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Notitie : Quickscan flora en fauna ruimtelijke 
ontwikkeling Bulksestraat 1 te In-
gen 

  

Datum : 14 maart 2017 

Opdrachtgever :  

Projectnummer : 211x08779.090854_3 

Opgesteld door : Ineke Kroes 
Gecontroleerd 

door 

: Corianne Verberne- van Dijk 

 

Er zijn plannen om een ruimtelijke ontwikkeling te realiseren bij een fruitbedrijf aan de Bulksestraat 1 

te Ingen. Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel 

van een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het 

plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in 

overeenstemming is met de natuurwetgeving.  

 

Natuurbescherming in Nederland 

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbe-

scherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een 

uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebieds-

bescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS).  

 

Gebiedsbescherming vanuit de Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebiedsbescherming betrekking op de Europees 

beschermde Natura 2000-gebieden en de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Ha-

bitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als 

er naar aanleiding van projecten, plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, 

dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die 

mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Nature 2000-gebied (of Be-

schermd natuurmonument) zijn vergunningsplichtig.  

 

Gebiedsbescherming vanuit Provinciaal beleid 

De provinciale groenstructuur bestaande uit het Gelders Natuurnetwerk (de voormalige EHS) en de 

Groene Ontwikkelingszone (GO) zijn ruimtelijk vastgelegd in de omgevingsverordening Gelderland. 

Het Gelders Natuurnetwerk is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende 

verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leggen natuur en 

verbindingszones tussen de gebieden. Ook de beheergebieden voor agrarisch natuurbeheer behoren 

tot het Gelders Natuurnetwerk. De feitelijke beleidsmatige gebieds-bescherming vindt plaats middels 

de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen. 

 

Soortenbescherming vanuit de Wet natuurbescherming 
De soortenbescherming heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, 
(trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en min 
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of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een aantal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook 
voor de soorten die niet onder de aangewezen bescherming vallen, of die zijn vrijgesteld van de ont-
heffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.10 Wnb). Deze zorgplicht houdt in 
dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aanwezige soorten te voorkomen 
of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in 
de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid 
van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, 
en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.  

Vanaf 1 januari 2017 moet, onder de Wet natuurbescherming, bij ruimtelijke ontwikkelingen naast de 
zorgplicht ook rekening gehouden worden met juridisch zwaarder beschermde soorten vanuit natio-
naal en Europees oogpunt. Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soorten uit ‘bijla-
ge A en B’ van de Wet Natuurbescherming. Beschermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen 
soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 
1 verdrag van Bonn, en alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). 

Op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (augustus 
2009) wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogel-
soorten zijn de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in ge-
bruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten roofvogels 
en uilen, koloniebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-4 soorten’) zijn de nes-
ten en de functionele leefomgeving jaarrond beschermend. Tenslotte is er een categorie nesten van 
vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben ge-
broed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, 
zich elders te vestigen (‘categorie 5-soorten’). Vooralsnog is het uitgangspunt dat deze indeling ge-
handhaafd blijft, totdat de provincies deze hebben aangepast en vastgesteld. 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de 
voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er 
gekeken te worden of er vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te werken volgens een 
goedgekeurde gedragscode), of dat er een alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er geen nega-
tief effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal ontheffing aangevraagd moeten worden op 
basis van een geldig wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhouding van beschermde 
soorten niet in het geding komt. De ontheffing kan dan onder voorwaarden worden verleend. 

Werkwijze quickscan flora en fauna 

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige 

natuurwaarden vanuit de Wet natuurbescherming en planologisch beschermde natuurwaarden. Deze 

werkwijze vloeit voort uit de brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie 

van Economische Zaken van december 2016.  

 

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 6 december 2016 door een ecoloog van BRO1 

een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied. Mogelijke verblijfplaatsen en sporen van 

dieren zijn onderzocht. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de checklist aanwezigheid 

(inschatten mogelijke aanwezigheid vleermuizen in een Flora- en faunawet vooronderzoek) uit het 

                                                      
1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en 

heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door 
het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010).  

 De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaarden voor 
ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek. 
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Vleermuisprotocol versie 25 maart 2013. Naast een veldbezoek is er een bronnenonderzoek gedaan. 

Voor dit bronnenonderzoek is onder meer gebruik gemaakt van de quickscanhulp (quickscanhulp.nl). 

De quickscanhulp geeft een overzicht van gegevens (van de afgelopen vijf jaar) uit de Nationale 

Databank Flora en Fauna (NDFF), de meest omvangrijke landelijke informatiebron van 

verspreidingsgegevens. 

 

Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten 

daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervolgens een inschatting 

gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 

 

Beschrijving van het plangebied 

De beschrijving van het plangebied omvat de ligging, de huidige situatie en de toekomstige situatie. 

 

Ligging van het plangebied 

Het plangebied betreft een fruitbedrijf in het buitengebied van de Gemeente Buren, ongeveer 0.5 km 

ten westen van de bebouwde kom van Ingen. De Amersfoortcoördinaten van het midden van de loca-

tie zijn X= 161.058, Y= 441.411. De ligging van het plangebied is te zien in bijgevoegde afbeelding. 

Het plangebied is rood omkaderd weergegeven op de luchtfoto (figuur 1) en weergegeven als een 

rode ster op de topografische kaart (figuur 2).  

 

Huidige situatie 

Het plangebied ligt in bet buitengebied van de Gemeente Buren, ten westen van het dorp Ingen.  Het 

plangebied bestaat uit een bedrijfshal met daarachter een fruitboomgaard omringd door een beuken-

haag. Ten oosten van het plangebied ligt de Ketteringse Wetering.  De omgeving van het plangebied 

bestaat eveneens uit fruitteelt bedrijven, en boomgaarden met laagstam appels. 

 

Toekomstige (geplande) situatie 

Het voornemen is om de huidige bedrijfshal aan de zuidkant uit te breiden. Daarvoor zal een deel van 

de fruitboomgaard verdwijnen. De Ketteringse Wetering zal voor de uitbreiding van de bedrijfshal een 

klein stukje omgelegd moeten worden. Voor deze omlegging zal een natuurcompensatie plaatsvinden 

op een in de buurt liggend perceel op de Essenbroek. Verder zal er voor deze ingreep een nieuwe 

aan- en afvoerweg gecreëerd moeten worden. De manier waarop die aan- en afvoerweg gerealiseerd 

zal worden, is nog niet exact bekend. Er zal in elk geval een wegaansluiting gerealiseerd worden 

over, of langs de Ketteringse weg, met een aansluiting aan de Brenk. De foto’s (figuur 3 t/m 12) ge-

ven een impressie van het plangebied. Figuur 13 geeft een overzicht van de huidige situatie en de 

gewenste nieuwe situatie.  
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Figuur 1: Luchtfoto met plangebied. De locatie van de nieuwe hal is rood omlijnd, de nieuwe weg is aangegeven 
met een rode lijn. Het geel omlijnde vlak is een reeds bestaande hal, die op Google nog niet is aangegeven.  
 

 
Figuur 2: Topografische kaart plangebied. De rode ster geeft het plangebied weer, de groene ster de plaats waar 
de watercompensatie plaats gaat vinden  
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Figuur 3: Zuidzijde van de huidige bedrijfshal. Met links de te 
verdwijnen fruitboomgaard.  

Figuur 4: Overzicht van de te verdwijnen fruitboomgaard. 

Figuur 5. De Ketteringse Wetering ter hoogte van de huidige 
bedrijfshal (rechts op de foto).  

 
Figuur 6. De Ketteringse wetering ter hoogte van de huidige 
bocht, deze zal worden verlegd. 

 
Figuur 7. Het plangebied aan de Essenbroek, waar de 
natuurcompensatie zal plaatsvinden, in de vorm van 
watercompensatie 

 
Figuur 8. In het verleden heeft op een naastliggend terrein al 
eerder watercompensatie plaatsgevonden  
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Figuur 9. De kruising van de Brenk met de Ketteringse weg, 
waar de aansluiting van de ontsluitingsweg zla moeten komen  

 
Figuur 10. Overzicht van de Ketteingse weg, met rechts de 
beukenhaag die de fruitboomgaard omringt  
 

 
Figuur 11. Entree van de fruitboomgaard vanaf de Ketteringse 
weg. Op de achtergrond is de huidige bedrijfshal zichtbaar. 

 
Figuur 12. De Ketteringse wetering, gezien vanaf de 
Ketteringse weg. Op de achtergrond de beukenhaag die de 
fruitboomgaard omrringt.  

Figuur 13 Impressie van de huidige en de gewenste toekomstige situatie 



ADVIES / Quickscan flora en fauna Bulksestraat 1 te Ingen 7 

Toetsing gebiedsbescherming 

Wettelijke gebiedsbescherming 

Het dichtstbijzijnde wettelijk beschermde natuurgebied, het Natura 2000-gebied Rijntakken ligt op 2,0 

kilometer afstand Gezien de afstand en de aard van de ontwikkeling zijn negatieve effecten op deze 

Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten, uitgezonderd een mogelijk effect van een toename in 

stikstofdepositie als gevolg van de ontwikkeling. Een toename van stikstofdepositie kan leiden tot 

verzuring en vermesting van de hiervoor gevoelige habitattypen en soorten welke voor de gebieden 

zijn aangewezen. Voor dit mogelijke effect dienen stikstofberekeningen te worden uitgevoerd (in 

Aerius Calculator) om te zien of een mogelijke toename de toegestane drempelwaarde voor 

stikstofdepositie in omringende Natura 2000-gebieden overschrijdt. Door Windmill is een 

stikstofberekening uitgevoerd. Het onderzoek is toegevoegd als bijlage bij de ruimtelijke 

onderbouwing. Uit het onderzoek blijkt dat vanwege de activiteiten binnen de inrichting van Van 

Ossenbruggen Fruit B.V. ter plaatse van Natura 2000-gebieden geen stikstofdepositiebijdrage hoger 

dan de drempelwaarde wordt berekend. Een mogelijk effect van een toename in stikstofdepositie als 

gevolg van de ontwikkeling is uitgesloten. 

 
Planologische gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt geheel buiten het Gelders Natuurnetwerk (voormalig EHS) en tevens buiten de 

Groene Ontwikkelingszone zoals deze is vastgesteld op de kaart van de omgevingsverordening Gel-

derland (juli 2015). Gezien de ligging buiten de begrensde planologische gebiedsbescherming zal 

hiervoor in de planvorming verder geen rekening gehouden hoeven te worden. 
 
Toetsing Flora- en faunawet 

Vaatplanten  

Tijdens het veldbezoek zijn er geen beschermde soorten vaatplanten aangetroffen binnen het plan-

gebied. Vanuit de omgeving zijn geen waarnemingen bekend van beschermde soorten vaatplanten.  

Het plangebied waar de ingreep plaatsvindt, bestaat buiten bestrating uit een intensief beheerde fruit-

boomgaard, een beukenhaag en een oever. Gezien het ontbreken van geschikte standplaatsen bin-

nen het te bebouwen plangebied, wordt het voorkomen van beschermde vaatplanten op deze plek in 

zijn geheel op voorhand uitgesloten.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied vormt mogelijk geschikt leefgebied voor een enkele nationaal beschermde grondge-

bonden zoogdiersoort zoals veldmuis, huisspitsmuis en konijn. Voor deze soorten geldt ene provin-

ciale vrijstelling. Er zijn echter geen sporen en/of verblijfplaatsen van grondgebonden zoogdieren 

aangetroffen. Uit de directe omgeving zijn geen strenger beschermde grondgebonden zoogdieren 

bekend met uitzondering van de bever. De watergang ter hoogte van het plangebied is echter onge-

schikt voor de bever. Beschermde grondgebonden zoogdieren worden niet verwacht binnen het plan-

gebied. Negatieve effecten op zwaarder beschermde soorten grondgebonden zoogdieren zijn op 

voorhand uitgesloten. 

 

Effectbeoordeling 

Voor de te verwachten beschermde soorten binnen het plangebied geldt een provinciale vrijstelling bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het wel noodzakelijk om 

voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs 

mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de 

algemene zorgplicht zijn hier echter geen specifieke maatregelen nodig. 
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Vleermuizen 

Uit het plangebied en/of omgeving zijn waarnemingen bekend van diverse soorten vleermuizen zoals 

bijvoorbeeld rosse vleermuis, laatvlieger, meervleermuis en gewone dwergvleermuis. In de wat rui-

mere omgeving zijn o.a. de gewone grootoorvleermuis, ruige dergvleermuis en watervleermuis be-

kend. Tijdens het veldbezoek is gelet op de aanwezigheid van potentiële vaste verblijfplaatsen voor 

vleermuizen binnen het plangebied. Binnen het plangebied staan geen gebouwen of dikke bomen 

met holtes. Potentiële verblijfplaatsen in de vorm van spleten of holen in de bomen zijn niet aangetrof-

fen in de op het terrein staande bomen. Er is wel opgaande begroeiing, in de vorm van een beuken-

haag rondom de fruitboomgaard, langs de Ketteringse wetering.  

 

Effectenbeoordeling 

Er staan geen gebouwen op de plaats van de ingreep en er staan ook geen bomen met geschikte 

holtes of spleten. Het is uitgesloten dat er potentiele rust- en verblijfplaatsen voor gebouwbewonen-

de- en/of boombewonende vleermuizen aanwezig zijn op de plaats van de ingreep, in de fruitboom-

gaard of in de beukenhaag. De beukenhaag aan de rand van het plangebied kan mogelijk in geringe 

mate onderdeel uitmaken van vliegroutes en/of foerageergebied voor wat lager vliegende vleermui-

zen zoals bijvoorbeeld watervleermuis of meervleermuis. Deze haag blijft echter voor het grootste 

deel intact. De sloot wordt mogelijk voor korte tijd afgesloten, maar voor de vleermuizen hoeft dat 

geen bezwaar te zijn. Er blijft in de directe omgeving ruim voldoende foerageergebied over voor de 

eventueel aanwezige vleermuizen, ook indien er wel sprake is van een vliegroute. De onderbreking is 

niet van zodanige aard dat een eventuele essentiële vliegroute onderbroken wordt. Met de planont-

wikkeling gaat geen essentieel foerageergebied en/of vliegroute verloren. De werkzaamheden vinden 

met name overdag plaats, er wordt niet gewerkt met sterke lampen. Er vindt geen lichtverstoring 

plaats in het eventueel aanwezige foerageergebied. Negatieve effecten voor vleermuizen worden re-

delijkerwijze uitgesloten.  

 

Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn in en nabij het plangebied enkele vogelsoorten waargenomen waaronder 

enkele eenden en meerkoeten. Er zijn tijdens het veldbezoek echter geen nesten van broedvogels 

aangetroffen. Binnen het plangebied waar de bebouwing gaat komen biedt de begroeiing (laagstam 

fruitbomen met intensief beheer) geen geschikte nestlocaties voor broedvogels.  

Waarnemingen van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (waarvan ook het leefgebied/de 

functionele leefomgeving beschermd is) zoals buizerd, havik, roek, huismus en gierzwaluw zijn be-

kend nabij het plangebied. Nestlocaties van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zoals 

(grote) takkennesten waar roofvogels en roek in kunnen broeden of nestlocaties van huismus of gier-

zwaluw zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen binnen het plangebied.  

 

Effectenbeoordeling 

Het plangebied is mogelijk in geringe mate geschikt als leefgebied voor vogelsoorten met jaarrond 

beschermde nesten, met name voor roofvogels. Echter, er is voor deze soorten in de omgeving ge-

noeg leefgebied. Er verdwijnt door deze ingreep geen essentieel leefgebied voor vogelsoorten met 

jaarrond beschermde nesten. De gunstige staat van instandhouding van deze vogelsoorten komt 

door de ingreep niet in gevaar. 

Door werkzaamheden in de directe omgeving van begroeiing, in bomen,in de beukenhaag en in de 

oevers van de Ketteringse Wetering kan verstoring van broedende vogels plaatsvinden. Door 

werkzaamheden hier buiten de broedperiode (als broedseizoen kan de periode tussen half maart en 

half juli globaal worden aangehouden) uit te voeren dan wel te starten, wordt de kans op negatieve 

effecten geminimaliseerd. Indien op een locatie geen bewoonde nesten, broedende of nestelende 
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vogels aanwezig zijn, mogen ook tijdens het broedseizoen werkzaamheden worden uitgevoerd. Door 

voor aanvang van werkzaamheden te inspecteren op aanwezige bewoonde nesten, legsels of 

nestjongen en, indien deze aanwezig zijn, de werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn 

uitgevlogen, wordt de kans op negatieve effecten voor vogels sterk verminderd. 

Met de planontwikkeling gaat geen vaste rust- of verblijfplaats of leefgebied verloren van 

vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Negatieve effecten voor vogels met jaarrond 

beschermde nesten zijn uitgesloten. 

 

Vissen, amfibieën en reptielen 

In de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van de grote modderkruiper (Natio-

naal beschermd). Er zijn sinds kort vanuit de omgeving waarnemingen bekend van beschermde am-

fibieën (heikikker, kamsalamander, poelkikker, allen Europees beschermd) en beschermde reptielen 

(ringslang, Nationaal beschermd). Er zijn geen sporen gevonden van amfibieën of reptielen, binnen 

het plangebied of in de omgeving.  

 

Effectenbeoordeling 

Er is open water, direct langs en deels in het plangebied. De aanwezigheid van de grote modderkrui-

per kan niet worden uitgesloten. Als gevolg van de ingreep zal de Ketteringse wetering worden omge-

legd, dit kan nadelige invloed hebben op de grote modderkruiper. In de soortenstandaard van de Gro-

te Modderkruiper is opgenomen dat voor kleinere ingrepen geen ontheffing noodzakelijk is, en dat in 

zulke gevallen gewerkt mag worden met een passende gedragscode en een ecologisch werkprotocol 

of Plan van Aanpak. Een vuistregel uit de soortenstandaard is dat ingrepen over een afstand van 200 

meter en kleiner als kleinere ingreep aangemerkt kunnen worden. Het gaat in onderhavige situatie 

om een omlegging van 110 meter, waarbij o.a. een sluisje wordt verplaatst. Indien gewerkt wordt met 

een passende gedragscode voor ruimtelijke ingrepen en een ecologisch werkprotocol is het aanvra-

gen van een ontheffing niet noodzakelijk. De “Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen 

2012”, die onder de nieuwe wetgeving nog geldig is totdat de herziene versie gepubliceerd is, is in 

deze situatie de meest passende gedragscode. Onder voorwaarde dat de ingreep plaatsvindt volgens 

de “Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen 2012”, kunnen negatieve effecten voor 

grote modderkruiper en andere beschermde vissen worden uitgesloten.  

 

Het plangebied biedt voor de beschermde amfibieën heikikker, kamsalamander, poelkikker (Europees 

beschermd) en beschermde reptielen (ringslang, Nationaal beschermd) geen habitat. De sloot is on-

geschikt voor poelkikker, vanwege het ontbreken van ondiepe plekken die snel kunnen opwarmen, er 

is voor heikikker binnen het fruitbedrijf geen geschikt landhabitat. Het habitat van de heikikker bestaat 

vooral uit heide, hoogveen etc. Dit is in de omgeving van het plangebied niet aanwezig. Voor de kam-

salamander is de sloot ongeschikt vanwege het ontbreken van geschikte uittreeplaatsen. Voor de 

ringslang is de watergang te smal en ontbreken de voor ringslang noodzakelijke broeihopen. Voor 

reptielen, en als landhabitat voor amfibieën, is het plangebied ongeschikt, gezien het intensief beheer 

van de fruitboomgaard. Negatieve effecten op beschermde amfibieën of reptielen worden om die re-

den binnen het plangebied redelijkerwijze uitgesloten.  

Binnen het plangebied is hooguit een zwervend exemplaar van een algemene soort te verwachten 

zoals bruine kikker of gewone pad. Voor deze soorten geldt een provinciale vrijstelling van de Wet 

natuurbescherming bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het ech-

ter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al 

het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In 

het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke maatregelen nodig.  
 



ADVIES / Quickscan flora en fauna Bulksestraat 1 te Ingen 10 

Beschermde ongewervelde diersoorten 

Er zijn geen waarnemingen bekend van beschermde ongewervelde diersoorten. Het plangebied biedt 

geen geschikt biotoop voor beschermde ongewervelde diersoorten vanwege het ontbreken van ge-

schikte waardplanten. Negatieve effecten voor beschermde ongewervelde soorten zijn daarmee op 

voorhand uitgesloten. 

 

Conclusies gebiedsbescherming 

 Gezien de afstand tot en de aard van de ontwikkeling zijn negatieve effecten op omringende Na-

tura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten. 
 Het plangebied ligt geheel buiten het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelzone. Door 

de ontwikkelingen worden er geen wezenlijke kenmerken en waarden aangetast van de provin-

ciale groenstructuur. De planvorming heeft verder geen invloed op planologische beschermde 

gebieden. 
 

Conclusie en aanbevelingen  

 In de Ketteringse Wetering is waarschijnlijk de grote modderkruiper aanwezig. Echter, omdat de 

afstand waarover de werkzaamheden aan de Ketteringse Wetering uitgevoerd worden, slechts 

110 meter is, kan en mag hier gewerkt worden volgens de Gedragscode Flora en Faunawet 

2012, die nog geldig is. Dit betekent dat er een ecologisch werkprotocol (mitigatieplan) opgesteld 

moet worden voor de grote modderkruiper, en dat de werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd mo-

gen worden onder begeleiding van een ecoloog met ervaring met grote modderkruiper. Nader 

onderzoek en een mogelijke ontheffing is in dat geval niet nodig.  
 Er gaat zowel tijdens, als na de ingreep geen essentiële vliegroute of essentieel foerageergebied 

verloren voor vleermuizen. Negatieve effecten voor vleermuizen zijn verwaarloosbaar klein en re-

delijkerwijze uitgesloten.  
 Binnen het plangebied zijn enkele broedende vogels te verwachten in de aanwezige houtige be-

planting en de oevers. Door werkzaamheden buiten de broedperiode (als broedseizoen kan de 

periode tussen half maart en half juli globaal worden aangehouden) uit te voeren dan wel te star-

ten, wordt de kans op negatieve effecten geminimaliseerd.  
 Indien op een locatie geen bewoonde nesten, broedende of nestelende vogels aanwezig zijn, 

mogen ook tijdens het broedseizoen werkzaamheden worden uitgevoerd. Door voor aanvang van 

werkzaamheden te inspecteren op aanwezige bewoonde nesten, legsels of nestjongen en, indien 

deze aanwezig zijn, de werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn uitgevlogen, wordt 

de kans op negatieve effecten voor vogels sterk verminderd. 
 Binnen het plangebied zijn geen zwaarder beschermde soorten vaatplanten, grondgebonden 

zoogdieren, vleermuizen, reptielen, amfibieën en overige ongewervelden (zoals bijv. zeldzame 

dagvlinders en libellen) te verwachten. Negatieve effecten voor deze soortgroepen zijn op voor-

hand uitgesloten met inachtneming van de zorgplicht. 
 In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor 

aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om 
het doden van individuen te voorkomen. Voor vaatplanten, grondgebonden zoogdieren, reptielen, 
amfibieën en ongewervelden zijn er geen specifieke maatregelen nodig.  
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1 Inleiding 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een inventarisatie 

uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico's ten behoeve van de bedrijfsuitbreiding van 

Van Ossenbruggen Fruit B.V.. Van Ossenbruggen Fruit B.V. is gevestigd aan de 
Bulksestraat 1 te Ingen en wil ten behoeve van haar bedrijfsvoering haar 

bedrijfsgebouwen fors uitbreiden. Samen met de erfverharding resulteert dit in een 
uitbreiding van het agrarisch bouwvlak van 1 hectare. In bijlage 1 is een schets 
opgenomen van de bestaande situatie en de nieuwe situatie.    
 
De ligging van het plangebied (rode omlijning) is weergegeven in figuur 1.1. 
 

 
Figuur 1.1: Ligging van het plangebied  
 
In het kader van het onderzoek naar de inpassingsmogelijkheden van de 
bedrijfsuitbreiding dienen de externe veiligheidsrisico’s ten gevolge van activiteiten in de 
directe omgeving te worden geïnventariseerd. Externe veiligheidsrisico’s kunnen 
ontstaan door het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen en over 
transportroutes (weg, spoor en water) en het gebruik of de opslag van gevaarlijke 
stoffen bij inrichtingen. In deze quickscan zijn de risicobronnen geïnventariseerd en is 
beoordeeld of de genoemde risicobronnen mogelijk een belemmering vormen op de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het plangebied. Indien risicobronnen een mogelijke 
belemmering vormen, is een vervolgonderzoek noodzakelijk. 

Plangebied 
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2 Transportassen 

2.1 Inleiding 

Eén van de aandachtspunten bij het ontwikkelen van een plan waar mensen verblijven, 
zoals de voorgenomen ontwikkeling, zijn de externe veiligheidsrisico’s vanwege het 
transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. Bepaald dient te 
worden of het vervoer van gevaarlijke stoffen consequenties kan hebben voor de 
gewenste ontwikkeling.  

2.2 Wettelijk kader 

Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in de richtlijnen voor stationaire 
bronnen en transportassen. De regelgeving rond de risico’s van het transport van 
gevaarlijke stoffen volgt per 1 april 2015 uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs, 
Stb. 2013, nr. 307). De Wvgs vervangt de nota en de circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen (Rnvgs). In de WVGS en het besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt) worden normwaarden gegeven voor twee verschillende typen 
risico’s, het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. In de bijlagen van de Regeling 
Basisnet is opgenomen voor welke transportroutes de externe veiligheidsrisico’s 
bepaald moeten worden. In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is 
vastgelegd hoe de risico’s van transport van gevaarlijke stoffen berekend en 
geanalyseerd moeten worden. 

2.2.1 Risiconormen 

Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).  
 
Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een 
plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident 
met het vervoer van gevaarlijke stoffen. De hoogte van het GR representeert de kans 
per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of meer personen in de 
omgeving van de transportroute in één keer het dodelijk slachtoffer wordt van een 
ongeval op die transportroute. 
 
Overeenkomstig het Bevt (artikel 8, lid 1) en de HART (paragraaf 2.1) hoeven geen 
beperkingen aan het ruimtegebruik van een plan te worden gesteld in het gebied dat op 
meer dan 200 meter van een route of tracé ligt. Indien de risicobron op meer dan 200 
meter afstand van het plangebied is gelegen, hoeft geen berekening plaats te vinden 
van de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of de (toename van) de hoogte 
van het groepsrisico. 
 
Een (beperkte) verantwoordingsplicht voor de hoogte van het groepsrisico is aan de 
orde indien een plangebied zich bevindt binnen het invloedsgebied van een risicobron. 
Het invloedsgebied wordt bepaald door de 1% letaliteitsafstand van de stofcategorieën 
die getransporteerd worden. In de HART zijn per stofcategorie en per modaliteit vaste 
afstanden opgenomen voor de begrenzing van het invloedsgebied. De ligging van het 
invloedsgebied per modaliteit is in navolgende tabel 2.1 weergegeven. 
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Tabel 2.1: Invloedsgebied per stofcategorie  

Stofcategorie Invloedsgebied 1%-letaliteitsafstand (m) 

Weg, water Spoor Spoor Weg Water 

LF1   45 35 

LF2 C3 35 45 35 

LT1 D3 375 730 600 

LT2   880 880 

LT3 D4 >4000 >4000 n.v.t. 

LT4   n.v.t. n.v.t. 

GF1   40 n.v.t. 

GF2   280 65 

GF3 A 460 355 90 

GT2   245 n.v.t. 

GT3 B2 995 560 1070 

GT4 B3 >4000 >4000 n.v.t. 

GT5 B3 >4000 >4000 n.v.t. 

2.3 Transport over waterwegen 

Ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over het water zijn uitsluitend waterwegen van belang waar vervoer 
van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is toegestaan. Afhankelijk van de soorten stoffen 
die worden getransporteerd, reikt het invloedsgebied voor de modaliteit water van 35 
meter tot maximaal 1.070 meter. Binnen een afstand van 1.070 meter van het 
plangebied zijn geen waterwegen gelegen waarover vervoer van gevaarlijke stoffen in 
bulkvervoer plaatsvindt. Het plangebied valt daarmee niet binnen het invloedsgebied 
van een waterweg. De risico’s als gevolg van het transport over het water vormen 
derhalve geen aandachtspunt voor het plangebied.  

2.4 Transport over wegen 

Ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de weg zijn uitsluitend de transportassen van belang waar 
structureel vervoer van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is toegestaan. In beginsel zijn 
dit A- en N-wegen.  
 
Voor het plangebied zijn de volgende wegen voor vervoer van gevaarlijke stoffen 
relevant (liggende binnen een straal van 4 km om het plangebied): 
- N320; 
- N835; 
- N416; 
- N225. 
Zie navolgende figuur. 
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Figuur 2.1: Ligging wegen t.o.v het plangebied  

2.4.1 N-wegen  

De meest dichtbij gelegen N-weg betreft de N320, gelegen op een afstand van 
ongeveer 450 meter van het plangebied. Overige N-wegen liggen op grotere afstanden. 
Gelet op de afstand tussen het plangebied en de N-wegen hoeft geen aandacht te 
worden besteed aan de PR 10-6-risicocontour en het plasbrandaandachtgebied. 
Daarnaast wordt geconstateerd dat alle N-wegen op meer dan 200 meter afstand van 
het plangebied zijn gelegen, waardoor de invloed van het plan op de hoogte van het 
groepsrisico niet kwantitatief inzichtelijk gemaakt hoeven te worden. 
 
Conform de telgegevens van Rijkswaterstaat en de informatie uit de risicokaart worden 
de volgende stoffen vervoerd over de N-wegen  
 
Tabel 2.2: Transport gevaarlijke stoffen N-wegen  

N-weg LF1 LF2 GF3 Opmerking 

N320 nee nee nee Geen telgegevens beschikbaar  

N835 ja ja ja  

N416 ja ja ja Het transport van GF3-stoffen blijkt uit 
de risicokaart (‘effect afstand dodelijk 

355 m’) 
N225 ja nee ja 

 
De stof GF3 heeft de grootste 1% letaliteitsafstand, zijnde 355 meter. Het plangebied 
ligt derhalve geheel buiten het invloedsgebied van de N-wegen. De risico’s als gevolg 
van de transporten met gevaarlijke stoffen over de N-wegen vormen dan ook géén 
aandachtspunt voor de ontwikkeling van het plangebied. 

Plangebied 
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2.5 Transport over het spoor 

Binnen een straal van 4 kilometer vanaf het plangebied zijn geen spoorlijnen aanwezig 
waarover structureel transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De risico’s als gevolg 
van het transport over het spoor vormen derhalve geen belemmering voor het 
plangebied. 
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3 Buisleidingen 

3.1 Inleiding 

Bij de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten dient tevens rekening te worden 
gehouden met het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen waarvoor 
bepaalde aan te houden risicoafstanden gelden. Deze afstanden zijn onder andere 
afhankelijk van de aard van de stof, de druk waaronder deze wordt getransporteerd, de 
diepteligging en de diameter en wanddikte van de buisleiding. Ten aanzien van de 
externe veiligheid gaat het vooral om de risico’s in het geval er iets fout gaat met een 
hogedruk aardgastransportleiding. Maar ook andere buisleidingen kunnen een 
aandachtsgebied voor externe veiligheid hebben dat tot over het plan reikt. Bepaald 
dient te worden of eventueel aanwezige buisleidingen consequenties kunnen hebben 
voor het plangebied.  
 

3.2 Wettelijk kader 

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking 
getreden. Dit besluit sluit aan bij de risiconormering uit het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi). Dat betekent dat de toetsings- en bebouwingsafstand worden 
vervangen door een afstand voor het plaatsgebonden risico (PR) en een afstand voor 

het invloedsgebied van het groepsrisico (GR). Voor het PR geldt dat er binnen de 10-6-
risicocontour geen kwetsbare objecten mogen worden gerealiseerd. Voor beperkt 
kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. Voor het GR geldt, indien er 
objecten binnen het invloedsgebied liggen, een verantwoordingsplicht. 
 

3.3 Inventarisatie lokale buisleidingen 

Eventuele risico’s van buisleidingen zijn pas relevant indien de effecten van een 
ongeval het plangebied kan overschrijden. Om inzicht te krijgen in de bandbreedte van 
het invloedsgebied van buisleidingen wordt tabel 1 ‘Diameter en druk afhankelijke 
afstand ter inventarisatie bebouwing bij een bepaald tracé’ gehanteerd die opgenomen 
is in de notitie ‘Eisen omgevingsdata in het kader van groepsrisicoberekeningen bij 
ruimtelijke ontwikkeling, revisie 4’ van de N.V. Nederlandse Gasunie. Hieruit blijkt dat de 
grootst mogelijke inventarisatieafstand van een buisleiding 580 meter bedraagt. Voor 
plannen op méér dan 580 meter afstand van een buisleiding kan dan ook worden 
geconcludeerd dat geen beperkingen gelden voor het plan; de berekening van de 
ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of de (toename van) de hoogte van het 
groepsrisico is dan niet aan de orde. 
 
Op basis van de risicokaart is geconstateerd dat binnen een afstand van 580 meter van 
het plangebied geen buisleidingen met gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Zie figuur 3.1.   
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Figuur 3.1: Ligging buisleiding 
 

Het plangebied ligt niet binnen de inventarisatieafstand van een 
aardgastransportleiding. De risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen 
door buisleidingen vormen derhalve geen aandachtspunt voor de planlocatie.  
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4 Externe veiligheid inrichtingen 

4.1 Inleiding 

Naast het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes en door buisleidingen, 
dient bij de realisatie van het plan ook rekening te worden gehouden met de opslag en 
het gebruik van gevaarlijke stoffen bij inrichtingen waarvoor ook aan te houden 
risicoafstanden gelden. Bepaald dient te worden of eventueel aanwezige risicovolle 
inrichtingen belemmeringen kunnen vormen voor de planrealisatie.  
 

4.2 Wettelijk kader 

Voor risicovolle activiteiten en/of risicovolle installaties bij inrichtingen worden ten 
aanzien van het milieuhygiënische aspect externe veiligheid regels gesteld in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. In het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt 
aangesloten op de van toepassing zijnde publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). 
Daarnaast is een aantal rechtstreeks geldende besluiten van belang waarin te 
respecteren veiligheidsafstanden en/of risicocontouren zijn opgenomen. Hierbij kan 
gedacht worden aan het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015), het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel 
gebruik en het Vuurwerkbesluit. 
 
Voor zover het Bevi, Brzo 2015 en de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel 
gebruik niet van toepassing is, vallen activiteiten met gevaarlijke stoffen onder het 
Activiteitenbesluit. Indien de drempelwaarden uit bijlage 1 van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer niet wordt overschreden, vallen activiteiten met de opslag van ontplofbare 
stoffen zoals genoemd in het Vuurwerkbesluit eveneens onder het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. In specifieke gevallen kunnen aanvullende voorschriften zijn opgenomen 
in een individuele milieuvergunning. De effecten met betrekking tot externe veiligheid 
worden uitgedrukt in te respecteren veiligheidsafstanden, plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico. 

4.3 Inventarisatie relevante inrichtingen 

Met behulp van de risicokaart is bepaald of het plangebied binnen de plaatsgebonden 
risicocontouren, dan wel invloedsgebieden van omliggende risicovolle inrichtingen is 
gelegen. In de uitsnede in onderstaande figuur is de ligging van relevante inrichtingen in 
de directe omgeving van het plangebied weergegeven. 
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Figuur 4.1: Ligging inrichtingen ten opzichte van het plangebied 

 
Uit figuur 4.1 blijkt dat de PR 10-6 risicocontouren en de invloedsgebieden van de 
inrichtingen in de omgeving van het plangebied niet reiken tot aan het plangebied. De 
risico’s als gevolg van de aanwezigheid van risicovolle inrichtingen vormen derhalve 
geen aandachtspunt voor de planlocatie.  
 
Opgemerkt wordt dat binnen de plangrens een ammoniakkoelinstallatie aanwezig is met 
een inhoud van 1.450 kg ammoniak. Deze installatie valt niet onder de werkingssfeer 
van het Bevi (ondergrens bedraagt 1.500 kg) waardoor tevens geen sprake is van te 
respecteren externe veiligheidsafstanden vanaf het plangebied naar de omgeving.    
 
 
 
 
 

Plangebied 
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5 Conclusies 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een inventarisatie 

uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico's ten behoeve van de bedrijfsuitbreiding van 

Van Ossenbruggen Fruit B.V.. Van Ossenbruggen Fruit B.V. is gevestigd aan de 
Bulksestraat 1 te Ingen en wil ten behoeve van haar bedrijfsvoering haar 

bedrijfsgebouwen fors uitbreiden. Samen met de erfverharding resulteert dit in een 
uitbreiding van het agrarisch bouwvlak van 1 hectare. In dit hoofdstuk staan kort de 

conclusies van dit onderzoek beschreven. 
 
Transportassen  
Het plangebied bevindt zich niet binnen het invloedsgebied van een transportas. De 
risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen over het water, de weg en 
het spoor vormen geen aandachtspunt voor het plangebied.  
 
Buisleidingen 
Het plangebied bevindt zich niet binnen het invloedsgebied van een 
aardgastransportleiding. De risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen 
door buisleidingen vormen geen aandachtspunt voor het plangebied.   
 
Inrichtingen 
Het plangebied bevindt zich niet binnen een PR10-6-risicocontour of een  
invloedsgebied van een risicovolle inrichting in de omgeving. De risico’s als gevolg van  
de aanwezigheid van risicovolle inrichtingen vormen geen aandachtspunt voor de 
planlocatie.  
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1 Inleiding 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een onderzoek uitgevoerd 
naar de stikstofdepositie ten gevolge van de bedrijfsuitbreiding van de firma Van 
Ossenbruggen Fruit B.V., gelegen aan de Bulksestraat 1 te Ingen in de gemeente Buren. 
Het onderzoek is nodig ten behoeve van de aanvraag van een omgevingsvergunning.  
 
Doel van het onderzoek is toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van 
de activiteiten binnen de inrichting van Van Ossenbruggen Fruit B.V. aan de Wet 
natuurbescherming. Van Ossenbruggen Fruit B.V. beschikt momenteel niet over een 
vigerende vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. 
 
De emissies vanwege de inrichting zijn berekend aan de hand van emissiefactoren uit de 
literatuur en specifieke bedrijfsgegevens. Met een verspreidingsmodel is de 
stikstofdepositie rondom de locatie berekend.  
 
Voorliggende rapportage geeft de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde 
stikstofdepositie onderzoek. 

  

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
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2 Uitgangspunten  

2.1 Situering en omschrijving inrichting 

De inrichting is gesitueerd aan de Bulksestraat 1 te Ingen. De situering van de inrichting 
is weergegeven in figuur 2.1. 
 

 
Figuur 2.1: Ligging van het plangebied 

2.2 Bedrijfssituatie 

Ten behoeve van de bedrijfsvoering vindt een aantal verkeersbewegingen plaats ten 
gevolge van Van Ossenbruggen Fruit B.V.. Voor de ontsluiting wordt een nieuwe 
ontsluitingsweg aangelegd ten zuiden van het bedrijf. De nieuwe ontsluiting sluit aan op 
de Ketteringseweg. 
 
Tabel 2.1: Aantal voertuigen 

Voertuig Intensiteit 

[voertuigen/etmaal] 

Licht verkeer (personenauto’s) 10 

Zwaar verkeer (vrachtauto’s) 25 

Plangebied 

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/
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2.3 Situering Natura 200-gebieden 

Ten behoeve van de stikstofdepositieberekeningen dient rekening gehouden te worden 
met de Natura 2000-gebieden rondom de inrichting. Nabij de inrichtingslocatie zijn de 
navolgende Natura 2000-gebieden gesitueerd: 
 
Rijntakken  circa 2 km van plangebied 
Kolland & Overlangbroek circa 4 km van plangebied 
Binnenveld  circa 9 km van plangebied 
 
Overige Natura 2000-gebieden zijn op grotere afstand gelegen van de inrichting waar 
mogelijk nog een bijdrage kan worden berekend. In navolgende figuur 2.3 is een overzicht 
weergegeven van de ligging van de omliggende natuurgebieden (de locatie van het 
plangebied is in de figuur weergegeven met ‘  ‘). 
 

 
Figuur 2.3: Situering Natura 2000-gebieden (bron: Aerius Calculator) 

  

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/
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3 Toetsingskader 

3.1 AERIUS & PAS 

AERIUS Calculator is vanaf 1 juli 2015 beschikbaar en het voorgeschreven rekenmodel, 
voor het rekenen aan activiteiten ten behoeve van Natuurbeschermingswetvergunningen 
in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS heeft als doel om 
ruimte te creëren voor economische ontwikkeling en een sterkere natuur door het 
reduceren van de stikstofproblematiek. 
 
De overheid heeft het invloedsgebied van de PAS bepaald door middel van de aanwijzing 
van Natura 2000-gebieden in Nederland. Om de natuur te kunnen waarborgen zijn 
instandhoudingsdoelstellingen bepaald die vastgelegd zijn in de Wet natuurbescherming 
(Wnb). Nieuwe economische ontwikkelingen (of uitbreiding van bestaande) dienen 
getoetst te worden aan de PAS en daarmee hun effect op de natuur. 
 
De PAS kent ontwikkelingsruimte toe aan de hand van stikstofgevoelige habitattypes 
binnen een Natura 2000-gebied. Indien de maximale stikstofdepositie(toename) van een 
activiteit boven de drempelwaarde (0,05 mol/ha/jaar) of grenswaarde (1,00 mol/ha/jaar) 
komt is de activiteit verplicht aanspraak te doen op de ontwikkelingsruimte.  
 
Ter plaatse van de Natura 2000-gebieden “Rijntakken”, “Kolland & Overlangbroek” en 
“Binnenveld” is de grenswaarde van rechtswegen verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar. 
 
De maximale stikstofdepositie van een activiteit in de beoogde situatie is bepalend voor 
het traject dat gevolgd dient te worden voor de activiteit. Indien de drempelwaarde niet 
overschreden wordt, hoeft geen actie ondernomen te worden. Wordt de drempelwaarde 
overschreden maar de grenswaarde niet, dan komt de activiteit in aanmerking voor het 
indienen van een melding1. Indien de grenswaarde overschreden wordt, dient voor de 
activiteit een vergunning aangevraagd te worden in het kader van de Wet 
natuurbescherming. 
 
Aanvullend aan het geldende toetsingskader conform de PAS heeft de provincie 
Gelderland beleidsregels2 opgesteld ten behoeve van de toedeling van de beschikbare 
ontwikkelingsruimte aan projecten. 
 
Navolgende figuur geeft een weergave van de drempel- en grenswaarde. 

                                                      
1 Alleen van toepassing indien op alle onderzochte Natura 2000-gebieden de grenswaarde niet overschreden 

wordt. Dit geldt ook voor Natura 2000-gebieden waar de grenswaarde van rechtswege verlaagd is van 1 mol 
naar 0,05 mol/ha/jaar als gevolg van de beperkt beschikbare depositieruimte. 

2 Beleidsregels toedeling ontwikkelingsruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland, inwerkingtreding 
01-01-2017 

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
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Figuur 3.1: Grafische weergave drempelwaarde en grenswaarde 

 
Overeenkomstig voorgaande figuur dient een activiteit een van de volgende acties te 
ondernemen, afhankelijke van de maximaal berekende stikstofdepositie. 
 
Minder of gelijk aan 0,05:  Geen actie nodig, wel dient de uitgevoerde berekening 

(PDF export) bewaard te worden zodat indien gevraagd 
bewezen kan worden dat u geen melding hoeft te doen. 

0,051 tot en met 1,00: Meldingsplicht, er dient via AERIUS een melding gemaakt 
te worden bij het bevoegd gezag in het kader van de Wnb 
en aanspraak doen op beschikbare ontwikkelingsruimte. 

Meer dan 1,00: 1 Vergunningaanvraag in het kader van de Wnb en 
aanspraak doen op beschikbare ontwikkelingsruimte. 

3.2 Te beschouwen situaties 

Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd volgens het stappenplan “Schema bepalen 
vergunningplicht en berekening benodigde depositieruimte”3.  
 

                                                      
3 http://pas.bij12.nl/content/vergunning-aanvragen-vergunningvrij  

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/
http://pas.bij12.nl/content/vergunning-aanvragen-vergunningvrij
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Van Ossenbruggen Fruit B.V. beschikt niet over een vigerende Wnb vergunning en valt 
derhalve conform het voorgenoemde stappenplan onder route “A1 Wijziging/uitbreiding 
bestaande activiteit zonder Wnb vergunning”, weergegeven in navolgende figuur 3.2. Aan 
de hand van de berekende stikstofdepositie volgend uit de beoogde situatie zal na 
toetsing aan de grens- en drempelwaarde de vergunningssituatie bepaald worden. Indien 
in de beoogde situatie de drempelwaarde (0,05 mol/ha/jaar) overschreden wordt, zal een 
verschilberekening uitgevoerd worden ten opzichte van de huidig feitelijke situatie, ter 
bepaling van de benodigde ontwikkelingsruimte. 
 

 
Figuur 3.2: A1. Wijziging/uitbreiding bestaande activiteit zonder Wnb vergunning 

  

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/
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4 Berekeningssystematiek 

4.1 Rekenmodel 

Ten behoeve van de berekening van de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden is 
een indicatieve berekening voor de beoogde situatie uitgevoerd met behulp van AERIUS 
Calculator, versie 20164. De AERIUS Calculator rekent op basis van het Operationele 
Prioritaire Stoffen model van het RIVM en standaardrekenmethode 2 uit de Regeling 
beoordeling luchtkwaliteit 2007. 

4.2 Beoogde situatie 

In deze paragraaf worden de voor stikstofdepositie relevante bronnen omschreven voor 
de beoogde situatie. 

4.2.1 Bedrijfsemissies 

Binnen de inrichting van Van Ossenbruggen Fruit B.V. wordt geen gebruik gemaakt van 
aardgas gestookte stookinstallatie. Ten behoeve van de verwarming van ruimten wordt 
gebruik gemaakt van de restwarmte van de koelinstallaties. Binnen de inrichting zijn geen 
overige stikstof emitterende installatie aanwezig. 

4.2.2 Verkeer 

Bij de firma Van Ossenbruggen Fruit B.V. wordt binnen de inrichting met betrekking tot 
het verkeer gebruik gemaakt van en personenauto’s en vrachtwagens. In de bepaling van 
de stikstofdepositie is rekening gehouden met het arriverend en vertrekkend verkeer 
binnen de inrichting.  
 
Tabel 2.1 geeft een overzicht van het aantal voertuigen dat per etmaal arriveert en 
vertrekt. Ten gevolge van de inrichting vindt een verkeersgeneratie van 20 lichtverkeer 
en 50 zwaarverkeer per etmaal plaats.  
  
In de volgende figuur is een overzicht weergegeven van de gehanteerde bron. 
 

                                                      
4 https://calculator.aerius.nl/calculator/#sid1=0&theme=n , releasedatum 17-05-2016 

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
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Figuur 4.1: Gehanteerde bronnen (bron: AERIUS Calculator) 

 
Bijlage I geeft een overzicht van de invoergegevens van het rekenmodel betreffende de 
beoogde situatie. 

  

http://www.adviesburowindmill.com/
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5  Rekenresultaten 

Met behulp van AERIUS Calculator is de depositiebijdrage vanwege de inrichting 
berekend ter plaatse van relevante gevoelige habitattypen in de nabijgelegen Natura 
2000-gebieden. Bijlage I geeft de invoergegevens en rekenresultaten zoals deze 
voortvloeien uit AERIUS Calculator.  
 
Navolgende tabel 5.1 geeft de rekenresultaten weer ten gevolge van de activiteiten 
binnen de inrichting van Van Ossenbruggen Fruit B.V. in de beoogde situatie.  
 
Tabel 5.1: Resultaten Natura 2000-gebieden (PAS-gebieden) 

Natura 2000-gebied 
Beoogde situatie 

[mol/ha/jaar] 

Rijntakken < 0,05 

Kolland & Overlangbroek < 0,05 

Binnenveld < 0,05 

5.1 Beoordeling 

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de activiteiten binnen de inrichting van Van 
Ossenbruggen Fruit B.V. te Ingen ter plaatse Natura 2000-gebieden geen 
stikstofdepositiebijdrage hoger dan de drempelwaarde wordt berekend. De 
drempelwaarde (0,05 mol/ha/jaar) en de grenswaarde (van rechtswege verlaagd naar 
0,05 mol/ha/jaar) worden gerespecteerd. In onderhavige situatie is daarmee de meldings- 
en de vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming niet van toepassing. 
De activiteiten van Van Ossenbruggen Fruit B.V. zijn vergunningsvrij, de uitgevoerde 
berekening (PDF export) dient bewaard te worden. 
 
Gezien het feit dat de activiteiten binnen de inrichting van Van Ossenbruggen Fruit B.V. 
vergunningsvrij zijn en derhalve geen aanspraak hoeft te doen op beschikbare 
ontwikkelingsruimte, is toetsing aan de beleidsregels van de provincie Gelderland niet 
aan de orde. 
  

http://www.adviesburowindmill.com/
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6 Samenvatting en conclusie 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een onderzoek uitgevoerd 
naar de stikstofdepositie ten gevolge van de bedrijfsuitbreiding van de firma Van 
Ossenbruggen Fruit B.V., gelegen aan de Bulksestraat 1 te Ingen in de gemeente Buren. 
Het onderzoek is nodig ten behoeve van de aanvraag van een omgevingsvergunning.  
 
Doel van het onderzoek is toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van 
de activiteiten binnen de inrichting van Van Ossenbruggen Fruit B.V. aan de Wet 
natuurbescherming. Van Ossenbruggen Fruit B.V. beschikt momenteel niet over een 
vigerende vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. 
 
Op basis van de rekenresultaten blijkt dat vanwege de activiteiten binnen de inrichting 
van Van Ossenbruggen Fruit B.V. te Ingen ter plaatse Natura 2000-gebieden geen 
stikstofdepositiebijdrage hoger dan de drempelwaarde wordt berekend. De 
drempelwaarde (0,05 mol/ha/jaar) en de grenswaarde (van rechtswege verlaagd naar 
0,05 mol/ha/jaar) worden gerespecteerd. In onderhavige situatie is daarmee de meldings- 
en de vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming niet van toepassing. 
De activiteiten van Van Ossenbruggen Fruit B.V. zijn vergunningsvrij, de uitgevoerde 
berekening (PDF export) dient bewaard te worden. 
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I. BIJLAGE 
AERIUS - export 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening firma Van Ossenbruggen Fruit B.V.

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

RfiZ6bn2ZPXA (17 maart 2017)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BRO Bulksestraat 1, 4031 JW Ingen

Activiteit Omschrijving

Van Ossenbruggen Fruit B.V.

Datum berekening Rekenjaar

17 maart 2017, 10:07 2017

Rekeninstellingen

Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 82,26 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

- -

Situatie 1

-

Toelichting Van Ossenbruggen Fruit B.V.

RfiZ6bn2ZPXA (17 maart 2017)Berekening voor eigen
gebruik

firma Van Ossenbruggen Fruit B.V.

Berekening voor
eigen gebruik
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Locatie
firma Van

Ossenbruggen
Fruit B.V.

Emissie
(per bron)

firma Van
Ossenbruggen

Fruit B.V.

Naam Ontsluiting
Locatie (X,Y) 160913, 441044
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 82,26 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 20,0 NOx
NH3

2,24 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 50,0 NOx
NH3

80,03 kg/j
< 1 kg/j

RfiZ6bn2ZPXA (17 maart 2017)Berekening voor eigen
gebruik

firma Van Ossenbruggen Fruit B.V.

Berekening voor
eigen gebruik
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

RfiZ6bn2ZPXA (17 maart 2017)Berekening voor eigen
gebruik

firma Van Ossenbruggen Fruit B.V.

Berekening voor
eigen gebruik
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016_20170301_feb336c45f

Database versie 2016_20170301_feb336c45f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

RfiZ6bn2ZPXA (17 maart 2017)Berekening voor eigen
gebruik

firma Van Ossenbruggen Fruit B.V.

Berekening voor
eigen gebruik
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