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Notitie stikstof Burgt fase 1 te Boekel

Deze memo gaat in op het aspect stikstof in relatie tot de ontwikkeling van Burgt fase 1 te Boekel. In deze memo
wordt ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten en wordt een onderbouwing gegeven van het aspect stikstof.
De ontwikkeling ligt op ruim 15,5 km tot het stikstofgevoelige Natura-2000 gebied de ‘Deurnsche Peel & Mariapeel’. In
dit Natura-2000 gebied is sprake van een overspannen situatie doordat op verschillende hexagonen de
achtergrondwaarde hoger is dan de kritische depositiewaarde (KDW). In voorliggende memo worden
achtereenvolgens weergegeven: de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening, de resultaten van de
berekening en ons advies ten aanzien van de vervolgstap(pen).

1

Achtergrond

Uit de uitspraak over het PAS (Programma Aanpak Stikstof) van de Raad van State van 29 mei 2019 volgt dat het PAS
niet langer als basis voor toestemming voor plannen of projecten mag worden gebruikt.
Concreet betekent de uitspraak dat voor elk plan met mogelijk significante gevolgen voor een Natura-2000 gebied
weer een afzonderlijke natuurtoets moet worden uitgevoerd. Of er vervolgens toestemming voor het plan kan worden
verleend, is afhankelijk van de uitkomst van de natuurtoets (kan met zekerheid worden gesteld dat de natuurlijke
kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast door het betreffende plan?).
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Onderbouwing

Om te bepalen of er sprake is van een stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied in de realisatiefase of gebruiksfase
is gebruik gemaakt van het door de Rijksoverheid opgestelde document ‘Handreiking woningbouw en AERIUS’ 1. Uit dit
document blijkt dat er voor 50 woningen op een afstand van 10 kilometer van een Natura 2000-gebied geen sprake is
van een stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar. Dit geldt zowel voor de realisatiefase als gebruiksfase. Door
middel van onderhavig initiatief worden 52 woningen gerealiseerd. Gelet op de afstand tot het meest nabijgelegen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebied, ruim 15,5 kilometer, kan gesteld worden dat ook bij de realisatie van 52
woningen geen sprake is van een stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar.

Uitsnede AERIUS Calculator

1

Rijksoverheid, Handreiking woningbouw en AERIUS, januari 2020
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Conclusie

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het aspect ‘stikstof’ geen belemmering vormt voor het voorgenomen
initiatief. De Wet natuurbescherming staat nadere besluitvorming dan ook niet in de weg.
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