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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De gemeente Putten wil een nieuw bestemmingsplan Westelijk Buitengebied opstellen. Het 
geldende bestemmingsplan Westelijk Buitengebied wordt daarbij in het nieuwe plan overge
nomen, aangepast aan de huidige eisen van wet- en regelgeving (nieuwe Wro, Standaard 
Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP2008) en Wabo), met daarin verwerkt het repa
ratieplan ("Westelijk Buitengebied, aanpassing 2010-, deel1 en 2 (aanpassing aan 
GS-besluiUuitspraak RvS),,) en de wijzigingen die thans aan de orde zijn. 

Ondanks dat er geen nieuwe planologische ontwikkelruimte voor grondgebonden of intensieve 
veehouderijbedrijven (IV-bedrijven) komt in het nieuwe bestemmingsplan en er geen direc-
te MER-plicht op grond van Wet milieubeheer geldt, is er op grond van jurisprudentie in het 
kader van de Nb-wet toetsing intensieve veehouderij mogellijk wei een PlanMER-plicht aan
wezig. 

Reden hiervoor is dat op grond van de Nb-wet voor het nieuwe plan getoetst moet worden aan 
de feitelijke huidige situatie. Dit richt zich in het bijzonder op het aspect stikstofdepositie. In het 
huidige plan zit nog onbenutte ontwikkelingsruimte voor veehouderijbedrijven. De onbenutte 
ontwikkelingsruimte geldt in het kader van de Nb-wet dan ook als nieuw ten opzicht van de fei
telijke huidige situatie. Doel van deze voortoets is om te beoordelen of er hierdoor mogelijk sig
nificante negatieve effecten plaatsvinden op de nabij gelegen Natura 2000-gebieden Veluwe, 
Arkemheen en Veluwerandmeren. 

1.2 Doel 
Het doel van deze voortoets is om inzicht te krijgen in de effecten die de verschillende onder
delen van de bestemmingsplanwijziging kunnen hebben op Natura 2000-gebieden in de omge
ving van het plangebied. Dit is noodzakelijk omdat ruimtelijke plannen geen ruimte mogen bie
den aan activiteiten die significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden zouden kunnen 
hebben. Deze voortoets biedt dan ook per relevant onderdeel van de wijziging inzicht in de 
vraag in hoeverre significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden zouden kunnen op
treden en of daarvoor in een latere fase (vergunningverlening) nog een nadere toetsing (ver
slechteringstoets of passende beoordeling) nodig is. 

1.3 Passend beoordelen 
Op grond van de Natuurbeschermingswet dienen plannen of handelingen die van invloed kun
nen zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 200D-gebieden 'passend beoordeeld' 
te worden in het licht van de Natuurbeschermingswet. Hiervoor is het instrument Habitattoets in 
het leven geroepen. Het detailniveau van een Habitattoets moet passen bij het detailniveau van 
het plan of project. Voor een concreet project is meestal gedetailleerde informatie nodig. Voor 
een plan ligt dit anders. Plannen kunnen heel verschillend van karakter zijn. Dit werkt door in de 
bijbehorende Habitattoets. Bij een plan met een hoog abstractieniveau, bijvoorbeeld een pro
vinciale structuurvisie, hoort een globale toets, die meer het karakter heeft van een risico
inventarisatie voor latere plannen of besluiten. 

Voor ontwikkelingen die nog onzeker zijn en voor de lange termijn zijn gepland, volstaat het om 
op hoofdlijnen na te gaan of er kans is op aantasting en of er maatregelen beschikbaar zijn om 
dat te voorkomen. Bij een gedetailleerd plan, waarin nieuwe ontwikkelingen al concreet zijn, 
moet de informatie in de passende beoordeling ook gedetailleerd zijn. Er moet dan blijken dat er 
(al dan niet met mitigerende maatregelen) geen aantasting van natuurlijke kenmerken zal 
plaatsvinden . 
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2 Uitgangspunten bestemmingspJan 

Op dit moment zijn de uitgangspunten van het bestemmingsplan nog niet volledig en definitief 
geformuleerd. Wei is duidelijk dat actualisatie van het bestemmingsplan mede tot gevolg heeft 
dat de veehouderij in het plangebied mogelijkheden tot uitbreiding wordt geboden ten opzichte 
van de huidige, feitelijke situatie. Uitbreiding van intensieve veehouderij heeft als neveneffect 
een verhoogde depositie van stikstof, potentieel tot op enige kilometers afstand. Gezien de 
nabijheid van onder andere Natura 2000-gebied Veluwe en de aanwezigheid binnen dat gebied 
van voor stikstofdepositie gevoelige habitattypen, wordt hieraan in deze voortoets speciaal aan
dacht gegeven. 

Naast de mogelijke uitbreiding van de (intensieve) veehouderij is er al wei een lijst van wenselij
ke wijzigingen ten behoeve van het bestemmingsplan. Deze lijst is gescand op zaken die moge
lijk getoetst moeten worden aan het kader van de Natuurbeschermingswet. Voor geen van de 
wijzigingen is dit het geval, bij veel van de wenselijke wijzigingen treedt geen verandering van 
de feitelijke situatie op . Wei is er een aantal wijzigingen van agrarisch bedrijf naar wonen 
opgenomen. Mogelijk heeft dit invloed indien berekeningen van stikstofdepositie worden uit
gevoerd in een eventuele vervolgtoets, hetgeen betekent dat ook rekening moet worden 
gehouden met vermindering van stikstofdepostie bij omzetten van bedrijven naar wonen, dus 
dat niet enkel wordt gekeken naar meer stikstof door (nog aanwezige planologische) uitbrei
dingsmogelijkheden. 
De overige wijzigingen voor zover die opgenomen zijn behoeven geen toetsing aan de Natuur
beschermingswet. 
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3 Wettelijk kader 

3.1 Natuurbeschermingswet 1998 
3.1.1 Inleiding 
Met de inwerkingtreding van Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) in oktober 2005 zijn door 
Nederland de internationale verplichtingen vanuit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de 
nationale wetgeving verankerd. Ingevolge artikel 10a, eerste lid Nb-wet, wijst de minister van 
LNV gebieden aan ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, de zogenaamde 
Natura 2000-gebieden. 

Op grond van artikel 19d, lid 1, Natuurbeschermingswet 1998 is het verboden om zonder ver
gunning, of in strijd met de vergunning, projecten te realiseren die, gelet op de instandhou
dingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een 
Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben 
op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Dit geldt tevens voor projecten of handel in
gen die buiten het Natura 2000-gebied plaats vinden, als er negatieve effecten door 'externe 
werking' kunnen optreden. Gedeputeerde Staten - of in uitzonderingsgevallen de minister van 
EL&I - kunnen op grond van artikel 19d Nb-wet een vergunning verlenen voor activiteiten die 
negatieve effecten op Natura 2000-gebieden kunnen hebben. Voor plannen (bijvoorbeeld 
bestemmingsplannen) geldt dat goedkeuring van het bevoegd gezag op grond van artikel 19j 
Nb-wet nodig is. De vergunning of goedkeuring kan pas worden afgegeven nadat een zoge
naamde 'Habitattoets' het bevoegd gezag de zekerheid heeft gegeven dat de natuurlijke ken
merken van het gebied niet worden aangetast en de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de 
habitats van de soorten niet verslechtert en dat er geen significante verstoring van soorten 
optreedt. 

3.1.2 Voortoets 
De eerste stap in een Nb-wet toets is de zogeheten orienterende rase (voortoets). In deze fase 
wordt gekeken of effecten van werkzaamheden op Natura 2000-gebieden kunnen worden uit
gesloten. Tijdens de orienterende fase worden op globaal niveau beoordelingen uitgevoerd om 
het (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten en habitats en mogelijke effecten van een 
project op de instandhoudingsdoelen te bepalen. Aan de hand van de uitkomsten van de orien
terende fase wordt beoordeeld of er een nadere toets (verslechteringstoets of passende beoor
deling) uitgevoerd moet worden. 
Het afwegingskader is op de volgende pagina schematisch weergegeven. 
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Fase effectenanalyse 
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Figuur 1: Stappenplan Nb-wet toets (bron: ministerie van EL&I) . 
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4 Relevante Natura 2000-gebieden 

4.1 AJbakening gebieden 
Het plangebied van het bestemmingsplan beslaat het gehele westelijk buitengebied van Putten. 
De oostgrens van het plangebied va It ongeveer sam en met de westgrens van de bebouwde 
kom van Putten en de westgrens van het Natura 2000-gebied Veluwe. Aan de westkant van het 
plangebied va It een groot deel van Natura 2000-gebied Arkemheen binnen de begrenzing en 
aan de noordkant va It een deel van Natura 2000-gebied Veluwerandmeren erbinnen. 

Figuur 2: Plangebied bestemmingsplan buitengebied Putten-west (rood) en Natura 2000-gebieden Ar
kemheen (groen), Veluwerandmeren (blauw) en Veluwe (geelomlijnd) . 

4.2 Natura 2000-gebied Veluwe 
4.2.1 Gebiedsbeschrijving 
De Veluwe bestaat overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en stuifzanden. 
In de voorlaatste ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden, duwden de ijslobben van het landijs enorme 
hoeveelheden door de rivieren aangevoerd zand en grond voor zich uit en opzij en vormden zo 
de stuwwallen. Hoewel de hoogteverschillen sindsdien door wind en water zijn afgevlakt, rei ken 
de hoogste delen van de Veluwe tot ruim 100 m boven NAP. Tot 1900 was de Noord-Veluwe 
een uitgestrekt stuifzandgebied. Tegenwoordig is er in totaal nog 1400 hectare stuifzand op de 
Veluwe. Bij Kootwijk is een van de grootste actieve stuifzandgebieden van Europa. Plaatselijk 
komen in de heiden natte of droge heischrale graslanden, jeneverbesstruwelen, vennen, natte 
heide en hoogveenkernen (Mosterdveen) v~~r. In het beekdal van de Hierdense en 
Staverdense Beek worden schraallanden aangetroffen. Langs de randen van de Veluwe ont
springen de (sprengen)beken, waar beekvegetaties en zeer plaatselijk bronbossen voorkomen . 
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Relevante Natura 2000-gebieden 

4.2.2 8egrenzing en oppervlakte 
Het Natura 2000-gebied Veluwe beslaat een oppervlakte van 91.157 ha. en wordt globaal 
begrensd door de plaatsen Arnhem, Wageningen, Ede, Barneveld, Lunteren, Otterloo, Putten, 
Harderwijk, Hattem, Apeldoorn, Dieren. Ook enkele beken nabij Wissel en Emst maken deel uit 
van het aangewezen gebied. Het bunkercomplex Schaarsbergen is het enige deel van het 
gebied dat uitsluitend wordt aangewezen als Habitatrichtlijngebied. 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Veluwe is bepaald aan de hand van de ligging van 
de natuurlijke habitats en de leefgebieden van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 
Daarnaast omvat het begrensde gebied ook natuurwaarden die integraal onderdeel uitmaken 
van de ecosystemen waartoe de betreffende habitattypen en leefgebieden van soorten behoren 
alsmede nieuwe natuur die noodzakelijk wordt geacht om bedreigde en schaarse habitattypen 
en leefgebieden van soorten te herstellen. 
Voor de begrenzing van Natura2000-gebieden geldt de volgende algemene exclaveringsformu
Ie: bestaande bebouwing, erven, tuinen, verhardingen en hoofdspoorwegen maken geen deel 
uit van het aangewezen gebied. 

Figuur 3: Overzicht begrenzing Natura 2000-gebied Veluwe (geelomlijnd) en de Jigging van het onder
zoeksgebied (rood omlijnd). Bron: Ministerie van EL&I.. 

4.2.3 Instandhoudingsdoelstellingen 
Het ecologisch netwerk Natura 2000 moet de betrokken natuurlijke habitats en leefgebieden 
van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding 
behouden of in voorkomend geval herstellen. Onder het begrip "instandhouding" wordt een 
geheel van maatregelen verstaan die nodig zijn voor het behoud of herstel van natuurlijke habi
tats en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding. 
Ingevolge artikel4, vierde lid, Habitatrichtlijn worden bij aanwijzing als Habitatrichtlijngebied 
"tevens de prioriteiten vast[gesteldJ gelet op het belang van de gebieden voor het in een gunsti
ge staat van instandhouding behouden of herstellen van een type natuurlijke habitat [ ... J of van 
een soort [ ... J alsmede voor de coherentie van Natura 2000 en gelet op de voor dat gebied 
bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging". Deze bepaling is in artikel1 Oa, tweede 
lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 nader uitgewerkt. Op grond van dit artikel bestaat de 
verplichting om in een aanwijzing doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van leef
gebieden van vogelsoorten dan wei doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van 
natuurlijke habitats of populaties van de in het wild levende dier- en plantensoorten op te 
nemen. Om die reden zijn voor elk Natura 2000-gebied instandhoudingsdoelstellingen ontwik
keld, waarbij per habitattype en per (vogel)soort is uitgegaan van landelijke doelen en de bijdra
ge die een gebied redelijkerwijs kan leveren voor het bereiken van een gunstige staat van 
instandhouding op landelijk niveau . 
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Relevante Natura 2000-gebieden 

Aigemene doelen 

• Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan 
de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de 
Europese Unie. 

• Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van 
het Natura 2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 

• Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve 
van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habtitat
typen en soorten. 

• Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor aile habitattypen en soorten 
waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. 

• Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instand
houding van de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn gefor
muleerd. 

Specifieke doelen 
In onderstaande tabel zijn de instandhoudingsdoelen weergegeven voor de habitattypen en 
soorten waarvoor de Veluwe als Natura 2000-gebied is aangewezen. 

Tabel 4.1: Overzicht instandhoudingsdoelen voor kwalificerende habitattypen en soorten van het 
Natura 2000-gebied Veluwe. 

Instandhoudingsdoel 
Habitattypen 
Psammofiele heide met Call una en Genista Behoud verspreiding, uitbreiding oppervlakte en 

verbetering kwaliteit 

Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum Behoud verspreiding, oppervlakte en kwaliteit 

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landdui- Behoud verspreiding , uitbreiding oppervlakte en 

nen verbetering kwaliteit 

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie beho- Behoud verspreiding, behoud oppervlakte en 

rend tot het Littorelletalia uniflorae en/of Isoeto-Nanojuncetea kwaliteit 

Dystrofe natuurlijke poelen en meren Behoud verspreiding, behoud oppervlakte en 

Submonlane en laagland rivieren mel vegetaties behorend 101 hel 

Ranunculion fluilantis en hel Callitrichio-Batrachion 

Noord-Atlanlische vochlige heide mel Erica telralix 

Droge Europese heide 

Juniperus communis-formalies in heide of kalkgrasland 

verbetering kwaliteit 

Uilbreiding verspreiding, uitbreiding oppervlakte 

en verbelering kwaliteit 

Behoud verspreiding, uitbreiding oppervlakte en 

verbelering kwalileil 

Behoud verspreiding, uilbreiding oppervlakle en 

verbelering kwalileil 

Behoud verspreiding, behoud oppervlakle en 

verbelering kwaliteil 

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bod ems van bergge- Behoud verspreiding, uitbreiding oppervlakle en 

bieden (en van submonlane gebieden in het binnenland van Euro- verbetering kwaliteit 

pal 
Grasland mel Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibo- Behoud verspreiding, uilbreiding oppervlakle en 

dem (Molinion caeruleae) verbelering kwalileil 

Actief hoogveen Behoud verspreiding , uilbreiding oppervlakle en 

Slenken in veengronden met vegelatie behorend lot het Rhyn

chosporion 

Atlanlische zuurminnende beukenbossen mel lIex en soms ook 

laxus in de ondergroei (Quercion robori-pelraeae of lIici-Fagenion) 

Sub-Atlanlische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken

haagbeukenbossen behorend 101 hel Carpinion-betuli 

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlaklen met Quercus 

robur 

.f Grontmij 

verbelering kwaliteit 

Uilbreiding oppervlakle en verbelering kwalileil. 

Uilbreiding oppervlakle en behoud kwalileil 

Uilbreiding oppervlakle en behoud kwalileil 

Uilbreiding oppervlakle en verbetering kwaliteit 
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Habitatrichtlijnsoorten 

Gevlekte witsnuitlibel 

Vliegend hert 

Beekprik 

Rivierdonderpad 

Kamsalamander 

Meervleermuis 

Drijvende waterweegbree 

Voge/richt/ijnsoorten: broedvoge/s 
Wespendief 

Nachtzwaluw 

IJsvogel 

Draaihals 

Zwarte spechl 

Boomleeuwerik 

Duinpieper 

Roodborsttapuit 

Tapuil 

Grauwe klauwier 

4.2.4 Ligging natuurlijke habitats 

Relevante Natura 2000-gebieden 

Uitbreiding verspreiding, omvang en verbetering 

kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie tot 

een duurzame populatie van ten minste 500 vol

wassen individuen. 

Uilbreiding verspreiding , omvang en verbetering 

kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 

Uitbreiding verspreiding, omvang en verbetering 

kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie. 

Uitbreiding omvang en behoud kwaliteit leefge

bied voor uitbreiding populatie. 

Behoud verspreiding, omvang en kwalileit leef

gebied voor behoud populatie. 

Behoud omvang en kwaliteil leefgebied voor 

behoud populatie. 

Behoud verspreiding , behoud omvang en kwali

teil biotoop voor behoud 

populatie. 

Behoud omvang kwaliteit leefgebied 150 paren 

Behoud omvang kwaliteil leefgebied 610 paren 

Behoud omvang kwalileil leefgebied 30 paren 

Behoud omvang kwalileil leefgebied 100 paren 

Behoud omvang en kwalileit leefgebied 430 pa

ren 

Behoud omvang en kwalileil leefgebied 2.400 

paren 

Behoud omvang en kwalileit leefgebied 40 paren 

Behoud omvang en kwalileil leefgebied 1.000 

paren 

Behoud omvang en kwalileil leefgebied 100 pa

ren 

Behoud omvang en kwalileil leefgebied 40 paren 

Figuur 4.3 geeft een overzichtskaart van de habitattypen in Natura 2000-gebied Veluwe. In het 
deel van de Veluwe dat grenst aan het plangebied van het bestemmingsplan Putten Westelijk 
Randgebied komen de habitattypen Droge heide en Beuken-eikenbossen voor. Plaatselijk lig
gen deze habitattypen op zeer korte afstand van het plangebied of er direct tegenaan . 
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Relevante Natura 2000-gebieden 

4.3 Natura 2000-gebied Arkemheen 
4.3.1 Gebiedsbeschrijving 
Het gebied Arkemheen bestaat uit twee laaggelegen, lege, open polders langs de Randmeren, 
de Putterpolder en de Nijkerkerpolder. Van oorsprong is het gebied een delta: laaglandbeken 
van de Veluwe en de Gelderse Vallei mondden hier uit in de voormalige Zuiderzee. Na de 
afsluiting daarvan werd het brakke gebied een zoetwaterdelta. Het agrarisch gebruik werd 
intensiever. Met de inpoldering van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland daalde de waterstand. De 
polders bestaan tegenwoordig uit, deels zilte, graslanden en enkele rietlandjes. 

4.3.2 Begrenzing en oppervlakte 
Het Natura 2000-gebied Arkemheen beslaat een oppervlakte van 1.429 hectare en wordt glo
baal begrensd door de Randmeren in het noorden, de A28 in het oosten en zuiden en 
Bunschoten-Spakenburg in het westen. Het gehele gebied is aangewezen als Vogelrichtlijnge
bied. V~~r de begrenzing van Natura2000-gebieden geldt de volgende algemene exclaverings
formule: bestaande bebouwing, erven, tuinen, verhardingen en hoofdspoorwegen maken geen 
deel uit van het aangewezen gebied. 

Figuur 5: Overzicht begrenzing Natura 2000-gebied Arkemheen (groen) en de ligging van het onderzoeks
gebied (rood omlijnd). Bron: Ministerie van EL&I. . 
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Relevante Natura 2000-gebieden 

4.3.3 Instandhoudingsdoelstellingen 
A/gemene doe/en 
• 8ehoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan 

de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de 
Europese Unie. 

• 8ehoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van 
het Natura 2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 

• 8ehoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve 
van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habtitat
typen en soorten. 

• 8ehoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor aile habitattypen en soorten 
waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. 

• 8ehoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instand
houding van de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn gefor
muleerd. 

Specifieke doe/en 
In onderstaande tabel zijn de instandhoudingsdoelen weergegeven voor de habitattypen en 
soorten waarvoor de Veluwe als Natura 2000-gebied is aangewezen. 

Tabe/4.2: Overzicht instandhoudingsdoe/en voor kwalificerende habitattypen en soorten van het 
Natura 2000-gebied Arkemheen. 

Instandhoudingsdoel 
Habitafrichtlijnsoorfen 

Bittervoorn Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud. 

Voge/richt/ijnsoorten: Niet-broedvoge/s 
Kleine zwaan 

Smient 

Behoud omvang kwaliteit leefgebied 190 paren 

Behoud omvang kwaliteit leefgebied 850 paren 

4.4 Natura 2000-gebied Veluwerandmeren 
4.4.1 Gebiedsbeschrijving 
De Veluwerandmeren ontstonden bij de drooglegging van de polders van Flevoland vanaf 1957. 
Ze betreffen de ondiepe zoetwatermeren Drontermeer, Veluwemeer en Wolderwijd/Nuldernauw 
die gemiddeld ruim een meter en op sommige plekken tot 5 meter diep zijn. Ze ontvangen hun 
water vanuit de Flevopolders en een aantal Veluwse beken en wateren aan de noordoostzijde 
via de Roggebotsluis af op het Vossemeer en in het zuidwesten via de Nijkerkersluis op het 
Nijkerkernauw/Eemmeer. Het gebied heeft een slecht ontwikkelde land-water overgang in ver
band met een gefixeerd, tegennatuurlijk waterpeil. De Gelderse oever is grotendeels begroeid 
met een smalle rietkraag; aileen bij Elburg ligt een rietmoeras (Korte Waarden) dat relatief groot 
is voor de randmeren. In de 90-er jaren zijn op de Gelderse oevers een aantal nieuwe moeras
gebieden aangelegd. In 2000 is gestart met de aanleg van een aantal eilanden tussen het 
Harderbroek in Flevoland en de Hierdense beek in Gelderland. Ter hoogte van Horst bij 
Harderwijk is in het Wolderwijd met behulp van enige dam men kunstmatige luwte gecreeerd 
voor watervogels en ter bevordering van de groei van waterplanten. 

4.4.2 Begrenzing en oppervlakte 
Het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren beslaat een oppervlakte van 6.118 hectare 
en beslaat de Randmeren van de Roggebotsluis bij Kampen tot de Nijkerkersluis bij Nijkerk. Het 
gehele gebied is aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Het Drontermeer is daar
naast ook 8eschermd Natuurmonument. V~~r de begrenzing van Natura2000-gebieden geldt 
de volgende algemene exclaveringsformule: bestaande bebouwing, erven, tuinen, verhardingen 
en hoofdspoorwegen maken geen deel uit van het aangewezen gebied . 
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Relevante Natura 2000-gebieden 

Figuur 6: Overzicht begrenzing Natura 2000-gebied Veluwerandmeren (blauw) en de /igging van het on
derzoeksgebied (rood omlijnd). Bron: Ministerie van EL&I.. 

4.4.3 Instandhoudingsdoelstellingen 
A/gemene doe/en 

• Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en 
aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de 
Europese Unie. 

• Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische sam en hang 
van het Natura 2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 

• Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten be
hoeve van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke 
habtitattypen en soorten. 

• Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van 
de ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor aile habitattypen en 
soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. 

• Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame in
standhouding van de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen 
zijn geformuleerd. 

Specifieke doe/en 
TabeI4.3: Overzicht instandhoudingsdoelen voor kwalificerende habitattypen en soorten van het 
Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. 

Habitattypen 
Kranswierwateren 

Meren met krabbenscheer 

Habitatrichtlijnsoorten 

Kleine modderkruiper 

Rivierdonderpad 

Meervleermuis 

Vogelrichtlijnsoorten: broedvogels 
Roerdomp 

Grote karekiet 

.f Grontmij 

Instandhoudingsdoel 

Behoud verspreiding , oppervlakte en kwaliteit 

Behoud verspreiding, oppervlakte en kwaliteit 

Behoud verspreiding , behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 

behoud populatie. 

Behoud verspreiding, behoud omvang (met '1en gunste van" formu

lering) en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 

Behoud verspreiding, behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 

behoud populatie. 

Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied. 

Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied. 
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Vogelrichtlijnsoorten: niet-broedvogels 
Fuut 

Aalscholver 

Grote zilverreiger 

Lepelaar 

Kleine zwaan 

Smient 

Krakeend 

Pijlstaart 

Siobeend 

Krooneend 

Tafeleend 

Kuifeend 

Brilduiker 

Nonnetje 

Grote zaagbek 

Meerkoet 

.s Grontmij 

Relevante Natura 2000-gebieden 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 

Behoud omvang (met "ten gunste van" formulering) en kwaliteit 

leefgebied. 

Behoud omvang (met "ten gunste van" formulering) en kwaliteit 

leefgebied . 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 
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5 Effectanalyse en toetsing 

5.1 Inleiding 
In het algemeen kunnen de ontwikkelingen die het bestemmingsplan Putten Westelijk 
Buitengebied toelaat leiden tot de volgende effecten op Natura 2000 (bron: Effectenindicator 
ministerie van EL&I): 
• vernietiging door ruimtebeslag; 
• verstoring door lichtuitstoot; 
• verstoring door trillingen; 
• verdroging dan wei vernatting door verstoring van de waterhuishouding; 
• versnippering door doorsnijding leefgebieden; 
• verontreiniging (zware metalen, strooizout en organische stoffen); 
• verstoring door geluid; 
• vermesting en verzuring door stikstofuitstoot. 

In de onderstaande paragrafen wordt de relevantie van de verstoringaspecten binnen het pro
ject nader toegelicht. 

5.1.1 Niet relevante verstoringaspecten 
5.1.1.1 Vernietiging door ruimtebeslag, versnippering 
Voor aile planonderdelen geldt dat geen werkzaamheden plaatsvinden binnen de grenzen van 
een Natura 2000-gebied. Van vernietiging van natuurlijke habitats en/of habitats van soorten 
waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen is derhalve geen sprake. Dit aspect wordt 
daarom niet verder in deze voortoets behandeld. 

5.1.1.2 Verstoring door geluid, licht of trillingen 
Effecten van verstoring door geluid, licht of trillingen zijn relevant voor Natura 2000-gebieden 
waarbinnen Vogel- of Habitatrichtlijnsoorten voorkomen die gevoelig zijn voor dergelijke versto
ring. Gevoelige soorten komen voor in Natura 2000-gebieden Veluwe, Veluwerandmeren en 
Arkemheen. Verstoring door geluid, licht of trillingen is echter niet inherent aan de activiteiten 
die binnen het gewijzigde bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Deze aspecten wordt 
derhalve in deze voortoets niet verder behandeld. 

5.1.1.3 Verdroging/vernatting, verontreiniging 
De lijst van wenselijke aanpassingen van het bestemmingsplan bevat geen onderdelen die 
inherent verontreiniging of verdroging/vernatting veroorzaken. Deze aspecten wordt derhalve 
niet verder in deze voortoets behandeld. 

5.1.2 Relevante verstoringaspecten 
5.1.2.1 Vermesting en verzuring 
Stikstofdepositie vanuit intensieve veehouderij op daarvoor gevoelige habitattypen kan leiden 
tot verzuring en vermesting. De verstoringsaspecten vermesting en verzuring zijn daarom rele
vant voor habitattypen binnen Natura 2000-gebied die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Het 
Natura 2000-gebied Veluwe is aangewezen voor een aantal habitattypen die gevoelig zijn voor 
stikstofdepositie. De Natura 2000-gebieden Arkemheen en Veluwerandmeren zijn niet aan
gewezen voor habitattypen die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Veluwerandmeren is echter 
wei aangewezen voor een aantal soorten die binnen bepaalde habitattypen gevoelig zijn voor 
stikstofdepositie. Stikstofdepositie wordt in de volgende paragraaf (par. 5.2) nader behandeld . 
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Effectanalyse en toetsing 

5.2 Effecten en toetsing stiksto/depositie 
V~~r deze voortoets zijn geen modelberekeningen van stikstofdepositie uitgevoerd. Wei is 
gekeken naar de huidige achtergronddepositie, afgezet tegen de gevoeligheid voor stikstof
depositie van Natura 2000-habitattypen die op korte afstand van het plangebied liggen. Wan
neer aangewezen habitattypen in de huidige situatie al (bijna) overbelast zijn, is elke extra 
depositie extra kritisch. Figuur 7 geeft de huidige totale depositie van stikstof (peiljaar 2010) in 
en rond het plangebied. Tabel 5.1 geeft de kritische depositiewaarden (KDW) van habitattypen 
binnen Natura 2000-gebied Veluwe. Wanneer dit wordt afgezet tegen de habitattypenkaart van 
Figuur 6, dan blijkt dat enkele habitattypen met een KDW van respectievelijk 1110 en 
1440 mollha/j vrijwel tegen de rand van het plangebied aanliggen. 

Totaal sti kstof (Ntot) 
[mol/h/ jr] 

< 1000 

1000 - 1500 

1500 - 2000 
_ 2000 - 2500 

_ 2500 - 3000 

_ 300 0 - 3500 
_ > = 3500 

• IBll:!miJml 

\ ----!!!l!~~ 
Figuur 7: Totale stikstofdepositie (2010) binnen en rand gemeente Putten met raodomlijnd de plangrens 
van Putten west. Bran: RIVM. 

Wanneer Figuur 6 wordt afgezet tegen Figuur 7, dan blijkt dat de totale stikstofdepositie op Na
tura 2000-habitattypen van de Veluwe in de nabijheid van het plangebied in de huidige situatie 
plaatselijk al overschreden wordt. V~~r de Veluwerandmeren geldt dit niet. De overschrijding op 
habitattypen aan de rand van de Veluwe is soms in de orde van grootte van 50%. Elke extra 
stikstofdepositie kan in deze situatie significante negatieve effecten hebben op de instandhou
dingsdoelstellingen voor deze habitattypen . 
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Effectana/yse en toetsing 

Tabel 5.1 Kritische depositiewaarden van habitattypen van Veluwe en Veluwerandmeren. 

Code Habitattypen Kritische depositiewaarde 
Veluwe 

H2310 

H2320 

H2330 

H3130 

Psammofiele heide met Calluna en Genista 1100 (zeer gevoelig) 

Psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum 1100 (zeer gevoelig) 

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 740 (zeer gevoelig) 

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend 410 (zeer gevoelig) 

tot het Liltorelletalia uniflorae en/of Isoeto-Nanojuncetea 

H3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 410 (zeer gevoelig) 

H3260A Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het 

Ranunculion fluitantis en het Callitrichio-Batrachion 

>2400 (minder/niet gevoelig) 

H4010 

H4030 

H5130 

H6230 

H6410 

H7110 

H7150 

H9120 

H9160 

H9190 

H3140 

H3150 

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

Droge Europese heide 

Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland 

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebie

den (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) 

1300 (zeer gevoelig) 

1100 (zeer gevoelig) 

2180 (gevoelig) 

830 (zeer gevoelig) 

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem 1100 (zeer gevoelig) 

(Molinion caeruleae) 

Actief hoogveen 400 (zeer gevoelig) 

Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchospo- 1600 (gevoelig) 

rion 

Atlantische zuurminnende beukenbossen met lIex en soms ook Taxus 1400 (gevoelig) 

in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of llici-Fagenion) 

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken

haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli 

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur 

Veluwerandmeren 
Kranswierwateren 

Meren met krabbenscheer 

1400 (gevoelig) 

1100 (zeer gevoelig) 

>2400 (minder/niet gevoelig) 

2100 (gevoelig) 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Het plangebied grenst aan de Natura 2000-gebieden Veluwe en Veluwerandmeren en overlapt 
met Natura 2000-gebied Arkemheen. Van directe aantasting in de vorm van ruimte-beslag door 
activiteiten die binnen het gewijzigde bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden, is geen spra
ke. Ook verstoring (door licht, geluid of trillingen), vernatting/verdroging en verontreiniging zijn 
niet te verwachten. Indirecte aantasting (externe werking) als gevolg van stikstofdepositie vanuit 
agrarische bedrijven die de mogelijkheid wordt geboden uit te breiden, is echter op voorhand 
niet uit te sluiten. Derhalve dient er aanvullend een passende beoordeling te worden gemaakt. 
In de passende beoordeling dient nader ingegaan te worden op de effecten van stikstofdeposi
tie op habitattypen binnen Natura 2000-gebied Veluwe en dienen modelberekeningen van stik
stofdepositie opgenomen te worden. 

De overige mogelijke wijzigingen, voor zover opgenomen in de lijst wensen, hebben geen effec
ten op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden, hiervoor is een vervolgtoets 
niet noodzakelijk. 

/' G .. -,: rontmlJ 
GM-0039912 

Pagina 20 van 21 



7 Bronnen 

• http://geodata.rivm.nl/gcn/ 

• http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
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