dan 1 Kg N/ha/jr.
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Hoewel de effecten van stikstofdepositie sterk zullen afhangen van het habitattype, de
uitgangssituatie en de duur van de depositie is uit geen van de onderzoeken gebleken, dat
toenames van een enkele kg stikstof per jaar heeft geleid tot meetbare veranderingen in de
kwaliteit van habitattypen. Dit is in lijn met de nauwkeurigheid, waarmee de KDW dienen te
worden gehanteerd. In de ons omringende landen worden in dit kader drempelwaarden voor
vergunningverlening gehanteerd van 7,14 mol (Duitsland) en 3% van de KDW (Vlaanderen)
in het toetsingskader ten aanzien van stikstofdepositie (3% van de laagste KDW van het
meest gevoelige habitattype (400 mol N/ha/jr) bedraagt 12 mol N/ha/jr).

Meetbare effecten van woningbouw op Natura 2000-gebieden
Op grond van het bovenstaande kan worden gesteld dat het aannemelijk is dat indien, als
gevolg van de bouw van een woningproject, de stikstofdepositie met 1 mol/ha/jr toeneemt in
het dichtstbijzijnde, meest stikstofgevoelige Natura 2000-gebied dat geen ecologisch
meetbaar effect zal hebben.
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Bijgaand ontvangt u het rapport ”Stikstofdepositie en Woningbouwontwikkeling”. Het is een verkennend 
onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau Sweco, naar de bijdrage van woningbouwontwikkeling 
aan de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. We hebben dit onderzoek uit laten voeren om meer gevoel 
bij de problematiek te krijgen en oplossingen aan te dragen voor de nabije toekomst. Dit onderzoek vormt de 
basis van onze oproep aan kabinet en leden van de Tweede Kamer 
 
Samenvatting 
De (woning)bouwsector wordt als gevolg van de stikstofproblematiek op dit moment geconfronteerd met een 
sterk toegenomen onderzoekslast en met het feit dat aan veel (woning)bouwprojecten uiteindelijk als gevolg 
van de (zeer beperkte) stikstofdepositie geen medewerking wordt verleend door het bevoegd gezag. De 
woningbouw stagneert daardoor in ernstige mate met alle negatieve gevolgen van dien. 
 

 Bij elk bestemmingsplan en bij elke concrete ontwikkeling van een (woning)bouwproject (hoe beperkt in 
omvang ook) dient sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 
mei 2019 eerst een uitgebreide Aerius-berekening te worden uitgevoerd.  

 Bij elk (woning)bouwproject waarbij uit de Aerius-berekening volgt dat het betreffende project meer dan 
0,00 mol/ha/jr stikstofdepositie (inclusief intern salderen) in een of meer Natura 2000-gebieden tot gevolg 
heeft, dient een ecologische voortoets plaats te vinden. 

 Als na de ecologische voortoets niet kan worden uitgesloten dat er significante effecten zijn, dient een 
passende beoordeling uitgevoerd te worden. 

 
De ecologische voortoets en de passende beoordeling vergen steeds een beoordeling in het licht van de 
specifieke milieukenmerken en omstandigheden van de betreffende gebieden. Daarnaast leidt een passende 
beoordeling in veel gevallen ook tot de plicht om een milieueffectrapportage op te stellen. Deze verplichtingen 
leiden tot heel veel extra werk met hoge kosten en aanzienlijke vertraging, terwijl dat in veruit de meeste 
gevallen niet leidt tot aanvullende acties en/of meer natuurkwaliteit.  
Daar komt bij dat aan de meeste (woning)bouwprojecten die net boven die grens van 0,00 mol/ha/jr uitkomen 
ook na de voortoets en/of een passende beoordeling uiteindelijk geen vergunning verleend wordt. Dit, terwijl 
de effecten voor de Natura 2000-gebieden niet aantoonbaar zijn, omdat de uitstoot praktisch te verwaarlozen 
is (minder dan één ganzenpoepje per jaar per hectare ofwel een zakje Pokon van 4 gram). 
 
Gezien deze grote problemen doen we in deze notitie een drietal aanbevelingen, die de knelpunten voor de 
woningbouw voor de komende periode oplossen, totdat er een definitieve oplossing (met drempelwaarde en 
bijbehorend programma) door het Kabinet is geformuleerd: 
1) Bepaal in een ministeriële regeling dat bij (woning)bouwprojecten de stikstofdepositie in de aanlegfase 

buiten beschouwing gelaten mag worden, mits die gedurende een periode van maximaal 3 jaar 
(aaneengesloten) maximaal 1 mol/ha/jr bedraagt. 

2) Bepaal in een ministeriële regeling dat bij (woning)bouwprojecten waarbij de stikstofdepositie in de 
gebruiksfase maximaal 0,05 mol/ha/jr bedraagt, er voor wat betreft de gebruiksfase geen vergunningplicht 
op grond van de Wet natuurbescherming geldt.  

3) Leg in de beide ministeriële regelingen vast dat bij het bepalen of een (woning)bouwproject aan de 
genoemde randvoorwaarden voldoet gebruik gemaakt mag worden van eenvoudige vuistregels. In het 
vervolg van deze notitie worden deze vuistregels verder uitgewerkt, maar de basis is dat voor een project 
van maximaal 100 woningen op een afstand van minimaal 750 meter van het dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebied geen vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming geldt en een Aerius-berekening 
derhalve achterwege kan blijven. 

Wij verwachten dat door het opvolgen van deze drie aanbevelingen nagenoeg alle woningbouwprojecten op 
korte termijn weer opgestart kunnen worden, waarbij significante (negatieve) gevolgen voor Natura 2000-
gebieden uitgesloten zijn. We dringen er op aan deze aanbevelingen zo spoedig mogelijk (binnen enkele 
weken) te implementeren. 
 
De ecologische voortoets en de passende beoordeling 
Zoals gezegd dient bij elk bestemmingsplan en elke concrete ontwikkeling van een (woning)bouwproject die 
meer dan 0,00 mol/ha/jr stikstofdepositie in een of meer Natura 2000-gebieden tot gevolg heeft (na eventueel 
intern salderen), een ecologische voortoets plaats te vinden.  
De voortoets heeft tot doel te bepalen of op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat het 
project afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen heeft en dus of een 
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vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist is of niet. Of een vergunning vereist is hangt af van 
de beschikbaarheid van objectieve gegevens op basis waarvan een ecoloog (op voorhand) met zekerheid kan 
oordelen dat geen significante effecten zullen optreden. Hierbij geldt dat in geval van (enige) twijfel over de 
vraag of nadelige effecten zullen uitblijven, een vergunning vereist is.  
 
De huidige praktijk leert dat bij praktisch alle projecten met een depositie van meer dan 0,00 mol/ha/jr (na 
eventueel intern salderen) een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist is en dat provincie 
en gemeente de omgevingsvergunningprocedure voor de bouw van de woningen om die reden niet opstarten. 
  
Kortom, aan praktisch alle (woning)bouwprojecten met een stikstofdepositie (na eventueel intern salderen) 
boven 0,00 mol/ha/jr wordt uiteindelijk géén vergunning verleend. Daardoor stagneren die projecten, met alle 
nadelige gevolgen van dien. 
 
Stikstofdepositie in de aanlegfase en in de gebruiksfase 
De grootste stikstofdeposities treden op in de aanlegfase, maar deze deposities zijn tijdelijk. In de gebruiksfase 
zijn de effecten beperkt tot de stikstofuitstoot van het autoverkeer van en naar de woningen. Nieuwbouw-
woningen worden niet meer voorzien van een aardgasaansluiting, waardoor de nieuwe woningen zelf een 
verwaarloosbare stikstofdepositie tot gevolg hebben. 
 
Aanlegfase 
Uit de berekeningen van Sweco blijkt dat bij de aanleg van 100 woningen met een gemiddelde inzet van mobiel 
materieel (bij 1.000 kg/Nox/jaar) pas op een afstand van meer dan 10 km de depositie minder dan 0,00 
mol/ha/jr bedraagt.  
 
De depositie van een (woning)bouwproject kan verminderd worden door materieel te kiezen dat minder 
stikstof uitstoot, door routes voor verkeer met het materieel optimaal te kiezen en waar mogelijk ook het 
zware werk dat veel inzet van machines vergt (bijvoorbeeld bij grondverzet) zoveel mogelijk te voorkomen. Het 
gebruik van elektrisch materieel zou ideaal zijn, maar dat is nog nauwelijks voorhanden. 
 
Op basis van praktijkervaringen van onze leden concluderen wij dat bij een aanzienlijk aantal woningbouw-
projecten (doch minder dan 50% van alle projecten) in de aanlegfase de depositie meer dan 0,00 mol/ha/jr 
bedraagt. Overigens is in de meeste gevallen die overschrijding beperkt en alleen in uitzonderlijke gevallen 
meer dan 1 mol/ha/jr. 
 
Gebruiksfase 
Bij een gemiddeld project van 100 woningen met een gemiddeld aantal verkeersbewegingen in de gebruiksfase 
(bij 500 mvt/etmaal) bedraagt de stikstofdepositie op een afstand van meer dan 3 km minder dan 0,00 
mol/ha/jr.  
 
Op basis van praktijkervaringen van onze leden concluderen wij dat aanzienlijk meer dan 50% van de 
woningbouwprojecten in de gebruiksfase een stikstofuitstoot hebben van 0,00 mol/ha/jr of minder. De overige 
projecten zitten door hun omvang en/of afstand tot een Natura 2000-gebied daarboven. Omdat het in veel 
gevallen om grotere projecten gaat, kan het wel om aanzienlijke aantallen woningen gaan. Naar verwachting 
gaat het daarbij om zeer beperkte overschrijdingen op in de meeste gevallen slechts enkele meetpunten in een 
Natura 2000-gebied. 
 
Ecologische voortoets of passende beoordeling: baseren op aanleg of gebruiksfase? 
De vraag is nu wanneer besloten dient te worden tot het uitvoeren van een ecologische voortoets of passende 
beoordeling. Als de gebruiksfase boven de 0,00 mol/ha/jr uitkomt of als de aanlegfase daarboven komt? Of in 
beide gevallen? 
 
De minister schrijft in haar brief van 4 oktober 2019: 
“Voor een aantal projecten geldt dat slechts sprake is van een tijdelijke emissie in de aanlegfase die een 
depositie veroorzaakt. Voor deze projecten is het, afhankelijk van de gebiedsspecifieke omstandigheden, 
mogelijk een ecologische onderbouwing te leveren en kan in dat geval toestemming worden verleend. Daarbij 
geldt dat het aannemelijk is dat kleinschalige bouwprojecten op een redelijke afstand van Natura 2000-
gebieden waarschijnlijk via deze weg doorgang kunnen vinden. Ook duurzaam bouwen vergroot de kans op een 
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succesvol traject om toestemming te krijgen. Verder kan voor infrastructurele projecten van tijdelijke aard 
zoals dijkversterkingen, zandsuppleties en renovatie en vervanging via deze weg sneller toestemmingverlening 
plaatsvinden.” 
 
Volledige zekerheid verschaft deze omschrijving niet, maar wij zijn van mening (op basis van het Sweco-
rapport) dat bij woningbouwprojecten waarbij de depositie in de aanlegfase gedurende een periode van 
maximaal drie jaar onder de 1 mol/ha/jr blijft, deze eenmalige deposities buiten beschouwing mogen blijven 
omdat die zeer beperkt en tijdelijk zijn en er geen aanwijzingen zijn dat dergelijke eenmalige deposities met 
zo’n beperkte omvang significant verstorende gevolgen hebben (zie rapport Sweco). 
 
Wij vragen de minister om met onmiddellijke ingang in een ministeriële regeling te bepalen dat bij (woning)-
bouwprojecten de stikstofdepositie in de aanlegfase buiten beschouwing gelaten mag worden, mits die 
gedurende een periode van maximaal 3 jaar maximaal 1 mol/ha/jr bedraagt. Als randvoorwaarde geldt daarbij 
dat voor (woning)bouwprojecten waarbij in de aanlegfase de depositie meer dan 0.00 mol/ha/jr bedraagt, er 
gekozen wordt voor het best beschikbare materieel met de laagste stikstofuitstoot en dat waar mogelijk ook 
andere maatregelen getroffen worden om de stikstofuitstoot te beperken. 
 
In het verlengde hiervan dient dus bij de ecologische voortoets en bij de passende beoordeling op de 
gebruiksfase getoetst te worden. Zoals eerder gemeld leidt de thans gehanteerde grens van 0,00 mol/ha/jr er 
toe dat heel veel projecten vergunningplichtig zijn en derhalve op dit moment geen doorgang kunnen vinden. 
Wij pleiten daarom voor het versneld invoeren van een tijdelijke drempelwaarde, specifiek voor 
(woning)bouwprojecten. 
 
Naar een nieuwe systematiek met drempelwaarde 
Door te werken met een drempelwaarde die boven de 0,00 mol/ha/jr in de gebruiksfase ligt, zouden veel meer 
(woning)bouwprojecten geen vergunning nodig hebben en gerealiseerd kunnen worden. De minister werkt aan 
een generieke drempel als onderdeel van een lange termijnoplossing. Zij schrijft in haar brief van 4 oktober 
2019: 
“We werken daarbij toe naar een nieuwe systematiek waar een drempelwaarde weer onderdeel van kan zijn. 
Het is volstrekt duidelijk dat die drempelwaarde alleen kan bestaan als het natuurherstel daadwerkelijk sneller 
gaat dan tot nu toe het geval was. Om beter inzicht te krijgen in de wijze waarop en de voorwaarden 
waaronder dit gerealiseerd kan worden, zal het kabinet hierover voorlichting aan de Afdeling Advisering van de 
Raad van State vragen. Voor het einde van dit jaar wil het kabinet over deze route, inclusief de te nemen 
(bron)maatregelen, duidelijkheid verschaffen.” 
 
De Habitatrichtlijn en de jurisprudentie van het Hof van Justitie sluiten een drempelwaarde niet uit. Het is aan 
de lidstaat “om aan te tonen dat op basis van de door hem vastgestelde bepalingen, op grond van objectieve 
gegevens kan worden uitgesloten dat plannen of projecten waarvoor dat toestemmingsregime geldt, 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen hebben voor een Natura 
2000-gebied” (r.o. 109 PASarrest HvJEU 7 november 2018, ECLI:EU:C:2018:882). De Minister van LNV kan de 
drempelwaarde bij ministeriële regeling vaststellen. 
 
Bij het vaststellen van een definitieve systematiek met daarin een generieke drempelwaarde moet bepaald 
worden hoeveel stikstofruimte door alle projecten onder de drempelwaarde gezamenlijk “opgebruikt” wordt. 
Die stikstofruimte moet ten minste gecompenseerd worden door de treffen maatregelen. Hoe hoger de 
generieke drempelwaarde (wij verwachten een generieke drempel van 1 mol/ha/jr in de definitieve regeling), 
hoe meer projecten daar onder vallen en hoe meer gecompenseerd moet worden en hoe zekerder de 
maatregelen moeten zijn. Daarbij gaat het niet alleen om (woning)bouw, maar om alle activiteiten die onder de 
drempelwaarde blijven. Dat compliceert een nieuwe definitieve regeling met generieke drempel.  
 
Het zal dus nog geruime tijd duren voordat een nieuwe systematiek met een generieke drempelwaarde 
vastgesteld kan worden, gezien de adviesaanvraag bij de RvS en de noodzaak dat er zekerheid moet bestaan 
dat de te treffen maatregelen er voor zorgen dat het natuurherstel daadwerkelijk sneller gaat dan tot nu toe 
het geval was. Dit betekent dat op z’n vroegst begin 2020 zo’n generieke drempelwaarde beschikbaar zal zijn. 
Het kan nog (veel) langer duren, omdat het een politiek gevoelige zaak betreft. Dat betekent dat gedurende die 
periode veel (woning)bouwprojecten stil blijven liggen, met grote schade tot gevolg.  
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Omdat de woningbouw het sterkst getroffen worden door de huidige stikstofproblematiek en de economische 
en maatschappelijke schade daarvan zeer groot is en omdat woningbouw maar een zeer geringe 
stikstofdepositie tot gevolg heeft, bepleiten wij om met onmiddellijke ingang, door middel van een (tijdelijke) 
ministeriële regeling een zeer veilige drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jr voor (woning)bouwprojecten in de 
gebruiksfase in te voeren. Dat dient plaats te vinden vooruitlopend op de generieke drempel die op z’n vroegst 
begin 2020 ingevoerd zal worden en die naar wij verwachten op 1 mol/ha/jr zal liggen. 
 
In het hierna volgende onderbouwen we op basis van de berekeningen in het Sweco-rapport dat invoering van 
deze tijdelijke drempel veilig kan, zonder gevolgen voor Natura 2000-gebieden en zonder dat daarbij 
gecompenseerd hoeft te worden door het treffen van maatregelen.  
 
Ecologische beoordeling van kleine deposities als gevolg van woningbouw 
Een drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jr in de gebruiksfase zou het mogelijk maken om een woningproject van 
100 woningen in een gemiddeld situatie op een afstand van minimaal 750 m van een Natura 2000-gebied 
zonder vergunning te bouwen. De onderbouwing hiervan is in het Sweco-rapport te vinden. 
 
In het Sweco-rapport is op basis van literatuuronderzoek aannemelijk gemaakt dat een jaarlijkse depositie van 
0,05 mol/ha/jr (vergelijkbaar met de stikstofinhoud van een ganzenpoepje) in een stikstofgevoelig Natura 
2000-gebied geen ecologische gevolgen heeft. Voor individuele woningbouwprojecten is invoering van een 
drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jr in de gebruiksfase derhalve gerechtvaardigd. 
 
Van belang is om ook in beeld te krijgen wat de stikstofdepositie van alle in Nederland gebouwde woningen in 
een jaar is, in het geval dat de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jr gehanteerd wordt. Als de gecumuleerde 
stikstofdepositie van alle woningen onder die drempelaarde zeer hoog zou zijn en wel tot significante effecten 
leidt, dan zouden compenserende maatregelen getroffen moeten worden.  
 
In het Sweco-rapport is onderzocht wat de totale stikstofdepositie van de bouw van 75.000 woningen (de 
totale gewenste Nederlandse jaarproductie) is. Uit de berekeningen blijkt dat de totale depositie van de aanleg 
van 75.000 woningen in het meest gunstige geval beperkt blijft tot 0,12 tot 3,77 mol N/ha/jaar. Daarbij wordt 
aangetekend dat in het merendeel van de Natura 2000-gebieden de depositie ruim onder de 3,77 mol/ha/jr 
blijft. 
 
Op basis van bovenstaande concluderen wij dat ook als gevolg van de totale Nederlandse productie van 
woningbouwprojecten, geen significante nadelige effecten in Natura 2000-gebieden zullen optreden. Derhalve 
zijn bij het hanteren van een drempel van 0,05 mol/ha/jr in de gebruiksfase geen compenserende maatregelen 
nodig. 
 
Voer op zeer korte termijn een tijdelijke drempelwaarde in 
Op basis van bovenstaande concluderen wij dat het veilig is om tijdelijk een drempelwaarde van maximaal 0,05 
mol/ha/jr in de gebruiksfase in te voeren, omdat dat geen significante effecten heeft op Natura 2000-gebieden.  
 
Op basis hiervan vragen wij de minister om met onmiddellijke ingang in een tijdelijke ministeriële regeling te 
bepalen dat bij (woning)bouwprojecten waarbij de stikstofdepositie in de gebruiksfase maximaal 0,05 
mol/ha/jr bedraagt, er voor wat betreft de gebruiksfase geen vergunningplicht geldt. Deze tijdelijke regeling 
dient te gelden totdat er een definitieve regeling met drempelwaarde en bijbehorend programma is 
vastgesteld. 
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Vuistregels voor het beoordelen van woningbouwprojecten op stikstofdepositie 
Om te bepalen of een concreet woningproject onder de twee hierboven genoemde regels valt, dienen op basis 
van berekeningen en praktijkervaring vuistregels opgesteld worden. Deze vuistregels kunnen als volgt in een 
tabel worden weergegeven. 
 
 

 Gebruiksfase* Aanlegfase** 

Aantal woningen < 0,00 mol/ha/jr < 0,05 mol/ha/jr < 0,00 mol/ha/jr < 0,05 mol/ha/jr < 1,00 mol/ha/jr 

50 2.000 500 9.500 2.500 500 

100 3.000 750 17.000 3.500 600 

250 > 3.000 1.200 25.000 5.800 1.000 

500 > 3.000 > 3.000 45.000 9.500 1.700 

 
Tabel 1: Gemiddelde kritische afstand in meters ten opzichte van dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
* uitgegaan is van 5 vervoersbewegingen per etmaal per woning 
** uitgegaan is van 10 kg NOx/jaar/woning 
 
Deze tabel moet als volgt worden gelezen: 

 Bij woningbouwprojecten van maximaal 100 woningen blijft in de aanlegfase de stikstofuitstoot onder 1 
mol/ha/jr bij een afstand van 600 meter of meer. Bij die projecten mag de depositie in de aanlegfase 
buiten beschouwing gelaten worden. 

 Bij woningbouwprojecten van maximaal 100 woningen blijft in de gebruiksfase de stikstofuitstoot onder de 
0,05 mol/ha/jr (de tijdelijke drempelwaarde) bij een afstand van 750 meter of meer. Voor die projecten 
geldt derhalve géén vergunningplicht. 

 
Als bij een concreet (woning)bouwproject niet aan deze vuistregels wordt voldaan, dan dient alsnog een 
nauwkeurige berekening plaatst te vinden van de stikstofdepositie met behulp van de Aerius-calculator.  
 



  
 
 
Aan de leden van het Kabinet    
 
Betreft:  Onderzoeksrapport “Stikstofdepositie en Woningbouwontwikkeling” 

Oproep tot ministeriële regeling voor de woningbouw 
  
Voorburg, 16 oktober 2019 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Bijgaand bieden wij u het rapport ”Stikstofdepositie en Woningbouwontwikkeling” aan. Het is 
een onderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau Sweco, naar de bijdrage van woning-
bouwontwikkeling aan de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. We hebben dit onderzoek 
uit laten voeren om meer inzicht in de problematiek te krijgen en om oplossingen aan te dragen 
voor de nabije toekomst.  
 
Het rapport van Sweco maakt inzichtelijk dat de stikstofproblematiek in Natura 2000-gebieden 
niet veroorzaakt wordt door de woningbouw. Door Sweco is onderbouwd dat de bijdrage van de 
bouw van 75.000 woningen per jaar géén meetbare effecten heeft op de Natura 2000-gebieden en 
op de instandhoudingsdoelstellingen van de habitats aldaar. Ondanks het feit dat woningbouw 
part noch deel heeft aan de stikstofproblematiek, ligt de vergunningverlening van woningbouw 
op dit moment als gevolg van de stikstofproblematiek wel nagenoeg stil. De eerste ontslagen bij 
bouwbedrijven zijn al gevallen, bouwbedrijven bereiden sociale plannen voor en faillissementen 
zijn aanstaande. Het grote woningtekort loopt nog verder op, waardoor heel veel woningzoeken-
den geen enkel zicht hebben op een geschikt huis. De schade loopt straks in de miljarden, het 
leed bij werknemers en bij woningzoekenden is groot. Het kabinet kan als het wil hierop onmid-
dellijk ingrijpen, zonder dat de natuur daar het slachtoffer van wordt. 
 
Wij hebben de oplossing daartoe voor u uitgewerkt in bijgaand voorstel, gebaseerd op het Sweco-
rapport. Kort samengevat vragen we u om binnen enkele weken een ministeriële regeling uit te 
vaardigen met daarin de volgende onderdelen:  
1) Bij (woning)bouwprojecten mag de stikstofdepositie in de aanlegfase buiten beschouwing 

gelaten worden, mits die gedurende een periode van maximaal 3 jaar (aaneengesloten) maxi-
maal 1 mol/ha/jr bedraagt. 

2) Bij (woning)bouwprojecten waarbij de stikstofdepositie in de gebruiksfase maximaal 0,05 
mol/ha/jr bedraagt, geldt voor wat betreft de gebruiksfase geen vergunningplicht op grond 
van de Wet natuurbescherming.  

3) Enkele eenvoudige vuistregels, met daarin als variabelen de omvang van een woningbouw-
project en de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, die bepalen wanneer voor 
projecten een vrijstelling van de vergunningplicht geldt en het maken van een Aerius-
berekening achterwege kan blijven. 

 
Door het publiceren van een dergelijke ministeriële regeling kunnen nagenoeg alle woningbouw-
projecten op korte termijn weer opgestart worden. Negatieve gevolgen voor Natura 2000-
gebieden kunnen op grond van het Sweco-rapport worden uitgesloten. Compenserende maatre-
gelen zijn derhalve niet nodig.  
Deze ministeriële regeling is nadrukkelijk als tijdelijk bedoeld, totdat er een definitieve generieke 
oplossing door het kabinet geformuleerd is die voor alle sectoren gaat gelden, met daarin een 
generieke drempelwaarde en een bijbehorend programma met maatregelen.  



Wij doen een klemmend beroep op u om onmiddellijk onze aanbevelingen over te nemen en 
verdere schade, materieel en immaterieel, zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Maxime Verhagen   Desirée Uitzetter  Piet Adema 
Voorzitter Bouwend Nederland NEPROM   Voorzitter NVB-Bouw 

 
 
 
 
Marnix Norder    Dick van Hal   Paulus Jansen 
Voorzitter Aedes   Voorzitter IVBN  algemeen directeur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc. Leden van de Tweede Kamer 
 



 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Door de uitspraak van de Raad van State over het programma aanpak stikstof is 

vergunningverlening voor bouw- en infrastructuurprojecten op veel plekken tot stilstand 

gekomen. Uit een enquete onder ruim 800 leden van Bouwend Nederland blijkt dat bij hen reeds 

950 projecten geraakt worden, waarvan 650 woningbouwprojecten, 175 infrastructuurprojecten 

en 125 utiliteitsbouwprojecten. Dat is niet alleen slecht voor de ondernemers, maar ook voor 

de opgave die er bestaat op het vlak van de woningnood, verbreding van wegen, de fileaanpak 

en het onderhoud en de veiligheid van infrastructuur. Dit leidt dan onvermijdelijk tot 

een nieuwe (bouw)crisis. Het totaal aantal woningen gemoeid met de genoemde 

woningbouwprojecten bedraagt ruim 24.000. Alleen al door uitstel – en mogelijk afstel – van de 

woningbouwprojecten staan 27.000 banen onder druk.  

 

Inmiddels heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek haar aanbevelingen gepresenteerd, en het 

Kabinet heeft gereageerd. Eén oproep van beiden is klip en klaar: het is van groot belang dat 

gemeenten de beoordeling van aanvragen weer voortvarend ter hand nemen. Projecten waarvan 

blijkt – na een berekening met Aerius of een vergelijkbare rekenmethode – dat de depositie 0,00 

mol/ha/jaar is kunnen op korte worden vergund, daarvoor is geen vergunning op basis van de 

Wet natuurbescherming nodig.  

 

Als er wel depositie plaats vindt, zijn er nog steeds mogelijkheden om zowel een 

omgevingsvergunning als een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming te verlenen. 

Dat kan door salderen, na een ecologische voortoets, een passende beoordeling en in het uiterste 

geval een ADC-toets. Het is dus niet zo dat enige depositie automatisch leidt tot het niet kunnen 

vergunnen van een project. Wij willen u met klem oproepen om met indieners van vergunningen 

te zoeken naar mogelijkheden om projecten zo veel mogelijk te laten doorgaan binnen deze 

kaders. 

 

 

Aan het College van B & W  

Cc aan de diverse fracties in de Raad 

 

 

Zilverstraat 69 

Postbus 340 

2700 AH Zoetermeer 

t +31 (0)79 3 252 252 

f +31 (0)79 3 252 290 

e info@bouwendnederland.nl 

i www.bouwendnederland.nl 

 

 

Datum: 15 oktober 2019 Behandeld door: Martijn Verwoerd 

Ons kenmerk: 1910-54800/MVer E-mail: stikstof@bouwendnederland.nl 

 

Betreft: Voortvarend oppakken vergunningverlening bouw- en infrastructuurprojecten 
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Het Rijk heeft, op verzoek van de ondertekenaars van deze brief, een beslisboom met toelichting 

gemaakt om overheden en initiatiefnemers stapsgewijs door de nieuwe juridische werkelijkheid 

rond stikstof te leiden. U treft deze als bijlage aan, en wij moedigen u van harte aan deze binnen 

uw gemeente uit te zetten en te gebruiken.  

 

Hoogachtend, 

 

 

Riek Siertsema   Maxime Verhagen    Philip van Nieuwenhuizen 

AFNL      Bouwend Nederland   MKB Infra   

         
 

 

 

Desirée Uitzetter   Ger Jaarsma     Piet Adema 

Neprom    NOA       NVB    

   
 

 

 

Edwin Lokkerbol 

Vereniging van Waterbouwers    

 

   
 

 

 

 

 

 

 

  



PAS-uitspraak Raad van State
De Raad van State heeft op 29-05-2019 de uitspraak gedaan dat het PAS niet 
meer als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra 
stikstofuitstoot veroorzaken.

De bouwsector draagt in geringe mate bij aan de 
totale stikstofemissie/-depositie in NL
Uit berekeningen van verschillende adviesbureaus in opdracht van 
NEPROM-lidbedrijven voor specifieke bouwlocaties blijkt dat een gemiddeld 
woningbouwproject van honderd woningen op enige honderden meters afstand van 
het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied daar leidt daar tot een stikstofdepositie van 
minder dan 0,05 mol/ha/jaar, oftewel minder dan 1 gram stikstof/ha/jaar. (bron: 
FD, opinieartikel, Desirée Uitzetter en Jan Fokkema 02-09-2019).

Maar wordt onevenredig hard getroffen door 
de PAS-uitspraak van de Raad van State
Bouwend Nederland heeft op 27 september 2019 een enquête uitgezet onder 
haar leden om een helder beeld te krijgen of en hoe zij worden getroffen door de 
stikstofproblematiek. Op 7 oktober 2019 hadden 821 leden - ongeveer 20% van alle 
leden van Bouwend Nederland – de enquête ingevuld. De belangrijkste uitkomsten 
uit de enquête zijn:

PAS-uitspraak kan de bouwsector de komende jaren zeer veel omzet kosten
ABN-AMRO heeft een inschatting gemaakt van de omvang van geplande 
bouwprojecten voor de komende vijf jaar en deze gerelateerd aan gebieden waar 
de uitstoot van stikstof het meest gevoelig ligt. In totaal komt er volgens ABN-
AMRO de komende vijf jaar voor 14 miljard euro aan bouwprojecten op losse 
schroeven te staan. Het gaat daarbij om 9 miljard euro aan wegenbouw, 43 procent 
van alle wegenprojecten en, tot en met 2023 om 5 miljard euro aan woningbouw. 
De omzetschade voor de bouwsector kan zonder concrete oplossingen leiden tot 
een verlies van 70.000 banen in de komende jaren.

(bron: ABN-AMRO, 22-08-2019, https://insights.abnamro.nl/2019/08/stikstof-uitspraak-kost-bouwsector-
komende-vijf-jaar-14-miljard-omzet/) en 04-10-2019, https://insights.abnamro.nl/2019/10/headlines-
stikstof-uitspraak-zet-70-000-banen-in-de-bouw-op-de-tocht/)

Factsheet PAS 
STIKSTOFDEPOSITIE PER BRON
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46%

Stikstofdepositie per bron
Stikstofdepositie is het neerdalen van stikstofoxiden en ammoniak vanuit de lucht op de 
grond. Deze tabel geeft een overzicht van de stikstofdepositie per bron in 2018.

De volledige uitslag van de enquête is bijgevoegd.
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EMISSIE STIKSTOFOXIDEN (NOX) PER SECTOR

953 PROJECTEN

4.410.284.458 EURO

24.326 WONINGEN

26.759 BANEN

72,72% 

zijn vertraagd door de stikstof problematiek

is de totale omzet van alle getroffen projecten

in aanbouw is getroffen door de stikstof problematiek

in de woningbouw staan hierdoor onder druk

van onze leden verwacht problemen wanneer er niets aan de situatie verandert
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EMISSIE AMMONIAK (NH3) PER SECTORSTIKSTOFEMISSIE NAAR BRON, 2017
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