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Inleiding 

Op dit moment zit er in het bestemmingsplan voor een braakliggend terrein aan De Mölle in 

Rietmolen de mogelijkheid om twee vrijstaande woningen te bouwen. De gemeente 

Berkelland heeft het voornemen om dit om te zetten naar vier woningen: twee vrijstaande en 

een twee-onder-één-kapper aan de straatkant. De gemeente vraagt de Omgevingsdienst 

Achterhoek hiervoor om advies over het onderwerp Natura 2000. 

Beoordelingskader 

De verzameling van in de Europese Unie aangewezen en beschermde waardevolle 

natuurgebieden staat bekend als Natura 2000. Die gebieden vallen onder de regels van twee 

Europese richtlijnen: de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. De Wet natuurbescherming is de 

Nederlandse vertaling van die richtlijnen in de Nederlandse wetgeving. Ontwikkelingen zijn 

alleen toelaatbaar als er geen nadelige gevolgen  voor Natura 2000-gebieden zijn. 

Inhoudelijke beoordeling 

 
Figuur 1: situering beoogde woningbouwlocatie 

 

In de omgeving van de bouwlocatie bevinden zich meerdere Natura 2000-gebieden waar 

sprake is van een te hoge belasting met stikstof. Het meest nabijgelegen gebied is 

Buurserzand & Haaksbergerveen (op een afstand van circa 5800 meter van de bouwlocatie). 

 

Wij hebben een berekening met het wettelijke rekenmodel AERIUS Calculator uitgevoerd. 

Hieruit blijkt dat de ontwikkeling geen stikstofdepositie veroorzaakt op Natura 2000-gebieden 

(zie figuur 2). Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol per hectare per jaar. 

 

Advies 

Het onderwerp Natura 2000 vormt geen belemmering voor de aangevraagde 

ontwikkeling. 
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Figuur 2: resultaat AERIUS-berekening 

 

Gezien de afstand tot Natura 2000-gebieden zijn andere effecten dan stikstof niet te 

verwachten. Het enige andere effect op grotere afstand van een Natura 2000-gebied hangt 

samen met grondwateronttrekking of andere hydrologische maatregelen. Daarvan is in dit 

geval geen sprake. 

 

Daarmee is duidelijk dat het plan geen negatieve gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden. 

Een passende beoordeling1 is daarom niet nodig. 

Conclusie / advies 

Negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden zijn op voorhand uit te sluiten. Er is geen 

passende beoordeling volgens de Wet natuurbescherming nodig. De voorgenomen 

ontwikkeling is daarom toelaatbaar. Het onderwerp Natura 2000 vormt geen belemmering 

voor de aangevraagde ontwikkeling. 

 

                                            
1 Bij het niet kunnen uitsluiten van negatieve gevolgen is een passende beoordeling nodig. Die 

passende beoordeling gaat dieper in op de gevolgen voor Natura 2000-gebieden en de eventueel te 
treffen maatregelen om die gevolgen tegen te gaan of te verzachten (mitigerende maatregelen). 


