
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



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.
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Kenmerken
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Depositieresultaten
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Aelmans Adviesgroep BV Burghseweg 72, 74 en 74a, 4675 RB Burgh-Haamstede

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Burghseweg , Burgh-Haamstede Ryok4NEZ7CWD

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

21 april 2020, 14:36 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 37,88 kg/j 6,21 kg/j -31,67 kg/j

NH3 1,71 kg/j < 1 kg/j -1,44 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Vergelijking gebruik tankstation en realisatie en gebruiksfase 4 woningen
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Locatie
Huidig gebruik

tankstation

Emissie
Huidig gebruik

tankstation

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Wegverkeer oude situatie zuidelijke ricchting
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,10 kg/j 24,23 kg/j

Wegverkeer oude situatie noordelijke richting
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 10,04 kg/j

Verwarming woonhuis
Wonen en Werken | Woningen

- 3,60 kg/j
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Locatie
Bouw 4 woningen

Emissie
Bouw 4 woningen

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Sloop Tankstation
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- < 1 kg/j

Wegverkeer gebruiksfase zuidelijke richting
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,59 kg/j

Bouwfase 4 woningen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- < 1 kg/j

Wegverkeer sloopfase
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Wegverkeer bouwfase
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,45 kg/j

Wegverkeer gebruiksfase noordelijke richting
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,19 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*

Kop van Schouwen 0,01 0,00 0,00

* 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

Kop van Schouwen

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01 0,00 0,00

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

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 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

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

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

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

* 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)

Huidig gebruik
tankstation

Naam Wegverkeer oude situatie
zuidelijke ricchting

Locatie (X,Y) 40971, 412617
NOx 24,23 kg/j
NH3 1,10 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 200,0 / etmaal NOx
NH3

16,17 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

8,07 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wegverkeer oude situatie
noordelijke richting

Locatie (X,Y) 40972, 413075
NOx 10,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 150,0 / etmaal NOx
NH3

10,04 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verwarming woonhuis
Locatie (X,Y) 40824, 412857
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 kg/j
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Emissie
(per bron)

Bouw 4 woningen

Naam Sloop Tankstation
Locatie (X,Y) 40811, 412859
NOx < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 56 – 75
kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Sloop gebouwen +
verwijderen tanks

260 NOx < 1 kg/j

Naam Wegverkeer gebruiksfase
zuidelijke richting

Locatie (X,Y) 40971, 412617
NOx 2,59 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 32,0 / etmaal NOx
NH3

2,59 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwfase 4 woningen
Locatie (X,Y) 40816, 412867
NOx < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Machines bouwfase 340 NOx < 1 kg/j
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Naam Wegverkeer sloopfase
Locatie (X,Y) 40964, 412632
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

120,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 40,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wegverkeer bouwfase
Locatie (X,Y) 40970, 412624
NOx 1,45 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 72,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

720,0 / jaar NOx
NH3

1,23 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 60,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Wegverkeer gebruiksfase
noordelijke richting

Locatie (X,Y) 40983, 413092
NOx 1,19 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 16,0 / etmaal NOx
NH3

1,19 kg/j
< 1 kg/j

Ryok4NEZ7CWD (21 april 2020)Resultaten Huidig gebruik tankstation

Bouw 4 woningen

Resultaten

pagina 10/11



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 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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Stikstofberekening 
 

 

Datum 

Documentnummer 

Relatie 

Onderwerp 

15 november 2019 

M198525.012/GHO 

 

Stikstofonderzoek Burghseweg te Burgh-Haamstede (aanvraagnr.: 180212) 
 
 
 
 
 
 

Als aanvulling op de aanvraag omgevingsvergunning (nr. 180212) voor het bouwen van vier 

woningen (inclusief sloop van een bestaand tankstation plus woonhuis) aan de Burghseweg te 

Burgh-Haamstede, is navolgende stikstoftoets voor de bouw- en gebruiksfase van voornoemd 

bouwplan opgesteld. 

 
Aanleiding en doel 

Omdat stikstofemissie mogelijk een effect kan veroorzaken op Natura-2000 gebieden, dient een 

toets te worden uitgevoerd of het bouwen en gebruiken van de vier woningen op de locatie aan de 

Burghseweg mogelijk vergunningsplichtig is in het kader van de Wet natuurbescherming. 

Effecten kunnen in beginsel alleen optreden door zogenaamde externe werking, waarbij 

veranderingen en activiteiten binnen het plangebied kunnen leiden tot veranderingen van de 

milieusituatie in de natuurgebieden; in onderhavig plan betreft dit de uitstoot van stikstof als gevolg 

van het plan. Voor projecten, zoals onderhavig bouwplan, betekent dit dat moet worden beoordeeld 

of een natuurvergunning is vereist als gevolg van de uitstoot van stikstof tijdens de realisatiefase 

(slopen en bouwen) en de gebruiksfase. 

 
Blijkt uit bovenstaande beoordeling dat geen natuurvergunning is vereist, dan kan volstaan worden 

met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Het aspect natuur vormt 

dan geen belemmering voor de uitvoering van het project. 

 
Onderzoeksopzet 

Middels het AERIUS-programma is voor bovengenoemde locatie een depositieberekening gemaakt 

op basis van de door aanvrager aangeleverde gegevens. 

In de berekening is een vergelijking gemaakt tussen de huidige NOx-emissie van het nog in gebruik 

zijnde tankstation en woning ten opzichte van de NOx-emissie die veroorzaakt door de sloop van dit 

tankstation met bijbehorende woning en de realisatie en het gebruik van de 4 woningen ter plaatse. 

Voor de NOx-emissie van het huidig gebruik van het tankstation is uitgegaan van het gemiddeld 

aantal klanten met bijbehorende verkeersbewegingen. Voor de sloop- en bouwfase op de locatie is 

een inschatting gemaakt van de werkzaamheden en duur van deze werkzaamheden met 

bouwmachines. Daarnaast is een inschatting gemaakt van het aantal verkeersbewegingen in de 

sloop- en realisatiefase en het aantal verkeersbewegingen in de gebruiksfase. Het verkeer is zowel in 

zuidelijke als in Noordelijke richting meegenomen tot het moment dat dit verkeer wordt opgenomen 

in het heersend verkeersbeeld. 

Daarnaast is op basis van normen van BIJ12 bepaald hoeveel NOx-emissie veroorzaakt is door het 
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gebruik van de oude woning. Uit de “ Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator” blijkt dat 

een vrijstaande woning een emissiefactor heeft van 3,59 Kg NOx/jaar. Ook deze emissie is 

meegenomen in de berekening . 

 

De vier nieuw te bouwen woningen worden allen “gas-loos” gebouwd. Hierdoor bestaat de NOx- 

emissie in de gebruiksfase alleen uit verkeersbewegingen door woonwerk verkeer. 

 
In bijlage 1 is dit verder uitgewerkt, de totalen uit bijlage 1 zijn ingevoerd in het AERIUS-rekenmodel. 

De, met het AERIUS-programma, berekende resultaten zijn als bijlage 2 aan deze motivatie 

toegevoegd. 

Omdat de verkeersbewegingen van zowel de sloop- en realisatiefase als van de gebruiksfase als 

emissiebron naast de sloop- en bouwactiviteiten zijn ingevoerd, is er sprake van een worst-case 

scenario. In de berekening vinden deze activiteiten gelijktijdig plaats terwijl de gebruiksfase pas volgt 

nadat de realisatiefase is doorlopen. 

 
Resultaten 

Uit de berekening met AERIUS (zie bijlage 2) blijkt dat er sprake is van stikstofdepositie op voor 

stikstof gevoelige natuurgebieden. Echter, in vergelijking met de stikstofdepositie van het huidig 

gebruik (zie Aerius-berekening) zal de stistofdepositie, na realisatie van de vier woningen, dalen. 

Kortom: negatieve effecten op instandhoudingsdoelen van N2000 gebieden ten gevolge van stikstof 

kunnen met zekerheid worden uitgesloten. 

 
Deze uitkomsten geven aanleiding een Wnb-vergunning aan te vragen of een verklaring van geen 

bedenkingen te vragen vanwege mogelijke effecten op N2000-gebieden. 

 
Vertrouwende u voldoende geïnformeerd te hebben. 

 
 
 

 

Aelmans advies 

Bijlage   1) Berekening NO(x) emissie  van activiteiten tijdens realisatie- en gebruiksfase 

2) Aerius berekening realisatie- en gebruiksfase en het resultaat 
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Bijlage  1) Berekening NO(x) emissie  van activiteiten tijdens realisatie- en gebruiksfase 
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Bijlage   2) Aerius berekening realisatie- en gebruiksfase en het resultaat 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie 

  

Aelmans Adviesgroep BV 
 

Burghseweg 72, 74 en 74a, 4675 RB Burgh-Haamstede 

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk  

  

Burghseweg , Burgh-Haamstede 
 

Ryok4NEZ7CWD 
 

 Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie 

  

21 april 2020, 14:36 
 

2020 
 

Berekend voor natuurgebieden 

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil 

  

NOx 37,88 kg/j 
 

6,21 kg/j 
 

-31,67 kg/j 

  

NH3 1,71 kg/j 
 

< 1 kg/j 
 

-1,44 kg/j 

 

Resultaten 
Hectare met 

hoogste verschil 
(mol/ha/j) 

 

 

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

 

Toelichting Vergelijking gebruik tankstation en realisatie en gebruiksfase 4 woningen 

Natuurgebied 
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Locatie 
Huidig gebruik 

tankstation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emissie 
Huidig gebruik 

tankstation 

 
 
 
 

Wegverkeer oude situatie zuidelijke ricchting 

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

 
 
 
 
 

 
Verwarming woonhuis 

Wonen en Werken | Woningen 

 
 
 
 

1,10 kg/j 24,23 kg/j 
 
 
 
 
 
 

 
- 3,60 kg/j 

Bron 
Sector 

Emissie NH3 Emissie NOx 

Wegverkeer oude situatie noordelijke richting 

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

< 1 kg/j 10,04 kg/j 
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Locatie 
Bouw 4 woningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emissie 
Bouw 4 woningen 

 
 

 
Sloop Tankstation 

Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie 
 
 
 
 
 

 
Bouwfase 4 woningen 

Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie 
 

 
Wegverkeer sloopfase 

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

 
 

 
- < 1 kg/j 

 
 
 
 
 
 

 
- < 1 kg/j 

 
 

 
< 1 kg/j < 1 kg/j 

 

 
Wegverkeer bouwfase 

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

 
< 1 kg/j 1,45 kg/j 

 

 

Wegverkeer gebruiksfase noordelijke richting 

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

< 1 kg/j 1,19 kg/j 

Bron 
Sector 

Emissie NH3 Emissie NOx 

Wegverkeer gebruiksfase zuidelijke  richting 

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

< 1 kg/j 2,59 kg/j 
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Resultaten 
stikstof 

gevoelige 
Natura 2000 

gebieden 
(mol/ha/j) 

 

 

Kop van Schouwen 0,01 0,00 0,00 
 
 
 
 

* 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. 

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 
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Resultaten 
per 

habitattype 
(mol/ha/j) 

 
voor de 10 

stikstofgevoelige 
Natura 2000- 

gebieden met het 
hoogste resultaat 

Kop van Schouwen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 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. 

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 

    (bijna) 

    overbelaste 

    hexagonen* 

 

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2180B Duinbossen (vochtig) 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 
 

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 
 

 

H2130C Grijze duinen (heischraal) 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2160  Duindoornstruwelen 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
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Emissie 
(per bron) 

Huidig gebruik 
tankstation 

Naam Wegverkeer oude situatie 
zuidelijke ricchting 

Locatie (X,Y) 40971, 412617 
NOx 24,23 kg/j 
NH3 1,10 kg/j 

 
 
 

 
Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

 

Standaard 
 

Licht verkeer 
 

200,0 / etmaal 
 

NOx 

NH3 

 

16,17 kg/j 

< 1 kg/j 

 

Standaard 
 

Zwaar vrachtverkeer 
 

8,0 / etmaal 
 

NOx 

NH3 

 

8,07 kg/j 

< 1 kg/j 

 
 

Naam Wegverkeer oude situatie 
noordelijke richting 

Locatie (X,Y) 40972, 413075 
NOx 10,04 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

 
 
 

 

 
 

Standaard Licht verkeer 150,0 / etmaal NOx 

NH3 

10,04 kg/j 

< 1 kg/j 

 
 

 

Naam Verwarming woonhuis 
Locatie (X,Y) 40824, 412857 
Uitstoothoogte 1,0 m 
Warmteinhoud 0,000 MW 
Temporele variatie Continue emissie 
NOx 3,60 kg/j 

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 
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Emissie 
(per bron) 

Bouw 4 woningen 

Naam Sloop Tankstation 
Locatie (X,Y) 40811, 412859 
NOx < 1 kg/j 

 
 
 
 
 
 

Voertuig Omschrijving Brandstof 
verbruik 

Uitstoot 
hoogte 

Spreiding 
(m) 

Warmte Stof 
inhoud 

Emissie 

  (l/j) (m)  (MW)  
 

STAGE IV, 56 – 75 

kW, bouwjaar 

2014/01, Cat. R 

Sloop gebouwen + 

verwijderen tanks 

260 NOx < 1 kg/j 

 
 

 

Naam Wegverkeer gebruiksfase 
zuidelijke richting 

Locatie (X,Y) 40971, 412617 
NOx 2,59 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

 
 
 

 

 

Standaard Licht verkeer 32,0 / etmaal NOx 

NH3 

2,59 kg/j 

< 1 kg/j 

 
 

 

Naam Bouwfase 4 woningen 
Locatie (X,Y) 40816, 412867 
NOx < 1 kg/j 

 
 
 
 
 
 

Voertuig Omschrijving Brandstof 
verbruik 

Uitstoot 
hoogte 

Spreiding 
(m) 

Warmte Stof 
inhoud 

Emissie 

  (l/j) (m)  (MW)  
 

STAGE IV, 75 – 

130 kW, bouwjaar 

2014/01, Cat. R 

Machines bouwfase 340 NOx < 1 kg/j 

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 



Resultaten Huidig gebruik tankstation 
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Naam Wegverkeer sloopfase 
Locatie (X,Y) 40964, 412632 
NOx < 1 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

 
 
 

 
Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

 

Standaard 
 

Zwaar vrachtverkeer 
 

20,0 / jaar 
 

NOx 

NH3 

 

< 1 kg/j 

< 1 kg/j 

 

Standaard 
 

Middelzwaar 

vrachtverkeer 

 

120,0 / jaar 
 

NOx 

NH3 

 

< 1 kg/j 

< 1 kg/j 

 

Standaard 
 

Licht verkeer 
 

40,0 / jaar 
 

NOx 

NH3 

 

< 1 kg/j 

< 1 kg/j 

 

 
Naam Wegverkeer bouwfase 
Locatie (X,Y) 40970, 412624 
NOx 1,45 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

 
 
 

 
Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

 

Standaard 
 

Zwaar vrachtverkeer 
 

72,0 / jaar 
 

NOx 

NH3 

 

< 1 kg/j 

< 1 kg/j 

 

Standaard 
 

Middelzwaar 

vrachtverkeer 

 

720,0 / jaar 
 

NOx 

NH3 

 

1,23 kg/j 

< 1 kg/j 

 

Standaard 
 

Licht verkeer 
 

60,0 / jaar 
 

NOx 

NH3 

 

< 1 kg/j 

< 1 kg/j 
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Naam Wegverkeer gebruiksfase 
noordelijke richting 

Locatie (X,Y) 40983, 413092 
NOx 1,19 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

 
 
 

 

 

Standaard Licht verkeer 16,0 / etmaal NOx 

NH3 

1,19 kg/j 

< 1 kg/j 

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 



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 2019A_20200403_6c571f9654 

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654 
 

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A 

http://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A


k 

 
 

Provinciehuis Abdij 6 
4331 BK Middelburg 

Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

0118 - 63 10 11 
www.zeeland.nl 

KvK 20168636 
IBAN NL08 BNGH 0285010557 

     

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Erik van den Bos Architect B.V. 

Keersweel 6 
4311 CT  BRUINISSE 
   
 

Ja 

onderwerp  kenmerk behandeld door verzonden 
Besluit op aanvraag vergunning 
Wet natuurbescherming voor het slopen en 
ontmantelen van een tankstation en een  
woning en  het bouwen van 4 woningen op de  
locatie Burghseweg 72, 74 en 74a in 
Burgh-Haamstede 
 

ZK20000064 / 20014066 

*20014066* 
–

 
 
 
 

 
 

Middelburg, 30 april 2020 
Geachte  
 
Op 20 maart 2020 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning op grond van artikel 
2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op het slopen en 
ontmantelen van een tankstation en een woning en het bouwen van 4 woningen (en daarna het 
gebruiken daarvan) op de locatie Burghseweg 72, 74 en 74a in Burgh-Haamstede, gelegen nabij Natura 
2000-gebied Kop van Schouwen. De ontvangst van deze aanvraag is op 24 maart 2020, kenmerk 
ZK20000064 / 20009665 bevestigd. In deze brief geven wij u ons antwoord op uw aanvraag. 
  
Wij verlenen u vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor het 
slopen en ontmantelen van een tankstation en een woning en het bouwen van 4 woningen (en daarna het 
gebruiken daarvan) op de locatie Burghseweg 72, 74 en 74a in Burgh-Haamstede, gelegen nabij Natura 
2000-gebied Kop van Schouwen. Leest u vooral onderdeel 1 zorgvuldig door, hierin staan de 
voorschriften die wij aan de vergunning verbinden. De motivering van dit besluit vindt u in onderdeel 2 
‘Overwegingen’.   
 
BESLUIT WET NATUURBESCHERMING ONDERDEEL GEBIEDSBESCHERMING MET KENMERK 
ZK20000064 / 20014066 
Wij besluiten: 

I. aan Erik van den Bosch Architect B.V. de aangevraagde vergunning voor het slopen en 
ontmantelen van een tankstation en een woning en het bouwen van 4 woningen (en daarna het 
gebruiken daarvan) op de locatie Burghseweg 72, 74 en 74a in Burgh-Haamstede gelegen nabij 
aan Natura 2000-gebied Kop van Schouwen te verlenen. 

II. de vergunning voor de sloop- en bouwfase te verlenen tot 3 jaar na het onherroepelijk worden 
van deze vergunning. 

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

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

a. aanvraagformulier basismodule en module 1A, ontvangen op 20 maart 2020, kenmerk 
20009643; 

b. bijlagen bij de aanvraag zoals aangeleverd: 
- document “stikstofberekening” d.d. 15 november 2020, met kenmerk 

M198525.012/GHO, aangepaste versie, ontvangen op 22 april 2020, ons kenmerk 
20013665; 

- Aerius-verschilberekening met kenmerk Ryok4NEZ7CWD d.d. 21 april 2020, ons 
kenmerk 20013666. 
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De vergunning is gebaseerd op de aanvraag inclusief alle bijgevoegde stukken. De eventuele significante 
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden zijn uitsluitend beoordeeld op de te vergunnen 
activiteiten, zoals die in de aanvraag beschreven zijn. De werkzaamheden dienen dan ook te worden 
uitgevoerd conform de aanvraag. Wijzigingen in de uitvoering die wenselijk of noodzakelijk zijn en die 
geen extra of andere significante negatieve effecten op beschermde natuurwaarden teweeg kunnen 
brengen, kunnen tijdens de looptijd van de vergunning mogelijk wel doorgevoerd worden. Om te bepalen 
of de wijziging met of zonder een gewijzigde vergunning doorgevoerd kan worden dient altijd contact 
opgenomen te worden met ons; dit kan via het e-mailadres natuurbeschermingswet@zeeland.nl.  
Vermeld hierbij altijd het zaaknummer.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 
 
 
 
 

 

Afdelingsmanager Personeel, Omgeving & Juridische Zaken. 
 
 
Rechtsmiddelen 
Bezwaar:  
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris 
van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA, Middelburg. 
 
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken 
na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de 
inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden. Wilt u meer informatie over de 
bezwaarschriftenprocedure, neem dan contact op met de afdeling Personeel, Omgeving, en Juridische zaken van de Provincie 
Zeeland, telefoonnummer +31 118 631254 / 631319.  
U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken. 
 
Voorlopige voorziening:   
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, 
Postbus 90006, 4800 PA, Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

 
  

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl
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1. VOORSCHRIFTEN 

 
1. De werkzaamheden en het project dienen strikt conform de vergunningaanvraag te worden 

uitgevoerd. 
 

2. De vergunning, inclusief de aanvraag moet op de locatie aanwezig zijn. Bouw- en sloop 
medewerkers en de gebruikers van de woningen moeten op de hoogte zijn van de vergunning en 
de daarin opgenomen voorschriften. 
 

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

 
4. U dient minimaal twee weken voor aanvang van de sloop- en bouwwerkzaamheden te melden 

wanneer u begint met uw werkzaamheden. U doet dit via het emailadres handhaving.groen@rud-
zeeland.nl onder vermelding van kenmerknummer ZK20000064 / 20014066. 
 

5. Uiterlijk 2 dagen nadat de sloop- en bouwwerkzaamheden zijn beëindigd wordt dit gemeld op het 
hierboven genoemde e-mail adres onder vermelding van kenmerknummer Zk20000064 / 
20014066. 

 

  

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

A. Weergave van de feiten 
 
A1.  Vergunningaanvraag 
U heeft een aanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, ingediend 
voor het slopen en ontmantelen van een tankstation en een woning en het bouwen van 4 woningen (en 
daarna het gebruiken daarvan) op de locatie Burghseweg 72, 74 en 74a in Burgh-Haamstede, gelegen 
nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk ZK2000064 / 
20009643.  
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u op 6 april 2020 in de gelegenheid 
gesteld om tot uiterlijk 4 mei 2020 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens 
ontvangen op 22 april 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 in behandeling 
genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is 
aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 16 dagen. 
 
U bent voornemens om een bestaand tankstation en een woonhuis te slopen en ontmantelen en op de 
vrijkomende locatie 4 woningen te realiseren. De 4 nieuwe woningen worden ‘gasloos’ gerealiseerd. 
 
A2. Vergunningplicht 
Het is verboden om zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren die afzonderlijk 
of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 
2000-gebied.  
 
Het aangevraagde project vindt plaats in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. 
Doordat de projectlocatie niet is gelegen binnen het Natura 2000-gebied en gelet op de aard van de 
aangevraagde activiteiten, zijn wij van mening dat alleen de stikstofemissie en bijbehorende depositie 
mogelijk significante negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden kan hebben en daarom reden 
is voor vergunningplicht. Andere mogelijke effecten zijn naar onze mening op voorhand uit te sluiten. Om 
deze reden worden in de aanvraag en in deze vergunning alleen de mogelijke effecten van 
stikstofdepositie beschouwd. 
  
U gaat in de vergunningaanvraag in op de eventuele significante negatieve effecten van uw project op de 
beschermde natuurwaarden. Uw aanvraag betreft een project dat niet direct verband houdt met of nodig 
is voor het beheer van het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen en is niet opgenomen in een 
beheerplan. 
 
Gedeputeerde Staten houden bij het verlenen van de vergunning rekening met de effecten die het project 
kan hebben op een Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat 
gebied. Gedeputeerde Staten verlenen uitsluitend een vergunning, indien de zekerheid is verkregen dat 
het aangevraagde project geen significante negatieve effecten zal hebben op de instandhoudings-
doelstellingen voor het gebied. In de aanvraag wordt gebruik gemaakt van intern salderen. Op grond van 
artikel 3 van de Beleidsregels intern en extern salderen verlenen Gedeputeerde Staten een 
natuurvergunning in gevallen waarin bij de aanvraag gebruik is gemaakt van intern salderen uitsluitend 
indien wordt voldaan aan de in deze beleidsregels opgenomen voorwaarden. 
 
A3. Bevoegd gezag 
Het aangevraagde project vindt geheel plaats binnen de grenzen van de provincie Zeeland. 
Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn daarom op grond van artikel 1.3, eerste lid van de Wet 
natuurbescherming het bevoegd gezag om op uw vergunningaanvraag te besluiten. Er zijn geen nadelige 
gevolgen voor Natura 2000-gebieden buiten de provincie Zeeland, waardoor instemming van andere 
provincies niet aan de orde is. 
 
A4. Procedure 
De vergunningenprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5, artikel 5.1 van de Wet 
natuurbescherming. Op uw aanvraag is de reguliere procedure uit hoofdstuk 4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (verder: Awb) van toepassing. 
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Van het besluit tot het verlenen van een vergunning zal mededeling worden gedaan op de website van de 
provincie Zeeland, https://www.zeeland.nl/wet-natuurbescherming-overzicht-reguliere-besluiten.  
Tegen dit besluit staat bezwaar open zoals in het besluit onder “rechtsmiddelen” is aangegeven. 
 

B. Toetsing 
 
B1 Beoordeling en toetsingskader  
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 1.10 en 2.7 tot en met 2.9 onderdeel Gebiedsbescherming van 
de Wet natuurbescherming en, voor wat betreft het provinciale beleid, aan het Omgevingsplan Zeeland 
2018, de Beleidsnota Natuurwetgeving en de Beleidsregel intern en extern salderen d.d. 10 december 
2019. 
Voor ieder project zoals bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming dat niet is 
vrijgesteld van de vergunningplicht, moet het bevoegd gezag beoordelen of vergunning kan worden 
verleend op grond van artikel 2.7, derde lid van de Wet natuurbescherming. 
 
B2.   Algemene doelen en kernopgaven Natura 2000 
Voor alle Natura 2000-gebieden zijn dezelfde vijf algemene doelen geformuleerd en per gebied zijn 
kernopgaven geformuleerd. Deze algemene doelen en kernopgaven zijn een hulpmiddel bij de 
formulering van de doelen op gebiedsniveau. Op dit gebiedsniveau geven de kernopgaven aan wat de 
belangrijkste verbeteropgaven zijn en wat de belangrijkste bijdrage van dat landschap aan het Natura 
2000-netwerk is. De kernopgaven omvatten vaak verscheidene habitattypen en soorten die op 
landschapsniveau en op gebiedsniveau om een samenhangende aanpak vragen in het kader van beheer 
en inrichting. De in de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden opgenomen 
instandhoudingdoelstellingen zijn de specifieke uitwerking van de algemene doelen en kernopgaven per 
Natura 2000-gebied. De mogelijke effecten van de te vergunnen werkzaamheden op die 
instandhoudingdoelstellingen zijn beoordeeld. Die beoordeling is de kern van deze vergunning. Verderop 
in deze paragraaf blijkt uit de beoordeling dat geen significante negatieve effecten op zullen treden. Het 
uitvoeren van het aangevraagde project achten wij dan ook niet in strijd met de algemene doelen en 
kernopgaven opgesteld voor het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. 
 
B3. Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen, beschermde soorten, 
typische soorten en het provinciaal beleid  
De beoordeling van de aanvraag beperkt zich tot de effecten door stikstofdepositie op de 
instandhoudingsdoelstellingen, beschermde soorten en typische soorten van het Natura 2000-gebied 
Kop van Schouwen en het provinciaal beleid. Gelet op de uitkomsten van de berekeningen met Aerius-
Calculator 2019 zijn effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van andere Natura 2000-gebieden op 
voorhand uitgesloten. 
 
Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen 
In de bij de aanvraag gevoegde Aerius-verschilberekening worden de emissies uit de sloop- en bouwfase 
samen met de emissies vanuit de gebruiksfase afgezet tegen de emissies uit de bestaande situatie. Als 
rekenjaar is 2020 genomen. In werkelijkheid treden de emissies uit de gebruiksfase pas op in 2021, als 
de sloop- en bouwfase is afgerond. In feite wordt nu een worst-case scenario berekend. Omdat in dit 
geval 2020 (met de bouw- en sloopwerkzaamheden) het maatgevende jaar zal zijn vanwege het feit dat 
in de gebruiksfase enkel lichte verkeersbewegingen plaatsvinden, kan de berekening op deze manier 
geaccepteerd worden. 
 
Uit de bij de aanvraag gevoegde berekening met Aerius-Calculator 2019A blijkt dat ten gevolge van het 
project een stikstofdepositie van maximaal 0,07 mol/ha/jr optreedt op de volgende habitattypen binnen 
het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen: 

 H2180A - Duinbossen (droog), berken-eikenbos 

 H2180C - Duinbossen (binnenduinrand) 

 H2180B - Duinbossen (vochtig) 

 H2130B - Grijze duinen (kalkarm) 

 H2130A - Grijze duinen (kalkrijk) 
 
Voor alle habitattypen, behalve H2180B – Duinbossen (vochtig) geldt dat in de meeste hexagonen waar 
depositie plaatsvindt op deze habitattypen de kritische depositiewaarde (KDW) voor deze habitattypen 
reeds wordt overschreden of bijna wordt overschreden. Hierdoor is mogelijk sprake van een significant 
negatief effect op deze habitattypen. Overschrijding van de KDW vormt namelijk een indicatie dat een 
toename van de stikstofdepositie kan leiden tot aantasting van de natuurwaarden. De Afdeling 
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Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de uitspraak van 29 mei 2019 
(ECLI:NL:RVS:2019:1764) bevestigd dat de KDW echter niet geldt als een absolute grenswaarde.  
Het is dus niet zo dat habitattypen waarvan de KDW wordt overschreden automatisch verkeren in een 
slechte staat van instandhouding. 
 
Voor habitattype H2180B - Duinbossen (vochtig) wordt in geen enkel hexagoon de KDW overschreden of 
bijna overschreden. Op deze habitattypen heeft het aangevraagde project dus op voorhand geen 
significant negatief effect. 
 
Als referentiesituatie wordt uitgegaan van het gebruik van het bestaande tankstation met bijbehorend 
woonhuis, welke tot op heden nog aanwezig zijn. Doordat zowel het tankstation als het woonhuis ten tijde 
van de sloop- en bouwwerkzaamheden en de gebruiksfase niet meer in gebruik zijn en dus de 
stikstofemissies afkomstig van de stookinstallaties en voertuigbewegingen van de bewoners van de 
woning en de klanten en leveranciers van het tankstation niet meer plaatsvinden, mag de stikstofemissie 
van het aangevraagde project op grond van artikel 7, lid 2 van de Beleidsregels intern- en extern salderen 
d.d. 10 december 2019 hier tegen worden afgezet door middel van intern salderen. Uit een 
verschilberekening blijkt dat er per saldo op geen enkel hexagoon een toename van stikstofdepositie 
plaatsvindt. Significante negatieve effecten door het aangevraagde project op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen zijn dus uitgesloten.  
 
Conclusie 
Het aangevraagde project leidt door gebruik te maken van intern salderen per saldo nergens tot een 
toename van stikstofdepositie op een stikstofgevoelig habitat. Significante negatieve effecten door het 
aangevraagde project op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen 
zijn dus uitgesloten. 
 
Beoordeling van effecten op beschermde soorten  
De leefgebieden van een aantal beschermde soorten zijn potentieel stikstofgevoelig. Doordat er per saldo 
geen sprake is van toename van stikstofdepositie, kan op voorhand gesteld worden dat er geen sprake is 
van significante negatieve effecten op deze soorten en dus op de instandhoudingsdoelstellingen van 
Natura 2000-gebieden.  
 
Beoordeling van effecten op typische soorten  
De uitspraak van de ABRvS van 20 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:547), waarin het arrest van het 
HvJ EU d.d. 7 november 2018 (ECLI:EU:C:2018:883) wordt toegepast maakt duidelijk dat in een 
passende beoordeling de effecten van een project (of plan) moeten worden geïnventariseerd en 
onderzocht voor zowel de soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor geen 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd als voor soorten en habitattypen buiten een Natura 
2000- gebied, op de voorwaarde dat deze effecten de instandhoudings-doelstellingen voor het gebied 
kunnen aantasten. Dat betekent dus dat ook de effecten op soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor 
het gebied niet is aangewezen en de habitattypen en soorten buiten dat gebied moeten worden 
onderzocht, indien effecten op die soorten de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied 
kunnen aantasten. Omdat er in dit geval geen sprake is van toename van ammoniakdepositie, zijn 
effecten op typische soorten uit te sluiten. 
 
Beoordeling ten aanzien van het provinciaal beleid 
Het aangevraagde project wordt zodanig uitgevoerd dat er geen significante aantasting plaatsvindt van 
de wezenlijke kenmerken of waarden van de Zeeuwse beschermde natuur en onvermijdelijke 
verstoringen zo klein mogelijk worden gehouden. Naar ons oordeel is er geen strijdigheid met het 
Omgevingsplan Zeeland 2018 of met de Beleidsnota Natuurwetgeving. 
 

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



 

Behoort bij brief d.d. 30 april 2020 met ons kenmerk: ZK20000064 / 20014066. 
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D. Overige wet- en regelgeving 
 
Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de  
Wet natuurbescherming, hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden en de daarbij behorende regelgeving niet 
betrokken. Mogelijk zijn er voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft nog andere 
bepalingen van toepassing. Wij wijzen u erop dat het kan zijn dat voor het uitvoeren van uw activiteit 
alsnog een vergunning en/of ontheffing en/of melding op grond van andere hoofstukken van de  
Wet natuurbescherming, dan wel op grond van andere wet- en regelgeving vereist kan zijn. 
 




