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1111 InleidingInleidingInleidingInleiding    
 

D e VO F N aarden B orgronden werkt aan de ontwikkeling van een woningbouwplan aan de oostzijde 

van N aarden. D e globale ligging van het plangeb ied is weergegeven in onderstaande figuur 1.1.  

 

Figuur 1.1: Ligging Borgronden te Naarden 

 

 

In m aart 2014 stelde de raad van destijds de gem eente N aarden de structuurvisie N aarden-B ussum  

2040 vast. D aarin werd (wederom ) vastgelegd dat de B orgronden zijn bestem d voor woningbouw. 

Vervolgens heeft de raad van de gem eente  N aarden in 2015 het zogenaam de PID  (project Initiatief 

D ocum ent) vastgesteld waarm ee het project werd opgestart. Hierin zijn de kaders voor het project 

opgenom en.  D eze kaders betreffen onder m eer een woningdichtheid van 25 tot 30 woningen per 

hectare. In 2015 lag de nadruk op het m iddeldure segm ent. In juni 2017 heeft de raad van de 

gem eente G ooise M eren de kaders b ijgesteld: “Het resultaat van het project is het realiseren van een 

optim ale, haalbare ontwikkeling m et een m ix van woningbouw in zowel het goedkope, m iddeldure en 

dure segment waarbij een m inim um  van 40 woningen in het goedkope segment wordt nagestreefd. 

De woningdichtheid is circa 25 tot 30 woningen per hectare, waarbij in de delen van het plangebied 

waar het goedkope segment wordt geprojecteerd de dichtheid m axim aal 35 m ag bedragen". 

 

B ij het opstellen van het plan spelen uiteenlopende ruim telijke aspecten een rol. O p het geb ied van 

verkeer en m ilieu is B uroD B  b ij de ontwikkeling betrokken door het uitvoeren van onderzoek en het 

geven van advies. 

 

Ten behoeve van het participatieproces en als voorloper op de te doorlopen ruim telijke procedures 

zijn een aantal Q uick Scans uitgevoerd voor de aspecten die een rol spelen bij het plan. Het gaat 

daarb ij om  per aspect specifieke aandacht voor de (m ogelijke) planeffecten en de inschatting van 

m ogelijkheden en benodigde (m itigerende) m aatregelen b ij de planontwikkeling. Eén van die 

aspecten is het effect van het verkeer op de luchtkwaliteit en, daaraan verbonden, de 

stikstofdepositie. In deze rapportage is de Q uick Scan voor het aspect 'Luchtkwaliteit en 

stikstofdepositie' beschreven. D e rapportage is opgesteld door B uroD B  in sam enwerking m et het op 

het geb ied van luchtkwaliteit gespecialiseerde adviesbureau Lichtverkeer.   
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2222 O nderzoek luchtkwaliteitO nderzoek luchtkwaliteitO nderzoek luchtkwaliteitO nderzoek luchtkwaliteit    
 

2.12.12.12.1 Juridisch kaderJuridisch kaderJuridisch kaderJuridisch kader    

In Titel 5.2. Luchtkwaliteitseisen van de W et M ilieubeheer zijn bepalingen en voorschriften 

opgenom en betreffende de luchtkwaliteit in N ederland[ref.1&2]. D e norm en en grenswaarden (verder 

grenswaarden) zijn gebaseerd op de Europese kaderrichtlijn 96/62/EG . D e grenswaarden zijn een 

com prom is tussen wat gezondheidskundig noodzakelijk is en wat econom isch kan. Vanaf 2009 wordt 

door de overheden in N ederland gezam enlijk opgetrokken om  de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Hiervoor is het N ationaal Sam enwerkingsprogram m a Luchtkwaliteit (N SL) opgezet. D it program m a 

heeft er toe geleid dat een groot aantal m aatregelen zijn genom en en dat de luchtkwaliteit aanzienlijk 

is verbetert en de concentraties zijn gedaald. O nder invloed van m aatregelen en Europese 

(em issie)norm en zal de trend van dalende concentraties zal zich, volgens de huidige prognoses, de 

kom ende jaren b lijven voortzetten. 

 

Het verkeer is een belangrijke bron van luchtverontreiniging. Alhoewel de W et M ilieubeheer voor m eer 

stoffen grenswaarden stelt, zijn, in ieder geval als gevolg van het verkeer, drie stoffen van belang: 

stikstofdioxide (N O 2), fijn stof  (PM 10) en ultra fijn stof (PM 2,5). D e concentratie van deze stoffen wordt 

getoetst op basis van jaargem iddelde concentraties. D e grenswaarde voor N O 2 en PM 10 bedraagt 40 

µg/m 3 en voor PM 2,5 is de grenswaarde 25 µg/m 3 als jaargem iddelde concentratie. Voor PM 10 geldt 

verder een daggem iddelde grenswaarde van 50 µg/m 3 welke m axim aal 35 dagen per jaar 

overschreden m ag worden.  

 

B estuursorganen dienen op grond van artikel 5.16, eerste lid W m , b ij de uitoefening van in het tweede 

lid lim itatief opgesom de bevoegdheden of toepassing van wettelijke voorschriften, die gevolgen 

kunnen hebben voor de luchtkwaliteit, gebruik te m aken van een of m eer van de volgende gronden:  

a. een project leidt niet tot overschrijding van een grenswaarde; 

b . een project leidt per saldo tot gelijk b lijven of verbetering van de luchtkwaliteit; 

c. een project draagt "niet in betekenende m ate" b ij aan de concentratie van een stof; 

d. een project is genoem d of past b innen het N ationaal Sam enwerkingsprogram m a Luchtkwaliteit 

(N SL) of b innen een regionaal program m a van m aatregelen. 

 

D e "R egeling niet in betekenende m ate b ijdragen (luchtkwaliteitseisen)" b iedt voor dit plan 

aankopingspunten. In de regeling zijn de om standigheden vastgelegd voor het gebruik m aken van 

grond 'c' zoals hiervoor aangegeven. Ten aanzien van woningbouwlocaties is in deze m inisteriele 

regeling vastgelegd dat een project, gebaseerd op de te verwachten hoeveelheid autoverkeer, niet in 

betekenende m ate b ijdraagt als het project m inder dan 1.500 woningen betreft.  

 

Het project B O R -gronden te N aarden b lijft daar ruim schoots onder. O p basis van deze regeling kan 

dus gesteld worden dat het te verwachten verkeer van het plan niet zal leiden tot een in-betekenende-

m ate b ijdrage aan de luchtkwaliteit. 

 

Het plan ligt echter direct aan de zuidoostzijde tegen de rijksweg A1 van Am ersfoort naar 

Am sterdam . D e woningen zullen niet gerealiseerd kunnen worden zonder geluidsafscherm ende 

voorzieningen. D e geluidscherm en of b ijvoorbeeld geluidafscherm ende woningen hebben invloed op 

de luchtkwaliteit in het plangeb ied zelf, m aar ook buiten het plangeb ied.  
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D aarnaast is het vanwege de ligging van het plan zo dicht langs een drukke autosnelweg van belang 

om  de luchtkwaliteit in het geb ied zelf in kaart te brengen. D oor de luchtkwaliteit te onderzoeken en 

vast te stellen wordt zowel aan het bevoegd gezag als ook voor de toekom stige bewoners duidelijk 

welke concentraties verwacht m ag worden.   

 

In de W et M ilieubeheer is nauwkeurig aangegeven op welke plaatsen de luchtkwaliteit getoetst m oet 

worden. Algem een geldt dat op 10 m eter van de rand van de weg de luchtkwaliteit vastgesteld en 

getoetst m oet worden. Er is een duidelijke relatie tussen de luchtkwaliteit en de effecten op de 

gezondheid van bewoners. D at betekent dat er behoefte is om  naast de wettelijke toetspunten de 

luchtkwaliteit vast te stellen op die plaatsen waar m ensen verb lijven: de woningen. D aarom  is in dit 

onderzoek de luchtkwaliteit ook op de panden in de om geving van het plan vastgesteld. B innen het 

invloedsgebied zijn ruim  10.000 rekenpunten gedefinieerd waarvan de luchtkwaliteit is vastgesteld.  

 

D e luchtkwaliteit is berekend m et behulp van de N SL-R ekentool[ref.3]. D e N SLR ekentool is onderdeel 

van de m onitoring van het N SL en is een goedgekeurd rekenm odel voor de luchtkwaliteit.  

 

 

2.22.22.22.2 S tudiegeb iedS tudiegeb iedS tudiegeb iedS tudiegeb ied    

D e luchtkwaliteit verspreid zich over een groot geb ied. Het studiegebied wordt daarom  gevorm d door 

een denkbeeldige cirkel van circa 1 km  rond het plangebied. D aar om heen is het invloedsgeb ied 

gedefinieerd als een tweede denkbeeldige cirkel van 1 km . B uiten het  invloedsgebied is er geen 

invloed op de luchtkwaliteit door het plan te verwachten. In figuur 2.1 zijn de gedefinieerde gebieden 

weergegeven. 

 

 

Figuur 2.1: Plangebied en het studie- en invloedsgebied luchtkwaliteit 
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2.32.32.32.3 O nderzochte situatiesO nderzochte situatiesO nderzochte situatiesO nderzochte situaties    

Voor het onderzoek naar de effecten van het plan op de luchtkwaliteit zijn berekeningen gem aakt voor 

het jaar 2015 en de prognose 2025 en zijn in totaal drie situaties onderzocht:  

1. situatie 2015 zonder het plan;  

2. situatie 2015 m et het plan;  

3. situatie 2025 m et het plan. 

 

In de situatie m et plan is de belangrijkste verandering de geplande geluidsafscherm ende woningen 

langs de rijksweg A1. Het verkeer dat door de circa 362 woningen in het plan wordt gegeneerd, levert 

nauwelijks een b ijdrage aan de luchtverontreiniging en is in de berekeningen dan ook niet terug te 

vinden. 

 

 

2.42.42.42.4 VerkeersgegevensVerkeersgegevensVerkeersgegevensVerkeersgegevens    

D e gebruikte verkeersintensiteiten zijn afkom stig uit de M onitoringstool versie 2015 van het N SL[ref.3] 

en b innen het studiegebied afgestem d op het voor de voor het plan uitgevoerd Q uikck Scan geluid 

(akoestisch onderzoek). In tabel 2.1 zijn de verkeersgegevens van de rijksweg A1 ter hoogte van het 

plangeb ied weergegeven. Het betreft de gegevens voor vier rijlijnen van west naar oost. D e rijlijnen 1 

en 2 vorm en sam en het verkeer op de rijbaan richting knooppunt Eem nes. D e rijlijnen 3 en 4 vorm en 

sam en het verkeer op de rijbaan richting knooppunt M uiderberg. Het betreft de verkeersintensiteiten 

voor een gem iddelde weekdag. 

 

 

 

Tabel 2.1: Verkeersgegevens rijksweg A1 

 

 

 

2.52.52.52.5 R esultatenR esultatenR esultatenR esultaten    

D e luchtkwaliteit is berekend m et de N SL-R ekentool versie 2015. B innen het invloedsgeb ied is de 

concentratie berekend op ruim  10.000 rekenpunten. D e resultaten bestaan daardoor uit een grote 

hoeveelheid data en gegevens. U it de resultaten blijkt dat door het plan geen toenam e van de 

concentraties optreden.  

 

1111    
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Het plangeb ied ligt dicht tegen de autosnelweg en daarom  wordt onderzocht of er een rij 

geluidwerende woningen langs de autosnelweg gerealiseerd kan worden. In de situaties m et plan is 

daar rekening m eegehouden. D e woningen hebben voor de luchtkwaliteit niet zo zeer een 

afscherm ende werking m aar leveren een positieve b ijdrage in de verspreiding en verdunning van de 

luchtverontreiniging van m et nam e de autosnelweg. D e verontreiniging wordt als gevolg van de 

geluidwerende woningen door de wind m eer om hoog gestuwd en daardoor verspreid. Het gevolg is 

dat in het geb ied rond deze woningen de concentraties af nem en. D e grootste afnam e is 

(logischerwijs) dan ook op de toetspunten langs de autosnelweg en direct achter deze woningen in 

het plangebied. O p de overige punten in de buurten b innen het studiegeb ied b lijft de concentratie 

gelijk of daalt deze m arginaal.   

  

O p alle punten/locaties en zelfs langs de autosnelweg ligt de concentratie ver beneden de 

grenswaarde van 40 µg/m 3. In het plangeb ied is de hoogste concentratie zonder plan 24,45 µg/m 3 en 

deze daalt naar 23,42 µg/m 3. D e concentratie van 2025 zijn gebaseerd op prognoses die rekening 

houden m et de dalende trend. D e concentraties zijn in 2025 dan ook fors lager dan in 2015. D e 

concentratie liggen dan b innen het plangeb ied, m aar ook verder overal b innen de gem eente onder 

de advieswaarde van 20 µg/m 3 van de W orld Health O rganization (W HO ). 

 

In tabel 2.1 is de achtergrondconcentratie en de hoogste jaargem iddelde concentratie van N O 2 op de 

rekenpunten binnen de buurten in het studiegeb ied gegeven. M et deze hoogste concentraties b innen 

de buurten wordt geïllustreerd dat de concentraties door het plan afnem en.  

 

    Jaargem iddelde N O 2  

in 2015 in µg/m 3    

Jaargem iddelde N O 2  

in 2025 in µg/m 3    

ggggeb ied/buurteb ied/buurteb ied/buurteb ied/buurt aaaachterchterchterchtergrond grond grond grond  zonder planzonder planzonder planzonder plan m et planm et planm et planm et plan aaaachterchterchterchtergrondgrondgrondgrond m et planm et planm et planm et plan 

P langebied 22,61 24,45 23,42 14,85 15,20 

Autosnelweg 23,43 28,78 28,52 15,46 17,70 

B eethovenpark 22,61 27,80 27,77 14,85 17,11 

N aarden Vesting 22,61 20,52 20,52 14,85 13,43 

R em brandtpark 19,37 24,86 24,86 13,24 15,71 

B redius-W est 19,37 19,46 19,45 13024 13,20 

B redius-O ost 23,43 24,73 24,73 15,46 15,73 

B os van B redius 23,43 26,65 26,63 15,46 16,87 

Valkeveen 22,61 31,29 31,29 14,85 19,59 

Flevo 21,50 17,80 17,79 14,37 12,20 

Tabel 2.1: Achtergrondconcentratie en jaargem iddelde NO 2 m et en zonder plan, situatie 2015 en 2025 

 

 

Voor de jaargem iddelde concentraties van PM 10 doet zich hetzelfde voor, al is het effect duidelijk 

kleiner. O ok voor PM 10 nem en de concentraties door de geluidwerende woningen af. O p alle punten 

en zelfs langs de autosnelweg ligt de concentratie ver beneden de grenswaarde van 40 µg/m 3. In het 

plangeb ied is de hoogste concentratie zonder plan 21,70 µg/m 3 en deze daalt naar 21,59 µg/m 3.  

D e concentratie van 2025 zijn gebaseerd op prognoses die rekening houden m et een dalende trend 

welke voor PM 10 veel kleiner is dan voor N O 2. D e concentraties zijn in 2025 wel wat lager dan in 2015 

m aar het verschil is niet zo groot dan bij N O 2. D e concentratie kom  dan binnen het plangeb ied, m aar 
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ook verder in de gem eente op of onder de advieswaarde van 20 µg/m 3 van de W orld Health 

O rganization (W HO ). 

 

In tabel 2.2 is de achtergrondconcentratie en de hoogste jaargem iddelde concentratie van PM 10 op 

de rekenpunten b innen de buurten in het studiegebied gegeven.  

 

    Jaargem iddelde PM 10  

in 2015 in µg/m 3    

Jaargem iddelde PM 10  

in 2025 in µg/m 3    

ggggeb ied/buurteb ied/buurteb ied/buurteb ied/buurt aaaachterchterchterchtergrond grond grond grond  zonder planzonder planzonder planzonder plan m et planm et planm et planm et plan aaaachterchterchterchtergrondgrondgrondgrond m et planm et planm et planm et plan 

P langebied 21,29 21,70 21,59 19,28 19,59 

Autosnelweg 21,52 22,21 22,21 19,54 19,98 

B eethovenpark 21,29 22,65 22,65 19,32 20,39 

N aarden Vesting 21,29 21,19 21,19 19,29 19,17 

R em brandtpark 21,22 22,39 22,39 19,32 20,24 

B redius-W est 21,39 21,44 21,44 19,48 19,51 

B redius-O ost 21,52 22,46 22,45 19,54 20,33 

B os van B redius 21,52 22,54 22,54 19,54 20,38 

Valkeveen 21,29 22,55 22,55 19,29 20,20 

Flevo 20,98 20,71 20,70 19,07 18,82 

Tabel 2.2: Achtergrondconcentratie en jaargem iddelde PM 10 m et en zonder plan, situatie 2015 en 2025 

 

 

Voor de jaargem iddelde concentraties van PM 2,5 doet zich in principe ook hetzelfde voor, al is ook 

hier het effect duidelijk kleiner dan b ij N O 2. O p alle punten en zelfs langs de autosnelweg ligt de 

concentratie ver beneden de grenswaarde van 25 µg/m 3. In het plangeb ied is de hoogste 

concentratie zonder plan 13,58 µg/m 3 en deze daalt door het plan naar 13,52 µg/m 3. D e concentratie 

van 2025 zijn gebaseerd op prognoses die rekening houden m et een dalende trend welke voor PM 2,5 

veel kleiner is dan voor N O 2. D e concentraties zijn in 2025 wel lager dan in 2015 m aar het verschil is 

niet zo groot dan b ij N O 2. D e concentratie van PM 2,5 kom t in 2025 nog niet onder de advieswaarde 

van 10 µg/m 3 van de W orld Health O rganization (W HO ). 

 

In tabel 2.3 is de achtergrondconcentratie en de hoogste jaargem iddelde concentratie van PM 2,5 op 

de rekenpunten b innen de buurten in het studiegebied gegeven.  

 

    Jaargem iddelde PM 2,5 

in 2015 in µg/m 3    

Jaargem iddelde PM 2,5  

in 2025 in µg/m 3    

ggggeb ied/buurteb ied/buurteb ied/buurteb ied/buurt aaaachterchterchterchtergrondgrondgrondgrond zonder planzonder planzonder planzonder plan m et planm et planm et planm et plan aaaachterchterchterchtergrondgrondgrondgrond m et planm et planm et planm et plan 

P langebied 13,37 13,58 13,52 11,59 11,70 

Autosnelweg 13,49 13,81 13,81 11,69 11,82 

B eethovenpark 13,37 13,78 13,78 11,67 11,89 

N aarden Vesting 13,37 13,37 13,37 11,57 11,59 

R em brandtpark 13,37 13,90 13,90 11,67 11,96 

B redius-W est 13,53 13,55 13,55 11,81 11,82 



 

Luchtkwaliteit en stikstofdepositie B orgronden N aarden, Q uick Scan 7

 

    Jaargem iddelde PM 2,5 

in 2015 in µg/m 3    

Jaargem iddelde PM 2,5  

in 2025 in µg/m 3    

B redius-O ost 13,53 14,00 14,00 11,81 12,08 

B os van B redius 13,49 13,91 13,91 11,69 11,93 

Valkeveen 13,37 13,97 13,97 11,55 11,83 

Flevo 13,09 12,96 12,96 11,34 11,26 

Tabel 2.3: Achtergrondconcentratie en jaargem iddelde PM 2,5 m et en zonder plan, situatie 2015 en 2025 

 

 

2.62.62.62.6 C onclusies onderzoek luchtkwaliteitC onclusies onderzoek luchtkwaliteitC onclusies onderzoek luchtkwaliteitC onclusies onderzoek luchtkwaliteit    

Het plan voorziet, volgens het huidige uitgangspunt, in de bouw van circa 385 woningen ten zuiden 

van de autosnelweg A1. Voor dit plan is de luchtkwaliteit b innen een straal van 2 kilom eter op ruim  

10.000 rekenpunten berekend m et de N SL-R ekentool.  

 

Het plangeb ied ligt dicht tegen de autosnelweg en daarom  wordt onderzocht of er een rij 

geluidwerende woningen langs de autosnelweg gerealiseerd kan worden. In de situaties m et plan is 

daar rekening m eegehouden. D e woningen hebben voor de luchtkwaliteit niet zo zeer een 

afscherm ende werking m aar leveren een positieve b ijdrage in de verspreiding en verdunning van de 

luchtverontreiniging van m et nam e de autosnelweg. D e verontreiniging wordt als gevolg van de 

geluidwerende woningen door de wind m eer om hoog gestuwd en daardoor verspreid. Het gevolg is 

dat in het geb ied rond deze woningen de concentraties af nem en. D e grootste afnam e is 

(logischerwijs) dan ook op de toetspunten langs de autosnelweg en direkt achter deze woningen in 

het plangebied. O p de overige punten in de buurten b innen het studiegeb ied b lijft de concentratie 

gelijk of daalt m arginaal. 

 

D it betekent dat het plan, m its de geluidwerende woningen gerealiseerd worden, positief is voor de 

luchtkwaliteit. In het plangeb ied, m aar ook in het geb ied daarom  heen liggen de concentraties van de 

drie onderzochte stoffen stikstofdioxide (N O 2), fijn stof (PM 10) en ultra fijn stof (PM 2,5) ver onder de 

wettelijke grenswaarden. In 2025 wordt voor N O 2 en PM 10 verwacht dat deze tot onder de 

advieswaarde van de W orld Health O rganization (W HO ) zullen dalen.  

 

D e geluidwerende woningen zijn een belangrijk onderdeel van dit positieve resultaat. D e woningen 

staan dicht tegen de autosnelweg en er dient dan ook rekening gehouden te worden m et de inrichting 

en ventilatie van deze woningen. Iedere opening aan de kant van de autosnelweg zal er voor zorgen 

dat er een grote hoeveelheid verontreinigde lucht in de de woning terecht kom t m et stank en 

ongezonde om standigheden voor de bewoners tot gevolg. D aarom  wordt aanbevolen om  de 

openingen van b ijvoorbeeld de ventilatie niet aan de zijde van de autosnelweg te plaatsen en ook 

geen ram en of deuren. 
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3333 O nderzoek stikstofdepositieO nderzoek stikstofdepositieO nderzoek stikstofdepositieO nderzoek stikstofdepositie    
 

3.13.13.13.1 Juridisch kaderJuridisch kaderJuridisch kaderJuridisch kader    

In de N atuurbescherm ingswet 1998 en Habitatrichtlijn is opgenom en dat een planologisch plan geen 

significante effecten m ag hebben op N atura2000. N atura2000 is het Europese netwerk van 

natuurgeb ieden, m aar het is ook de naam  van het Europese beleid om  de natuur en vooral de 

b iodiversiteit in die geb ieden te bescherm en. Voor de vergunningverlening in het kader van 

N atura2000 is de Program m atische Aanpak S tikstof (PAS) in het leven geroepen[ref.4]. M et de PAS 

worden econom ische ontwikkelingen m ogelijk gem aakt, terwijl toch de natuurdoelstellingen van 

N atura2000 (op term ijn) worden gehaald.  

 

Voor elk plan m oet vastgesteld worden of het plan invloed heeft op de stikstofdepositie in N atura2000 

geb ied. O f een plan invloed heeft wordt vastgesteld in een zogenaam de voortoets. In de voortoets 

wordt m et berekeningen vastgesteld of het plan significante gevolgen heeft voor één of m eer (nab ij 

gelegen) N atura2000 geb ieden.  

 

Indien uit de voortoets b lijkt dat ten gevolge van het plan de "kritische depositie waarde" (K D W ) in  

N atura2000-geb ied(en) wordt overschreden m oet een passende beoordeling opgesteld worden. In 

de passende beoordeling worden de gevolgen zichtbaar gem aakt en eventuele m aatregelen 

voorgesteld. Als m et de voortoets aangetoond wordt dat er ten gevolge van het plan geen toenam e is 

(m eer dan 0,05 m ol/ha/jaar) van de stikstofdepositie en de K D W  niet worden overschreden voldoet 

het plan aan de wetgeving in deze en kan het plan wat betreft de stikstofdepositie doorgang vinden. 

Verdere toetsing, ook later in het planproces, is dan niet m eer nodig. 

 

 

3.23.23.23.2 S tudiegeb iedS tudiegeb iedS tudiegeb iedS tudiegeb ied    

Voor de effecten van het plan op de stikstofdepositie in N atura2000 geb ieden zijn de natuurgebieden 

geselecteerd b innen een afstand van 10 kilom eter. M et behulp van de AER IU S-C alculator zijn 

vervolgens 39 representatieve locaties geselecteerd in de om liggende N atura2000 gebieden. Voor 

deze 39 als punten weergegeven locaties is de stikstofdepositie berekend. U it die berekeningen b lijkt 

dat er op 18 punten ook daadwerkelijk een stikstofdepositie b ijdrage van de wegvakken uit het 

studiegebied plaatsvindt. D eze 18 punten zijn in weergegeven in figuur 3.1.  
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Figuur 3.1: AERIUS punten in de Natura2000 gebieden 

 

 

3.33.33.33.3 O nderzochte situatiesO nderzochte situatiesO nderzochte situatiesO nderzochte situaties    

Voor het onderzoek naar de effecten van het plan op de stikstofdepositie zijn berekeningen gem aakt 

voor het jaar 2015. Voor een plan als deze is vooral de verandering door het plan van belang. D aaruit 

kan worden afgeleid of het plan een significante b ijdrage in de stikstofdepositie heeft en of er 

eventueel een kritische waarde overschreden wordt. Het gaat dus vooral om  een vergelijking m et de 

situatie m et en zonder plan. D aarom  zijn voor de stikstofdepositie twee situaties onderzocht:  

1. situatie 2015 zonder het plan; 

2. situatie 2015 m et het plan. 

 

In de situatie m et plan is de belangrijkste verandering de geplande geluidsafscherm ende woningen 

langs de rijksweg A1. Het verkeer dat door de circa 385 woningen in het plan gegeneerd wordt, levert 

nauwelijks een b ijdrage aan de luchtverontreiniging en is in de berekeningen dan ook niet terug te 

vinden. 

 

 

3.43.43.43.4 VerkeersgegevensVerkeersgegevensVerkeersgegevensVerkeersgegevens    

D e gebruikte verkeersintensiteiten zijn hetzelfde als de cijfers die zijn gehanteerd b ij het onderzoek 

naar de luchtkwaliteit. Voor de berekening van de effecten op de stikstofdepositie is een uitsnede 

gebruikt en zijn alleen de wegvakken die b innen het studiegeb ied zijn gedefinieerd (zie paragraaf  

2.2) in de AERIU S-C alculator ingevoerd.  

 

 



 

Luchtkwaliteit en stikstofdepositie B orgronden N aarden, Q uick Scan 10

 

3.53.53.53.5 R esultatenR esultatenR esultatenR esultaten    

D e stikstofdepositie is berekend m et de AER IU S-C alculator 20151. M et de AER IU S-C alculator zijn 39 

rekenpunten gegenereerd op representatieve locaties in gevoelige natuurgebieden b innen een straal 

van 10 km  rond het plangebied. O p deze rekenpunten zijn m et de AER IU S-C alculator de effecten van 

het plan berekend. O p 21 van deze punten bleek er geen depositie van stikstof van het verkeer uit het 

studiegebied te kom en. D eze punten zijn verder buiten beschouwing gelaten. In tabel 3.1 is de 

depositieb ijdrage in m ol/ha/jaar voor N O x van de overige 18 rekenpunten gegeven.  

 

N r    N atuurgeb iedN atuurgeb iedN atuurgeb iedN atuurgeb ied    D epositie N O x  

zonder plan    

D epositie N O x  

m et plan    

3 N aarderm eer 0,89 0,88 

5 N aarderm eer 0,99 0,97 

6 N aarderm eer 0,62 0,61 

8 N aarderm eer 1,02 1,00 

10 N aarderm eer 1,01 0,99 

11 N aarderm eer 0,70 0,69 

12 Tafelberg-/B laricum m erheide 1,75 1,73 

13 N aarderm eer 1,04 1,02 

15 N ieuw B ussum erheide/V liegheide 4,55 4,42 

20 N aarderm eer 0,73 0,72 

21 Tafelberg-/B laricum m erheide II 1,68 1,65 

25 Eem m eer & G ooim eer Zuidoever 67,26 67,17 

26 B ussum er-/W esterheide 0,96 0,95 

27 G ooise N oordflank 1,47 1,44 

28 N aarderm eer 0,73 0,72 

30 N aarderm eer 0,60 0,59 

34 Franse K am pheide 0,78 0,77 

35 Lim itsche Heide 2,63 2,57 

Tabel 3.1: Stikstofdepositie op de AERIUS-rekenpunten m et en zonder plan, in m ol/ha/jaar situatie 2015 

 

 

U it de resultaten van de stikstofdepositie berekeningen b lijkt dat de geluidwerende woningen ook hier 

invloed op hebben. D e stikstofdepositie is in de situatie m et plan overal lager dan in de situatie 

zonder plan. D it betekent im pliciet dat het plan dus positief is voor de natuurontwikkeling. 

 

 

3.63.63.63.6 C onclusies onderzoek stikstofdepositieC onclusies onderzoek stikstofdepositieC onclusies onderzoek stikstofdepositieC onclusies onderzoek stikstofdepositie    

D e stikstofdepositie als gevolg van het plan is berekend m et de AER IU S-C alculator. Hiervoor is een 

selectie gem aakt van rekenpunten in de N atura2000 geb ieden b innen een straal van 10 kilom eter. Er 

b leken 39 representatieve rekenpunten te zijn waarvan er 18 ook daadwerkelijk een b ijdrage van het 

verkeer uit het studiegebied hebben.  

                                                           
�
�AER IU S versie 2015_20160125_31bd639486 en AER IU S  database versie 2015_20151211_3dec74e7e2�
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D e stikstofdepositie op deze punten is in de situatie m et plan lager dan in de situatie zonder plan.  

Hierm ee is vastgesteld dat het plan geen negatieve effecten heeft op de natuurontwikkeling en, voor 

wat de N atuurbescherm ingswet 1998 en Hab itatrichtlijn betreft, er dus geen bezwaar is tegen de 

ontwikkeling van het plan. Verdere toetsing of onderzoek in het kader van de stikstofdepositie is voor 

de ontwikkeling van dit plan niet nodig. 
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