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Aanvraag Wet Natuurbescherming -
Basismodule 

U wilt een activiteit, plan of project uitvoeren waarbij u mogelijk in aanraking komt 
met bomen, beschermde plant- en diersoorten en/of Natura 2000-gebleden. 
Met dit formulier kunt u een vergunning en/of ontheffing aanvragen of een melding 
indienen in het kader van de Wet natuurbescherming. 

Heeft u de checklist Ingevuld? 

Er zijn drie soorten checklists beschikbaar (gebiedenbescherming, 
soortenbescherming en houtopstanden). 
Een ingevulde checklist geeft antwoord op de vraag of u een vergunning en/of 
ontheffing moet aanvragen. 
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste toestemmingen aan te vragen. 
Aan het einde van dit formulier dient u te verklaren dat u de checklists hebt 
doorlopen. 

Juiste bevoegd gezag 

Controleer voordat u een aanvraag/melding indient of de Provincie Zeeland het 
bevoegd gezag is om uw aanvraag te beoordelen. 

Juiste provincie 

Wanneer de locatie van uw project of de handeling die wordt gerealiseerd zich 
bevindt binnen de provincie Zeeland, dan is de Provincie Zeeland het juiste 
bevoegd gezag. 
Als het project of handelingen tevens nadelige gevolgen heeft op een Natura 2000-
gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied, dan wel vogels, dieren of planten van 
soorten die beschermd worden door de Wet natuurbescherming die zich bevinden 
in een andere provincie, dan zal door de provincie Zeeland overeenstemming 
plaatsvinden met deze andere provincie. Dit is ook het geval als het project of de 
handeling in verschillende provincies plaatsvindt. Als het project of de handeling in 
hoofdzaak zich bevindt in de provincie Zeeland, is de provincie Zeeland het 
bevoegd gezag. De aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing op grond van de 
Wet natuurbescherming wordt alsnog ingediend bij de provincie waar het project of 
de handeling (in hoofdzaak) plaatsvindt. 

Voor de volledige weergave van de categorieën van handelingen en projecten, en 
handelingen en projecten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in of gevolgen 
voor deze aangewezen categorieën van gebieden wijzen wij naar het Besluit 
natuurbescherming. 



Juiste formulier(en) 

Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing of een 
melding op grond van de Wet natuurbescherming dient u altijd deze basismodule in 
te vullen in combinatie met één of meerdere (sub)modules. 
Welke (sub)modules u dient in te vullen is afhankelijk van welke verbodsbepalingen 
worden overtreden. 
De modules zijn als volgt: 

• Module 1A Gebiedsbescherming Pas 
• Module 1B Gebiedsbescherming overige effecten 
• Module 2A Soortenbescherming bij Ruimtelijke ingrepen 
• Module 2B Soortenbescherming bij Jacht- en Schadebestrijding 
• Module 3 Houtopstanden 

Let op; In deze module en de vervolgmodules wordt gevraagd om bijlagen bij de 
aanvraag toe te voegen. 
Probeer de bestandsgrootte van de bestanden zo klein mogelijk te houden. 
Formulieren worden namelijk per mail verzonden en daarbij mag de totale 
bestandsgrootte niet groter zijn dan 13 Mb. 



1. SOORT AANVRAAG/MELDING 
Kruis aan voor welk onderdeel u een aanvraag/melding indient 
Gebiedsbescherming PAS (vul na de basismodule ook module 1a PAS in) 
Gebiedsbescherming Overige effecten (vul na de basismodule ook module 1b overige effecten 
in) 

2. CONTACTGEGEVENS 
Cünlaclgeyevens van de initialiefnemer 

Naann organisatie / bedrijf: 

Bouwbedrijf Braber 

Adres: 

Duinzoom 3 

Postadres: 

Postcode: 

4325 HA 

Postcode: 

Woonplaats: 

Renesse 

Woonplaats: 

Contactpersoon 

Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaann: 

  

Telefoonnummer: E-mailadres: 

  

Uniek bedrijfsnummer (UBN): (voor zover van toepassing) 

Maakt u gebruik van een adviseur? 
Nee 

Heeft u voor uw plan, project of activiteit ook een omgevings- of milieuvergunning 
nodig? 
Ja 



2. CONTACTGEGEVENS 
Contactgegevens bevoegd gezag voor de (eventuele) omgevingsvergunning 

Naam gemeente / omgevingsdienst: 

Gemeente Schouwen Duiveland 

Postadres: 

Laan van Sint Hilaire 2 

Postcode: Woonplaats: 

4301 SH Zierikzee 

Contactpersoon 

Voorletter(s) 

Telefoonnummer: 

Tussenvoegsel(s) Achternaam: 

E-mailadres: 

 

3. ACTIVITEITEN 
Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteiten. 
Vermeld ook de periode waarin de activiteit plaats zal vinden 

Het uitbreiden en moderniseren van een woning 

Op welke locatie of locaties worden de activiteiten uitgevoerd? 

Acacialaan 21 
4328 JP Burgh-Haamstede 



4. BIJLAGEN 
Checklist bijlagen 

Kruis aan welke bijlagen u meestuurt. Verplicht voor zover van toepassing. 
Kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager 

Kopie legitimatiebewijs 

 

Uittreksel Kamer van Koophandel 

Machtigingsformulier 

Overige relevante bijlage 



5. SAMENHANGENDE BESLUITEN 
Sartienhang rnet andere besluiten 

Welke van de volgende besluiten of rapportages zijn benodigd voor uitvoering van 
het project? 
omgevingsvergunning overig 

U bent voornemens om de toestemming(en) inzake de Wet natuurbescherming: 

Module 1. Gebiedenbescherming aan te laten haken bij de aanvraag 
Omgevingsvergunning 
Nee 

Module 1. Gebiedenbescherming als zelfstandige vergunning en/of ontheffing o.g.v. 
de Wet natuurbescherming aan te vragen 
Nee 

Module 2. Soortenbescherming aan te laten haken bij de aanvraag 
Omgevingsvergunning 
Nee 

Module 2. Soortenbescherming als zelfstandige vergunning en/of ontheffing o.g.v. 
de Wet natuurbescherming aan te vragen 
Nee 

Toelichting: 



6. ONDERTEKENING 
U staat op het punt om uw aanvraag/melding Wet natuurbescherming definitief te 
maken. 
Wij attenderen u erop dat u als inltleftlefnemer altijd zelf verantwoordelijk bent voor 
het indienen van een correcte aanvraag/melding. 

U bent verplicht om onderstaande verklaringen af te leggen middels een vinkje: 
Alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt; 
Bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de 
beoordeling van de aanvraag of het verzoek , dit zo spoedig mogelijk doorgegeven dient te 
worden aan de provincie Zeeland (natuurbeschermingswet@zeeland.nl) onder vermelding van 
het nummer waaronder de aanvraag of het verzoek in behandeling is; 
Dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en 
controle benodigde gegevens terstond en naar waarheid zal verstrekken aan de met 
behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren. 

Naam Datum ondertekening 

 30-03-2020 

Plaats Functie / hoedanigheid ondertekenaar 

Renesse Projectleider 

Machtiging 
Nee 

Handtekening 

SÊDRijfmmNESSEBM 
Duinzoom 1,4325 HA Renesse 

I Telefoon: 0111461940 
V E-mail: info@braberrenesse.nl 

Bij het verzenden van de aanvraag wordt deze digitaal gestuurd naar Provincie. De 
initiatiefnemer ontvangt het formulier als pdf per mail. 
U dient het formulier te printen en te ondertekenen. Wij nemen uitsluitend 
ondertekende aanvragen in behandeling. 

De ondertekende aanvraag kan per post worden gezonden naar: 

Gedeputeerde staten van Zeeland 
Afdeling Personeel, Omgeving en Juridische Zaken (POJZ), team 
natuurbescherming 
Postbus 6001 
4330 LA MIDDELBURG 

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl


Aanvraag Wet Natuurbescherming - Module 
1A Gebiedsbescherming: 
Stikstof 

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

Voer eerst een Aerius-berekening uit! 

Bij een stikstofdepositie (zonder toepassen van intern of extern salderen) van < 0,00 
moi/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. 

Algemeen 

Geef een korte omschrijvina van de activiteiten (bijv, vastleggen bestaande/feitelijke 
situatie, uitbreiding middels nieuwbouw, uitbreiding dieraantallen/capaciteit in 
bestaande stallen/instaiiatle) en de ligging van het bedrijf ten opzichte van relevante 
stikstofgevoelige-gftbiedftn. 

Maak hierbij onderscheid tussen de aanlegfase en de gebruiksfase en tussen 
tijdelijke activiteiten en activiteiten vooi onbepaalde lijd. 
Het uitbreiden en renoveren van een woning. 

U kunt de beschrijving eventueel ook uploaden 



Instrumenten om voor een Natura 2000 vergunning In aanmèrking te komen. 

Voor deze aanvraag wordt gebruik gemaakt van het (de) voigende instrument{en): 
Intern salderen 

Vereiste informatie algemeen 
Voeg bij iedere aanvraag in ieder geval de volgende documenten toe: 

• Rechtsgeldende natuurvergunning of toestemming, te weten: 
O Verg unning Natuurbeschermingswet 1998 of milieutoestemming 
O Vergu nning Wet natuurbescherming (onderdeel gebiedsbescherming) 
O Omgevi ngsvergunning met VVGB in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 / Wet natuurbescherming (onderdeel 
gebiedsbescherming) 

O Vigere nde Wet milieubeheer vergunning of Hinderwet of milieumelding op 
de referentiedatum 

• Overzicht planlocatie 
O Refere ntiesituatie(s) 
O Beoog de situatie 

• Technische tekening waaruit de gebruikte emissiekenmerken volgen 
O Refere ntiesituatie(s) 
O Beoog de situatie 

• Stikstofberekeningen 
O Refere ntiesituatie(s) 
O Beoo gde situatie 
O Resul taten als PDF geëxporteerd 

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) 

Vereiste informatie intern salderen 

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. 



p 
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. 

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." 

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:... 

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 Habitalriuhtlijn. 

Artikel 7 lid 4 van de Beleidsregel: 
"GS 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 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 noodzakelijl<e maatregel is in verband met toepassing van artikel 6, 
tweede lid, van de Habitatriclitlijn. 

Verplicht: verklaring warme saneringsregelingfin. 

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". 

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. 

Indien van toepassing: beroep op uitzonderingsgronden feitelijk gereaiiseerde 
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 bewijsstukl<en bijgevoegd:...[vrije vorm; aanvrager 
l<iest zelfde bewijsstukken]. 



Voor deze aanvraag wordt gebruik gemaakt van het (de) volgende instrument(en)-

Instrument Alle documenten bijgevoegd Opmerkingen 

Intern salderen 

Dit formulier moet worden geprint en worden toegevoegd aan het formulier van de 
basismodule. 
Alle gevraagde bijlagen moeten op papier met de aanvraag worden meeverstuurd. 

Om het formulier te kunnen printen versturen wij u uw ingevulde formulier als PDF-
bijlage bij een mail. 
Geef hieronder het e-mailadres op waarnaar het formulier verzonden kan worden. 

E-mailadres 

 

Dit formulier kunt u samen met het formulier Wet Natuurbescherming - Basismodule 
per post sturen naar: 

Gedeputeerde staten van Zeeland 
Afdeling Personeel, Omgeving en Juridische Zaken (POJZ), team 
natuurbescherming 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

Duinzoom 1, 4325 HA Rene sse 
Telefoon: 0111461940 

E-mail; info@braberrenesse.nl 
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1. Inleiding 

Aan de Acacialaan 21 in Burgh-Haamstede wordt een vrijstaand woonhuis verbouwd. De verbouwing betreft een 
uitbreiding aan de reeds bestaande woning. Voor zowel de werkzaamheden met betrekking tot de realisatiefase 
als de gebruik sfase van de woning, zijn met behulp van de AERIUS Calculat or berekeningen gemaakt om te 
kunnen bepalen of er sprake is van een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden in de omgeving. 

2. Situatie 

De te verbouwen woning is gelegen aan de A cacialaan 21 in Burgh-Haamstede. De woning wordt in de huidige 
situatie verwarmd d.m.v. een gasgestookte cv- installatie en zal na de verbouwing worden verwarmd d.m.v. een 
warmtepomp. Voor het berekenen van de sti kstofdepositie in de huidige gebruiksfas e is dan ook rekening 
gehouden met de stikstof uitstoot als gevolg van de cv-installatie en de voertuigbewegingen. Voor de 
toekomstige gebruikssituatie zijn de voertuigbewegingen van belang. 

SITUATIE Burgh-Haamstede 
gemeente Westerschouwen 
schaal 1:500 
kadastraal bekend WTSOO C63 

Naast de gebruiksfase is ook de realisatiefase van belang. Met behulp van de AERIUS calculator zijn berekeningen 
opgesteld voor beide fases. 

In deze rapportage wordt volstaan met het maken van een aanta l screenshots uit de calculator. De rapportage 
uit de AERIUS calculator is in bijlage I opgenomen. O ok staat er in de rapportage een link waarmee een export 
van het projectbestand kan worden gedownload. Deze kan in de calculator worden geïmporteerd en op die 
manier kunnen de resultaten worden gecontroleerd. 

bedoeld 
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SS 
2.1 Rekenpunten 

Met behulp van de AERIUS calculator is de stikstof depositie berekend op de omliggende natuurgebieden in een 
straal van 25 km: 

Manteling van Walcheren (i4 km) 

Voordelta {^ km) 

Duinen Goeree & Kwade Hoek (14 km) 

Ocsterschelde {5 km) 

Grevelingen {io km) 

Kop van Schouwen 

Veerse Meer (14 km) 

CD 
Q 
0 
CD 
0 
Q 
0 
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2.2 Huidige gebruiksfase 

Aangezien de bestaande woning wordt verwarmd door middel van een gasg estookte verwarmingsinstallatie is 
voor de huidige gebruiksfas e gerekend met een stikstof uitstoot van 3,6 kg/jaa r. Tevens is gerekend met de 
verkeersbewegingen. 

Voor de verkeersbewegingen zijn we uitgegaan van de volgende aantallen: 

Licht verkeer 8 ritten per dag. 

De verkeersbewegingen zijn ingevoerd als lijnbron. Er is ge rekend vanaf de bouwlocatie tot aan de Provinciale 
weg N57. 

' t ^ 
Ko^wan 

SchOMWta 
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Resultaten 

Met behulp van de calculator is de stikstofdepositie op de nabijgelegen natuurgebieden berekend. De rapportage 
van AERIUS Calculator is bijgevoegd in bijlage I. 

Omschriiving Stikstof depositie mol/ha/iaar 
Kop van Schouwen 
H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,05 
H2130B Grijze duinen (kalkarm 0,05 
H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,05 
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,05 
H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,05 
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,03 
Lgl2 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,03 
H2160 Duindoornstruwelen 0,01 
H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 
H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 

Het AERIUS analysebestand (GML) met rekenresultaten, bronnen en rekenpunten is hierte downloaden. 
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2.3 Realisatiefase 

Voor de realisatiefase is uitgegaan van een bouwtijd van 14 weken. Er is dan spral<e van een tijdelijl< project. In 
de vernieuwde calculator kan een tijdelijk project (nog) niet worden ingevoerd. Daarom zijn alle emissies 
omgerekend naar Ijaar. 

Ten behoeve van de aanlegfase zijn de volgende invoergegevens in AERIUS gebruikt: 
Bron werktuigen: 

graafmachine; 
betonpomp; 
mobiele kraan; 
trilplaat; 
minigraver. 

In bijlage II zijn de invoergegevens gespecificeerd. 

Bron verkeer: 
Verkeer van en naar de bouwlocatie: 

licht verkeer: 210 ritten/jaar; 
zwaar verkeer: 32 ritten/jaar. 

De verkeersbewegingen zijn ingevoerd als li jnbron. Er is gerekend vanaf de bouwlocatie tot aan de Provinciale 
weg N57. 

Koffvén 
Sdwtnwn 
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Resultaten: 

Met behulp van de calculator is de stikstofdepositie op de nabijgelegen natuurgebieden berekend. De rapportage 
van AERIUS Calculator is bijgevoegd in bijlage II. 

Omschriivine Stikstof depositie mol/ha/iaar 
Kop van Schouwen 
H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 
H2130B Grijze duinen (kalkarm 0,01 
H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 
H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 

Het AERIUS analysebestand (GML) met rekenresultaten, bronnen en rekenpunten is hier te downloaden. 
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SS 
2.4 Toekomstige gebruiksfase 

Aangezien de woning na de verbouwing wordt verwarmd door middel van een warmtepomp is voor de 
toel<omstige gebruiksfase alleen gerekend met de verkeersbewegingen. 

Voor de verkeersbewegingen zijn we uitgegaan van de volgende aantallen: 

Licht verkeer 8 ritten per dag. 

De verkeersbewegingen zijn ingevoerd al s lijnbron. Er is gerekend vanaf de bouwlocatie to t aan de Provinciale 
weg N57. 

Resultaten 

Met behulp van de calculator is de stikstofdepositie op de nabijgelegen natuurgebieden berekend. De rapportage 
van Aerius calculator is bijgevoegd in bijlage lil. 

Omschrijving Stikstof depositie mol/ha/iaar 
Kop van Schouwen 
H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,05 
H2130B Grijze duinen (kalkarm 0,05 
H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,05 
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,04 
H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,04 
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,03 
Lgl2 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,03 
H2160 Duindoornstruwelen 0,01 
H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 
H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 

Het Aerius analysebestand (GML) met rekenresultaten, bronnen en rekenpunten is hierte downloaden. 
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sa 
3. Conclusies 

Aan de Acacialaan 21 in Burgli-Haamstede wordt een vrijstaand woonliuis verbouwd. De verbouwing betreft een 
uitbreiding aan de reeds bestaande woning. Voor zowel de werkzaamheden met betrekking tot de realisatiefase 
als de gebruiksfas e van de woning, zijn met behulp van de AERIUS Calcula tor berekeningen gemaakt om te 
kunnen bepalen of er sprake is van een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden in de omgeving. 

In deze rapportage wordt de stikstof uitstoot in 3 situaties vergeleken: 
1. Huidige gebruiksfase; 
2. Realisatiefase (verbouwfase); 
3. Toekomstige gebruiksfase. 

Met behulp van de AERIUS calculator zijn berekeningen opgesteld voor bovengenoemde 3 fase s. De resultaten 
hiervan zijn terug te vinden in de onderstaande tabel. 

Omschrijving natuurgebied Huidige situatie 
[mol/ha/jr] 

Bouwfase 
[mol/ha/jr] 

Nieuwe situatie 
[mol/ha/jr] 

Kop van Schouwen 
H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,05 0,01 0,05 
H2130B Grijze duinen (kalkarm 0,05 0,01 0,05 
H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,05 0,01 0,05 
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,05 0,01 0,04 
H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,05 0,01 0,04 
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,03 0,00 0,03 
Lgl2 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,03 0,00 0,03 
H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,01 
H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,01 
H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,01 

Uit de berekeningen volgt dat de stikstofdepositie zowel tijdens de bouwfase als in de toekomstige gebruiksfase 
gelijk of lager zijn dan de stikstofdepositie in de huidige situatie. 

Afname stikstofdepositie realisatiefase; 

Omschrijving natuurgebied Huidige situatie 
[mol/ha/jr] 

Bouw fase 
[mol/ha/jr] 

Afname 
[mol/ha/jr] 

Kop van Schouwen 
H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,05 0,01 0,04 
H2130B Grijze duinen (kalkarm 0,05 0,01 0,04 
H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,05 0,01 0,04 
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,05 0,01 0,04 
H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,05 0,01 0,04 
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,03 0,00 0,03 
Lgl2 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,03 0,00 0,03 
H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,01 
H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,01 
H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,01 

De realisatiefase zal dus leiden tot een afname van stikstofdepositie in de Natura 2000 gebieden. 
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Afname stikstofdepositie toekomstige gebruiksfase: 

Omschrijving natuurgebied Huidige situatie 
[mol/ha/jr] 

Nieuwe situatie 
[mol/ha/jr] 

Afname 
[mol/ha/jr] 

Kop van Schouwen 
H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,05 0,05 0,00 
H2130B Grijze duinen (kalkarm 0,05 0,05 0,00 
H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,05 0,05 0,00 
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,05 0,04 0,01 
H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,05 0,04 0,01 
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,03 0,03 0,00 
Lgl2 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,03 0,03 0,00 
H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,01 0,00 
H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,01 0,00 
H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,01 0,00 

De toekomstige gebruiksfase zal dus niet leiden tot meer stikstof neerslag in de Natura 2000 gebieden. 

Op basis van de resultaten uit de berekeningen ka n worden geconcludeerd dat voor zowe l de realisatiefase a ls 
de toekomstige gebruiksfas e, significante effecten zijn uitgesloten. Omdat gebruik wo rdt gemaakt van intern 
salderen' geldt een vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming, waarbij kan worden 
aangenomen dat deze vergunning verleenbaar is. 
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I. Bijlage 'Rapportage huidige gebruiksfase AERIUS Calculator' 
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Resultaten 

AERIUSII CALCULATOR 
Contact Rechtspersoon 

SbVJ Consultancy 

Inrichtingslocatie 

Acadalaan 21, 4328JP Burgh-Haamstede 

Activiteit omschrijving 

Verbouwing Acacialaan 21 
Burgh-Haamstede [2200467a] 

AERIUS kenmerk 

RtaPSiHUgLeH 

Datum berekening 

03 april 2020,18:13 

Rekenjaar 

2020 

Rekenconfiguratie 

Berekend voor natuurgebieden 

Totale emissie 

NOx 

NH3 

Situatie 1 

3.56 kg/j 

<T kg/j 

Resultaten Natuurgebied 
Hectare met 

hoogste bijdrage Kop van Schouwen 
(mol/ha/j) 

Bijdrage 

0,05 

Toelichting Het verbouwen van een bestaande woning. 

Resultaten huidige gebruiksfase RtaPSiHUgLeH {03 april 2020) 
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AERIUSn CALCULATOR Resultaten 

Locatie 
huidige 

gebruiksfase r / jt /• 
NieiMr lede 

\ 

'' N 

»au gh-hiaam9(ede 

b<aamsEeö« f 

\ ' 500 m 
;• 1— 1 

Emissie 
huidige 

gebruiksfase 

Bron 
Sector 

M 
Bron 1 
Wonen en Werken | Woningen 

Emissie NH3 Emissie NOx 

3>6O kg/j 

Bron 2 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

< 1 kg/j 4.96 kg/j 

Resultaten huidige gebruiksfase RtaPSiHUgLeH (03apnl 2020) 
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten 

Resultaten 
stikstof 

gevoelige 
Natura 2000 

gebieden 
(mol/ha/j) 

Natuurgebied 

Kop van Schouwen 

Hoogste bijdrage Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

0,05 

Als de hoogste depositietoenanne plaatsvindt op een hexagoon waar 
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de 
hoogste toename op een hexagoon nnet wel een (naderende) 
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven. 

Resultaten huidige gebruiksfase RtaPSiHUgLeH (03april 2020) 
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AERIUSÓ CALCULATOR Resultaten 

Resultaten 
per 

habitattype 
(mol/ha/j) 

voor de io 
stikstofgevoelige 

Natura 2000-
gebieden met het 
hoogste resultaat 

Kop van Schouwen 
Habitattype 

H2130A Grijze duinen (l<alkrijk) 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 

Hoogste bijdrage 

0,05 

Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

0,05 

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,05 

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,05 

H2I8OC Duinbossen (binnenduinrand) 0,05 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 

Lgi2 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 

0,03 

0,03 

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar 
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de 
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) 
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven. 

Resultaten huidige gebruiksfase RtaPSiHUgLeH (03 april 2020) 
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AERIUSÓCALCULATOR Resultaten 

Emissie 
(per bron) 

huidige 
gebruil<sfase 

V 
^ % 

Naam 

Locatie (X.Y) 

Uitstoothoogte 

Oppervlakte 

Spreiding 

Warmteinhoud 

Temporele variatie 

NOx 

Bron 1 
38175. 414809 
5,0 m 
0,0 ha 
0,5 m 
0,000 MW 
Continue emissie 
3.60 kg/j 

3t*^ 

Bron 2 
40125, 414852 
4.96 kg/j 
< T kg/j 

Soort 

Standaard 

Voertuig 

Licht verkeer 

Aantal voertuigen Stof 

8,0/etmaal NOx 
NH3 

Emissie 

4.96 kg/j 
< 1 kg/j 

Resultaten huidige gebruiksfase RtaPSiHUgLeH (03 april 2020) 
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten 

DiSClai mer Hoewei verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 
ontleend. 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. 

Reken basis ^eze berekening is tot stand gekomen op basis van: 
AERIUS versie 20i9A_20200403_6c57if9654 
Database versie 20i9A_20200403_6c57if9654 
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 
https://www.aeriüs.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-20i gA 

Resultaten huidige gebruiksfase RtaPSiHUgLeH {03april 2020) 
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II. Bijlage 'Rapportage realisatiefase AERIUS Calculator' 
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Resultaten 

AERIUSB CALCULATOR 
Contact Rechtspersoon 

SE/W Consultancy 

Inrichtingslocatie 

Acacialaan z^, 4328JP Burgh-Haamstede 

Activiteit omschrijving 

Verbouwing Acacialaan 21 
Burgh-Haannstede [2200467b] 

AERIUS kenmerk 

RwkójaigLZwn 

Datum berekening 

03 april 2020,18:09 

Rekenjaar 

2020 

Rekenconfiguratie 

Berekend voor natuurgebieden 

Totale emissie 

NOx 

NH3 

Situatie 1 

2,04 kg/j 

< 1 kg/j 

Resultaten Natuurgebied 
Hectare nnet 

hoogste bijdrage Kop van Schouwen 
(mol/ha/j) 

Toelichting Het verbouwen van een bestaande w/oning. 

Bijdrage 

0,01 

Resultaten realisatiefase Rwk6jaigLZwn (03 april 2020) 
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AERIUSP CALCULATOR Resultaten 

Locatie 
realisatiefase r m.-

r f 

^MeuwJM^annstede * 
V 

I V 
•. I 

* ^ . 'Burgli-Kaamsiede 

•/ A 

Cl ^amstEtlc 

500 m 
L_ I 

Emissie 
realisatiefase 

Bron 
Sector 

Bron 1 
Mobiele werktuigen | Bouwen Industrie 

Emissie NH3 Emissie NOx 

1,01 kg/j 

6 Bron 2 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

< 1 kg/j T.03 kg/j 

Resultaten realisatiefase RwkejaigLZwn (03 april 2020) 
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten 

Resultaten 
stikstof 

gevoelige 
Natura 2000 

gebieden 
(mol/ha/j) 

Natuurgebied 

Kop van Schouwen 

Hoogste bijdrage Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

0,0T 

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar 
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de 
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) 
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven. 

Resultaten realisatiefase Rwk6jaigLZwn (03 april 2020) 
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten 

Resultaten 
per 

habitattype 
(moi/ha/j) 

voordelo 
stikstofgevoelige 

Natura 2000-
gebieden met het 
hoogste resultaat 

Kop van Schouwen 
Habitattvpe 

H2130B Grijze duinen (l<alkarm) 

H2130A Grijze duinen (kall<rijk) 

Hoogste bijdrage 

0,01 

0,01 

Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

H219OA Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 

H2I8OA Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 

' Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar 
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de 
iioogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) 
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven. 

Resultaten realisatiefase Rwk6|aigLZwn (03 april 2020) 

pagina 5/7 



AERIUSBCALCULATOR Resultaten 

Emissie 
(per bron) 
realisatiefase 

V 

Naam 

Locatie (X.Y) 

NOx 

Bron 1 
38175,414809 
1,01 kg/j 

Voertuig Omschrijving Brandstof Uitstoot Spreiding Warnnte Stof 
verbrjik hoogte (m) inhoud 

(l/j) (m) (MW> 

Emissie 

AFW Diversen conform 
bijlage II 

4,0 4.0 0,0 NOx 1,01 kg/j 

?i?Tn 

Bron 2 
40125, 414852 
1,03 kg/j 
< T kg/j 

Soort Voertuig 

Standaard Licht verkeer 

Aantal voertuigen Stof 

210,0/jaar NOx 
NH3 

Emissie 

< 1 kg/j 
< 1 kg/j 

Standaard Zwaar vrachtverkeer 32,0/jaar NOx 
NH3 

< 1 kg/j 
< 1 kg/j 

Resultaten realisatiefase Rwl<6)aigLZwn (03 april 2020) 
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AERIUSÓ CALCULATOR Resultaten 

Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 
ontleend. 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 handelsnnerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. 

Reken ba sis berekening is tot stand gekomen op basis van: 
AERIUS versie 20i9A_20200403_6c57if9654 
Database versie 20i9A_20200403_6c57if9654 
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 
https://www,aerius.ni/nl/factsheets/release/aerius-calculat0r-20i9A 

Resulta'en realisatiefase RwkójaigLZwn (03 april 2020) 
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III. Bijlage 'Rapportage toekomstige gebruiksfase AERIUS Calculator' 

III 
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Resultaten 

AERIUSB CALCULATOR 
Contact Rechtspersoon 

SbVJ Consultancy 

Inrichtingslocatie 

Acacialaan 21, 4328JP Burgh-Haannstede 

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerl< 

Verbouwing Acacialaan 21 RX6z26SHPDgC 
Burgh-Haamstede [2200457c] 

Datum berel<ening 

03 april 2020,18:14 

Rekenjaar 

2020 

Rekenconfiguratie 

Berekend voor natuurgebieden 

Totale emissie 

NOx 

NH3 

Situatie 1 

4.96 kg/j 

< 1 kg/j 

Resultaten Natuurgebied 
Hectare met 

hoogste bijdrage Kop van Schouwen 
(mol/ha/j) 

Toelichting Het verbouwen van een bestaande woning. 

Bijdrage 

0,05 

Resultaten toekomstige gebruiksfase RXózzöSHPDgC (03 april 2020) 
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AERIUSÓ CALCULATOR Resultaten 

Locatie 
toekomstige 
gebruiksfase r , /» 

r * 
^ * 

r- I 

u NietM/ mstede 

i/ 

0* 

4 ' ̂ urgli-Haamsiede 

n ^amstGde ' ^ 

500 m 
L_ I 

Emissie 
toekomstige 
gebruiksfase 

Bron 
Sector 

O Bron 1 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

Emissie NH3 

< 1 kg/i 

Emissie NOx 

4-96 kg/j 
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten 

Resultaten 
stikstof 

gevoelige 
Natura 2000 

gebieden 
(mol/ha/j) 

Natuurgebied 

Kop van Schouwen 

Hoogste bijdrage Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

0,05 

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar 
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting. dan is de 
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) 
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven. 

Resultaten toekomstige gebruiksfase RX6z26SHPDgC (03 april 2020) 
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AERIUSn CALCULATOR Resultaten 

Resultaten 
per 

habitattype 
(mol/ha/j) 

voor de lo 
stikstofgevoelige 

Natura 2000-
gebieden met het 
hoogste resultaat 

Kop van Schouwen 
Habitattype 

H213OA Grijze duinen (l<alkrijk) 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 

H219OA Vochtige duinvalleien (open water) 

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 

Lgi2 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 

H2160 Duindoornstruwelen 

Hoogste bijdrage 

0,05 

0,05 

0,05 

0,04 

0,04 

0,03 

Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 

0,03 

0,01 

HziSoB Duinbossen (vochtig) 0,01 

H^^JO Kruipwilgstruwelen 0,01 

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar 
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting. dan is de 
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) 
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven 
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten 

Emissie 
(per bron) 

toekomstige 
gebruiksfase 

• 
Nieuv 

V 9kMm 

Naam 

Locatie {X,Y) 

NOx 

NH3 

Bron 1 
40125, 414852 
4-96 kg/j 
< 1 kg/j 

Soort Voertuig 

Standaard Licht verkeer 

Aantal voertuigen Stof 

8,0/etmaal NOx 
I\IH3 

Emissie 

4.96 kg/j 
< 1 kg/j 
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AERIUSn CALCULATOR Resultaten 

DiSCia i mer Hoewei verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 
ontleend. 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 ^eze berekening is tot stand gekomen op basis van: 
AERIUS versie 2019A_20200403_6c57i f9654 
Database versie 20i9A_Z0200403_6c57if9654 
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 
https://www.3erius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculat0r-2019A 
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SS 
IV. Bijlage 'Invoergegevens' 

IV 



iTijdsduur bouwfase | 14| weken 

Invoergegevens 
sa S&W consultancy 

BOUWKUNDIG 
INGENIEURSBUREAU 

Type werktuig Vermogen Bouwjaar Type Uitstoothoogte Totaal aantal Emissie Belasting Emissie 
(KW) brandstof (hoogte uitlaat in draaiuren tijdens (g/kWh) {%) (kg) 

meters) bouwfase (uur) 
Mobiele werktuigen 
Graafmachine (200kW) 200 2015 diesel 2,5 8 0,3 60% 0,29 
Betonpomp 335 2017 diesel 0,6 4 0,4 60% 0,32 
Mobiele kraan 16 ton 120 2017 diesel 2,5 16 0,4 50% 0,38 
Trilplaat 10 2018 diesel 0,5 4 0,4 75% 0,01 
Miniqraver (28kW) 28 2007 diesel 1,0 8 5,4 60% 0,73 
Totaal 1,73 

Verkeersbewegingen Soort Aantal per 

Vrachtwagen Zwaarverkeer 28 jaar 
Betonmixer Zwaarverkeer 4 jaar 
Bus transport Lichtverkeer 210 iaar 

2200467 - Bijlage IV invoergegevens V 1.0 (03-04-2020) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
onderwerp kenmerk behandeld door verzonden 
Besluit op aanvraag vergunning 
Wet natuurbescherming voor het uitbreiden en 
moderniseren van een woning op de 
Acacialaan 21 te Burgh-Haamstede 

ZK20000078 / 20014442 

*20014442* 
 

 
 
 

 
Middelburg, 7 mei 2020 

 

Geachte  
 

Op 30 maart 2020 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning op grond van artikel 
2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden en 
moderniseren van een woning op de Acacialaan 21 te Burgh-Haamstede, in de nabijheid van Natura 
2000-gebied Kop van Schouwen. De ontvangst van deze aanvraag is op 6 april 2020 kenmerk 
ZK20000078 / 2011695 bevestigd. In deze brief geven wij u ons antwoord op uw aanvraag. 

 

Wij verlenen u vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor het 
uitbreiden en moderniseren van een woning op de Acacialaan 21 te Burgh-Haamstede. Leest u vooral 
onderdeel 1 zorgvuldig door, hierin staan de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden. De 
motivering van dit besluit vindt u in onderdeel 2 ‘Overwegingen’. 

 

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING ONDERDEEL GEBIEDSBESCHERMING MET KENMERK 
ZK20000078 en 20014442 

 
Wij besluiten: 

I. Aan u de aangevraagde vergunning voor het uitbreiden en moderniseren van een woning op de 
Acacialaan 21 te Burgh-Haamstede, te verlenen. 

II. De vergunning voor de bouwfase van het project te verlenen tot uiterlijk drie jaar na het 
onherroepelijk worden van deze vergunning. 

III. De vergunning voor de gebruiksfase van het project te verlenen voor onbepaalde tijd. 
IV. De voorschriften, zoals opgenomen in onderdeel 1 aan de vergunning te verbinden. Zorgvuldig 

nakomen van deze voorschriften voorkomt dat we de vergunning voortijdig intrekken of wijzigen. 
V. De volgende documenten deel uit te laten maken van de vergunning: 

a. aanvraagformulier basismodule van 30 maart 2020, kenmerk 20010631; 
b. bijlagen bij de aanvraag zoals aangeleverd: 

- aanvraagformulier module 1A, kenmerk 20011888; 
- kopie identiteitskaart, kenmerk 20010632; 
- rapportage stikstofdepositie uitbreiding woonhuis Acacialaan 21 te Burgh- 

Haamstede, projectnr 2200467, d.d. 3 april 2020, kenmerk 20011373 en 
bijbehorende bijlagen: 

o Aerius-berekening huidige gebruiksfase, met kenmerk RtaPSiHUgLeH, d.d. 
3 april 2020; 

o Aerius-berekening realisatiefase, met kenmerk RwkójaigLZwn, d.d. 3 april 
2020; 

o Aerius-berekening toekomstige gebruiksfase, met kenmerk 
RX6z26SHPDgC, d.d. 3 april 2020; 

o Invoergegevens bouwfase. 

 

Provinciehuis Abdij 6 
4331 BK Middelburg 

Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

0118 - 63 10 11 
www.zeeland.nl 

KvK 20168636 
IBAN NL08 BNGH 0285010557 

k  

Bouwbedrijf Braber 
 

Duinzoom 3 
4325 HA RENESSE 

http://www.zeeland.nl/
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De vergunning is gebaseerd op de aanvraag inclusief alle bijgevoegde stukken. De eventuele significante 
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden zijn uitsluitend beoordeeld op de te vergunnen 
activiteiten, zoals die in de aanvraag beschreven zijn. De werkzaamheden dienen dan ook te worden 
uitgevoerd conform de aanvraag. Wijzigingen in de uitvoering die wenselijk of noodzakelijk zijn en die 
geen extra of andere significante negatieve effecten op beschermde natuurwaarden teweeg kunnen 
brengen, kunnen tijdens de looptijd van de vergunning mogelijk wel doorgevoerd worden. Om te bepalen 
of de wijziging met of zonder een gewijzigde vergunning doorgevoerd kan worden dient altijd contact 
opgenomen te worden met ons; dit kan via het e-mailadres natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Vermeld 
hierbij altijd het zaaknummer. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 

 
eving & Juridische Zaken 

 
 

Kopie aan: groenewetten@rud-zeeland.nl 

Rechtsmiddelen 
Bezwaar: 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris 
van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA, Middelburg. 

 

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken 
na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de 
inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden. Wilt u meer informatie over de 
bezwaarschriftenprocedure, neem dan contact op met de afdeling Personeel, Omgeving, en Juridische zaken van de Provincie 
Zeeland, telefoonnummer +31 118 631254 / 631319. U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en- 
regelgeving/bezwaar-maken. 

 

Voorlopige voorziening: 
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, 
Postbus 90006, 4800 PA, Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl
mailto:groenewetten@rud-zeeland.nl
http://www.zeeland.nl/beleid-en-
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1. VOORSCHRIFTEN 

1. Het aangevraagde project moet strikt conform de vergunningaanvraag worden gerealiseerd. 
 

2. De vergunning, inclusief de aanvraag moet op de locatie aanwezig zijn. Medewerkers moeten op 
de hoogte zijn van de vergunning en de daarin opgenomen voorschriften. 

 

3. Op grond van artikel 8 van de Provinciale Beleidsregels intern en extern salderen d.d. 10 
december 2019, moet de vergunde activiteit binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van deze 
vergunning worden gerealiseerd. 
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2. OVERWEGINGEN 

 

A. Weergave van de feiten 
 

A1. Vergunningaanvraag 

U heeft een aanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, ingediend 
voor het uitbreiden en moderniseren van een woning op de Acacialaan 21 te Burgh-Haamstede, in de 
nabijheid van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 
ZK20000078. 

 
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die 
aspecten waarvoor een vergunning is vereist. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. 

 
U bent voornemens om een bestaande woning uit te breiden en te moderniseren aan de Acacialaan 21 te 
Burgh-Haamstede. Deze woning wordt in de huidige situatie verwarmd door middel van een  
gasgestookte cv-installatie en zal na de verbouwing worden verwarmd door middel van een warmtepomp. 
De werkzaamheden worden uitgebreider beschreven in de rapportage stikstofdepositie uitbreiding 
woonhuis Acacialaan 21 te Burgh-Haamstede, projectnr 2200467, d.d. 3 april 2020, kenmerk 20011373. 

 
Het project is onder te verdelen in twee fases, namelijk de bouwfase en de gebruiksfase. Hieronder 
worden beide fases apart beschreven. Er wordt gebruik gemaakt van intern salderen. 

 
Bouwfase 
Voor de bouwfase is uitgegaan van een bouwtijd van 14 weken. De volgende stikstofbronnen zijn in de 
Aerius-berekening ingevoerd: 

 Mobiele werktuigen: 
- Graafmachine (200 kW); 

- Betonpomp; 
- Mobiele kraan 16 ton; 
- Trilplaat; 
- Minigraver (28 kW). 

 

 Verkeersbewegingen: 
- Vrachtwagen; 

- Betonmixer; 
- Bus transport. 

 
De totale tijdelijke stikstofemissie komt uit op 2,04 kg/jaar NOx en < 1 kg/jaar NH3. De stikstofdepositie is 
beoordeeld in paragraaf B3. 

 
Gebruiksfase 
In de beoogde gebruiksfase wordt de woning met een warmtepomp verwarmd. Daarom zijn alleen de 
verkeersbewegingen relevante stikstofbronnen. Er is uitgegaan van 8 voertuigen (licht verkeer) per dag. 
De verkeersbewegingen zijn gerekend vanaf de bouwlocatie tot aan de provinciale weg N57. De totale 
stikstofemissie komt uit op 4,96 kg/jaar NOx en < 1 kg/jaar NH3. De stikstofdepositie is beoordeeld in 
paragraaf B3. 

 

A2. Vergunningplicht 

Het is verboden om zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren die afzonderlijk 
of in combinatie met andere plannen of projecten significante negatieve effecten kunnen hebben voor een 
Natura 2000-gebied. Het aangevraagde project vindt plaats in de nabijheid van Natura 2000-gebied Kop 
van Schouwen. Significante negatieve effecten van deze activiteit op de beschermde natuurwaarden zijn 
op voorhand niet uit te sluiten. Doordat de projectlocatie niet is gelegen in Natura 2000-gebied en gelet 
op de aard van de aangevraagde activiteiten, zijn wij van mening dat alleen de stikstofuitstoot mogelijk 
significante negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden kan hebben en alleen daarom reden is 
voor vergunningplicht. Andere mogelijke effecten zijn naar onze mening op voorhand uit te sluiten. Om 
deze reden wordt alleen de stikstofuitstoot beschouwd. 

 
U gaat in de vergunningaanvraag in op de eventuele significante negatieve effecten van uw activiteiten 
op de beschermde natuurwaarden. Uw aanvraag betreft een project dat niet direct verband houdt met of 
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nodig is voor het beheer van het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen en is niet opgenomen in een 
beheerplan. 

 
In de aanvraag wordt gebruik gemaakt van intern salderen. Op grond van artikel 3 van de Beleidsregels 
intern en extern salderen verlenen Gedeputeerde Staten een natuurvergunning in gevallen waarin bij de 
aanvraag gebruik is gemaakt van intern salderen uitsluitend indien wordt voldaan aan de in deze 
beleidsregels opgenomen voorwaarden. 

 
Gedeputeerde staten houden bij het verlenen van de vergunning rekening met de gevolgen die het 
project kan hebben voor een Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat 
gebied. Gedeputeerde Staten verlenen uitsluitend een vergunning, indien de zekerheid is verkregen dat 
het aangevraagde project geen significante negatieve effecten zal hebben op de instandhoudings- 
doelstellingen voor het gebied. 

 

A3. Bevoegd gezag 

Het aangevraagde project vindt geheel plaats binnen de grenzen van de provincie Zeeland. 
Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn daarom op grond van artikel 1.3, eerste lid van de Wet 
natuurbescherming het bevoegd gezag om op uw vergunningaanvraag te besluiten. Er zijn geen nadelige 
gevolgen op Natura 2000-gebieden buiten de provincie Zeeland, waardoor instemming van andere 
provincies niet aan de orde is. 

 

A4. Procedure 
De vergunningenprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5, artikel 5.1 van de Wet 
natuurbescherming. Op uw aanvraag is de reguliere procedure uit hoofdstuk 4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (verder: Awb) van toepassing. 

 
Van het besluit tot het verlenen van een vergunning zal mededeling worden gedaan op de website van de 
provincie Zeeland, https://www.zeeland.nl/wet-natuurbescherming-overzicht-reguliere-besluiten. 
Tegen dit besluit staat bezwaar open zoals in het besluit onder “rechtsmiddelen” is aangegeven. 

 

B. Toetsing 
 

B1 Beoordeling en toetsingskader 

De aanvraag is getoetst aan de artikelen 1.10 en 2.7 tot en met 2.9 onderdeel Gebiedsbescherming van 
de Wet natuurbescherming en, voor wat betreft het provinciale beleid, aan het Omgevingsplan Zeeland 
2018, de Beleidsnota Natuurwetgeving en de Beleidsregel intern en extern salderen d.d. 10 december 
2019. 

 

Voor ieder project zoals bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming dat niet is 
vrijgesteld van de vergunningplicht, moet het bevoegd gezag beoordelen of vergunning kan worden 
verleend op grond van artikel 2.7, derde lid van de Wet natuurbescherming. 

 

B2. Algemene doelen en kernopgaven Natura 2000 
Voor alle Natura 2000-gebieden zijn dezelfde vijf algemene doelen geformuleerd en per gebied zijn 
kernopgaven geformuleerd. Deze algemene doelen en kernopgaven zijn een hulpmiddel bij de 
formulering van de doelen op gebiedsniveau. Op dit gebiedsniveau geven de kernopgaven aan wat de 
belangrijkste verbeteropgaven zijn en wat de belangrijkste bijdrage van dat landschap aan het Natura 
2000-netwerk is. De kernopgaven omvatten vaak verscheidene habitattypen en soorten die op 
landschapsniveau en op gebiedsniveau om een samenhangende aanpak vragen in het kader van beheer 
en inrichting. De in de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden opgenomen 
instandhoudingdoelstellingen zijn de specifieke uitwerking van de algemene doelen en kernopgaven per 
Natura 2000-gebied. De mogelijke effecten van de te vergunnen werkzaamheden op die 
instandhoudingdoelstellingen zijn beoordeeld. Die beoordeling is de kern van deze vergunning. Verderop 
in deze paragraaf blijkt uit de beoordeling dat geen significante negatieve effecten op zullen treden. Het 
uitvoeren van het aangevraagde project achten wij dan ook niet in strijd met de algemene doelen en 
kernopgaven opgesteld voor het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. 

 

B3. Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen, beschermde soorten, typische 
soorten, leefgebieden voor vogelsoorten, de natuurlijke habitats en de habitats van soorten en het 
provinciaal beleid 
De beoordeling van de aanvraag beperkt zich tot de effecten door stikstofdepositie op de 
instandhoudingsdoelstellingen, beschermde soorten, typische soorten, leefgebieden voor vogelsoorten en 

http://www.zeeland.nl/wet-natuurbescherming-overzicht-reguliere-besluiten
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de natuurlijke habitats en de habitats van soorten van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen en het 
provinciaal beleid. 
Gelet op de uitkomsten van de berekeningen met Aerius-Calculator 2019A zijn significante negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van andere Natura 2000-gebieden uitgesloten. 

 

Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen 
 

Bouwfase 
Bij de aanvraag is een Aerius-berekening met onderbouwing van de invoergegevens gevoegd, waaruit 
blijkt dat er ten gevolge van de bouwfase een tijdelijke stikstofdepositie plaatsvindt van 0,01 mol/ha/jaar op 
de habitattypen van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen: 

- H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 
- H2130B Grijze duinen (kalkarm) 
- H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 
- H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 
- H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 

 

De stikstofdepositie van de bouwfase is lager dan de stikstofdepositie van de gebruiksfase. De 
gebruiksfase is daarom maatgevend. 

 
Gebruiksfase 
Bij de aanvraag is een Aerius-berekening gevoegd, waaruit blijkt dat de beoogde situatie leidt tot een 
berekende stikstofdepositie van maximaal 0,05 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen van Natura 
2000-gebied Kop van Schouwen. De hoogst berekende stikstofdepositie vindt plaats op de habitattypen 
H2130A Grijze duinen (kalkrijk), H2130B Grijze duinen (kalkarm) en H2190A Vochtige duinvalleien (open 
water). Diverse hexagonen waarop stikstofdepositie plaatsvindt zijn reeds overbelast of bijna overbelast. 
De stikstofdepositie vanuit de beoogde situatie zou op de betreffende habitattypen in deze hexagonen 
mogelijk kunnen leiden tot een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van het 
betreffende Natura 2000-gebied. 

 
Omdat de stikstofdepositie in de beoogde gebruiksfase hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar wordt gebruik 
gemaakt van intern salderen. De beoogde situatie wordt daarbij afgezet tegen de referentiesituatie. Dit is 
toegestaan zolang voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 5 van de Beleidsregels intern en extern 
salderen d.d. 10 december 2019. 

 

Toetsing referentiesituatie 
Er wordt voor de referentiesituatie uitgegaan van het gebruik van de bestaande woning, welke tot op heden 
aanwezig is. Doordat de gasgestookte cv-installatie van de woning wordt vervangen en daarom niet meer 
in gebruik is, mag de stikstofemissie van het aangevraagde project op grond van artikel 5, tweede lid van 
de Beleidsregels intern en extern salderen d.d. 10 december 2019 hier tegen worden afgezet door middel 
van intern salderen. Uit een vergelijking van de Aerius-berekening van de huidige gebruiksfase 
(referentiesituatie) met de Aerius-berekening van de beoogde gebruiksfase blijkt dat er per saldo op geen 
enkel hexagoon een toename van stikstofdepositie plaatsvindt. 

 
Conclusie 
Het projecteffect heeft een bijdrage van maximaal 0,05 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied Kop van 
Schouwen. Uit de Aerius-berekeningen blijkt dat de beoogde gebruiksfase ten opzichte van de 
referentiesituatie een afname van stikstofemissie tot gevolg heeft van 3,6 kg/jaar NOx en een gelijkblijvende 
stikstofemissie van < 1 kg/jaar NH3. Door intern te salderen vindt er geen toename van stikstofdepositie 
plaats op alle Natura 2000-gebieden. Dit betekent dat er geen sprake is van significante negatieve effecten 
op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. 

 

Beschermde soorten 
Van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen is een deel van de aangewezen habitatrichtlijnsoorten en/of 
vogelsoorten gevoelig voor stikstof. Doordat er zowel in de bouwfase als in de beoogde gebruiksfase per 
saldo geen sprake is van toename van stikstofdepositie, kan op voorhand gesteld worden dat er geen 
sprake is van significante negatieve effecten op deze soorten en dus op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. 
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Beoordeling van effecten op beschermde soorten 

De leefgebieden van een aantal beschermde soorten zijn potentieel stikstofgevoelig. Doordat er zowel in 
de bouwfase als in de gebruiksfase per saldo geen sprake is van toename van stikstofdepositie, kan op 
voorhand gesteld worden dat er geen sprake is van significant negatieve effecten op deze soorten en dus 
op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

 

Beoordeling van effecten op typische soorten 

De uitspraak van de ABRvS van 20 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:547), waarin het arrest van het 
HvJ EU d.d. 7 november 2018 (ECLI:EU:C:2018:883) wordt toegepast maakt duidelijk dat in een 
passende beoordeling de effecten van een project (of plan) moeten worden geïnventariseerd en 
onderzocht voor zowel de soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor geen instandhoudings- 
doelstellingen zijn geformuleerd als voor soorten en habitattypen buiten een Natura 2000- gebied, op de 
voorwaarde dat deze effecten de instandhoudings-doelstellingen voor het gebied kunnen aantasten. Dat 
betekent dus dat ook de effecten op soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor het gebied niet is 
aangewezen en de habitattypen en soorten buiten dat gebied moeten worden onderzocht, indien effecten 
op die soorten de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied kunnen aantasten. Omdat 
er in dit geval geen sprake is van toename van stikstofdepositie, zijn effecten op typische soorten uit te 
sluiten. 

 

Cumulatie 

Bij vergunningverlening voor een project dient een beoordeling plaats te vinden van de cumulatieve 
gevolgen, indien het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten significante negatieve 
effecten kan hebben voor het desbetreffende Natura 2000-gebied. Een vergunning kan alleen verleend 
worden als het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten geen significante gevolgen 
heeft. Omdat er in dit geval geen sprake is van toename van stikstofdepositie, is er ook geen kans op 
cumulatie. 

 

Beoordeling ten aanzien van het provinciaal beleid 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor intern salderen, zoals deze zijn opgenomen in artikel 5 van 
de Beleidsregels intern en extern salderen d.d. 10 december 2019. 
Het aangevraagde project wordt zodanig uitgevoerd dat er geen significante aantasting plaatsvindt van 
de wezenlijke kenmerken of waarden van de Zeeuwse beschermde natuur en onvermijdelijke 
verstoringen zo klein mogelijk worden gehouden. Naar ons oordeel is er geen strijdigheid met het 
Omgevingsplan Zeeland 2018 of met de Beleidsnota Natuurwetgeving. 

 

C. Conclusies 
 

U heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat met het uitvoeren van het aangevraagde project geen 
aantasting plaatsvindt van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden. 
Evenmin leveren de voorgenomen activiteiten strijdigheid op met de overige genoemde wetsartikelen of 
het provinciaal beleid. Wij zijn op grond van bovenstaande overwegingen van mening dat de gevraagde 
vergunning onder oplegging van voorschriften (onderdeel 1) verleend kan worden. 

 

D. Overige wet- en regelgeving 
 

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wet 
natuurbescherming, hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden en de daarbij behorende regelgeving niet 
betrokken. Mogelijk zijn er voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft nog andere 
bepalingen van toepassing. Wij wijzen u erop dat het kan zijn dat voor het uitvoeren van uw activiteit 
alsnog een vergunning en/of ontheffing en/of melding op grond van andere hoofstukken van de Wet 
natuurbescherming, dan wel op grond van andere wet- en regelgeving vereist kan zijn. 




