Dit formulier wordt regelmatig
als gevolg van gewijzigde
inzichten aangepast; raadpleeg
voor de meest recente versie
daarom www.zeeland.nl

FORMULIER
Postadres
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E provincie@zeeland.nl
I www.zeeland.nl

Let op: u dient ook altijd de basismodule in te vullen als onderdeel van uw aanvraag.

Module 1A Gebiedsbescherming: Stikstof
Voer eerst een Aerius-berekening uit!
Bij een stikstofdepositie (zonder toepassen van intern of extern salderen) van ≤ 0,00 mol/ha/ja is voor
wat betreft stikstof geen natuurvergunning nodig.
Dit formulier is van toepassing als uit een AERIUS-berekening blijkt dat de stikstofdepositie van het
voornemen hoger is dan 0,00 mol/ha/ja en niet ecologisch onderbouwd kan worden dat er geen
sprake is van mogelijk negatieve effecten door stikstof.
Wanneer u ecologisch kunt onderbouwen dat de berekende stikstofdepositie niet leidt tot mogelijk
negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, dient u deze onderbouwing als voortoets ter
beoordeling aan ons voor te leggen. U ontvangt na beoordeling hiervan een bestuurlijk oordeel over
de vraag of er voor wat betreft stikstof wel of geen natuurvergunning nodig is.
LET OP:
Als u wilt beweiden en/of bemesten dan is dat ook vergunningplichtig; hiervoor is echter nog geen
beoordelingskader beschikbaar.
Extern salderen is voor of met veehouderijen op dit moment nog NIET mogelijk.
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Algemeen
1. Geef een korte omschrijving van de activiteiten (bijv. vastleggen bestaande/feitelijke situatie,
uitbreiding middels nieuwbouw, uitbreiding dieraantallen/capaciteit in bestaande stallen/installatie) en
de ligging van het bedrijf ten opzichte van relevante stikstofgevoelige-gebieden
Maak hierbij onderscheid tussen de aanlegfase en de gebruiksfase en tussen tijdelijke activiteiten en
activiteiten voor onbepaalde tijd.

Beschrijving is als bijlage toegevoegd.

2. Instrumenten om voor een Natura 2000 vergunning in aanmerking te komen
Voor deze aanvraag wordt gebruik gemaakt van het (de) volgende instrument(en):
Alle documenten
opmerkingen
Gebruik van
Instrument
bijgevoegd 1 2
gemaakt?
Intern salderen
Extern salderen
Ecologische toets
ADC toets

1

Zie de bijlagen voor de vereiste documenten algemeen en per instrument.
Indien niet alle benodigde documenten zijn bijgevoegd kan uw aanvraag mogelijk niet in behandeling worden genomen of dient u
aanvullende gegevens aan te leveren.
2
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Bijlage 1
Vereiste informatie algemeen
Voeg bij iedere aanvraag in ieder geval de volgende documenten toe:
-

Rechtsgeldende natuurvergunning of toestemming, te weten:
o Vergunning Natuurbeschermingswet 1998
o Vergunning Wet natuurbescherming (onderdeel gebiedsbescherming)
o Omgevingsvergunning met VVGB in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 / Wet
natuurbescherming (onderdeel gebiedsbescherming)
o Vigerende Wet milieubeheer vergunning of Hinderwetvergunning of milieumelding op de
referentiedatum

-

Overzicht planlocatie
o Referentiesituatie(s)
o Beoogde situatie

-

Technische tekening waaruit de gebruikte emissiekenmerken volgen
o Referentiesituatie(s)
o Beoogde situatie

Stikstofberekeningen 1
o Referentiesituatie(s)
o Beoogde situatie
o Resultaten als PDF geëxporteerd
1
Stikstofberekeningen dienen in ieder geval uitgevoerd te worden met de nieuwste versie van
AERIUS Calculator.
-

-

Getekende machtiging (alleen indien de indiener van de aanvraag niet de aanvrager is)
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Bijlage 2
Vereiste informatie intern salderen
1. Verplicht: aantonen feitelijke situatie m.b.t. de activiteit die t.b.v. het intern salderen wordt
ingezet + aantonen feitelijk gerealiseerde capaciteit c.q. volledig opgerichte installaties of
gebouwen of infrastructuur en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de activiteit op de indieningsdatum van de aanvraag.
Artikel 5 lid 1 van de Beleidsregel intern en extern salderen (verder: Beleidsregel): “Een activiteit mag alleen
worden ingezet ten behoeve van intern salderen voor zover er een toestemming was voor de N-emissie
veroorzakende activiteit in de referentiesituatie en die sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest of nog
kan zijn tot het moment van intrekking of wijziging van de toestemming, zodat hervatting van de activiteit
mogelijk was zonder dat daarvoor een natuurvergunning of omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, is
vereist.”
Artikel 5 lid 5 van de Beleidsregel: “Bij het beoordelen van een aanvraag voor een natuurvergunning
hanteren Gedeputeerde Staten als uitgangspunt dat alleen gebruik wordt gemaakt van de in de toestemming
opgenomen N-emissie in de referentiesituatie, voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd.”
Artikel 5 lid 6 van de Beleidsregel: “Bij de beoordeling van de feitelijk gerealiseerde capaciteit, bedoeld in het
vijfde lid, gaan Gedeputeerde Staten uit van de op het moment van indienen van de aanvraag op grond van
een toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en overige
voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit”.
Mogelijke bewijsstukken: luchtfoto’s, foto’s, betaalde rekeningen en voor wat betreft verkeersbewegingen
bijvoorbeeld een verkeersmodel en een verkeers- of luchtkwaliteitsonderzoek.
2. Indien van toepassing: aantonen beëindiging feitelijke uitvoering activiteit o.b.v. een
toestemming die niet kan worden ingetrokken omdat daar geen besluit aan ten grondslag ligt.
Artikel 5 lid 2 van de Beleidsregel: “Gedeputeerde Staten betrekken een toestemming die niet kan worden
ingetrokken uitsluitend bij de beoordeling van de aanvraag, indien de feitelijke uitvoering van de activiteit
wordt beëindigd voordat deze activiteit wordt ingezet voor salderen” Toelichting “Dit kan infrastructurele
activiteiten betreffen maar bijvoorbeeld ook woningbouw en akkerbouw.”
3. Indien van toepassing: aantonen N-emissie per dierplaats op grond van het Besluit emissiearme
huisvesting.
Artikel 5 lid 7 van de Beleidsregel: “Gedeputeerde Staten gaan bij het berekenen van de N-emissie van een
bedrijf in de referentiesituatie uit van ten hoogste de emissie die is toegestaan op grond van het Besluit
emissiearme huisvesting”.
Mogelijke bewijsstukken:…
4. Verplicht: verklaren dat de activiteit die t.b.v. het intern salderen wordt ingezet geen
noodzakelijke maatregel is in verband met toepassing van artikel 6, tweede lid, van de
Habitatrichtlijn.
Artikel 5 lid 3 van de Beleidsregel: “Gedeputeerde Staten betrekken bij de beoordeling van de aanvraag voor
intern salderen uitsluitend de N-emissie van de activiteit voor zover intrekking van de daaraan ten grondslag
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liggende toestemming niet noodzakelijk is in verband met toepassing van artikel 6, tweede lid, van de
Habitatrichtlijn”.
Kruis aan:
Aanvrager verklaart dat de activiteit die t.b.v. het intern salderen wordt ingezet geen
noodzakelijke maatregel is in verband met toepassing van artikel 6, tweede lid, van de
Habitatrichtlijn.

5. Verplicht: verklaring warme saneringsregelingen.
Kruis aan:
Aanvrager verklaart dat de activiteit die t.b.v. het intern salderen wordt ingezet geen betrekking
heeft op een agrarisch bedrijf dat deelneemt aan de subsidieregeling sanering
varkenshouderijen dan wel een daarmee vergelijkbare andere warme saneringsregeling,
inclusief inrichtingen die in het kader van bronmaatregelen voor het terugdringen van
stikstofdepositie worden uitgekocht.

Artikel 5 lid 4 van de Beleidsregel: “Gedeputeerde Staten laten bij de beoordeling van een aanvraag buiten
beschouwing de N-emissie van een bedrijf dat deelneemt aan de Subsidieregeling sanering
varkenshouderijen dan wel een daarmee vergelijkbare saneringsregeling.”. Toelichting “Inrichtingen die in
het kader van bronmaatregelen voor het terugdringen van stikstofdepositie worden uitgekocht, worden
eveneens uitgesloten van de mogelijkheid tot intern salderen”.
6. Indien van toepassing: beroep op uitzonderingsgronden feitelijk gerealiseerde capaciteit c.q.
volledig opgerichte installaties of gebouwen op de indieningsdatum van de aanvraag.
Artikel 5 lid 8 van de Beleidsregel: “In afwijking van het vijfde lid kunnen Gedeputeerde Staten de
referentiesituatie als uitgangspunt hanteren indien: (a) op het moment van inwerkingtreding van dit artikel het
project nog niet volledig is gerealiseerd, maar wel aantoonbaar stappen zijn gezet met het oog op volledige
realisatie, (b) op het moment van inwerkingtreding van dit artikel weliswaar nog niet is aangevangen met de
realisatie van vergunde capaciteit, maar daarvoor wel al aantoonbaar onomkeerbare significante
investeringsverplichtingen zijn aangegaan, (c) het project noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van
de doelen in een Natura 2000-gebied, (d) de aanvraag ziet op het toepassen van een alternatieve
verdergaande N-emissie reducerende techniek ter vervanging van de eerder verleende emissie reducerende
techniek, die leidt tot een vermindering van de N-emissie, zonder uitbreiding van de capaciteit zoals
opgenomen in de laatst verleende toestemming, (e) het één of meer van de volgende projecten betreft:
energieprojecten van nationaal belang, wegen, vaarwegen, spoorwegen, luchtvaart, woningbouw, duurzame
energieopwekking, militaire activiteiten of projecten in het kader van de nationale veiligheid.”
Aanvrager doet een beroep op uitzonderingsgrond … (aangeven a, b, c, d of e) en heeft daartoe de
volgende bewijsstukken bijgevoegd:…[vrije vorm; aanvrager kiest zelf de bewijsstukken].
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Bijlage 3
Vereiste informatie extern salderen
Nog niet mogelijk voor of met veehouderijen
1. Verplicht: NAW gegevens en natuurtoestemming saldo gevende activiteit(en).
2. Verplicht: aantonen directe samenhang intrekking toestemming saldogevende en verlening
natuurvergunning saldo-ontvangende activiteit
Artikel 6 lid 1 van de Beleidsregels: “Er bestaat een directe samenhang tussen de intrekking van de
toestemming voor de saldogevende activiteit en de verlening van de natuurvergunning voor de saldoontvangende activiteit”.
3. Indien van toepassing: aantonen beëindiging feitelijke uitvoering activiteit o.b.v. een
toestemming die niet kan worden ingetrokken omdat daar geen besluit aan ten grondslag ligt.
Artikel 6 lid 3 van de Beleidsregels: “Gedeputeerde Staten betrekken een toestemming die niet kan worden
ingetrokken uitsluitend bij de beoordeling van de aanvraag, indien de feitelijke uitvoering van de activiteit
wordt beëindigd voordat deze activiteit wordt ingezet voor salderen.”
4. Verplicht: aantonen feitelijke situatie m.b.t. de saldogevende activiteit die t.b.v. het extern
salderen wordt ingezet.
Artikel 6 lid 2 van de Beleidsregels: “Een activiteit mag alleen worden ingezet ten behoeve van extern
salderen voor zover er een toestemming was voor de N-emissie veroorzakende activiteit in de
referentiesituatie en sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn tot het moment van
intrekking of wijziging van de toestemming, zodat hervatting van de activiteit mogelijk was zonder dat
daarvoor een natuurvergunning of omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, voor de realisering van een
project is vereist.”
Artikel 6 lid 6 van de Beleidsregels: “Bij het beoordelen van een aanvraag hanteren Gedeputeerde Staten als
uitgangspunt dat alleen gebruik wordt gemaakt van de in de toestemming opgenomen N-emissie in de
referentiesituatie, voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd.”
Artikel 6 lid 7 van de Beleidsregels: “Bij de beoordeling van de feitelijk gerealiseerde capaciteit, bedoeld in
het zesde lid, gaan Gedeputeerde Staten uit van de op het moment van indienen van de aanvraag op grond
van een toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en
overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit.”
Bovendien verplicht indien extern wordt gesaldeerd met een veehouderij: aantonen N-emissie per
dierplaats op grond van het Besluit emissiearme huisvesting.
Artikel 6 lid 9 van de Beleidsregels: “Gedeputeerde Staten gaan bij het berekenen van de N-emissie van een
bedrijf in de referentiesituatie uit van ten hoogste de emissie die is toegestaan op grond van het Besluit
emissiearme huisvesting.”
5. Verplicht: aantonen dat de saldogevende activiteit geen noodzakelijke maatregel is in verband
met toepassing van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn.
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Artikel 6 lid 4 van de Beleidsregels: “Gedeputeerde Staten betrekken bij de beoordeling van de aanvraag
voor extern salderen uitsluitend de N-emissie van de saldogevende activiteit voor zover intrekking van de
daaraan ten grondslag liggende toestemming niet noodzakelijk is in verband met toepassing van artikel 6,
tweede lid, van de Habitatrichtlijn.”
Kruis aan:
Aanvrager verklaart dat de saldogevende activiteit die t.b.v. het extern salderen wordt ingezet
geen noodzakelijke maatregel is in verband met toepassing van artikel 6, tweede lid, van de
Habitatrichtlijn.
6. Verplicht: verklaring warme saneringsregelingen.
Artikel 6 lid 5 van de Beleidsregels: “Gedeputeerde Staten laten bij de beoordeling van een aanvraag buiten
beschouwing de N-emissie van een saldogevend bedrijf dat deelneemt aan de Subsidieregeling sanering
varkenshouderijen dan wel een daarmee vergelijkbare saneringsregeling, alsmede de stoppersregeling
Actieplan Ammoniak Veehouderij.”
Kruis aan:
Aanvrager verklaart dat de saldogevende activiteit die t.b.v. extern salderen wordt ingezet
geen betrekking heeft op een agrarisch bedrijf dat deelneemt aan de subsidieregeling sanering
varkenshouderijen dan wel een daarmee vergelijkbare andere warme saneringsregeling, zoals
de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij en inclusief inrichtingen die in het kader
van bronmaatregelen voor het terugdringen van stikstofdepositie worden uitgekocht.
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Bijlage 4
Vereiste informatie bij ecologische toets
1. Beschrijving (tijdelijke) effecten en berekening stikstofdepositie (tijdelijke) effecten met de
nieuwste versie van AERIUS Calculator inclusief een PDF-export van de resultaten.
2. Ecologische onderbouwing waarin gemotiveerd wordt dat de berekende stikstofdepositie niet
leidt tot significant negatieve gevolgen op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden.
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Bijlage 5
Vereiste informatie bij ADC-toets
Indien u voor deze route wilt gaan kiezen, neem dan eerst contact op met ons via
natuurbeschermingswet@zeeland.nl om de haalbaarheid en benodigde gegevens te bespreken.
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