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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Kosten
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Aanvrager
1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht Man
Vrouw
Niet bekend

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

2 Verblijfsadres

Postcode

Huisnummer

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam

Woonplaats

3 Correspondentieadres

Postcode

Huisnummer

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam

Woonplaats

5 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar 
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over 
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij 
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven 
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten 
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een 
aanvraag.
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Locatie
1 Adres

Postcode 7261KJ

Huisnummer 5

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Vellerdwarsdijk

Plaatsnaam Ruurlo

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening.

omzetten van agrarisch woonhuis naar plattelandswoning.

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Agrarisch perceel met agrarisch woonhuis

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Agrarisch perceel met plattelandswoning

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening.

geen gevolgen voor beoogd gebruik

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document
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Kosten
Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten 
voor het totale project in euro's 
(exclusief BTW)?

0
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Vooradvies geur veehouderij bestemmingsplanprocedure 
 

 

Aan   : Gemeente Berkelland 

Zaaknummer  : 

Onderwerp   : Vellerdwarsdijk 5 Ruurlo, omzetten voormalige boerderij naar 

plattelandswoning 

Behandeld door : 

Datum   : 7 oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Op de locatie Vellerdwarsdijk 5 in Ruurlo willen ze de bestaande agrarische bedrijfswoning 

omzetten naar een plattelandswoning. De schuur achter op het perceel wordt wel gebruikt 

voor agrarische activiteiten, namelijk als mestopslag en werktuigenberging. Deze ontwikkeling 

past niet binnen de geldende bestemming voor deze locatie. Er is daarom een planologische 

procedure nodig om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken. 

 

Voor deze wijziging van het bestemmingsplan is een onderbouwing nodig. De gemeente 

Berkelland vraagt de Omgevingsdienst Achterhoek hiervoor om advies over het onderwerp 

geur veehouderij. 

Beoordelingskader 

Voor de beoordeling van geurhinder van veehouderijen gelden de volgende kaders: 

- Wet geurhinder en veehouderij (voor vergunningplichtige bedrijven); 

- Activiteitenbesluit milieubeheer (voor meldingsplichtige bedrijven); 

- Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Berkelland. 

 

Bij ruimtelijke besluitvorming is het volgende belangrijk:  

1. het kunnen garanderen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat; 

2. het niet onevenredig schaden van iemands belangen. 

 

Hiervoor is het nodig om voldoende afstand aan te houden tussen veehouderijen en 

geurgevoelige objecten1. 

 
1 Geurgevoelige objecten zijn gebouwen bestemd en geschikt voor het verblijf van mensen, zoals 

woningen, kantoren en scholen. 

Advies 

Het onderwerp geur veehouderij vormt geen belemmering voor de aangevraagde 

ontwikkeling. 
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Inhoudelijke beoordeling 

 
 

Geurnormen en minimumafstanden 

In de gemeente Berkelland gelden voor geurgevoelige objecten de in onderstaande tabel  

opgenomen geurnormen en minimumafstanden. 

 

Ligging geurgevoelig object Geurnorm 
(geldt voor varkens, 
pluimvee, 
vleeskalveren, geiten 
en schapen) 

Minimumafstand 
(geldt voor koeien, 
paarden en konijnen) 

Gevel-tot-gevel-
afstand 
(geldt voor alle 
veehouderijtypen) 

Binnen bebouwde kom Borculo, 
Ruurlo, Eibergen en Neede 

3 odour units/m3 100 meter 50 meter 

Binnen bebouwde kom kleine 
kernen 

6 odour units/m3 75 meter 50 meter 

Buiten bebouwde kom 14 odour units/m3 50 meter 25 meter 

 

Voor woningen en andere geurgevoelige objecten bij veehouderijen geldt in het buitengebied 

een minimumafstand van 50 meter. Dit is inclusief woningen en andere geurgevoelige 

objecten die daar op na 19 maart 2000 geen deel meer van uitmaken. Ook voor woningen en 

andere geurgevoelige objecten die op of na 19 maart 2000 zijn gebouwd in samenhang met 

de beëindiging van de veehouderij geldt deze minimumafstand van 50 meter. 

 

Beoordeling 

De aangevraagde ontwikkeling vindt plaats buiten de bebouwde kom. In de omgeving van de 

locatie Vellerdwarsdijk 5 te Ruurlo bevinden zich meerdere veehouderijen. In bijlage 1 staat 

een opsomming van deze veehouderijen (inclusief de daarbij behorende berekeningen). Die 

opsomming leidt samengevat tot de volgende uitkomsten: 

- De woning voldoet aan de minimumafstand van 50 meter tot veehouderijen. 

- De woning voldoet aan de geldende geurnorm van 8,0 odour units/m3. 

- De milieukwaliteit2 valt in de klasse goed 

- Wij vinden het woon- en leefklimaat daarom aanvaardbaar.  

 

De aangevraagde ontwikkeling vindt plaats buiten de bebouwde kom. Er is sprake van het 

bestemmen van de bestaande agrarische bedrijfswoning Vellerdwarsdijk 5 te Ruurlo tot 

plattelandswoning. In die situatie hoeft geen toetsing aan de geurwetgeving plaats te vinden 
ten opzichte van de eigen (voormalige) stallen. Wel geldt ten opzichte van omliggende 

 
2 De milieukwaliteit legt een relatie tussen geurbelasting en geurbeleving. 
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veehouderijen een minimumafstand van 50 meter. De plattelandswoning voldoet ten opzichte 

van die veehouderijen aan de minimumafstand. Verdere berekening van de voor- en 

achtergrondbelasting3 is niet nodig.  

 

Ook al hoeft er niet aan deze wettelijke afstanden te worden voldaan, er dient wel getoetst te 

worden of er ter plaatse er een goed woon- en leefklimaat is. De afstand van de opslag van 

het drijfmest tot aan de plattelandswoning is circa 30 meter. De pompen om de mest in en uit 

de mestkelder te pompen, zijn aan de achterzijde van de schuur gelegen. Dit is op een 

afstand van circa 75 meter gelegen. De geur die vrijkomt is voornamelijk bij het in- en 

uitpompen van de mest in de mestkelder. Gezien dit op ruimte afstand van de woning wordt 

uitgevoerd, is het aannemelijk dat er een goed woon- en leefklimaat m.b.t. het mestbassin is. 

 

Ter plaatse van de aangevraagde plattelandswoning is sprake van een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat. 

 

Conclusie / advies 

De omzetting van de agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning ligt op voldoende 

afstand van omliggende veehouderijen. De voorgenomen ontwikkeling werkt niet 

belemmerend voor deze veehouderijen. Ook het woon- en leefklimaat op de locatie zelf is 

hierbij niet in het geding. De geur afkomstig van veehouderijen vormt geen belemmering voor 

de aangevraagde ontwikkeling. 

  

 
3 De voorgrondbelasting is de individuele geurbelasting van een enkele veehouderij. De 

achtergrondbelasting is de cumulatieve geurbelasting van meerdere veehouderijen in een gebied. 
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Bijlage 1 Beoordeling geur omliggende veehouderijen 
 

 

De aangevraagde ontwikkeling vindt plaats buiten de bebouwde kom. In de omgeving van de 

locatie Vellerdwarsdijk 5 te Ruurlo bevinden zich enkele veehouderijen. Hieronder volgt een 

opsomming van deze bedrijven. 

 

 
 

1. Akkerbouwbedrijf , Tolhutterweg 17 te Ruurlo 

Voor dit bedrijf is in op 14 december 2015 een melding op grond van het Activiteitenbesluit 

ingediend. In onderstaande tabel zijn het maximum aantal te houden dieren en de berekening 

van de geuremissie weergegeven. 

 

Bedrijf 1 

Bedrijf 2 
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Vanuit het besluit geldt in deze situatie een minimumafstand van 50 meter voor de 

diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld. Gemeten vanuit de grens 

van het agrarisch bouwblok vindt de ruimtelijke ontwikkeling buiten deze afstand plaats. 

 

 

2. en , Tolhutterweg 18 te Ruurlo 

Voor dit bedrijf is in het verleden een melding op grond van het Besluit landbouw 

milieubeheer ingediend. Vanaf 1 januari 2013 valt het bedrijf onder het Activiteitenbesluit 

milieubeheer. In onderstaande tabel zijn het maximum aantal te houden dieren en de 

berekening van de geuremissie weergegeven. 

 

 

Diercategorie Huisvestingssysteem Aantal dieren 

Melk- en kalfkoeien A 1.100 75 

Vrouwelijk jongvee <3 jr A 3.100 37 

Kippen E 2.100 10 

 

 

Vanuit het besluit geldt in deze situatie een minimumafstand van 50 meter voor de 

diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld. Voor de diercategorieën 

waarvoor wel een geuremissiefactor is vastgesteld geldt dat deze geuruitstoot zo gering is dat 

de geurcontour kleiner is dan de minimumafstand van 50 meter. Gemeten vanuit de grens 

van het agrarisch bouwblok vindt de ruimtelijke ontwikkeling buiten deze afstand plaats. 

 

 



 

 

Vooradvies luchtkwaliteit bestemmingsplanprocedure 
 

 

Aan   : Gemeente Berkelland 

Zaaknummer  : 

Onderwerp   : Vellerdwarsdijk 5 Ruurlo, omzetten voormalige boerderij naar 

plattelandswoning 

Behandeld door : 

Datum   : 11 oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Op de locatie Vellerdwarsdijk 5 in Ruurlo willen ze de bestaande agrarische bedrijfswoning 

omzetten naar een plattelandswoning. De schuur achter op het perceel wordt wel gebruikt 

voor agrarische activiteiten, namelijk als mestopslag en werktuigenberging. Deze ontwikkeling 

past niet binnen de geldende bestemming voor deze locatie. Er is daarom een planologische 

procedure nodig om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken. 

 

Voor deze wijziging van het bestemmingsplan is een onderbouwing nodig. De gemeente 

Berkelland vraagt de Omgevingsdienst Achterhoek hiervoor om advies over het onderwerp 

luchtkwaliteit. 

Beoordelingskader 

De Nederlandse wetgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 

milieubeheer (“Wet luchtkwaliteit”). In bijlage 2 van de Wet milieubeheer staan de 

grenswaarden (normen) voor verschillende luchtvervuilende stoffen. In de praktijk is alleen 

bij stikstofdioxide en fijn stof mogelijk sprake van normoverschrijding, zodat de beoordeling 

tot deze stoffen beperkt blijft. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende besluiten 

en regelingen met daarin het centraal staande begrip ‘niet in betekenende mate’1: 

- Besluit en Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 

- Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen); 

- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. 

 
1 Als een project ‘niet in betekenende mate’ (nibm)1 bijdraagt aan de luchtverontreiniging, dan is 

geen toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit nodig. De nibm-bijdrage komt overeen met 
3% van de norm voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof of stikstofdioxide. Dit komt neer 
op 1,2 µg/m3. 

Advies 

Het onderwerp luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de aangevraagde 

ontwikkeling.  
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Inhoudelijke beoordeling 

 
 

Op en rondom deze locatie is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van 

een grenswaarde2 uit bijlage 2 van de Wet milieubeheer. 

 

De Regeling niet in betekenende mate bijdragen (nibm) is in dit geval van toepassing. De 

aanvraag heeft betrekking op 1 woning. De grens in de regeling ligt bij 1.500 woningen met 

een enkele ontsluitingsweg of 3.000 woningen met twee ontsluitingswegen. De aanvraag blijft 

daar ruimschoots onder. Een berekening van de gevolgen voor de luchtkwaliteit is daarom 

niet nodig. 

 

De ruimtelijke procedure heeft geen betrekking op de ontwikkeling van een gevoelige 

bestemming als bedoeld in het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). Deze 

gevoelige bestemmingen zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 

bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen zijn geen gevoelige bestemmingen. 

 

De locatie ligt bovendien op een afstand van: 

- meer dan 300 meter van een rijksweg; 

- meer dan 50 meter van een provinciale weg.  

 

Alleen bij realisatie van gevoelige bestemmingen binnen deze zones is toetsing aan de 

grenswaarden nodig. Ook is op de locatie geen sprake van het bedrijfsmatig houden van 

dieren binnen het agrarisch bouwvlak. Nu dit niet aan de orde is, hoeft geen aanvullend 

onderzoek naar de luchtkwaliteit plaats te vinden. 

 

Conclusie / advies 

De aangevraagde ontwikkeling draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit. Er is 

geen sprake van een gevoelige bestemming. De locatie ligt bovendien op voldoende afstand 

van rijks- en provinciale wegen en op de locatie is geen sprake van bedrijfsmatig houden van 

dieren. Er is geen sprake van feitelijke of dreigende overschrijding van grenswaarden. Er is 

daarom geen aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit nodig. Het onderwerp luchtkwaliteit 

vormt geen belemmering voor de aangevraagde ontwikkeling. 

 

 
2 Grenswaarden zijn de wettelijke normen voor concentraties van stoffen in de lucht. 



 

 
 

Vooradvies milieuzonering bestemmingsplanprocedure 
 

 

Aan   : Gemeente Berkelland

Zaaknummer  : 

Onderwerp   : Vellerdwarsdijk 5 Ruurlo, omzetten voormalige boerderij naar 

plattelandswoning 

Behandeld door : 

Datum   : 11 oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Op de locatie Vellerdwarsdijk 5 in Ruurlo willen ze de bestaande agrarische bedrijfswoning 

omzetten naar een plattelandswoning. De schuur achter op het perceel wordt wel gebruikt 

voor agrarische activiteiten, namelijk als mestopslag en werktuigenberging. Deze ontwikkeling 

past niet binnen de geldende bestemming voor deze locatie. Er is daarom een planologische 

procedure nodig om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken. 

 

Voor deze wijziging van het bestemmingsplan is een onderbouwing nodig. De gemeente 

Berkelland vraagt de Omgevingsdienst Achterhoek hiervoor om advies over het onderwerp 

bedrijven en milieuzonering. 

Beoordelingskader 

De VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering (editie 2009) is een hulpmiddel voor de 

beoordeling van de toelaatbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen bij en rondom bedrijven. 

De in deze uitgave voor bedrijven opgenomen richtafstanden gelden ten opzichte van rustige 

woongebieden. De richtafstanden zijn voor drukkere gebieden (gemengd gebied) naar 

beneden bij te stellen. Aanvullend milieuonderzoek kan uitwijzen dat kleinere afstanden dan 

de richtafstanden mogelijk zijn. Verder hebben wettelijke afstanden voorrang op de 

richtafstanden. 

Advies 

Het onderwerp bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de 

aangevraagde ontwikkeling.  
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Inhoudelijke beoordeling 

 

In deze situatie is sprake van een rustig buitengebied.  

 

In de omgeving van de aangevraagde ontwikkeling bevinden zich de in onderstaande tabel 

genoemde bedrijven. Voor de beoordeling of er een goed woon- en leefklimaat bij de woning 

is, dient het bijbehorende agrarische bedrijf wel meegenomen te worden. Daarom is deze ook 

opgenomen in de tabel. De tabel toont per bedrijf de richtafstand per onderdeel (geur, stof, 

geluid en gevaar) en de bijbehorende milieucategorie. De richtafstanden gelden tussen de 

grens van de bedrijfsbestemming1 en de gevel van de woning. De werkelijke afstand in 

onderstaande tabel is ook op die manier gemeten. 

 
Adres Omschrijving 

G
e
u
r 

S
to

f 

G
e
lu

id
 

G
e
v
a
a
r 

C
a
te

g
o
ri
e
 

W
e
rk

e
li
jk

e
 

a
fs

ta
n
d
 

Vellerdwarsdijk 5 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: - 
algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 
500 m² 

30 10 30 10 2 31 

Tolhutterweg 24 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: - 
algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 
500 m² 

30 10 50 10 3.1 100 

 

De tabel laat zien dat de aangevraagde ontwikkeling plaatsvindt buiten de richtafstanden van 

omliggende bedrijven. Ondanks het feit dat de aangevraagde ontwikkeling plaatsvindt buiten 

de richtafstand geldt voor het volgende bedrijf de aanvullende overweging: 

- Vellerdwarsdijk 5: het bedrijf valt onder de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Er vindt ook opslag van drijfmest plaatst onder de loods (mestkelder). Volgens het 

Activiteitenbesluit gelden specifieke afstanden: 50 meter tot de gevel van een woning 

buiten de bebouwde kom. In dit geval wordt er een plattelandswoning aangevraagd, wat 

ervoor zorgt dat er niet hoeft te worden getoetst aan de afstandseisen van de 

plattelandswoning tot aan het bijbehorend agrarische bedrijf. Ook al hoeft er niet aan 

deze wettelijke afstanden te worden voldaan, er dient wel getoetst te worden of er ter 

plaatse er een goed woon- en leefklimaat is. De afstand van de opslag van het drijfmest 

tot aan de plattelandswoning is circa 30 meter. De pompen om de mest in en uit de 
mestkelder te pompen, zijn aan de achterzijde van de schuur gelegen. Dit is op een 

 
1 Dit geldt ook voor een bestemming als horeca, recreatie, sport of maatschappelijk. 
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afstand van circa 75 meter gelegen. De geur die vrijkomt is voornamelijk bij het in- en 

uitpompen van de mest in de mestkelder. Gezien dit op ruimte afstand van de woning 

wordt uitgevoerd, is het aannemelijk dat er een goed woon- en leefklimaat m.b.t. het 

mestbassin is. 

 

De ontwikkeling zorgt daarom niet voor extra belemmeringen voor dit bedrijf. Andersom 

bestaat binnen het plangebied om dezelfde reden voldoende garantie voor een goed woon- en 

leefklimaat. 

Conclusie / advies 

De aangevraagde ontwikkeling vindt plaats buiten de richtafstanden van omliggende 

bedrijven. De aangevraagde ontwikkeling voldoet aan die afstand. De ontwikkeling werkt 

daarom niet belemmerend voor deze bedrijven. Ook het woon- en leefklimaat ter plaatse van 

de ontwikkeling is hierbij niet in het geding. Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt 

geen belemmering voor de aangevraagde ontwikkeling.  

 

Aandachtspunten 

De aangevraagde wijziging betreft een plattelandswoning. Dit betekent dat het nog onderdeel 

uitmaakt van de inrichting en voor de milieuwetgeving niet getoetst hoeft te worden aan het 

eigen agrarische bedrijf. Voor het bepalen van een goed woon- en leefklimaat moet wél het 

bijbehorende agrarische bedrijf worden meegenomen. Dat is in dit geval gedaan en ook wordt 

er voldaan aan de afstanden die zijn opgenomen in de VNG brochure.  



 

Vooradvies Natura 2000 bestemmingsplanprocedure 
 

 

Aan   : Gemeente Berkelland 

Zaaknummer  :

Onderwerp   : Vellerdwarsdijk 5 Ruurlo, omzetten voormalige boerderij naar 

plattelandswoning 

Behandeld door : 

Datum   : 11 oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Op de locatie Vellerdwarsdijk 5 in Ruurlo willen ze de bestaande agrarische bedrijfswoning 

omzetten naar een plattelandswoning. De schuur achter op het perceel wordt wel gebruikt 

voor agrarische activiteiten, namelijk als mestopslag en werktuigenberging. Deze ontwikkeling 

past niet binnen de geldende bestemming voor deze locatie. Er is daarom een planologische 

procedure nodig om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken. 

 

 

Voor deze wijziging van het bestemmingsplan is een onderbouwing nodig. De gemeente 

Berkelland 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. Op grond 

van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering is vanaf 1 juli 2021 de bouwfase vrijgesteld 

van de natuurvergunningplicht. Hiervoor is geen stikstofberekening meer nodig. 

Advies 

Het onderwerp Natura 2000 vormt geen belemmering voor de aangevraagde 

ontwikkeling.  
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Inhoudelijke beoordeling 

 
 

In de omgeving van de locatie Vellerdwarsdijk 5 te Ruurlo bevinden zich meerdere Natura 

2000-gebieden waar sprake is van een te hoge belasting met stikstof. Het meest 

dichtsbijzijnde gelegen gebied is Stelkampsveld, op een afstand van circa 7.700 meter van de 

projectlocatie).  

 

Het aantal verkeersbewegingen neemt in de aangevraagde situatie niet toe, het betreft nu 

namelijk ook al een woning. De ontwikkeling vindt bovendien plaats op een afstand van meer 

dan zeven kilometer van Natura 2000-gebieden. De toename aan stikstofdepositie is in dit 

geval op basis van ervaringscijfers als verwaarloosbaar klein te beschouwen, zodat nadelige 

gevolgen op Natura 2000-gebieden bij voorbaat zijn uit te sluiten. 

 

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

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

gebied hangt samen met (grootschalige) grondwateronttrekking of andere hydrologische 

maatregelen. Daarvan is in dit geval geen sprake. 

 

Het is in dit geval bij voorbaat duidelijk dat de aangevraagde situatie niet leidt tot negatieve 

gevolgen 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). 


