
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
College van Gedeputeerde Staten 
Postbus 6001 

4330 LA Middelburg 

Verstuurd via e-mail: provincie@zeeland.nl &  

 

Ulicoten, 3-12-2020 

 

Uw kenmerk: ZK20000226/20035835 Ons kenmerk:   Rda/14245.020 

 

Betreft: Verzoek aanvulling aanvraag vergunning Wet natuurbescherming 
Locatie: Bokkeweg 6, 4471 RL Wolphaartsdijk 

 

Geacht college, 

 

Op d.d. 16 november 2020 hebben wij van u het verzoek ontvangen met de vraag om 
aanvullende/gewijzigde gegevens aan te leveren voor de aanvraag om een vergunning in het kader 

van de Wet natuurbescherming voor de Bokkeweg 6, 4471 RL Wolphaartsdijk. Zie onderstaande 

toelichting op de ontbrekende/te wijzigen punten: 
 

De verkeersbewegingen op de openbare weg zijn niet ver genoeg meegenomen in de berekeningen. 
De verkeersbewegingen zijn doorgetrokken tot een kruising met een doorgaande weg. In deze  

afstand kan het verkeer afremmen of optrekken tot deze de normale snelheid heeft. Alle 
vervoersbewegingen zijn in de gewijzigde berekeningen derhalve ingevoerd tot het moment dat deze 

zijn opgenomen in het ‘heersende verkeersbeeld’. De invoergegevens van AERIUS en de AERIUS 

berekeningen zijn hierop aangepast, zie de bijlagen. 
 

De mobiele werktuigen zijn ingevoerd als ‘eigen specificatie’ en dan als type werktuig ‘anders’. Er 
wordt verzocht om de invoerwijze van de mobiele werktuigen aan te passen naar het type werktuig, 
zodat ook de NH3-emissie wordt berekend. 
De mobiele werktuigen zijn niet als ‘anders’ ingevoerd, zie ook de invoergegevens van AERIUS. Dit 

werd door AERIUS bij het exporteren automatisch aangepast. De NH3-emissie is wel per specifiek  
type werktuig gegenereerd. De specificatie van de invoergegevens van de werktuigen zijn 

weergegeven in de invoergegevens van de AERIUS berekening. In de gewijzigde berekeningen zijn  

de invoerwijzen van de mobiele werktuigen tevens weergegeven. 

 
De mest van de herten wordt niet meegenomen in de verkeersbewegingen. Het rapport dient hierop 
te worden aangevuld. 
In de wintermaanden staan de herten een korte periode binnen. Ze worden dan op stro gehuisvest. 
Naar schatting zal aan het einde van de winterperiode circa 250 m³ mest aanwezig zijn. De mest zal 

vervolgens met tractoren en mestverspreiders over omliggende gronden uitgereden worden. Dit  

zullen circa 15 verkeersbewegingen zijn. Als worstcase scenario zijn deze verkeersbewegingen per 
maand genomen (dus 180 verkeersbewegingen per jaar). Deze extra verkeersbewegingen zijn 

meegenomen in de gewijzigde AERIUS berekenignen. De mest wordt verladen met een verreiker. 
Deze verreiker is op de gewijzigde plattegrondtekening weergegeven. Daarnaast is de verreiker ook 

meegenomen in de gewijzigde AERIUS berekeningen. 
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Conclusie 

Met deze brief, de gewijzigde invoergegevens, de gewijzigde plattegrondtekening en de gewijzigde 

AERIUS-berekeningen zijn alle opmerkingen verwerkt. De eerder ingediende invoergegevens en 
berekeningen worden middels deze aanvullende gegevens vervangen. Vertrouwende erop u middels 

deze weg voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij namens het agrarische bedrijf aan de 
Bokkeweg 6 te Wolphaartsdijk. 

 

Met vriendelijke groet, 

Van Dun Advies BV 

 
 

 

Bijlagen 
▪ Gewijzigde invoergegevens AERIUS 
▪ Gewijzigde AERIUS verschilberekening 
▪ Gewijzigde AERIUS berekening beoogde situatie 
▪ Gewijzigde AERIUS berekening Belgische gebieden 
▪ Gewijzigde AERIUS berekening aanleg- en bouwfase 
▪ Gewijzigde plattegrondtekening 
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DATUM

BLAD

SCHAAL

TEKENAARPROJECTNUMMER

WIJZIGINGEN

1e

2e

3e

© VAN DUN ADVIES BV

Vestiging Ulicoten

T. 013 5199458

Vestiging Someren

T. 0493 745015

info@vandunadvies.nl

www.vandunadvies.nl
Agrarisch bedrijf aan de Bokkeweg 6 te Wolphaartsdijk

Wet Natuurbescherming

14245.020 MB

1-01

27-11-2020

1:200

BEDRIJFSOVERZICHT / AANTAL DIERPLAATSEN
Gebouw Omschrijving vleeskuikens edelherten jonge edelherten vaste mestopslag

GEBOUW 1 werktuigenberging / winterstalling edelherten 70 130

GEBOUW 2 vleeskuikenstal 27875 43 m³

GEBOUW 3 vleeskuikenstal 28330 45 m³

GEBOUW 4 vleeskuikenstal 32030 60 m³

TOTAAL 88235 70 130 148 m³

MOTOREN EN DERGELIJKE
NR. AANTAL OMSCHRIJVING CAPACITEIT

1 13 voermotor 1,50 kW

2 16 warmwaterheaters + ventilator 50,0 kW / 1,50 kW

3 6 klepmotors 1,50 kW

4 1 graanpletter 1,50 kW

5 3 voerweger 1,50 kW

6 1 noodstroomaggregaat 120 kvA

7 2 close in boiler 2,00 kW

8 3 ontsmettingsbak

9 3 drinkwaterinstallatie 10,0 kW

10 12 voervijzel 0,75 kW

11 8 voedersilo 21 ton

12 1 kadaverkoeling (R290) 2,50 kW

13 1 geiser

14 2 voedersilo 30,0 ton

15 3 ontsmettingsmiddelenkast 180kg/ltr

16 1 bestrijdingsmiddelenkast 25,0 kg/ltr

17 3 diergeneesmiddelenkoelkast 25,0 kg/ltr

18 1 spoelwaterput 20,0 m3

19 1 container tbv houtsnippers 15,0 ton

20 1 biomassa kachel (met
elektronische rookgas filters)

950 kW

21 1 computer tbv weegbrug 0,50 kW

22 1 tractor 140 kW

23 1 tractor 100 kW

24 1 tractor 120 kW

25 1 lasapparaat 4,50 kW

26 1 electrisch handgereedschap 10,0 kW

27 1 compressor 2,20 kW

28 1 hogedrukreiniger 5,00 kW

29 1 afvalcontainer 250,0 ltr

30 1 opslag oud ijzer 50,0 kg

31 1 watersilo bluswater 120m3

32 2 dagsilo 5,0 ton

33 1 vuilspoelwater opslagtank 200m3

34 1 verreiker 75,00 kW

OPPERVLAKTE BEBOUWING
OMSCHRIJVING OPPERVLAKTE

bestaande dakoppervlakte 9597.6 m²

toenam dakoppervlakte 2079.6 m²

TOTAAL 11677.2 m²

OPPERVLAKTE ERFVERHARDING
OMSCHRIJVING OPPERVLAKTE

bestaande erfverharding 4275.0 m²

toename / afname erfverharding 0.0 m²

TOTAAL 4275.0 m²

alle daken aan de zuidzijde worden voorzien van zonnepanelen met een totaal vermogen van 600 kW



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 Aanleg en bouwfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RhfbEz2RDH7t (03 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van Dun Advies B.V. Bokkeweg 6, 4471RL Wolphaartsdijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

14245.D019 RhfbEz2RDH7t

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 december 2020, 09:04 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 101,43 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanleg- en bouwfase

RhfbEz2RDH7t (03 december 2020)Resultaten Aanleg en bouwfase

Resultaten
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Locatie
Aanleg en
bouwfase

Emissie
Aanleg en
bouwfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1 Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bron 2 Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,29 kg/j

Bron 3 Mobiele bronnen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 99,42 kg/j

RhfbEz2RDH7t (03 december 2020)Resultaten Aanleg en bouwfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanleg en
bouwfase

Naam Bron 1 Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 44362, 394079
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 2 Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 44499, 393934
NOx 1,29 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 / etmaal NOx
NH3

1,16 kg/j
< 1 kg/j

RhfbEz2RDH7t (03 december 2020)Resultaten Aanleg en bouwfase

Resultaten
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Naam Bron 3 Mobiele bronnen
Locatie (X,Y) 44255, 394021
NOx 99,42 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Betonstorter 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

18,55 kg/j
< 1 kg/j

AFW Bouwkraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

46,37 kg/j
< 1 kg/j

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

34,50 kg/j
< 1 kg/j

RhfbEz2RDH7t (03 december 2020)Resultaten Aanleg en bouwfase

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_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

RhfbEz2RDH7t (03 december 2020)Resultaten Aanleg en bouwfase

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de berekende
stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
rekenpunten.

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 Beo0gde situatie

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rtc7ESTWCTqT (26 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van Dun Advies B.V. Bokkeweg 6, 4471RL Wolphaartsdijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

14245.D019 Rtc7ESTWCTqT

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

26 november 2020, 09:25 2021 Berekend met eigen
rekenpunten

Totale emissie Situatie 1

NOx 984,82 kg/j

NH3 3.474,54 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Niet van toepassing Niet van toepassing

Toelichting Berekening Belgische gebieden binnen 30 km

Rtc7ESTWCTqT (26 november 2020)Resultaten Beo0gde situatie

Resultaten
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Locatie
Beo0gde situatie

Emissie
Beo0gde situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal 2
Landbouw | Stalemissies

975,63 kg/j -

Stal 3
Landbouw | Stalemissies

991,55 kg/j -

Stal 4
Landbouw | Stalemissies

1.121,05 kg/j -

Bron 4 Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bron 5 Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,21 kg/j

Bron 6 Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 614,18 kg/j

Rtc7ESTWCTqT (26 november 2020)Resultaten Beo0gde situatie

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 7 Ophalen kadavers
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bron 8 Houtkachel
Energie | Energie

- 239,00 kg/j

Bron 9 CV woning
Energie | Energie

- 3,60 kg/j

Bron 10 Stal 1
Landbouw | Stalemissies

386,00 kg/j -

Bron 11 Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 126,13 kg/j

Rtc7ESTWCTqT (26 november 2020)Resultaten Beo0gde situatie

Resultaten
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Rekenpunten Label Positie Situatie 1 Afstand tot
dichtstbijzijnde bron

Krekengebied (28 km) 39234,
366112

0,04 28,3 km

Polders (28 km) 34009,
368163

0,04 27,7 km

Rtc7ESTWCTqT (26 november 2020)Resultaten Beo0gde situatie

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Beo0gde situatie

Naam Stal 2
Locatie (X,Y) 44200, 393990
Uitstoothoogte 1,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 3,5 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 975,63 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 5.10 stal met verwarmingssysteem met
warmteheaters en ventilatoren
(Kippen; vleeskuikens) (BWL 2009.14)

27.875 NH3 0,035 975,63 kg/j

Naam Stal 3
Locatie (X,Y) 44196, 394019
Uitstoothoogte 1,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 3,5 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 991,55 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 5.10 stal met verwarmingssysteem met
warmteheaters en ventilatoren
(Kippen; vleeskuikens) (BWL 2009.14)

28.330 NH3 0,035 991,55 kg/j
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Naam Stal 4
Locatie (X,Y) 44204, 394053
Uitstoothoogte 1,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 2,9 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.121,05 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 5.10 stal met verwarmingssysteem met
warmteheaters en ventilatoren
(Kippen; vleeskuikens) (BWL 2009.14)

32.030 NH3 0,035 1.121,05 kg/j

Naam Bron 4 Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 44360, 394086
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.622,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 221,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Bron 5 Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 44501, 393937
NOx 1,21 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.621,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 665,0 / jaar NOx
NH3

1,04 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 6 Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 44268, 394025
NOx 614,18 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IIIb, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2011 (Diesel)

Ophalen mest en
afleveren voer

1.015 0 0,0 NOx
NH3

9,68 kg/j
< 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Tractor 100 kW 3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

120,90 kg/j
< 1 kg/j

AFW Tractor 120 kW 3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

145,08 kg/j
< 1 kg/j

AFW Tractor 140 kW 3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

338,52 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Bron 7 Ophalen kadavers
Locatie (X,Y) 44345, 393967
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IIIb, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2011 (Diesel)

Ophalen kadavers 43 0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 8 Houtkachel
Locatie (X,Y) 44300, 394015
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,220 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 239,00 kg/j

Naam Bron 9 CV woning
Locatie (X,Y) 44327, 393946
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,220 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 3,60 kg/j
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Naam Bron 10 Stal 1
Locatie (X,Y) 44262, 393968
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 386,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Volwassen edelherten 70 NH3 3,100 217,00 kg/j

AFW Jonge edelherten 130 NH3 1,300 169,00 kg/j

Naam Bron 11 Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 44268, 394025
NOx 126,13 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Verreiker 75 kW 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

126,13 kg/j
< 1 kg/j
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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_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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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 Beo0gde situatie

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RhL8HJxnDVju (26 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van Dun Advies B.V. Bokkeweg 6, 4471RL Wolphaartsdijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

14245.D019 RhL8HJxnDVju

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

26 november 2020, 09:18 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 984,82 kg/j

NH3 3.474,54 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Oosterschelde 0,72

Toelichting Berekening beoogde situatie
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Locatie
Beo0gde situatie

Emissie
Beo0gde situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal 2
Landbouw | Stalemissies

975,63 kg/j -

Stal 3
Landbouw | Stalemissies

991,55 kg/j -

Stal 4
Landbouw | Stalemissies

1.121,05 kg/j -

Bron 4 Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bron 5 Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,21 kg/j

Bron 6 Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 614,18 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 7 Ophalen kadavers
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bron 8 Houtkachel
Energie | Energie

- 239,00 kg/j

Bron 9 CV woning
Energie | Energie

- 3,60 kg/j

Bron 10 Stal 1
Landbouw | Stalemissies

386,00 kg/j -

Bron 11 Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 126,13 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Oosterschelde 0,72

Westerschelde & Saeftinghe 0,41

Kop van Schouwen 0,27

Grevelingen 0,21

Manteling van Walcheren 0,15

Yerseke en Kapelse Moer 0,14

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,12

Voornes Duin 0,11

Krammer-Volkerak 0,10

Voordelta 0,09 0,06

Brabantse Wal 0,09

Zwin & Kievittepolder 0,07

Solleveld & Kapittelduinen 0,06

Vogelkreek 0,05 -

Groote Gat 0,04

Biesbosch 0,04

Westduinpark & Wapendal 0,04

Meijendel & Berkheide 0,03

Canisvliet 0,03

Ulvenhoutse Bos 0,02
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Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Coepelduynen 0,02

Kennemerland-Zuid 0,02

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,02

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 0,02

Langstraat 0,02

Noordhollands Duinreservaat 0,01

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 0,01

Regte Heide & Riels Laag 0,01

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,01

Kempenland-West 0,01

Schoorlse Duinen 0,01

Uiterwaarden Lek 0,01

Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,01

Oostelijke Vechtplassen 0,01

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 0,01

Zouweboezem 0,01

Naardermeer 0,01

Rijntakken 0,01

Zwanenwater & Pettemerduinen 0,01

Veluwe 0,01
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Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Duinen Den Helder-Callantsoog 0,01

Kolland & Overlangbroek 0,01

Duinen en Lage Land Texel 0,01

Botshol 0,01

Polder Westzaan 0,01

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 0,01

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 0,01

Strabrechtse Heide & Beuven 0,01

Binnenveld 0,01

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven 0,01

Sint Jansberg 0,01

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 0,01

Duinen Vlieland 0,01

Waddenzee 0,01

Landgoederen Brummen 0,01

Maasduinen 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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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Oosterschelde

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,72

H1320 Slijkgrasvelden 0,41 0,13

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,41 0,13

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,39 0,18

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,24

Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,41

H1320 Slijkgrasvelden 0,41

H2120 Witte duinen 0,19

H2160 Duindoornstruwelen 0,17

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,15 0,10

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,13 0,09

H2110 Embryonale duinen 0,13 0,08

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,11

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,03 -
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Kop van Schouwen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,27

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,27

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,27

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,26

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,26

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,25

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,22

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,21

H6410 Blauwgraslanden 0,21

H9999:116 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische relevante type (H2130B;H2130C).

0,20

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,18

H2150 Duinheiden met struikhei 0,17

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,15

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,15

H2120 Witte duinen 0,14

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,10

H2110 Embryonale duinen 0,08 -
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Grevelingen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,21

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,21

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,21

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,19

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,17

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,14

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,11
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Manteling van Walcheren

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,15

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,15

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,15

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,15

H2160 Duindoornstruwelen 0,15

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,14

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,13

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,12

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,12

H2120 Witte duinen 0,10

Yerseke en Kapelse Moer

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,14

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,13 0,12
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Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,12

H2160 Duindoornstruwelen 0,12

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,12

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,11

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,10

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,10

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,10

H2120 Witte duinen 0,09

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe
vormen

0,08

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,08

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,07

H2110 Embryonale duinen 0,07 0,06

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,05 -
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Voornes Duin

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,11

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,10

H2180Ao Duinbossen (droog), overig 0,10

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,10

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,10

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe
vormen

0,10

H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen 0,10

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,10

H2160 Duindoornstruwelen 0,09

H2120 Witte duinen 0,09

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,09

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,05
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Krammer-Volkerak

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,10

H2160 Duindoornstruwelen 0,10

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,10

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,10

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,10

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,06

Voordelta

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

ZGH2110 Embryonale duinen 0,09 0,06

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,05 0,04

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,04 -

H2110 Embryonale duinen 0,04

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,04 -

H1320 Slijkgrasvelden 0,04 -

* 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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Emissie
(per bron)

Beo0gde situatie

Naam Stal 2
Locatie (X,Y) 44200, 393990
Uitstoothoogte 1,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 3,5 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 975,63 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 5.10 stal met verwarmingssysteem met
warmteheaters en ventilatoren
(Kippen; vleeskuikens) (BWL 2009.14)

27.875 NH3 0,035 975,63 kg/j

Naam Stal 3
Locatie (X,Y) 44196, 394019
Uitstoothoogte 1,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 3,5 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 991,55 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 5.10 stal met verwarmingssysteem met
warmteheaters en ventilatoren
(Kippen; vleeskuikens) (BWL 2009.14)

28.330 NH3 0,035 991,55 kg/j
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Naam Stal 4
Locatie (X,Y) 44204, 394053
Uitstoothoogte 1,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 2,9 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.121,05 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 5.10 stal met verwarmingssysteem met
warmteheaters en ventilatoren
(Kippen; vleeskuikens) (BWL 2009.14)

32.030 NH3 0,035 1.121,05 kg/j

Naam Bron 4 Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 44360, 394086
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.622,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 221,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Bron 5 Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 44501, 393937
NOx 1,21 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.621,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 665,0 / jaar NOx
NH3

1,04 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 6 Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 44268, 394025
NOx 614,18 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IIIb, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2011 (Diesel)

Ophalen mest en
afleveren voer

1.015 0 0,0 NOx
NH3

9,68 kg/j
< 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Tractor 100 kW 3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

120,90 kg/j
< 1 kg/j

AFW Tractor 120 kW 3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

145,08 kg/j
< 1 kg/j

AFW Tractor 140 kW 3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

338,52 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Bron 7 Ophalen kadavers
Locatie (X,Y) 44345, 393967
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IIIb, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2011 (Diesel)

Ophalen kadavers 43 0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 8 Houtkachel
Locatie (X,Y) 44300, 394015
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,220 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 239,00 kg/j

Naam Bron 9 CV woning
Locatie (X,Y) 44327, 393946
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,220 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 3,60 kg/j
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Naam Bron 10 Stal 1
Locatie (X,Y) 44262, 393968
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 386,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Volwassen edelherten 70 NH3 3,100 217,00 kg/j

AFW Jonge edelherten 130 NH3 1,300 169,00 kg/j

Naam Bron 11 Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 44268, 394025
NOx 126,13 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Verreiker 75 kW 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

126,13 kg/j
< 1 kg/j
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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_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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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 Uitgangssituatie  en Beo0gde situatie

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RhUAFBXjddjw (26 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van Dun Advies B.V. Bokkeweg 6, 4471RL Wolphaartsdijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

14245.D019 RhUAFBXjddjw

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

26 november 2020, 09:10 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 619,34 kg/j 984,82 kg/j 365,47 kg/j

NH3 4.207,27 kg/j 3.474,54 kg/j -732,73 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Verschilberekening
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Locatie
Uitgangssituatie

Emissie
Uitgangssituatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal 2
Landbouw | Stalemissies

1.190,00 kg/j -

Stal 3
Landbouw | Stalemissies

1.260,00 kg/j -

Stal 4
Landbouw | Stalemissies

1.757,00 kg/j -

Bron 4 Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bron 5 Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bron 6 Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 617,76 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 7 Ophalen kadavers
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j < 1 kg/j
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Locatie
Beo0gde situatie

Emissie
Beo0gde situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal 2
Landbouw | Stalemissies

975,63 kg/j -

Stal 3
Landbouw | Stalemissies

991,55 kg/j -

Stal 4
Landbouw | Stalemissies

1.121,05 kg/j -

Bron 4 Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bron 5 Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,21 kg/j

Bron 6 Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 614,18 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 7 Ophalen kadavers
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bron 8 Houtkachel
Energie | Energie

- 239,00 kg/j

Bron 9 CV woning
Energie | Energie

- 3,60 kg/j

Bron 10 Stal 1
Landbouw | Stalemissies

386,00 kg/j -

Bron 11 Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 126,13 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Veluwe 0,01 0,00 0,00

Rijntakken 0,01 0,00 0,00

Sallandse Heuvelrug 0,01 0,00 0,00

Landgoederen Brummen 0,01 0,00 0,00

Duinen Terschelling 0,01 0,00 0,00

Duinen en Lage Land Texel 0,01 0,00 0,00

Duinen Vlieland 0,01 0,00 0,00

Duinen Den Helder-Callantsoog 0,01 0,00 0,00

Binnenveld 0,01 0,00 0,00

Maasduinen 0,01 0,00 0,00

Waddenzee 0,01 0,00 0,00

Meinweg 0,01 0,00 0,00

Leudal 0,01 0,00 0,00

Strabrechtse Heide & Beuven 0,01 0,00 0,00

Swalmdal 0,01 0,00 0,00

Deurnsche Peel & Mariapeel 0,01 0,00 0,00

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven 0,01 0,00 0,00

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 0,01 0,00 0,00

De Bruuk 0,01 0,00 0,00

Schoorlse Duinen 0,01 0,00 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Zwanenwater & Pettemerduinen 0,01 0,00 0,00

Groote Peel 0,01 0,00 0,00

Boschhuizerbergen 0,01 0,00 0,00

Zeldersche Driessen 0,01 0,00 0,00

Sint Jansberg 0,01 0,00 0,00

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 0,01 0,00 0,00

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 0,01 0,00 0,00

Sarsven en De Banen 0,01 0,00 0,00

Polder Westzaan 0,01 0,00 0,00

Kennemerland-Zuid 0,01 0,00 0,00

Naardermeer 0,01 0,00 0,00

Noordhollands Duinreservaat 0,01 0,00 0,00

Kolland & Overlangbroek 0,01 0,01 0,00

Oostelijke Vechtplassen 0,01 0,01 0,00

Botshol 0,01 0,01 0,00

Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,01 0,01 0,00

Kempenland-West 0,01 0,01 0,00

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 0,01 0,01 0,00

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,01 0,01 0,00

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,01 0,01 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 0,01 0,01 0,00

Regte Heide & Riels Laag 0,01 0,01 0,00

Meijendel & Berkheide 0,01 0,01 0,00

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 0,01 0,01 0,00

Langstraat 0,01 0,01 0,00

Coepelduynen 0,01 0,01 0,00

Uiterwaarden Lek 0,01 0,01 0,00

Zouweboezem 0,01 0,01 0,00

Biesbosch 0,02 0,01 0,00

Solleveld & Kapittelduinen 0,02 0,01 0,00

Westduinpark & Wapendal 0,02 0,01 0,00

Zwin & Kievittepolder 0,02 0,02 0,00 -0,01

Westerschelde & Saeftinghe 0,03 0,02 0,00 -0,01

Ulvenhoutse Bos 0,02 0,02 0,00

Voordelta 0,02 0,02 0,00 -0,01

Voornes Duin 0,02 0,02 - 0,01

Manteling van Walcheren 0,03 0,03 - 0,01

Canisvliet 0,03 0,02 - 0,01

Brabantse Wal 0,03 0,02 - 0,01

Groote Gat 0,03 0,03 - 0,01
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,04 0,03 - 0,01

Oosterschelde 0,04 0,03 - 0,01

Krammer-Volkerak 0,04 0,03 - 0,01

Kop van Schouwen 0,05 0,04 - 0,01

Grevelingen 0,04 0,04 - 0,01

Vogelkreek 0,05 0,04 - 0,01 -

Yerseke en Kapelse Moer 0,11 0,09 - 0,02

* 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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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Veluwe

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H6230 Heischrale graslanden 0,01 0,00 0,00

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,01 0,00 0,00

H4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,01 0,00 0,00

ZGLg13 Bos van arme zandgronden 0,01 0,00 0,00

L4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01 0,00 0,00

ZGH6230 Heischrale graslanden 0,01 0,00 0,00

H9190 Oude eikenbossen 0,01 0,00 0,00

ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende
bovenloop

0,01 0,00 0,00

ZGL4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00

Lg09 Droog struisgrasland 0,01 0,00 0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01 0,00 0,00

ZGH4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00

H2330 Zandverstuivingen 0,01 0,00 0,00

ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige
zandgronden

0,01 0,00 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 0,00 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01 0,00 0,00
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Veluwe

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,01 0,00 0,00

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende
bovenloop

0,01 0,00 0,00

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,01 0,00 0,00

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01 0,00 0,00

ZGH9190 Oude eikenbossen 0,01 0,00 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,01 0,00 0,00

H3160 Zure vennen 0,01 0,00 0,00

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,01 0,00 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01 0,00 0,00

ZGLg09 Droog struisgrasland 0,01 0,00 0,00

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01 0,00 0,00

ZGH2330 Zandverstuivingen 0,01 0,00 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,01 0,00 0,00

ZGH5130 Jeneverbesstruwelen 0,01 0,01 0,00

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 0,01 0,00

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01 0,01 0,00
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Rijntakken

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,01 0,00 0,00

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-
iepenbossen)

0,01 0,00 0,00

H91F0 Droge hardhoutooibossen 0,01 0,00 0,00

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,01 0,00 0,00

ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,01 0,00 0,00

ZGLg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,01 0,00 0,00

ZGLg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,01 0,00 0,00

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,01 0,00 0,00

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden,
buiten afgesloten zeearmen

0,01 0,00 0,00

H6120 Stroomdalgraslanden 0,01 0,00 0,00

ZGH3150 Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,01 0,00 0,00

H9999:38 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische relevante type (H6120).

0,01 0,00 0,00

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,01 0,00 0,00

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) 0,01 0,00 0,00 -

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,01 0,00 0,00
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Rijntakken

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

ZGLg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,01 0,00 0,00

Sallandse Heuvelrug

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01 0,00 0,00

H6230 Heischrale graslanden 0,01 0,00 0,00

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,01 0,00 0,00

Landgoederen Brummen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01 0,00 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 0,00 0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01 0,00 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01 0,00 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,01 0,00 0,00

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,01 0,00 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,01 0,00 0,00
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Duinen Terschelling

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

ZGH2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00
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Duinen en Lage Land Texel

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01 0,00 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01 0,00 0,00

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,01 0,00 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01 0,00 0,00

ZGH2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01 0,00 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,00 0,00

H7210 Galigaanmoerassen 0,01 0,00 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2110 Embryonale duinen 0,01 0,00 0,00

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water),
oligo- tot mesotrofe vormen

0,01 0,00 0,00
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Duinen en Lage Land Texel

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,01 0,00 0,00 -

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01 0,00 0,00

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,01 0,00 0,00

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,01 0,00

H9999:2 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische relevante type
(H2130B;H2130C).

0,01 0,01 0,00

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,01 0,00
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Duinen Vlieland

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01 0,00 0,00

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

ZGH2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,01 0,00 0,00

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00 -

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water),
oligo- tot mesotrofe vormen

0,01 0,00 0,00

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) 0,01 0,00 0,00

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01 0,00 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00
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Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2120 Witte duinen 0,01 0,00 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01 0,00 0,00

H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) 0,01 0,00 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water),
oligo- tot mesotrofe vormen

0,01 0,00 0,00

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01 0,01 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,01 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,01 0,01 0,00

Binnenveld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H6410 Blauwgraslanden 0,01 0,00 0,00

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,01 0,00 0,00

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,01 0,00 0,00
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Maasduinen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,01 0,00 0,00

H4030 Droge heiden 0,01 0,00 0,00

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,01 0,00 0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01 0,00 0,00

H2330 Zandverstuivingen 0,01 0,00 0,00

H3160 Zure vennen 0,01 0,00 0,00

Lg09 Droog struisgrasland 0,01 0,00 0,00

Lg04 Zuur ven 0,01 0,00 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01 0,00 0,00

H91D0 Hoogveenbossen 0,01 0,00 0,00

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het zand- en veengebied

0,01 0,00 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01 0,00 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,01 0,00 0,00

H9190 Oude eikenbossen 0,01 0,00 0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01 0,00 0,00

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,01 0,00 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 0,00 0,00
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* 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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Emissie
(per bron)

Uitgangssituatie

Naam Stal 2
Locatie (X,Y) 44239, 393994
Uitstoothoogte 1,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 3,3 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.190,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 5.10 stal met verwarmingssysteem met
warmteheaters en ventilatoren
(Kippen; vleeskuikens) (BWL 2009.14)

34.000 NH3 0,035 1.190,00 kg/j

Naam Stal 3
Locatie (X,Y) 44232, 394023
Uitstoothoogte 1,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 3,3 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.260,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 5.10 stal met verwarmingssysteem met
warmteheaters en ventilatoren
(Kippen; vleeskuikens) (BWL 2009.14)

36.000 NH3 0,035 1.260,00 kg/j
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Naam Stal 4
Locatie (X,Y) 44214, 394057
Uitstoothoogte 5,4 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 3,9 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 2,8 m/s
NH3 1.757,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW E 5.10 i.c.m. E 7.4 50.200 NH3 0,035 1.757,00 kg/j

Naam Bron 4 Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 44361, 394085
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.622,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 160,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Bron 5 Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 44497, 393937
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.621,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 482,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 6 Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 44277, 394022
NOx 617,76 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IIIb, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2011 (Diesel)

Ophalen mest en
afleveren voer

1.390 0 0,0 NOx
NH3

13,26 kg/j
< 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Tractor 100 kW 3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

120,90 kg/j
< 1 kg/j

AFW Tractor 120 kW 3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

145,08 kg/j
< 1 kg/j

AFW Tractor 140 kW 3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

338,52 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Bron 7 Ophalen kadavers
Locatie (X,Y) 44345, 393968
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IIIb, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2011 (Diesel)

Ophalen kadavers 43 0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Emissie
(per bron)

Beo0gde situatie

Naam Stal 2
Locatie (X,Y) 44200, 393990
Uitstoothoogte 1,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 3,5 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 975,63 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 5.10 stal met verwarmingssysteem met
warmteheaters en ventilatoren
(Kippen; vleeskuikens) (BWL 2009.14)

27.875 NH3 0,035 975,63 kg/j

Naam Stal 3
Locatie (X,Y) 44196, 394019
Uitstoothoogte 1,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 3,5 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 991,55 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 5.10 stal met verwarmingssysteem met
warmteheaters en ventilatoren
(Kippen; vleeskuikens) (BWL 2009.14)

28.330 NH3 0,035 991,55 kg/j
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Naam Stal 4
Locatie (X,Y) 44204, 394053
Uitstoothoogte 1,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 2,9 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.121,05 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 5.10 stal met verwarmingssysteem met
warmteheaters en ventilatoren
(Kippen; vleeskuikens) (BWL 2009.14)

32.030 NH3 0,035 1.121,05 kg/j

Naam Bron 4 Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 44360, 394086
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.622,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 221,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Bron 5 Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 44501, 393937
NOx 1,21 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.621,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 665,0 / jaar NOx
NH3

1,04 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 6 Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 44268, 394025
NOx 614,18 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IIIb, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2011 (Diesel)

Ophalen mest en
afleveren voer

1.015 0 0,0 NOx
NH3

9,68 kg/j
< 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Tractor 100 kW 3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

120,90 kg/j
< 1 kg/j

AFW Tractor 120 kW 3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

145,08 kg/j
< 1 kg/j

AFW Tractor 140 kW 3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

338,52 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Bron 7 Ophalen kadavers
Locatie (X,Y) 44345, 393967
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IIIb, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2011 (Diesel)

Ophalen kadavers 43 0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 8 Houtkachel
Locatie (X,Y) 44300, 394015
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,220 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 239,00 kg/j

Naam Bron 9 CV woning
Locatie (X,Y) 44327, 393946
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,220 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 3,60 kg/j
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Naam Bron 10 Stal 1
Locatie (X,Y) 44262, 393968
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 386,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Volwassen edelherten 70 NH3 3,100 217,00 kg/j

AFW Jonge edelherten 130 NH3 1,300 169,00 kg/j

Naam Bron 11 Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 44268, 394025
NOx 126,13 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Verreiker 75 kW 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

126,13 kg/j
< 1 kg/j
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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_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Invoergegevens AERIUS-berekening 
 
Kenmerk: Rda/14245.D019   Datum: 3-12-2020 
 

 
Deze notitie behoort bij de aanvraag om een vergunning Wet natuurbescherming voor het bedrijf aan de 
Bokkeweg 6 te Wolphaartsdijk. In deze notitie wordt een toelichting gegeven op de gebruikte gegevens 
voor het berekenen van de stikstofdepositie met het rekenprogramma AERIUS Calculator 2020. Er zijn 
berekeningen gemaakt van de gebruikfase en van de aanleg- en bouwfase.  
 
Dieraantallen 
De volgende dieraantallen zijn vergund conform de vergunning Wet natuurbescherming d.d. 16 
september 2016: 

 
In de beoogde situatie worden de volgende dieraantallen aagevraagd: 

 
Gebouwinvloed 
In de nieuwste versie van AERIUS calculator kan het effect van een gebouw op de depositie 
meegenomen worden. Wanneer een emissiebron op een gebouw staat, of dichtbij een gebouw ligt, kan 
dit gebouw de verspreiding van de emissies beïnvloeden. Er dient in concentratie- en 
depositieberekeningen rekening te worden gehouden met gebouwinvloed wanneer aan alle onderstaande 
vier criteria wordt voldaan: 

- De bron is een stationaire puntbron. Emissiepunten van stallen (stalemissies) en (industriële) 
schoorstenen voldoen aan dit criterium. Bij niet-stationaire bronnen zoals wegverkeer, 
railverkeer, scheepvaart en mobiele werktuigen wordt gebouwinvloed niet meegenomen. Ook bij 

Code Houderij/hoktype Kg NH3

per dier

Totaal 

kg NH3

1 K 3.100 Overige huisvestingssystemen volwassen edelherten 70 3,1 217

1 K 4.100 Overige huisvestingssystemen jonge edelherten 130 1,3 169

2 E 5.10 stal met verwarmingssysteem met 

warmteheaters en ventilatoren (BWL 

2009.14.V6) *

vleeskuikens 27875 0,035 975,625

3 E 5.10 stal met verwarmingssysteem met 

warmteheaters en ventilatoren (BWL 

2009.14.V6) *

vleeskuikens 28330 0,035 991,55

4 E 5.10 stal met verwarmingssysteem met 

warmteheaters en ventilatoren (BWL 

2009.14.V6) *

vleeskuikens 32030 0,035 1121,05

totaal 

NH3

3474,23

Stal
nr.

Huisvestingssysteem Diercategorie Aantal
dieren

Ammoniak
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oppervlaktebronnen (terreinen van waaruit diffuse emissies plaatsvinden, bijvoorbeeld bij 
bemesten en beweiden) wordt gebouwinvloed niet meegenomen in de berekeningen. 

- De puntbron staat op een dominant gebouw of dichtbij één of meerdere dominante gebouwen. 
Een dominant gebouw is een gebouw dat een relatief groot obstakel vormt in zijn omgeving. 
Meer uitleg is te vinden in paragraaf 2.1. 

- De hoogte van het emissiepunt is minder dan 2,5 maal de hoogte van het gebouw. Meer uitleg is 
te vinden in paragraaf 2.2. 

- De afstand van de emissiebron tot de meest nabije stikstofgevoelige natuur is minder dan 3 
kilometer. Het gaat hier dus om de afstand tussen de bron met gebouwinvloed en het 
dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitat of leefgebied van soorten in Natura 2000-gebieden (dit 
zijn de locaties waarop AERIUS de bijdrage aan de stikstofdepositie berekent). Na 3 km kan 
worden verwacht dat er geen, of slechts zeer bepekt, sprake is van gebouweffecten. Na 3 km 
mag gebouwinvloed voor aanvragen worden verwaarloosd. 

 
Wordt aan al deze criteria voldaan, dan moet gebouwinvloed meegenomen worden in de berekening. 
Wordt aan een of meerdere criteria niet voldaan dan hoeft geen rekening te worden gehouden met 
gebouwinvloed.  
 
Voor deze situatie geldt dat de bronnen op een afstand van meer dan 3 kilometer van een 
stikstofgevoelige habitat of leefgebied van soorten in Natura 2000-gebieden liggen. Hierdoor is in deze 
berekening geen rekening gehouden met de gebouwinvloeden. 
 
Toelichting invoergegevens verkeersbewegingen 
In de berekening van de vervoersbewegingen zijn alle tractoren en vrachtwagens als zware 
motorvoertuigen geclassificeerd. Het is immers op voorhand niet bekend of een ‘kleine’ of ‘grote’ 
vrachtwagen het bedrijf bezoekt. Ook is niet expliciet benoemd of tractoren middelzware of zware 
motorvoertuigen zijn. Om een worst-case-situatie te hanteren zijn al deze vervoersbewegingen als zware 
motorvoertuigen in de berekening opgenomen. 
 
Alle vervoersbewegingen zijn ingevoerd tot het moment dat deze zijn opgenomen in het ‘heersende 
verkeersbeeld’. Om deze reden is zijn de verkeersbewegingen opgenomen tot een kruising met een 
doorgaande weg. In deze afstand kan het verkeer afremmen of optrekken tot deze de normale snelheid 
heeft. De rijrichtingen op de openbare weg zijn ongeveer evenredig verdeeld. De Bokkeweg is een weg in 
het buitengebied van Wolphaartsdijk. Naar schatting zal 50% van de lichte verkeersbewegingen van en 
naar de noordelijke richting van de inrichting gaan en circa 50% van en naar de oostelijke richting van de 
inrichting. Naar schatting zullen de zware verkeersbewegingen meer van en naar de oostelijke richting 
gaan, omdat in het noorden geen doorgaande wegen zijn gelegen. Naar schatting zal 75% van de zware 
verkeersbewegingen richting het oosten gaan (heen en terug) en 25% richting het noorden.  
 
Bewijs feitelijke realisatie stallen 
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Invoergegevens uitgangssituatie 
 
Bron 1:   Stal 2 
Emissiepunt:   Mechanische  ventilatie d.m.v. ventilatoren (lengte ventilatie) voorzien van  
                                  winddrukkap   
X-coördinaat:  44 239 
Y-coördinaat:  393 994 
Luchtstroming:   Geforceerd 
EP-hoogte:   1,5 meter (Uitstroomhoogte winddrukkap) 
EP-diameter:   3,25 meter (opp. 6 x ø 1,25 + 3 x ø 0,63 = 9,53 m²) 
Uittreedrichting:  Horizontaal  
Uittreesnelheid:  0,4 m/s (standaard bij horizontale uitstroming) 
E-aanvraag:   1.190,0 kg NH3   - 34.000 vleeskuikens (E 5.10) x 0,035 kg NH3  
 
Bron 2:   Stal 3 
Emissiepunt:   Mechanische  ventilatie d.m.v. ventilatoren (lengte ventilatie) voorzien van  
                                  winddrukkap   
X-coördinaat:  44 232 
Y-coördinaat:  394 023 
Luchtstroming:   Geforceerd 
EP-hoogte:   1,5 meter (Uitstroomhoogte winddrukkap) 
EP-diameter:   3,25 meter (opp. 6 x ø 1,25 + 3 x ø 0,63 = 9,53 m²) 
Uittreedrichting:  Horizontaal  
Uittreesnelheid:  0,4 m/s (standaard bij horizontale uitstroming) 
E-aanvraag:   1.190,0 kg NH3   - 36.000 vleeskuikens (E 5.10) x 0,035 kg NH3   
 
Bron 3:   Stal 4 
Emissiepunt:   Mechanische  ventilatie d.m.v. ventilatoren (lengte ventilatie) voorzien van  
                                  stuwbak  
X-coördinaat:  44 214 
Y-coördinaat:  394 057 
Luchtstroming:   Geforceerd 
EP-hoogte:   5,4 meter (zie vergunde situatie) 
EP-diameter:   3,9 meter (opp. 18 x ø 0,92 = 11,97 m²) 
Uittreedrichting:  Horizontaal 
Uittreesnelheid:  2,8 m/s (50.200 vleeskuikens x 2,4 m³/uur = 120.480 m³/uur = 33,46 m³/s 

Berekening uittreedsnelheid: 33,46 m³/s / 11,97 m²) 
E-aanvraag:   1.757 kg NH3   - 50.200 vleeskuikens (E 5.10) x 0,035 kg NH3   
 
Bron 4:  
Emissiepunt:  Lijnbron wegverkeer (noordelijke richting)  
Materiaal:  Lichte en zware motorvoertuigen  
Aantal:    160 zware en 1.622 lichte voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 1 en toelichting 
 
Bron 5:  
Emissiepunt:  Lijnbron wegverkeer (oostelijke richting)  
Materiaal:  Lichte en zware motorvoertuigen  
Aantal:    482 zware en 1.621 lichte voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 1 en toelichting 
 
Bron 6 & 7: 
Emissiepunt:  Mobiele bronnen binnen inrichting, zie toelichting 
 
Bron 8 & 9 
Emissiepunt:  Stookinstallaties, zie toelichting 

  



Pagina 4 van 15 

Toelichting verkeersbewegingen uitgangssituatie: 
 

Tabel 1: overzichtstabel vervoersbewegingen 

 
Een toelichting op de rijrichting van de vervoersbewegingen is reeds eerder opgenomen in deze notitie. 
Onderstaand worden de gebruikte hoeveelheden nader toegelicht. 
 
1. Voertransport 

Diercategorie Aantal Kg voer per 
dierplaats per jaar 

Totaal 

Vleeskuikens 120.200 27,5 3.305.500 kg 

Totaal   3.305.500 kg 

 
Op jaarbasis wordt het voer zoals opgenomen in bovenstaande tabel aangevoerd naar het bedrijf. Deze 
hoeveelheid is opgenomen in Tabel 2. 
 
2. Ophalen mest 
In de vergunde situatie wordt op het bedrijf vaste mest geproduceerd. De totale mestproductie van de 
vergunde situatie is weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Diercategorie Aantal Mestproductie per 
dier (in m³) 

Totaal 

Vleeskuikens 120.200 0,0167 m³ 2.007 m³ 

Totaal   2.007 m³ 

 
3. Aan- en afvoer dieren 
Per jaar zullen 673.120 vleeskuikens worden aangevoerd en 652.926 worden afgevoerd (uitgaande van 
een 5,6 cycli per jaar en een uitvalspercentage van 3% per cylcus).   
 
4. Diversen  
Naast de specifieke vervoersbewegingen zijn er ook verschillende diverse bewegingen die enkele keren 
per jaar plaatsvinden. Op het bedrijf is dit onder andere het ophalen van afval, het leveren van strooisel 
etc. Aangenomen wordt dat 1x per week een vrachtwagen het bedrijf bezoekt voor een van 
bovenstaande handelingen. 
 
5. Bedrijfsbezoeken (adviseur, dierenarts etc.)  
Gemiddeld komt er één bezoeker per week naar het bedrijf (adviseur, dierenarts, vertegenwoordiger). Dit 
resulteert in 1 personenauto met 2 verkeersbewegingen.  
 
6. Bezoek woning 
Conform de CROW-publicatie toekomstbestendig parkeren is de verkeersgeneratie van een woning in het 
buitengebied 8,6 voertuigen per dag. Op het bedrijf is één woning aanwezig. 
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Toelichting mobiele bronnen binnen de inrichting: 
Op het bedrijf zijn in de vergunde situatie 3 tractoren aanwezig, één van 100 kW, één van 120 kW en 
één van 140 kW. Als worstcasescenario zijn landbouwtrekkers vanaf het bouwjaar 1999 ingevoerd. Naar 
verwachting zullen de landbouwtrekkers van een recenter bouwjaar zijn. Er is vanuit gegaan dat de 
zwaarste trekker 2 draaiuren per dag, 260 dagen per jaar actief is (520 uren per jaar in gebruik). De 
overige trekkers zullen circa 1 uur per dag, 260 dagen per jaar actief zijn (260 uur). De trekkers zijn als 
vlakbron ter plaatse van de inrichting ingevoerd, omdat ze zich over het bedrijf zullen bewegen.  
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Bij het transport van- en naar het agrarische bedrijf zijn er vrachtwagens die stationair binnen de 
inrichting draaien, zoals bij het lossen van voer en het laden van mest. In AERIUS is deze emissiebron 
ingevoerd als klasse: Stage III B, 130-560 kW, bouwjaar 2011/01, Cat. L. Zoals eerder beschreven zijn er 
111 bezoeken voor het lossen van voer (222 verkeersbewegingen) en 56 bezoeken (112 
verkeersbewegingen) ten behoeve van het verladen van mest. Het lossen van voer duurt circa 1,0 uur 
per bezoek en het verladen van mest duurt circa 0,5 uur per bezoek. De totale bedrijfstijd van stationair 
draaiende vrachtwagen bedraagt 139 uur per jaar. Uitgaande van 10 liter brandstofverbruik per uur 
bedraagt het totale brandstofverbruik als gevolg van het stationair draaien 10 x 139 = 1.390 liter 
brandstof per jaar. 
 
Voor het ophalen van de kadavers zal aan de straatzijde stikstofemissie plaatsvinden. Er is vanuit gegaan 
het ophalen van de kadaver(s) 5 minuten zal duren. Per uur is uitgegaan van een brandstofverbruik van 
10 liter brandstof, per 5 minuten zal het brandstofverbruik dus 0,83 liter bedragen. Het brandstofverbruik 
zal per jaar (0,83 x 52 weken=) 43,3 liter brandstof per jaar. De volgende invoergegevens zijn ingevoerd 
voor het ophalen van de kadavers: Klasse: Stage III B, 130 – 560 kW, Bouwjaar vanaf 2011, Cat. L. 
 
Invoergegevens beoogde situatie 
 
Bron 10:   Stal 1 
Emissiepunt:   Natuurlijke ventilatie  
X-coördinaat:  44 262 
Y-coördinaat:  393 968 
Luchtstroming:   Ongeforceerd 
EP-hoogte:   1,5 meter (gemiddelde hoogte zij-openingen) 
E-aanvraag:   386 kg NH3  - 70 volwassen edelherten (K 3.100*) x 3,1 kg NH3   

- 130 jonge edelherten (K 4.100*) x 1,3 NH3   
* Voor de edelherten is uitgegaan van de emissiefactor voor pony’s uit de Rav, conform het uitgangspunt 
van de provincie Zeeland. De volwassen edelherten hebben een gewicht van ongeveer 150 kg. Omdat ze 
veel buiten lopen en binnen op stro worden gehuisvest komt een emissiefactor voor pony’s het meest in 
de buurt (3,1 kg). Er worden 70 edelherten/moederdieren gehouden en kafljes worden ongeveer 1,5 jaar 
aangehouden. Er zijn dus maximaal 70 edelherten (x 3,1) en 130 jonge dieren (x 1,3) aanwezig. 
 
Bron 1:   Stal 2 
Emissiepunt:   Mechanische  ventilatie d.m.v. ventilatoren (lengte ventilatie) voorzien van  
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                                  winddrukkap   
X-coördinaat:  44 200 
Y-coördinaat:  393 990 
Luchtstroming:   Geforceerd 
 EP-hoogte:   1,5 meter (uitstroomhoogte winddrukkap) 
EP-diameter:   3,48 meter (opp. 7 x ø 1,25 + 3 x ø 0,63 = 9,53 m²) 
Uittreedrichting:  Horizontaal  
Uittreesnelheid:  0,4 m/s (standaard bij horizontale uitstroming) 
E-aanvraag:   975,63 kg NH3   - 27.875 vleeskuikens (E 5.10) x 0,035 kg NH3   
 
Bron 2:   Stal 3 
Emissiepunt:   Mechanische  ventilatie d.m.v. ventilatoren (lengte ventilatie) voorzien van  
                                  winddrukkap   
X-coördinaat:  44 196 
Y-coördinaat:  394 019 
Luchtstroming:   Geforceerd 
EP-hoogte:   1,5 meter (uitstroomhoogte winddrukkap) 
EP-diameter:   3,48 meter (opp. 7 x ø 1,25 + 3 x ø 0,63 = 9,53 m²) 
Uittreedrichting:  Horizontaal  
Uittreesnelheid:  0,4 m/s (standaard bij horizontale uitstroming) 
E-aanvraag:   991,55 kg NH3   - 28.330 vleeskuikens (E 5.10) x 0,035 kg NH3   
 
Bron 3:   Stal 4 
Emissiepunt:   Mechanische  ventilatie d.m.v. ventilatoren (lengte ventilatie) voorzien van  
                                  winddrukkap   
X-coördinaat:  44 204 
Y-coördinaat:  394 053 
Luchtstroming:   Geforceerd 
EP-hoogte:   1,5 meter (uitstroomhoogte winddrukkap) 
EP-diameter:   2,89 meter (opp. 8 x ø 0,92 + 4 x ø 0,63 = 6,57 m²) 
Uittreedrichting:  Horizontaal 
Uittreesnelheid:  0,4 m/s (standaard bij horizontale uitstroming) 
E-aanvraag:   1.121,05 kg NH3  - 32.030 vleeskuikens (E 5.10) x 0,035 kg NH3   
 
Bron 4:  
Emissiepunt:  Lijnbron wegverkeer (noordelijke richting)  
Materiaal:  Lichte en zware motorvoertuigen  
Aantal:    221 zware en 1.622 lichte voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 2 en toelichting 
 
Bron 5:  
Emissiepunt:  Lijnbron wegverkeer (oostelijke richting)  
Materiaal:  Lichte en zware motorvoertuigen  
Aantal:    665 zware en 1.621 lichte voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 2 en toelichting 
 
Bron 6 & 7: 
Emissiepunt:  Mobiele bronnen binnen inrichting, zie toelichting 
 
Bron 8 & 9 
Emissiepunt:  Stookinstallaties, zie toelichting 
 
Bron 11: 
Emissiepunt:  Mobiele bronnen binnen inrichting, zie toelichting 
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Toelichting verkeersbewegingen beoogde situatie: 
 

Tabel 2: overzichtstabel vervoersbewegingen 

 
Een toelichting op de rijrichting van de vervoersbewegingen is reeds eerder opgenomen in deze notitie.  
 
De edelherten zullen voornamelijk in de wei lopen. Als worstcase scenario is ervan uitgegaan dat 
gemiddeld per jaar 2 vrachtwagens per week het bedrijf bezoeken voor de hertenhouderij. Deze 
verkeersbewegingen betreffen de aanvoer van voer en de afvoer van herten. In de winterperiode zullen 
meerdere transporten plaatsvinden en in de zomer bijna geen. Daarom is een jaarlijks gemiddelde 
genomen. De overige toelichting op de transportbewegingen en de gebruikte hoeveelheden worden 
hieronder nader toegelicht.  
 
1. Voertransport 

Diercategorie Aantal Kg voer per 
dierplaats per jaar 

Totaal 

Vleeskuikens 88.235 27,5 kg 2.426.463 kg 

Totaal   2.426.463 kg 

 
Op jaarbasis wordt het voer zoals opgenomen in bovenstaande tabel aangevoerd naar het bedrijf. Deze 
hoeveelheid is opgenomen in Tabel 2.  
 
2. Ophalen mest 
In de beoogde situatie wordt op het bedrijf vaste mest geproduceerd. De totale mestproductie van de 
vergunde situatie is weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Diercategorie Aantal Mestproductie per 
dier (in m³) 

Totaal 

Vleeskuikens 88.235 0,0167 m³ 1.474 m³ 

Totaal   1.474 m³ 

 
In de wintermaanden staan de herten een tijdje binnen. Ze worden dan op stro gehuisvest. Naar 
schatting zal aan het einde van de winterperiode circa 250 m³ mest aanwezig zijn. De mest zal 
vervolgens met tractoren en mestverspreiders over omliggende gronden uitgereden worden. Dit zullen 
circa 15 verkeersbewegingen zijn. Als worstcase scenario zijn deze verkeersbewegingen per maand 
genomen (dus 180 verkeersbewegingen per jaar). Deze 180 verkeersbewegingen zijn ingevoerd samen 
met de bovengenoemde totale zware verkeersbewegingen van 706.  
 
3. Aan- en afvoer dieren 
Per jaar zullen 494.116 vleeskuikens worden aangevoerd en 479.293 worden afgevoerd (uitgaande van 
een 5,6 cycli per jaar en een uitvalspercentage van 3% per cylcus).   
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4. Diversen  
Naast de specifieke vervoersbewegingen zijn er ook verschillende diverse bewegingen die enkele keren 
per jaar plaatsvinden. Op het bedrijf is dit onder andere het ophalen van afval, het ophalen van kadavers, 
het leveren van strooisel etc. Aangenomen wordt dat 1x per week een vrachtwagen het bedrijf bezoekt 
voor een van bovenstaande handelingen. 
 
5. Bedrijfsbezoeken (adviseur, dierenarts etc.)  
Gemiddeld komen er twee bezoekers per week naar het bedrijf (adviseur, dierenarts, 
vertegenwoordiger). Dit resulteert in 2 personenauto’s met 4 verkeersbewegingen. De helft van deze 
bewegingen zal ten behoeve van edelherten-tak zijn.  
 
6. Bezoek woning 
Conform de CROW-publicatie toekomstbestendig parkeren is de verkeersgeneratie van een woning in het 
buitengebied 8,6 voertuigen per dag. Op het bedrijf is één woning aanwezig. 
 
Toelichting mobiele bronnen binnen de inrichting: 
De tractoren op het bedrijf zijn ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie.  
 
In de wintermaanden staan de herten een tijdje binnen. Ze worden dan op stro gehuisvest. Naar 
schatting zal aan het einde van de winterperiode circa 250 m³ mest aanwezig zijn. De mest wordt 
verladen met een verreiker. Als worstcasescenario is een verreiker vanaf het bouwjaar 1999 ingevoerd. 
Naar verwachting zal de verreiker van een recenter bouwjaar zijn. Er is vanuit gegaan dat de verreiker 
260 uur per jaar actief is. De verreiker is als vlakbron ter plaatse van de inrichting ingevoerd.  

 
Bij het transport van- en naar het agrarische bedrijf zijn er vrachtwagens die stationair binnen de 
inrichting draaien, zoals bij het lossen van voer en het laden van mest. In AERIUS is deze emissiebron 
ingevoerd als klasse: Stage III B, 130-560 kW, bouwjaar 2011/01, Cat. L. Zoals eerder beschreven zijn er 
81 bezoeken voor het lossen van voer (162 verkeersbewegingen) en 41 bezoeken (82 
verkeersbewegingen) ten behoeve van het verladen van mest. Het lossen van voer duurt circa 1,0 uur 
per bezoek en het verladen van mest duurt circa 0,5 uur per bezoek. De totale bedrijfstijd van stationair 
draaiende vrachtwagen bedraagt 101,5 uur per jaar. Uitgaande van 10 liter brandstofverbruik per uur 
bedraagt het totale brandstofverbruik als gevolg van het stationair draaien 10 x 101,5 = 1.015 liter 
brandstof per jaar. 
 
Voor het ophalen van de kadavers zal aan de straatzijde stikstofemissie plaatsvinden. Er is vanuit gegaan 
het ophalen van de kadaver(s) 5 minuten zal duren. Per uur is uitgegaan van een brandstofverbruik van 
10 liter brandstof, per 5 minuten zal het brandstofverbruik dus 0,83 liter bedragen. Het brandstofverbruik 
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zal per jaar (0,83 x 52 weken=) 43,3 liter brandstof per jaar. De volgende invoergegevens zijn ingevoerd 
voor het ophalen van de kadavers: Klasse: Stage III B, 130 – 560 kW, Bouwjaar vanaf 2011, Cat. L. 
 
Toelichting stookinstallaties 

Bedrijfswoning  
Het gasverbruik van de bedrijfswoning is meegenomen in de AERIUS-berekening. Op grond van de 
emissiewaarden van AERIUS, d.d. 5 juli 2018, dient voor een oudere vrijstaande woning uit te worden 
gegaan van 3,59 NOx kg per jaar (https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-
emissiefactoren/05-07-2018). 
 
Stookinstallatie bedrijfsbebouwing 
Er is in de beoogde situatie een houtkachel aanwezig voor de verwarming van de bedrijfsbebouwing. Op 
basis van het gasverbruik kan de emissie van de houtkachel worden berekend.  

 
Gemiddeld wordt per vleeskuikenplaats 0,62 m3 gas verbruikt voor het verwarmen van de stal. In totaal 
worden in de beoogde situatie 88.235 kuikens gehouden. Dit resulteert in een jaarlijkse aardgasverbruik 
van 0,62 m3 * 88.235 vleeskuikens = 54.706 m3 gas.  
 
De aardgasequivalent van zuiver hout: 1 kg zuiver hout = 0,48 m3 gas. Aangezien de aardgasequivalent 
van zuiver hout 0,48 is, resulteert dit in een jaarlijks houtverbruik van 54.706 m3 / 0,48 = 113.970 kg 
hout. Per kg verstookte brandstof bedraagt de stikstofemissie: 2,1 gram (Koppejan, J. (Procede Biomass 
BV), 2010. Statusoverzicht Houtkachels in Nederland. Rapportage in opdracht van AgentschapNL 
Enschede, Oktober 2010) . Dat levert jaarlijks 2,1 * 113.970 / 1000 = 239 kg NOx.  
 
 

 
 

 
  

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-emissiefactoren/05-07-2018
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-emissiefactoren/05-07-2018
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Toelichting aanleg/bouwfase  
Om te bepalen of de uitbreiding van de stallen mogelijke negatieve gevolgen heeft voor omliggende 
Natura 2000-gebieden is middels een AERIUS-berekening bepaald of er sprake is van een toename van 
stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden. Uit de berekening blijkt dat de stikstofdepositie kleiner of 
gelijk aan 0,00 mol/ ha/ jaar is en dat de bouw van de uitbreidingen daarom geen negatieve gevolgen 
voor omliggende Natura 2000-gebieden heeft. 
 
De bouw van de uitbreidingen van de bedrijfsgebouwen genereert een toename in verkeersbewegingen, 
onder andere door bouwbedrijven en de aanvoer van bouwmaterialen. De aanlegfase heeft betrekking op 
het bouwrijp maken van de grond ter plaatse en de nieuwbouw van de stal in combinatie met de 
verkeersaantrekkende werking van bouwverkeer.  
 
De totale emissie van de aanleg-/bouwfase is opgebouwd uit twee te onderscheiden onderdelen: 
 1. Verkeersbewegingen van al het personeel en bouwbenodigdheden; 
 2. Inzet mobiele werktuigen/materieel met een relevante bijdrage.  
 
Verkeersbewegingen 
Bij de verkeersbewegingen zijn de volgende invoergegevens gehanteerd: 
Lichtverkeer: 3 voertuigen per etmaal (6 verkeersbewegingen per etmaal) 
Middelzwaar verkeer: N.v.t. 
Zwaar verkeer: 2 voertuigen per etmaal (4 verkeersbewegingen per etmaal) 
 
In realiteit zal het aandeel zwaar vrachtverkeer veel lager uitvallen (er zal niet dagelijks zwaar verkeer 
van en naar de locatie komen ten behoeve van de bouw van de stal). De verkeersbewegingen zijn in het 
rekenmodel gemodelleerd door middel van lijnbronnen op de verschillende wegvakken. Het betreft 
buitenwegen. Er is vanuit gegaan dat de verkeersbewegingen vanuit het zuiden of het noorden van de 
Bokkeweg zullen komen. De ontsluitingsroute is meegerekend tot het moment dat het verkeer kan 
worden geacht opgenomen te zijn in het heersende verkeersbeeld. 
 
De stikstofdepositie van bovengenoemde bronnen wordt berekend op jaarbasis. In het rekenmodel 
worden de bronnen die per etmaal worden ingevoerd vermenigvuldigd met 365 om deze depositie te 
berekenen (lichte vervoersbewegingen). Dit betekent dat het mogelijk is dat er dagen meerdere 
vervoersbewegingen zijn en andere dagen weer minder. Bovenstaande aantallen zijn dan ook 
gemiddelden tijdens de bouwfase. 
 
Inzet mobiele werktuigen/materieel met een relevante bijdrage 
Bij de bouw van de stal zal sprake zijn van het gebruik van mobiele werktuigen ter ondersteuning van de 
bouwwerkzaamheden. De mobiele werktuigen zijn ingevoerd als vlakbron op de bouwplaats: de locatie 
van de nieuw te realiseren stal en omliggend terrein. De mobiele werktuigen zijn geselecteerd uit de 
subcategorie ‘bouw en industrie’. Via de eigen specificatie zijn de draaiuren zoals hieronder beschreven 
ingevuld. De emissies van de mobiele werktuigen worden met deze gegevens automatisch berekend.  
 
Er is uitgegaan van mobiele werktuigen met een bouwjaar vanaf 1999. De werkelijke mobiele werktuigen 
die zullen worden ingezet zullen naar waarschijnlijkheid van een recenter bouwjaar zijn. 
 
Voor de inzet van de mobiele werktuigen/materieel zijn de volgende invoergegevens gehanteerd:  
 
1. Graafmachine 
Er is vanuit gegaan dat één graafmachine circa 25 draaiuren bezig is voor het grondwerk van de uit te 
breiden bedrijfsbebouwing. De graafmachine wordt ingezet voor het ontgraven van de fundering, kabels, 
leidingen etc.  
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2. Betonpomp 
Het beton wordt via een betonpomp gestort in de bekisting. Ook deze betonpomp draagt bij aan de 
emissie van stikstof. Tijdens het verpompen van het beton wordt de motor gebruikt. Voor het verpompen 
van beton is circa 16 uur een betonpomp operationeel. Met gebruik van de betonstorter wordt de 
fundering en de vloer aangebracht.  
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3. Mobiele bouwkraan 
De hijskraan is ondersteunend bij het plaatsen van zware materialen zoals sandwichpanelen, ramen, 
deuren, roosters, hekwerken etc. Er is van uitgegaan dat deze bouwkraan circa 40 draaiuren in gebruik 
zal zijn. 
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Overige effecten 
De uitbreiding van de veehouderij kan negatieve effecten hebben op de Natura 2000-gebieden. Per 
mogelijk effect wordt hierbij een korte beschrijving gegeven: 
 
- Oppervlakteverlies: 
De veehouderij is gelegen op 5,4 km van de rand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
(Oosterschelde). Doordat de veehouderij buiten het gebied is gelegen blijft de oppervlakte van het 
gebied gelijk en vindt er geen verslechtering plaats. 
- Versnippering: 
Er vindt geen versnippering plaats doordat de veehouderij buiten de gebieden is gelegen. 
- Verontreiniging: 
Er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van stoffen in een gebied voorkomen, 
welke stoffen onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. Deze 
stoffen werken in op de bodem, grondwater, lucht. Verontreiniging vanuit het bedrijf naar de gebieden is 
uitgesloten. In het kader van de wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming voor het milieu 
heeft het bedrijf te maken met voorschriften (voorschriften uit omgevingsvergunning). Met het naleven 
van deze voorschriften worden risico’s voor verontreiniging van bodem, grondwater, lucht voorkomen 
dan wel beperkt tot een wettelijk minimum (kwaliteitsnormen). Significant nadelige effecten door 
verontreiniging zijn derhalve uitgesloten. 
- Verdroging: 
Op het bedrijf is geen grondwaterbron aanwezig. Er wordt hierdoor dus geen grondwater onttrokken. 
Negatieve effecten ten aanzien van verdroging zijn dan ook uit te sluiten. 
- Vermesting: 
Voor vermesting zijn dezelfde effecten van toepassing als bij het aspect verzuring. Bij een veehouderij 
heeft de uitstoot van ammoniak dezelfde gevolgen als bij het aspect verzuring. Uit de uitgevoerde 
berekeningen blijkt dat de aanvraag niet zorgt voor een toename van depositie op de Natura 2000-
gebieden. 
- Verstoring door geluid: 
Op het bedrijf is er sprake van activiteiten die een geluidsuitstraling hebben naar de omgeving. De 
geluidsuitstraling vanuit het bedrijf wordt beperkt door zo veel mogelijk activiteiten inpandig uit te 
voeren. De geluidsuitstraling vanuit het bedrijf is beperkt tot enkele honderden meters buiten de 
inrichting. Het Natura 2000-gebied Oosterschelde is gelegen op 5,4 km van het bedrijf. Opgemerkt wordt 
dat het bedrijf in het kader van de omgevingsvergunning (onderdeel milieu) een geluidplafond heeft 
waarmee het bedrijf niet onnodig veel geluid kan produceren. Uit onderzoeken bij vergelijkbare bedrijven 
in een vergelijkbare omgeving blijkt dat kan worden voldaan aan de geluidsnormen die door de 
gemeente in een omgevingsvergunning worden gesteld. Gezien de grote afstand van het bedrijf tot de 
natuurgebieden zal er geen negatief effect zijn voor het aspect verstoring door geluid. 
- Optische verstoring: 
Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel 
voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem. Effecten treden vaak samen op met verstoring 
door o.a. geluid of licht. Voor deze aspecten wordt afzonderlijk een nadere toelichting gegeven in deze 
aanvraag. Voor het overige zijn er geen effecten die kunnen leiden tot optische 
verstoring omdat het bedrijf buiten de gebieden is gelegen (de activiteiten op het bedrijf leiden niet tot 
aanwezigheid/bewegingen in het gebied zelf). 
- Verstoring door mechanische effecten: 
Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, luchtwervelingen etc. die 
optreden ten gevolge van menselijke activiteiten. Vanuit de veehouderij worden geen mechanische 
handelingen uitgevoerd die invloed hebben op de habitats binnen het Natura 2000-gebied. Significant 
nadelige effecten door mechanische effecten zijn derhalve uitgesloten. 
- Bewuste verandering soortensamenstelling: 
De uitbreiding van de veehouderij heeft geen effect op de verandering van de soortensamenstelling, 
omdat het bedrijf buiten de gebieden is gelegen. 
- Verstoring door licht: 
Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving door licht uit woonwijken, industrieterreinen, 
glastuinbouw, agrarische bedrijven, etc. kan tot verstoring leiden van het normale gedrag van soorten in 
Natura 2000-gebieden. Naar mogelijke effecten is nog vrij weinig onderzoek gedaan. Veel kennis gaat 
daarom nog niet verder dan het kwalitatief signaleren van de risico’s. Met name schemer- en nacht-
actieve dieren kunnen last hebben van verstoring door licht, doordat zij juist aangetrokken worden of 
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verdreven worden door de lichtbron. Hierdoor raakt bijvoorbeeld hun ritme ontregeld of verlichte delen 
van het gebied worden vermeden. 
De lichtuitstraling van de agrarische bedrijven wordt meestal beperkt door de ligging van de gebouwen 
en objecten die op het terrein aanwezig zijn. Tevens zijn er vaak gebouwen aanwezig die het licht maar 
beperkt naar buiten uitstralen (woning, loodsen en stallen). Ook zijn er rond het agrarische bedrijf 
groenvoorzieningen aanwezig, zoals bomen, hagen, etc. Door al deze aspecten zal de lichtuitstoot van 
het agrarisch bedrijf niet meer in hinderlijke vorm waarneembaar zijn buiten de grens van de inrichting. 
Gezien de grote afstand van het bedrijf tot de natuurgebieden zal er geen negatief effect zijn voor het 
aspect verstoring door licht. 
 



Beoordeling overige effecten 
 

De uitbreiding van de veehouderij kan negatieve effecten hebben op de Natura 2000-gebieden. Per 

mogelijk effect wordt hierbij een korte beschrijving gegeven: 

- Oppervlakteverlies:  

De veehouderij is gelegen op 5,4 km van de rand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 

(Oosterschelde). Doordat de veehouderij buiten het gebied is gelegen blijft de oppervlakte van het 

gebied gelijk en vindt er geen verslechtering plaats. 

- Versnippering:  

Er vindt geen versnippering plaats doordat de veehouderij buiten de gebieden is gelegen. 

- Verontreiniging:  

Er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van stoffen in een gebied 

voorkomen, welke stoffen onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties 

aanwezig zijn. Deze stoffen werken in op de bodem, grondwater, lucht. Verontreiniging vanuit het 

bedrijf naar de gebieden is uitgesloten. In het kader van de wet- en regelgeving ten aanzien van de 

bescherming voor het milieu heeft het bedrijf te maken met voorschriften (voorschriften uit 

omgevingsvergunning). Met het naleven van deze voorschriften worden risico’s voor verontreiniging 

van bodem, grondwater, lucht voorkomen dan wel beperkt tot een wettelijk minimum 

(kwaliteitsnormen). Significant nadelige effecten door verontreiniging zijn derhalve uitgesloten. 

- Verdroging: 

Op het bedrijf is geen grondwaterbron aanwezig. Er wordt hierdoor dus geen grondwater 

onttrokken. Negatieve effecten ten aanzien van verdroging zijn dan ook uit te sluiten. 

- Vermesting:  

Voor vermesting zijn dezelfde effecten van toepassing als bij het aspect verzuring. Bij een 

veehouderij heeft de uitstoot van ammoniak dezelfde gevolgen als bij het aspect verzuring. Uit de 

uitgevoerde berekeningen blijkt dat de aanvraag niet zorgt voor een toename van depositie op de 

Natura 2000-gebieden.  

- Verstoring door geluid:  

Op het bedrijf is er sprake van activiteiten die een geluidsuitstraling hebben naar de omgeving. De 

geluidsuitstraling vanuit het bedrijf wordt beperkt door zo veel mogelijk activiteiten inpandig uit te 

voeren. De geluidsuitstraling vanuit het bedrijf is beperkt tot enkele honderden meters buiten de 

inrichting. Het Natura 2000-gebied Oosterschelde is gelegen op 5,4 km van het bedrijf. Opgemerkt 

wordt dat het bedrijf in het kader van de omgevingsvergunning (onderdeel milieu) een geluidplafond 

heeft waarmee het bedrijf niet onnodig veel geluid kan produceren. Uit onderzoeken bij 

vergelijkbare bedrijven in een vergelijkbare omgeving blijkt dat kan worden voldaan aan de 

geluidsnormen die door de gemeente in een omgevingsvergunning worden gesteld. Gezien de grote 

afstand van het bedrijf tot de natuurgebieden zal er geen negatief effect zijn voor het aspect 

verstoring door geluid. 

- Optische verstoring:  

Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel 

voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem. Effecten treden vaak samen op met 

verstoring door o.a. geluid of licht. Voor deze aspecten wordt afzonderlijk een nadere toelichting 

gegeven in deze aanvraag. Voor het overige zijn er geen effecten die kunnen leiden tot optische 



verstoring omdat het bedrijf buiten de gebieden is gelegen (de activiteiten op het bedrijf leiden niet 

tot aanwezigheid/bewegingen in het gebied zelf). 

 

- Verstoring door mechanische effecten:  

Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, luchtwervelingen etc. die 

optreden ten gevolge van menselijke activiteiten. Vanuit de veehouderij worden geen mechanische 

handelingen uitgevoerd die invloed hebben op de habitats binnen het Natura 2000-gebied. 

Significant nadelige effecten door mechanische effecten zijn derhalve uitgesloten. 

- Bewuste verandering soortensamenstelling:  

De uitbreiding van de veehouderij heeft geen effect op de verandering van de soortensamenstelling, 

omdat het bedrijf buiten de gebieden is gelegen. 

- Verstoring door licht:  

Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving door licht uit woonwijken, industrieterreinen, 

glastuinbouw, agrarische bedrijven, etc. kan tot verstoring leiden van het normale gedrag van 

soorten in Natura 2000-gebieden. Naar mogelijke effecten is nog vrij weinig onderzoek gedaan. Veel 

kennis gaat daarom nog niet verder dan het kwalitatief signaleren van de risico’s. Met name 

schemer- en nacht-actieve dieren kunnen last hebben van verstoring door licht, doordat zij juist 

aangetrokken worden of verdreven worden door de lichtbron. Hierdoor raakt bijvoorbeeld hun 

ritme ontregeld of verlichte delen van het gebied worden vermeden.  

De lichtuitstraling van de agrarische bedrijven wordt meestal beperkt door de ligging van de 

gebouwen en objecten die op het terrein aanwezig zijn. Tevens zijn er vaak gebouwen aanwezig die 

het licht maar beperkt naar buiten uitstralen (woning, loodsen en stallen). Ook zijn er rond het 

agrarische bedrijf groenvoorzieningen aanwezig, zoals bomen, hagen, etc. Door al deze aspecten zal 

de lichtuitstoot van het agrarisch bedrijf niet meer in hinderlijke vorm waarneembaar zijn buiten de 

grens van de inrichting. Gezien de grote afstand van het bedrijf tot de natuurgebieden zal er geen 

negatief effect zijn voor het aspect verstoring door licht. 
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Van Dun Advies B.V.  

Dorpsstraat 54 
5113 TE  ULICOTEN  
   
 

Ja 
onderwerp  kenmerk behandeld door verzonden 
Vergunning Wet natuurbescherming voor  
Noordhoek Broilers B.V. op de locatie 
Bokkeweg 6 in Wolphaartsdijk  

ZK20000226 / 20039231 

*20039231* 
 

 
 

Middelburg, 10 december 2020  
Geachte , 
 
Op 16 oktober 2020 hebben wij van u namens Noordhoek Broilers B.V. (hierna: uw cliënt) een aanvraag 
ontvangen voor een vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming (hierna: Wnb).  
De aanvraag heeft betrekking op  het wijzigen van de veehouderij op de locatie Bokkeweg 6 in 
Wolphaartsdijk. De ontvangst van deze aanvraag is op 16 november 2020, kenmerk ZK20000226 / 
20035835, bevestigd. In deze brief maken wij onze beslissing op uw aanvraag bekend. 
 
BESLUIT WET NATUURBESCHERMING ONDERDEEL GEBIEDSBESCHERMING  
MET KENMERK ZK20000226 / 20039231  
 
Wij besluiten: 

I. Aan uw cliënt de aangevraagde vergunning voor het wijzigen van de veehouderij op de locatie 
Bokkeweg 6 in Wolphaartsdijk 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: 
a. aanvraagformulier basismodule van 16 oktober 2020, ons kenmerk 20032306; 
b. bijlagen bij de aanvraag zoals aangeleverd: 
- aanvraagformulier module 1A, ons kenmerk 20032315; 
- aanvraagformulier module 1B, ons kenmerk 20032313; 
- notitie ‘beoordeling overige effecten’, ons kenmerk 20032311; 
- vergunning ex artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 met kenmerk 16013519 / 

NB.15.013 d.d. 15 september 2016, ons kenmerk 20035069; 
- brief aanvullende gegevens met kenmerk Rda/14245.020 d.d. 3 december 2020, ons 

kenmerk 20038963; 
- notitie ‘invoergegevens Aerius-berekening’ met kenmerk Rda/14245.D019 d.d. 3 

december 2020, ons kenmerk 20038967; 
- plattegrondtekening Wet natuurbescherming, projectnummer 14245.020 d.d. 27 

november 2020, ons kenmerk 20038968; 
- Aerius-berekening beoogde situatie met kenmerk RhL8HJxnDVju d.d. 26 november 

2020, ons kenmerk 20038962; 
- Aerius-berekening aanleg- en bouwfase met kenmerk RhfbEz2RDH7t d.d. 3 december 

2020, ons kenmerk 20038964; 
- Aerius-verschilberekening met kenmerk RhUAFBXjddjw d.d. 26 november 2020, ons 

kenmerk 20038966; 
- Aerius-berekening Belgische gebieden met kenmerk Rtc7ESTWCTqT d.d. 26 november 

2020, ons kenmerk 20038965. 
 

  



 

Behoort bij brief d.d. 10 december 2020 met ons kenmerk: ZK20000226 / 20039231. 

 
2 

 

 

 
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. 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 
kenmerk.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 

 

Afdelingsmanager Personeel, Omgeving & Juridische Zaken. 
 
 
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 http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar.   
 
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, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

 
  

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl
mailto:groenewetten@rud-zeeland.nl
http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar
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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. Op grond van artikel 8 van de provinciale Beleidsregels intern en extern salderen, versie d.d. 1 
december 2020 (hierna: Beleidsregels) moet het vergunde project binnen 3 jaar na het 
onherroepelijk worden van deze vergunning worden gerealiseerd. 

 
4. Op de projectlocatie mogen uitsluitend onderstaande dieraantallen binnen de aangegeven 

diercategorie in de daarvoor ingerichte huisvestingssystemen op grond van de Regeling 

ammoniak en veehouderij (hierna: Rav) worden gehouden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de houder van deze vergunning dient door middel van een registratie op ieder moment te 

kunnen worden aangetoond dat de in bovenstaande tabel genoemde dieraantallen niet worden 

overschreden. 

 
5. De vergunninghouder moet een registratiesysteem/administratie bijhouden, voor zover dit niet al 

voortvloeit uit andere wettelijke verplichtingen, over het gebruik van en het type 
huisvestingssysteem of systemen en/of aantallen en soort dieren per huisvestingssysteem en 
daarbij behorende RAV-codes. 

 
6. U dient minimaal twee weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden 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. 

 
7. Uiterlijk 2 dagen nadat de bouwwerkzaamheden zijn beëindigd wordt dit gemeld op het hierboven 

genoemde e-mail adres onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning. 
  

Stal Rav-code Diersoort en stalsysteem Aantal 

dieren 

1 K3.100 Volwassen edelherten 70 

1 K4.100 Jonge edelherten 130 

2 E5.10  Vleeskuikens  stal met verwarmingssysteem met 

warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V6) 

27875 

3 E5.10  Vleeskuikens  stal met verwarmingssysteem met 

warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V6) 

28330 

4  E5.10  Vleeskuikens  stal met verwarmingssysteem met 

warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V6) 

32030 

mailto:handhaving.groen@rud-zeeland.nl
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2. OVERWEGINGEN 

A. Weergave van de feiten 
 
A1.  Vergunningaanvraag 
U heeft namens uw cliënt een aanvraag op grond van artikel 2.7 lid 2 Wnb, ingediend voor het wijzigen 
van de veehouderij op de locatie Bokkeweg 6 in Wolphaartsdijk. De aanvraag is geregistreerd onder 
kenmerk ZK20000226.  
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u op 16 november 2020 in de 
gelegenheid gesteld om tot en met 14 december 2020 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de 
aanvullende gegevens ontvangen op 3 december 2020. Na ontvangst van de aanvullende gegevens 
hebben wij de toetsing van de aanvraag voortgezet. 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 verder in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 
opgeschort vanaf 17 november 2020 tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. De aanvraag is op 3 
december 2020 verder in behandeling genomen. 
 
Uw cliënt heeft een pluimveehouderij. Binnen het bedrijf hebben ten opzichte van de op 15 september 
2016 vergunde situatie enkele wijzigingen plaatsgevonden en er zullen nog een aantal wijzigingen 
worden doorgevoerd. Het betreft de volgende wijzigingen: 
- de ventilatie van stal 4 is gewijzigd; 
- de diameters van de ventilatiepunten van stal 2 en 3 zijn gewijzigd; 
- er worden kleinschalig edelherten gehouden. De bestaande werktuigenberging (gebouw 1) zal deels 

in gebruik worden genomen als winterstalling voor de edelherten. Er zullen maximaal 70 volwassen 
edelherten en 130 jonge edelherten worden gehouden; 

- er zullen twee bestaande stallen verlengd worden; 
- in plaats van 120.200 vleeskuikens zullen 88.235 vleeskuikens worden gehouden. 
 
Hieronder is het aangevraagde veebestand per stal en huisvestinggsysteem weergegeven.  
Voor de edelherten bestaat geen stalsysteem met een Rav-code en NH3-emissiefactor. Om toch de 
NH3-emissie van de dieren te kunnen berekenen is daarom uitgegaan van de emissiefactoren voor 
pony’s uit de Rav. De volwassen edelherten hebben een gewicht van ongeveer 150 kg. Omdat ze veel 
buiten lopen en binnen op stro worden gehuisvest komt een emissiefactor voor pony’s het meest in de 
buurt (3,1 kg). Er worden 70 volwassen edelherten/moederdieren gehouden en jonge dieren worden 
ongeveer 1,5 jaar aangehouden. Er zijn dus maximaal 70 volwassen edelherten (x 3,1) en 130 jonge 
dieren (x 1,3) aanwezig. 
 
Tabel 1: beoogde situatie 

 
  

Stal Rav-code Diersoort en stalsysteem Aantal dieren NH3 per 
dier (kg) 

NH3 
totaal 
(kg) 

1 K3.100 Volwassen edelherten 70 3,1 217,00 

1 K4.100 Jonge edelherten 130 1,3 169,00 

2 E5.10  Vleeskuikens  stal met 
verwarmingssysteem met 
warmteheaters en ventilatoren  
(BWL 2009.14.V6) 

27.875 0,035 975,63 

3 E5.10  Vleeskuikens  stal met 
verwarmingssysteem met 
warmteheaters en ventilatoren  
(BWL 2009.14.V6) 

28.330 0,035 991,55 

4  E5.10  Vleeskuikens stal met 
verwarmingssysteem met 
warmteheaters en ventilatoren  
(BWL 2009.14.V6) 

32.030 0,035 1.121,05 

    TOTAAL 
NH3 

3.474,23 
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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 (101,43 kg/j 
ten gevolge van de bouwfase en 984,82 kg/j ten gevolge van de beoogde situatie) en ammoniak (< 1 kg/j 
ten gevolge van de bouwfase en 3.474,54 kg/j ten gevolge van de beoogde situatie). 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. Dit blijkt 
ook uit de bij deze vergunning behorende notitie ‘beoordeling overige effecten’, ons kenmerk 20032311. 
Om deze reden wordt 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 een Natura 2000-gebied 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 instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied. In de 
aanvraag wordt gebruik gemaakt van intern salderen. Op grond van artikel 3 van de Beleidsregels 
verlenen GS 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. 
 
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 of in België, waardoor instemming van andere Nederlandse of Belgische provincies 
niet aan de orde is. 
 
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 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. 
  

https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/wet-natuurbescherming-overzicht-reguliere-besluiten
https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/wet-natuurbescherming-overzicht-reguliere-besluiten
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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 instandhoudings-
doelstellingen 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, habitatsoorten, aangewezen broedvogels en aangewezen niet-broedvogels in Natura 
2000-gebieden en het provinciaal beleid. 
 
Beoordeling van effecten op beschermde habitattypen 
Het project is onder te verdelen in een bouwfase en een beoogde situatie. Hieronder worden de 
mogelijke effecten door stikstofdepositie per fase apart beschouwd. Voor een onderbouwing van de 
gebruikte uitgangspunten per fase verwijzen wij naar de bij deze vergunning behorende notitie 
‘‘invoergegevens Aerius-berekening’ met kenmerk Rda/14245.D019 d.d. 3 december 2020, ons kenmerk 
20038967. 
 
Bouwfase  
Bij de aanvraag is een Aerius-berekening gevoegd (kenmerk RhfbEz2RDH7t d.d. 3 december 2020), 
waaruit blijkt dat er geen depositie hoger dan 0,00 mol/ha/jr wordt berekend vanuit de bouwfase. Deze 
fase van het project leidt daarom op voorhand niet tot een significant negatief effect. 
 
Beoogde situatie 
Bij de aanvraag is een Aerius-berekening gevoegd, waaruit blijkt dat de beoogde situatie leidt tot een 
berekende stikstofdepositie van maximaal 0,72 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen in 
verschillende Natura 2000-gebieden in Nederland. De hoogst berekende depositie vindt plaats op het 
habitattype H1330B – Schorre en zilte graslanden (binnendijks) in Natura 2000-gebied Oosterschelde. 
Van diverse hexagonen waarop depositie plaatsvindt wordt de kritische depositiewaarde (hierna: KDW) 
voor diverse habitattypen reeds overschreden of bijna overschreden. De depositie 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. 
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 
(hierna: ABRvS) 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 in een slechte staat van instandhouding verkeren. 
 
Intern salderen  
In de aanvraag wordt gebruik gemaakt van intern salderen. De beoogde situatie wordt hierbij afgezet 
tegen de referentiesituatie. Dit is toegestaan zolang voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 5 van 
de Beleidsregels. 
 
Toetsing referentiesituatie en voorwaarden intern salderen 
Uw cliënt is in het bezit van een vergunning ex artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 met kenmerk 
16013519 / NB.15.013 d.d. 15 september 2016. Dit is de referentiesituatie volgens artikel 1 van de 
Beleidsregels. 
 
In de Beleidsregels is vastgelegd dat de maximale emissiewaarden, zoals vastgelegd in het Besluit 
emissiearme huisvesting (Beh), een plafond vormen bij het berekenen van de stikstofemissie voor de  
referentiesituatie bij intern salderen. In de referentiesituatie was het onderstaande veebestand 
toegestaan, met emissiewaarden die voldoen aan het Beh: 
  



 

Behoort bij brief d.d. 10 december 2020 met ons kenmerk: ZK20000226 / 20039231. 

 
7 

 

 

 
Tabel 2: referentiesituatie 

 
Stikstofbronnen anders dan dieren hebben in het verleden nooit expliciet deel uitgemaakt van 
vergunningen. Voor zover deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de vergunde activiteiten beschouwen 
wij deze stikstofbronnen in lijn met de uitspraak van de ABRvS van 18 november 2020 
(ECLI:NL:RVS:2020:2760) echter als impliciet vergund. In de Aerius-verschilberekening zijn daarom ook 
in de referentiesituatie naast de dieren ook voertuigbewegingen en intern verkeer opgenomen.  
 
Nadat de referentiesituatie is getoetst is gekeken naar de feitelijk gerealiseerde capaciteit. Op grond van 
de Beleidsregels wordt namelijk alleen de vergunde emissie in de referentiesituatie meegenomen, voor 
zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. Uit recente luchtfoto’s blijkt dat de gebouwen 
daadwerkelijk zijn opgericht en sindsdien onafgebroken aanwezig zijn geweest. 
 
Conclusie 
Uit de bij de aanvraag behorende Aerius-verschilberekening blijkt dat de beoogde situatie door intern 
salderen per saldo nergens leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige hexagonen. 
De bouwfase leidt op zichzelf niet 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 instandhoudings-
doelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
 
Beoordeling van effecten op habitatsoorten 
De leefgebieden van een aantal aangewezen habitatsoorten en vogels zijn potentieel stikstofgevoelig. 
Doordat er door intern salderen 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 soorten en vogels en daarmee 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 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 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. 
 

Stal Rav-code Diersoort en stalsysteem Aantal dieren NH3 per 
dier (kg) 

NH3 totaal 
(kg) 

2 E5.10  Vleeskuikens  stal met verwarmingssysteem 
met warmteheaters en ventilatoren  
(BWL 2009.14.V6) 

34.000 0,035 1.190,00 

3 E5.10  Vleeskuikens  stal met verwarmingssysteem 
met warmteheaters en ventilatoren  
(BWL 2009.14.V6) 

36.000 0,035 1.260,00 

4  E5.10 i.c.m.  
E 7.4 

Vleeskuikens stal met verwarmingssysteem 
met warmteheaters en ventilatoren  
(BWL 2009.14.V6)  

50.200 0,035 1.757,00 

    TOTAAL 
NH3 

4.207,00 
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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. 
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. Conclusie 
 
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 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. 




