
 



 



 



 



 



 



 























Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: burgh haamstede

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Y, 13 februari 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=3131&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=3108&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=1501&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=1009&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=3133&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=2746&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=2681&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=3134&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=76&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=2541&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=2540&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=1877&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=714&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=3132&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=728&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=729&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=747&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=1008&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=77&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=2698&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTS00&sectie=C&perceelnummer=78&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Utrechtsestraatweg 22 

3445 AR Woerden 

 

 
Behandeld door:   

Offerte datum: 25-01-2021 

Hoofdkantoor 

Elskensakker 44 

5571 SK Bergeijk 

 

Postadres 

Postbus 31 

5570 AA Bergeijk 

 

T +31 (0)88 – 1700 100 

E info@vanempelinspecties.com 

I www.vanempelinspecties.com 

Onderwerp: stikstofdepositieberekening Azaleaweg ong. Burgh-Haamstede 

Ons kenmerk: QUO-17540-D8W0M1 

Geachte   

Onlangs heeft u via Livingstone, contact opgenomen met van Empel Inspecties en Advisering voor de bouw van een woning 

aan de Azaleaweg (ongenummerd) te Burgh-Haamstede. 

 

De eerder gemaakte AERIUS-berekening, van 16 oktober 2020 AERIUS kenmerk Rm3j9t9ZYyEH, is aangepast aan de nieuwe 

uitgangspunten. Op basis van de input van uitvoerende partij is voor de aanlegfase de AERIUS-berekening opnieuw 

doorgerekend. Zie in de bijlage de resultaten. De gebruiksfase blijft ongewijzigd. 

 

In onderstaande tabel is de vereiste inzet van machines en werktuigen1 voor de realisatie van onderhavig plan: 

 

Type werktuig Brandstof Vermogen 
(kW) 

Aantal 
draaiuren 

Emissie 
NOx in 
kg/jaar 

Vrachtwagens 
materialen en 
machines 

Diesel 200 6 0,1 

Hijskraan Diesel 100 5 0,1 

Graafmachine Diesel 60 12 0,2 
Tabel 1: defaultwaarden RIVM (opgenomen in AERIUS) 

 

Verkeersbewegingen: 

In AERIUS is voor de aanlegfase totaal (op jaarbasis) derhalve het volgende ingevoerd: 

- 10 zware voertuigbewegingen; 

- 150 lichte voertuigbewegingen. 

 

Gezien het feit dat de bouwmaterialen worden aangevoerd vanuit een bouwdepot, zijn het aantal vervoersbewegingen 

zeer beperkt. 

 

 

 

 

 

 

1 Van een aantal werktuigen zijn in AERIUS geen default brongegevens opgenomen. In onderhavige AERIUS-berekening 

is voor de volgende werktuigen aansluiting gezocht bij vergelijkbare type werktuigen (qua vermogen en emissie) zoals 

opgenomen in Addendum default brongegevens Mobiele werktuigen. 

- Vrachtwagens (aangesloten bij default brongegevens betonstorters). 

mailto:info@vanempelinspecties.com
http://www.vanempelinspecties.com/


 

 

Mochten er nog vragen zijn kunt u contact met mij opnemen. Ik ben bereikbaar via email  

en telefoon   

Met vriendelijke groet, 

 

Milieu Adviseur 

 
Bijlage: 

- PDF bestand AERIUS-aanlegfase: AERIUS_bijlage_20210125151820_RXhY7hRSZgoi; 

- PDF bestand AERIUS-gebruiksfase: AERIUS_bijlage_20210125152347_RUQEv1yrGKeU. 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RXhY7hRSZgoi (25 januari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van Empel Inspectie en
Advisering

Azaleaweg ong., 4328 KK Burgh-Haamstede

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Nieuwbouwwoning RXhY7hRSZgoi

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

25 januari 2021, 15:18 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kop van Schouwen 0,01

Toelichting aanlegfase nieuwe woning

RXhY7hRSZgoi (25 januari 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten
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Locatie
aanlegfase

Emissie
aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

aanlegfase nieuwe woning
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j < 1 kg/j

verkeer aantrekkende bewegingen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RXhY7hRSZgoi (25 januari 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kop van Schouwen 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.

RXhY7hRSZgoi (25 januari 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kop van Schouwen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 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.

RXhY7hRSZgoi (25 januari 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

aanlegfase

Naam aanlegfase nieuwe woning
Locatie (X,Y) 39036, 415518
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE V, 130 <= kW
< 300, bouwjaar
2019 (Diesel)

Hijskraan 30 0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

STAGE V, 56 <= kW
< 75, bouwjaar 2020
(Diesel)

graafmachine 60
kW

48 0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

STAGE V, 130 <= kW
< 300, bouwjaar
2019 (Diesel)

vrachtwagens t.b.v.
aan- en afvoer
machines en
materialen

30 0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer aantrekkende
bewegingen

Locatie (X,Y) 39063, 415515
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 150,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 10,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RXhY7hRSZgoi (25 januari 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten
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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 handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RXhY7hRSZgoi (25 januari 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten

pagina 7/7



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RUQEv1yrGKeU (25 januari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van Empel Inspectie en
Advisering

Azaleaweg ong., 4328 KK Burgh-Haamstede

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Nieuwbouwwoning RUQEv1yrGKeU

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

25 januari 2021, 15:23 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kop van Schouwen 0,03

Toelichting gebruiksfase nieuwe woning

RUQEv1yrGKeU (25 januari 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten
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Locatie
aanlegfase

Emissie
aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

gebruiksfase nieuwe woning
Wonen en Werken | Woningen

- -

verkeer aantrekkende bewegingen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RUQEv1yrGKeU (25 januari 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kop van Schouwen 0,03

* 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.

RUQEv1yrGKeU (25 januari 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten

pagina 4/7



Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kop van Schouwen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,03

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,03

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,03

* 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.

RUQEv1yrGKeU (25 januari 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

aanlegfase

Naam gebruiksfase nieuwe woning
Locatie (X,Y) 39036, 415518
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,1 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam verkeer aantrekkende
bewegingen

Locatie (X,Y) 39145, 415492
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RUQEv1yrGKeU (25 januari 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten
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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 handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RUQEv1yrGKeU (25 januari 2021)Resultaten aanlegfase

Resultaten
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Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
tweede lid, van het Besluit natuurbescherming.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Bijlage, Maatregel

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RXhY7hRSZgoi (18 februari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van Empel Inspectie en
Advisering

Azaleaweg ong., 4328 KK Burgh-Haamstede

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk Bevoegd gezag

Nieuwbouwwoning RXhY7hRSZgoi Provincie Zeeland

Datum berekening Rekenjaar

18 februari 2021, 09:42 2021

Sector Deelsector Maatregel

Wegverkeer Binnen bebouwde kom Positieve salderingsruimte t.g.v.
de landelijke snelheidsverlagings
maatregel

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kop van Schouwen 0,01

Toelichting aanlegfase nieuwe woning

RXhY7hRSZgoi (18 februari 2021)Ruimte afgeboekt Nieuwbouwwoning

Ruimte afgeboekt
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Locatie
aanlegfase

Emissie
aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

aanlegfase nieuwe woning
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j < 1 kg/j

verkeer aantrekkende bewegingen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RXhY7hRSZgoi (18 februari 2021)Ruimte afgeboekt Nieuwbouwwoning

Ruimte afgeboekt
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Ruimte
beschikbaar?

Kop van Schouwen 0,01

Ruimte

Geen ruimte

* 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.

RXhY7hRSZgoi (18 februari 2021)Ruimte afgeboekt Nieuwbouwwoning

Ruimte afgeboekt
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden

Kop van Schouwen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Ruimte
beschikbaar?

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01

Ruimte

Geen ruimte

* 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.

RXhY7hRSZgoi (18 februari 2021)Ruimte afgeboekt Nieuwbouwwoning

Ruimte afgeboekt
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Emissie
(per bron)

aanlegfase

Naam aanlegfase nieuwe woning
Locatie (X,Y) 39036, 415518
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE V, 130 <= kW
< 300, bouwjaar
2019 (Diesel)

Hijskraan 30 0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

STAGE V, 56 <= kW
< 75, bouwjaar 2020
(Diesel)

graafmachine 60
kW

48 0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

STAGE V, 130 <= kW
< 300, bouwjaar
2019 (Diesel)

vrachtwagens t.b.v.
aan- en afvoer
machines en
materialen

30 0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer aantrekkende
bewegingen

Locatie (X,Y) 39063, 415515
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 150,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 10,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RXhY7hRSZgoi (18 februari 2021)Ruimte afgeboekt Nieuwbouwwoning
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Disclaimer De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd
gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 097ddd1f17

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RXhY7hRSZgoi (18 februari 2021)Ruimte afgeboekt Nieuwbouwwoning
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Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
tweede lid, van het Besluit natuurbescherming.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Bijlage, Maatregel

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RNcDX2hFuc4M (18 februari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van Empel Inspectie en
Advisering

Azaleaweg ong., 4328 KK Burgh-Haamstede

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk Bevoegd gezag

Nieuwbouwwoning RNcDX2hFuc4M Provincie Zeeland

Datum berekening Rekenjaar

18 februari 2021, 09:43 2030

Sector Deelsector Maatregel

Wegverkeer Binnen bebouwde kom Positieve salderingsruimte 2030
t.g.v. de landelijke
snelheidsverlagings maatregel

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kop van Schouwen 0,02

Toelichting gebruiksfase nieuwe woning

RNcDX2hFuc4M (18 februari 2021)Ruimte afgeboekt Nieuwbouwwoning

Ruimte afgeboekt

pagina 2/7



Locatie
aanlegfase

Emissie
aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

gebruiksfase nieuwe woning
Wonen en Werken | Woningen

- -

verkeer aantrekkende bewegingen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RNcDX2hFuc4M (18 februari 2021)Ruimte afgeboekt Nieuwbouwwoning
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Ruimte
beschikbaar?

Kop van Schouwen 0,02

Ruimte

Geen ruimte

* 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.

RNcDX2hFuc4M (18 februari 2021)Ruimte afgeboekt Nieuwbouwwoning
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden

Kop van Schouwen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Ruimte
beschikbaar?

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,02

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,02

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,02

Ruimte

Geen ruimte

* 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.

RNcDX2hFuc4M (18 februari 2021)Ruimte afgeboekt Nieuwbouwwoning
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Emissie
(per bron)

aanlegfase

Naam gebruiksfase nieuwe woning
Locatie (X,Y) 39036, 415518
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,1 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam verkeer aantrekkende
bewegingen

Locatie (X,Y) 39145, 415492
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RNcDX2hFuc4M (18 februari 2021)Ruimte afgeboekt Nieuwbouwwoning
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Disclaimer De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd
gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 097ddd1f17

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Onderwerp

Vergunning Wet 

natuurbescherming 

voor het bouwen en 

daarna gebruiken van 

een woning op de 

locatie Azaleaweg, 

kavel 1 te Burgh-

Haamstede

Zaaknummer

21915
Behandeld door Verzonden

Middelburg, 18 februari 2021

Geachte 

Op 8 februari 2021 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning op grond van 
artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag heeft betrekking op het bouwen en 
daarna gebruiken van een woning op de locatie Azaleaweg, kavel 1 te Burgh-Haamstede, zoals 
beschreven in het bij de aanvraag ingediende document: ‘Verkavelingstekening’, gelegen in de directe 
nabijheid van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. De ontvangst van deze aanvraag is op 15 
februari 2021, bevestigd. In deze brief maken wij onze beslissing op uw aanvraag bekend.

BESLUIT WET NATUURBESCHERMING ONDERDEEL GEBIEDSBESCHERMING MET 
ZAAKNUMMER 21915

Wij besluiten:
I. Aan u de aangevraagde vergunning voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning op 

de locatie Azaleaweg, kavel 1 te Burgh-Haamstede, zoals beschreven in het bij de aanvraag 
ingediende document: ‘Verkavelingstekening’, gelegen in de directe nabijheid van Natura 
2000-gebied Kop van Schouwen, te verlenen.

II. De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd. 



III. De voorschriften, zoals opgenomen in onderdeel 1 aan de vergunning te verbinden. 
Zorgvuldig nakomen van deze voorschriften voorkomt dat we op grond van artikel 5.4 lid 1 
Wnb de vergunning voortijdig intrekken of wijzigen.

IV. De volgende documenten deel uit te laten maken van de vergunning:
1. aanvraagformulier basismodule van 8 februari 2021;
2. aanvraagformulier module 1A;
3. uittreksel kadastrale kaart, kadastrale gemeente Westerschouwen, Sectie C, perceel 

3133, d.d. 13 februari 2019;
4. Verkavelingstekening;
5. Brief ‘stikstofdepositieberekening Azaleaweg ong. Burgh-Haamstede’, d.d. 25 januari 

2021;
6. Aerius-berekening (aanlegfase), kenmerk RXhY7hRSZgoi, d.d. 25 januari 2021;
7. Aerius-berekening (gebruiksfase), kenmerk RUQEv1yrGKeU, d.d. 25 januari 2021;
8. Bijlage bij Besluit RXhY7hRSZgoi, d.d. 18 februari 2021;
9. Bijlage bij Besluit RNcDX2hFuc4M, d.d. 18 februari 2021.

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’.  

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag inclusief alle bijgevoegde stukken. De eventuele 
significante negatieve effecten op beschermde natuurwaarden zijn uitsluitend beoordeeld op het te 
vergunnen project, zoals dit in de aanvraag beschreven is. Het project dient dan ook te worden 
uitgevoerd conform de aanvraag, voor zover niet in tegenspraak met de in deze vergunning 
geformuleerde voorschriften. 

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 wijzigingen met of zonder 
een gewijzigde vergunning doorgevoerd kunnen worden dient altijd contact opgenomen te worden met 
ons; dit kan via het e-mailadres natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Vermeld hierbij altijd het 
kenmerk. 

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,
namens dezen,

Afdelingsmanager Personeel, Omgeving en Juridische Zaken.
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Bijlage: 
1. Locatie Azaleaweg, kavel 1 te Burgh-Haamstede

Kopie aan: groenewetten@rud-zeeland.nl

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. 
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de 
informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken

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, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
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1. VOORSCHRIFTEN   

1. Het project dient strikt conform de vergunningaanvraag en de daarbij behorende bijlagen te 
worden uitgevoerd, voor zover niet in strijd met de voorschriften in deze vergunning.

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. U dient minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer u 
begint met uw werkzaamheden. U doet dit via het emailadres handhaving.groen@rud-
zeeland.nl onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning.

4. Uiterlijk 2 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd wordt dit gemeld op het hierboven 
genoemde e-mail adres onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning.

Behoort bij brief met zaaknummer: 21915 4



2. OVERWEGINGEN

A. Weergave van de feiten

A1. Vergunningaanvraag
U heeft een aanvraag op grond van artikel 2.7 lid 2 Wnb ingediend voor het bouwen en daarna 
gebruiken van een woning op de locatie Azaleaweg, kavel 1 te Burgh-Haamstede, zoals beschreven in 
het bij de aanvraag ingediende document: ‘Verkavelingstekening’, gelegen in de directe nabijheid van 
Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 21915. 

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. 

In de aanvraag is een beroep gedaan op depositieruimte in het Stikstofregistratiesysteem (hierna: 
SSRS).

A2. Vergunningplicht
Het is verboden om zonder vergunning van Gedeputeerde Staten (hierna: GS) projecten te realiseren 
die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante negatieve effecten 
kunnen hebben op een Natura 2000-gebied. Het aangevraagde project vindt niet plaats in of grenzend 
aan een Natura 2000-gebied. Vanuit het project komt echter stikstof vrij in de vorm van stikstofoxiden 
(maximaal 1 kg/j in de aanlegfase en maximaal 1 kg/j in de gebruiksfase) en ammoniak (maximaal 1 
kg/j in de aanlegfase en maximaal 1 kg/j in de gebruiksfase). Deze stikstof slaat (ook) neer op grotere 
afstanden van de projectlocatie en dus mogelijk ook in Natura 2000-gebieden. Uit de bij de aanvraag 
gevoegde Aerius-berekeningen blijkt dat dit het geval is. Significante negatieve effecten van dit project 
op de beschermde natuurwaarden zijn daarom op voorhand niet uit te sluiten. Doordat de 
projectlocatie niet is gelegen in het 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 daarom reden is voor vergunningplicht. Andere 
mogelijke effecten zijn naar onze mening op voorhand uit te sluiten. Om deze reden wordt in de 
aanvraag en in deze vergunning alleen de stikstofuitstoot beschouwd.

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

GS 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. GS 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. In de 
aanvraag wordt gebruik gemaakt van depositieruimte in het SSRS. Dit is mogelijk op grond van 
paragraaf 2.1.2 de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 maart 
2020, nr. WJZ/ 20072948, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming (spoedaanpak stikstof 
bouw en infrastructuur) d.d. 23 maart 2020.

A3. Bevoegd gezag
GS van de provincie waarin de aangevraagde handeling plaatsvindt, zijn op grond van artikel 1.3 lid 1 
Wnb het bevoegde gezag om op de vergunningaanvraag te besluiten. De handelingen vinden geheel 
binnen de grenzen van de provincie Zeeland plaats. GS van Zeeland zijn daarom bevoegd om op uw 
aanvraag een besluit te nemen. Er zijn geen nadelige gevolgen op Natura 2000-gebieden buiten de 
provincie Zeeland, waardoor instemming van andere provincies niet aan de orde is.
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A4. Procedure
De vergunningenprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5, artikel 5.1 Wnb. Op uw 
aanvraag is de reguliere procedure uit hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht  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/publicaties-en-bekendmakingen/wet-natuurbescherming-
overzicht-reguliere-besluiten. 
Tegen dit besluit staat bezwaar open zoals 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 
Wnb en, voor wat betreft het provinciale beleid, aan het Omgevingsplan Zeeland 2018, de Beleidsnota 
Natuurwetgeving en de provinciale Beleidsregels intern en extern salderen, versie d.d. 1 december 
2020 (hierna: Beleidsregels).

Voor ieder project zoals bedoeld in artikel 2.7 lid 2 Wnb dat niet is vrijgesteld van de vergunningplicht, 
moet het bevoegd gezag beoordelen of vergunning kan worden verleend op grond van artikel 2.7 lid 3 
Wnb.

B2.  Algemene doelen en kernopgaven Natura 2000
In de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingdoelstellingen 
opgenomen die een specifieke uitwerking van de algemene doelen en kernopgaven per Natura 2000-
gebied vormen. De mogelijke significante negatieve effecten van het te vergunnen project op die 
instandhoudingsdoelstellingen zijn beoordeeld. Die beoordeling is de kern van deze vergunning.

B3. Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen, beschermde habitattypen, 
beschermde soorten, typische soorten en het provinciaal beleid 
De beoordeling van de aanvraag beperkt zich tot de effecten door stikstofdepositie vanwege het 
project op habitattypen en habitatsoorten, in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen en het 
provinciaal beleid. Gelet op de uitkomsten van de berekeningen met Aerius-Calculator 2020 zijn 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van andere Natura 2000-gebieden op voorhand 
uitgesloten.

Beoordeling van effecten op beschermde habitattypen
Het project is onder te verdelen in een aanlegfase en een gebruiksfase. Hieronder worden de 
mogelijke effecten door stikstofdepositie per fase apart beschouwd. Voor een onderbouwing van de 
gebruikte uitgangspunten per fase verwijzen wij naar het document: ‘Brief ‘stikstofdepositieberekening 
Azaleaweg ong. Burgh-Haamstede’, d.d. 25 januari 2021’. 

Aanlegfase 
Uit de bij de aanvraag gevoegde berekeningen met Aerius-Calculator 2020 blijkt dat ten gevolge van 
de aanlegfase een tijdelijke toename van stikstofdepositie van maximaal 0,01 mol/ha/jaar optreedt op 
het habitattype H2130B Grijze duinen (kalkarm) binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

Voor het habitattype H2130B Grijze duinen (kalkarm) geldt dat in de twee hexagonen waar tijdelijk 
depositie plaatsvindt op dit habitattype de kritische depositiewaarde (hierna: KDW) voor dit habitattype 
reeds wordt overschreden of bijna wordt overschreden. Hierdoor is mogelijk sprake van een significant 
negatief effect op dit habitattype. Overschrijding van de KDW vormt namelijk een indicatie dat een 
toename van de stikstofdepositie kan leiden tot aantasting van de natuurwaarden. De Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de uitspraak van 29 mei 2019 
(ECLI:NL:RVS:2019:1764) bevestigd dat de KDW echter niet geldt als een absolute grenswaarde. Het 
is dus niet zo dat habitattypen waarvan de KDW wordt overschreden automatisch verkeren in een 
slechte staat van instandhouding.

Gebruiksfase
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Uit de bij de aanvraag gevoegde berekeningen met Aerius-Calculator 2020 blijkt dat ten gevolge van 
de gebruiksfase een toename van stikstofdepositie van maximaal 0,03 mol/ha/jaar optreedt op de 
volgende habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen:

 H2130B Grijze duinen (kalkarm);
 H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos;
 H2180B Duinbossen (vochtig).

Voor de habitattypen H2130B Grijze duinen (kalkarm) en H2180A Duinbossen (droog), berken-
eikenbos geldt dat in de meeste hexagonen waar depositie plaatsvindt op deze habitattypen de KDW 
voor deze habitattypen reeds wordt overschreden of bijna wordt overschreden. Hierdoor is mogelijk 
sprake van een significant negatief effect op deze habitattypen. Overschrijding van de KDW vormt 
namelijk een indicatie dat een toename van de stikstofdepositie kan leiden tot aantasting van de 
natuurwaarden. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de uitspraak van 29 
mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1764) bevestigd dat de KDW echter niet geldt als een absolute 
grenswaarde. Het is dus niet zo dat habitattypen waarvan de KDW wordt overschreden automatisch 
verkeren in een slechte staat van instandhouding.

Voor het habitattype H2180B Duinbossen (vochtig) geldt dat in de hexagonen waar depositie 
plaatsvindt op dit habitattype de KDW voor dit habitattype niet wordt overschreden of bijna wordt 
overschreden. Op dit habitattype heeft deze fase van het project daarom op voorhand geen significant 
negatief effect.

SSRS
In de aanvraag is een beroep gedaan op stikstofruimte in het SSRS. Er wordt voldaan aan de 
voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in artikel 2.8 van de Regeling natuurbescherming. Het project 
is daarom ingevoerd in dit register. Uit de Aerius-register bijlage bij besluit met kenmerk 
RNcDX2hFuc4M, d.d. 18 februari 2021, en de Aerius-bijlage bij Besluit RXhY7hRSZgoi, d.d. 18 
februari 2021, blijkt dat er voor dit project salderingsruimte beschikbaar is ten gevolge van de landelijke 
snelheidsmaatregel. Door gebruik te maken van deze salderingsruimte is er zowel in de aanlegfase als 
in de gebruiksfase per saldo geen sprake van een toename van stikstofdepositie op de betreffende 
hexagonen in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor gebruikmaking van de benodigde depositieruimte vanuit 
het SSRS, zoals deze zijn opgenomen in artikel 2.8 van de Regeling natuurbescherming. Het beoogde 
project leidt door toedeling van de benodigde stikstofruimte per saldo nergens tot een toename van 
stikstofdepositie op stikstofgevoelige hexagonen. Dit betekent dat vanwege het project geen sprake is 
van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van beschermde habitattypen 
en daarmee op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

Beoordeling van effecten op habitatsoorten
Vanuit de aanlegfase en de gebruiksfase van het project vindt enkel stikstofdepositie plaats op Natura 
2000-gebied Kop van Schouwen. Voor dit Natura 2000-gebied zijn de volgende beschermde soorten 
aangewezen: H1014 – Nauwe korfslak, H1340 – Noordse woelmuis en H1903 – Groenknolorchis. 
Deze soorten zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie, maar het leefgebied van de Nauwe korfslak is 
wel potentieel stikstofgevoelig. Doordat er in de aanlegfase en gebruiksfase door toedeling van de 
benodigde stikstofruimte vanuit het SSRS per saldo geen sprake is van toename van stikstofdepositie, 
kan op voorhand gesteld worden dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstelling van deze soort en daarmee op de instandhoudingsdoelstellingen van 
Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

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 gevolgen van een project (of plan) moeten worden geïnventariseerd en 
onderzocht voor zowel de soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor geen 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd als voor soorten en habitattypen buiten een Natura 
2000-gebied, op de voorwaarde dat deze effecten de instandhoudingsdoelstellingen 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 
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worden onderzocht, indien effecten op die soorten de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 
2000-gebied kunnen aantasten. Gelet op de locatie en aard van de aangevraagde activiteiten en het 
feit dat er per saldo geen toename is van stikstofdepositie, is er geen sprake van significante negatieve 
effecten op typische soorten die de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied kunnen 
aantasten. 

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 per saldo geen sprake is van toename van stikstofdepositie, is er ook geen 
kans op cumulatie.

Beoordeling ten aanzien van het provinciaal beleid
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. Ook wordt voldaan aan de 
voorwaarden van artikel 9 lid 1 van de Beleidsregels.

C. Conclusies

U heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat met het uitvoeren van het aangevraagde project geen 
aantasting plaatsvindt van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. 
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 Wnb, 
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 Wnb, dan wel op grond van andere 
wet- en regelgeving vereist kan zijn.
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BIJLAGE 1. Locatie Azaleaweg, kavel 1 te Burgh-Haamstede
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