
 

 

Aanvraag Wet Natuurbescherming 

Basismodule 

 

 
U wilt een activiteit, plan of project uitvoeren waarbij u mogelijk in aanraking komt 

met bomen, beschermde plant- en diersoorten en/of Natura 2000-gebieden. 

Met dit formulier kunt u een vergunning en/of ontheffing aanvragen of een melding 

indienen in het kader van de Wet natuurbescherming. 
 

Heeft u de checklist ingevuld? 
 

Er zijn drie soorten checklists beschikbaar (gebiedenbescherming, 

soortenbescherming en houtopstanden). 
Een ingevulde checklist geeft antwoord op de vraag of u een vergunning en/of 

ontheffing moet aanvragen. 
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste toestemmingen aan te vragen. 

Aan het einde van dit formulier dient u te verklaren dat u de checklists hebt 

doorlopen. 

 

Juiste bevoegd gezag 
 

Controleer voordat u een aanvraag/melding indient of de Provincie Zeeland het 

bevoegd gezag is om uw aanvraag te beoordelen. 

 

Juiste provincie 

Wanneer de locatie van uw project of de handeling die wordt gerealiseerd zich 

bevindt binnen de provincie Zeeland, dan is de Provincie Zeeland het juiste 

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

 

Voor de volledige weergave van de categorieën van handelingen en projecten, en 

handelingen en projecten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in of gevolgen 

voor deze aangewezen categorieën van gebieden wijzen wij naar het Besluit 

natuurbescherming. 

 



 

 

 
Juiste formulier(en) 

 

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

De modules zijn als volgt: 
 

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

 

 
 

Let op: In deze module en de vervolgmodules wordt gevraagd om bijlagen bij de 
aanvraag toe te voegen. 

Probeer de bestandsgrootte van de bestanden zo klein mogelijk te houden. 
Formulieren worden namelijk per mail verzonden en daarbij mag de totale 
bestandsgrootte niet groter zijn dan 13 Mb. 

 



 

 

 
1. SOORT AANVRAAG/MELDING 

Kruis aan voor welk onderdeel u een aanvraag/melding indient 

Gebiedsbescherming Stikstof (vul na de basismodule ook module 1a Stikstof in) 

 

 

2. CONTACTGEGEVENS 

Contactgegevens van de initiatiefnemer 

Naam organisatie / bedrijf: 

Hofstede  Monnikenwerve 

 
Adres: Postcode: Woonplaats: 

Hogeweg 1 4524 KG Sluis 

 
Postadres: Postcode: Woonplaats: 

 

 

 
Contactpersoon 

 

Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam: 

   

 
Telefoonnummer: E-mailadres: 

  

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

 

 
Maakt u gebruik van een adviseur? 

Ja 

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

nodig? 

Nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   



 

 
 

2. CONTACTGEGEVENS 

Contactgegevens van de adviseur 

Naam organisatie / bedrijf: 

Derks Advies 

 
Adres: Postcode: Woonplaats: 

Boxmeerseweg 9 5835AB Beugen 

 
Postadres: Postcode: Woonplaats: 

 

 

 
 

Contactpersoon 
 

Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam: 

  

 
Telefoonnunnmer: E-mailadres: 

  

 

 
 

3. ACTIVITEITEN 

Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteiten. 

Vermeld ook de periode waarin de activiteit plaats zal vinden 

zie bijlage 

 
Op welke locatie of locaties worden de activiteiten uitgevoerd? 

zie bijlage 

 



 

 

 
4. BIJLAGEN 

Checklist bijlagen 

 

Kruis aan welke bijlagen u meestuurt. Verplicht voor zover van toepassing. 

Ondertekend machtigingsformulier ais u iemand wilt machtigen om de vergunning / ontheffing 

voor u aan te vragen 

 

 
Kopie legitimatiebewijs 

 

 
 

Uittreksel Kamer van Koophandel 

 

 
 

Machtigingsformulier 

75076648_5716925_Bijlage_1_machtiging.pdf 

 

Overige relevante bijlage 

75076648_5716926_Bijlage_2_nota_van_uitgangspünten.pdf 

 



 

 

5. SAMENHANGENDE BESLUITEN 

Samenhang met andere besluiten 

 
 

Welke van de volgende besluiten of rapportages zijn benodigd voor uitvoering van 

het project? 

 

 
 

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

Module 1. Gebiedenbescherming aan te laten haken bij de aanvraag 

Omgevingsvergunning 

Nee 
 

Module 1. Gebiedenbescherming als zelfstandige vergunning en/of ontheffing o.g.v. 

de Wet natuurbescherming aan te vragen 

Ja 
 

Module 2. Soortenbescherming aan te laten haken bij de aanvraag 

Omgevingsvergunning 

Nee 
 

Module 2. Soortenbescherming als zelfstandige vergunning en/of ontheffing o.g.v. 

de Wet natuurbescherming aan te vragen 

Nee 

Toelichting: 

 



 

 
 

6. ONDERTEKENING 

U staat op het punt om uw aanvraag/melding Wet natuurbescherming definitief te 

maken. 

Wij attenderen u erop dat u als initieftiefnemer altijd zelf verantwoordelijk bent voor 

het indienen van een correcte aanvraag/melding. 
 

U bent verplicht om onderstaande verklaringen af te leggen middels een vinkje: 

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

 

 
Naam Datum ondertekening 

  24-07-2020 

 
Plaats Functie / hoedanigheid ondertekenaar 

Beugen adviseur 

 
Machtiging 

Ja 

Machtiging toevoegen 

75076648_5716927_Bijlage_1_machtiging.pdf 

 

 

 

 
Handtekening 

 

 

 

 

Bij het verzenden van de aanvraag wordt deze digitaal gestuurd naar Provincie. De 

initiatiefnemer ontvangt het formulier als pdf per mail. 

U dient het formulier te printen en te ondertekenen. Een niet ondertekende aanvraag 

is namelijk onvolledig. Indien ontbrekende gegevens niet (tijdig) worden 

aangeleverd, zal de aanvraag mogelijk buiten verdere behandeling worden gelaten. 

 
De ondertekende aanvraag kan per post worden gezonden naar; 

Gedeputeerde staten van Zeeland 

 

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl


 

Afdeling Personeel, Omgeving en Juridische Zaken (POJZ), team 

natuurbescherming 
Postbus 6001 
4330 LA MIDDELBURG 

 



Aanvraag Wet Natuurbescherming - Module
1A Gebiedsbescherming:
Stikstof

 

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

 

Voer eerst een Aerius-berekening uit!

Bij een stikstofdepositie (zonder toepassen van intern of extern salderen) van ≤ 0,00
mol/ha/ja is voor wat betreft stikstof geen natuurvergunning nodig.

Dit formulier is van toepassing als uit een AERIUS-berekening blijkt dat de
stikstofdepositie van het voornemen hoger is dan 0,00 mol/ha/ja en niet ecologisch
onderbouwd kan worden dat er geen sprake is van mogelijk negatieve effecten door
stikstof.

Wanneer u ecologisch kunt onderbouwen dat de berekende stikstofdepositie niet
leidt tot mogelijk negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, dient u deze
onderbouwing als voortoets ter beoordeling aan ons voor te leggen. U ontvangt na
beoordeling hiervan een bestuurlijk oordeel over de vraag of er voor wat betreft
stikstof wel of geen natuurvergunning nodig is.

LET OP:
Als u wilt beweiden en/of bemesten dan is dat ook vergunningplichtig; hiervoor is
echter nog geen beoordelingskader beschikbaar.

Extern salderen is voor of met veehouderijen op dit moment nog NIET mogelijk.

 

Algemeen
 

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

Maak hierbij onderscheid tussen de aanlegfase en de gebruiksfase en tussen
tijdelijke activiteiten en activiteiten voor onbepaalde tijd.

vastleggen van bestaande en feitelijke situatie qua emissies vanuit het bedrijf en de bouw van
extra schuilhutten ter vervanging van oude

https://www.formdesk.com/provinciezeeland/wnb_basismodule


U kunt de beschrijving eventueel ook uploaden

 

 

 

Instrumenten om voor een Natura 2000 vergunning in aanmerking te komen.

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

 

Vereiste informatie algemeen

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

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

Overzicht planlocatie
Referentiesituatie(s)
Beoogde situatie

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

Stikstofberekeningen
Referentiesituatie(s)
Beoogde situatie
Resultaten als PDF geëxporteerd

Stikstofberekeningen dienen in ieder geval uitgevoerd te worden met de
nieuwste versie van AERIUS Calculator. 

Getekende machtiging (alleen indien de indiener van de aanvraag niet de
aanvrager is)

 

 

Vereiste informatie intern salderen
 

Verplicht: aantonen feitelijke situatie m.b.t. de activiteit die t.b.v. het intern salderen
wordt ingezet + aantonen feitelijk gerealiseerde capaciteit c.q. volledig opgerichte
installaties of gebouwen of infrastructuur en overige voorzieningen die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de activiteit op de indieningsdatum van de aanvraag.

https://calculator.aerius.nl/calculator/


Artikel 5 lid 1 van de Beleidsregel intern en extern salderen (verder: Beleidsregel):
"Een activiteit mag alleen worden ingezet ten behoeve van intern salderen voor zover er een

toestemming was voor de N-emissie veroorzakende activiteit in de referentiesituatie en die sindsdien

onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn tot het moment van intrekking of wijziging van de

toestemming, zodat hervatting van de activiteit mogelijk was zonder dat daarvoor een

natuurvergunning of omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, is vereist."

Artikel 5 lid 5 van de Beleidsregel:
"Bij het beoordelen van een aanvraag voor een natuurvergunning hanteren Gedeputeerde Staten als

uitgangspunt dat alleen gebruik wordt gemaakt van de in de toestemming opgenomen N-emissie in de
referentiesituatie, voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd." 

Artikel 5 lid 6 van de Beleidsregel:
"Bij de beoordeling van de feitelijk gerealiseerde capaciteit, bedoeld in het vijfde lid, gaan

Gedeputeerde Staten uit van de op het moment van indienen van de aanvraag op grond van een

toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en overige

voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit".

Mogelijke bewijsstukken: luchtfoto’s, foto’s, betaalde rekeningen en voor wat
betreft verkeersbewegingen bijvoorbeeld een verkeersmodel en een verkeers- of
luchtkwaliteitsonderzoek.

 

Indien van toepassing: aantonen beëindiging feitelijke uitvoering activiteit o.b.v.
een toestemming die niet kan worden ingetrokken omdat daar geen besluit aan ten
grondslag ligt.

Artikel 5 lid 2 van de Beleidsregel:
“Gedeputeerde Staten betrekken een toestemming die niet kan worden ingetrokken uitsluitend bij de

beoordeling van de aanvraag, indien de feitelijke uitvoering van de activiteit wordt beëindigd voordat

deze activiteit wordt ingezet voor salderen”

Toelichting:
“Dit kan infrastructurele activiteiten betreffen maar bijvoorbeeld ook woningbouw en akkerbouw.”

 

Indien van toepassing: aantonen N-emissie per dierplaats op grond van het
Besluit emissiearme huisvesting.

Artikel 5 lid 7 van de Beleidsregel:
“Gedeputeerde Staten gaan bij het berekenen van de N-emissie van een bedrijf in de

referentiesituatie uit van ten hoogste de emissie die is toegestaan op grond van het Besluit

emissiearme huisvesting”.

Mogelijke bewijsstukken:…
 

Verplicht: verklaren dat de activiteit die t.b.v. het intern salderen wordt ingezet geen
noodzakelijke maatregel is in verband met toepassing van artikel 6, tweede lid, van
de Habitatrichtlijn.

Artikel 7 lid 4 van de Beleidsregel:



"GS betrekken bij de beoordeling van de aanvraag voor intern salderen uitsluitend de N-emissie van

de activiteit voor zover intrekking van de daaraan ten grondslag liggende toestemming niet

noodzakelijk is in verband met toepassing van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn".

Kruis aan:

Aanvrager verklaart dat de activiteit die t.b.v. het intern salderen wordt ingezet
geen noodzakelijke maatregel is in verband met toepassing van artikel 6,
tweede lid, van de Habitatrichtlijn.

 

Verplicht: verklaring warme saneringsregelingen.

Artikel 5 lid 4 van de Beleidsregel:
“Gedeputeerde Staten laten bij de beoordeling van een aanvraag buiten beschouwing de N-emissie

van een bedrijf dat deelneemt aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen dan wel een

daarmee vergelijkbare saneringsregeling.”. Toelichting “Inrichtingen die in het kader van

bronmaatregelen voor het terugdringen van stikstofdepositie worden uitgekocht, worden eveneens

uitgesloten van de mogelijkheid tot intern salderen”.

Kruis aan:

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

 

Indien van toepassing: beroep op uitzonderingsgronden feitelijk gerealiseerde
capaciteit c.q. volledig opgerichte installaties of gebouwen op de indieningsdatum
van de aanvraag.

Artikel 5 lid 8 van de Beleidsregel:

“In afwijking van het vijfde lid kunnen Gedeputeerde Staten de referentiesituatie als uitgangspunt

hanteren indien:

(a) op het moment van inwerkingtreding van dit artikel het project nog niet volledig is gerealiseerd,

maar wel aantoonbaar stappen zijn gezet met het oog op volledige realisatie,

(b) op het moment van inwerkingtreding van dit artikel weliswaar nog niet is aangevangen met de

realisatie van vergunde capaciteit, maar daarvoor wel al aantoonbaar onomkeerbare significante

investeringsverplichtingen zijn aangegaan,

(c) het project noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van de doelen in een Natura 2000-gebied,

(d) de aanvraag ziet op het toepassen van een alternatieve verdergaande N-emissie reducerende

techniek ter vervanging van de eerder verleende emissie reducerende techniek, die leidt tot een

vermindering van de N-emissie, zonder uitbreiding van de capaciteit zoals opgenomen in de laatst

verleende toestemming,

(e) het één of meer van de volgende projecten betreft: energieprojecten van nationaal belang, wegen,



vaarwegen, spoorwegen, luchtvaart, woningbouw, duurzame energieopwekking, militaire activiteiten of

projecten in het kader van de nationale veiligheid.”

Aanvrager doet een beroep op uitzonderingsgrond … (aangeven a, b, c, d of e)
en heeft daartoe de volgende bewijsstukken bijgevoegd:…[vrije vorm; aanvrager
kiest zelf de bewijsstukken].

 



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

Instrument Alle documenten bijgevoegd Opmerkingen

Intern salderen
 

 

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

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

E-mailadres

info@derks-advies.nl

 

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

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

mailto:info%40derks-advies.nl
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1. Gegevens inrichting 

1.1 Inrichtinghouder en correspondentieadres 

Statutaire naam :  Hofstede Monnikenwerve 

Adres :   Hogeweg 1 

Postcode :  4524 KG Plaats: Sluis 

Telefoon :     Fax: - 

Contactpersoon   

Mobiel     Mail:  
 

1.2 Vestigingsadres bedrijf 

Handelsnaam :  Hofstede Monnikenwerve 

  

Adres :   Hogeweg 1  

Postcode :  4524 KG Plaats: Sluis 

Telefoon :    Website: www.destruisvogel.nl 

Vestigingsnr. :  000010784705 KVK nr.: 21020352 

Kadastrale ligging  :  Sluis Sectie: O Nr(s): 
233, 234, 235

 

 
2. Gegevens verandering 

     en 236  

Het betreft een gemengd bedrijf met struisvogels en akkerbouw en een recreatieve neventak 

met een winkel en tearoom. Het bedrijf beschikt over een oprichtingsvergunning van 28 april 

1998 voor een akkerbouwbedrijf en struisvogelkwekerij voor het houden van 974 stuks 

struisvogels waarvan 8 hanen, 16 hennen, 300 slachtkuikens en 650 stuks kuikens. Op 30 

maart 2008 is een omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen verleend voor een extra 

schuilhok. Het bedrijf wil de gebouwen vergroten ten behoeve van een ruimere opzet van het 

bedrijf met een grote uitloop voor de struisvogels en een nieuwe schuur voor de 

akkerbouwmachines. 

Hiervoor worden de oude schuur, en drie stallen afgebroken en vervolgens drie ruimere 

stallen, een schuur en een nissenhut terug geplaatst. Ook worden twee paviljoens geplaatst. 

De verwachte bouwtijd bedraagt een jaar. Hierbij zal eerst een kraan het grondwerk doen, 

waarbij in totaal 60 uur in twee werkweken gemoeid is en een vijftal vrachtwagens dagelijks 

het terrein zullen aandoen. Daarna komen gedurende 10 maanden elke werkdagen 

gemiddeld 3 busjes per dag om beton te storten en te vlinderen, de constructie te plaatsen, 

kozijnen te stellen, te metselen en dakplaten te leggen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

een verreiker gedurende 8 uur per werkweek en zullen twee vrachtwagens materiaal lossen 

per week. Uitgaande van een gemiddelde laad- en lostijd van ongeveer driekwart uur zal 

gedurende de week er 100 uur een vrachtwagen op terrein stationair of met een lage  

snelheid mobiel over het terrein rijden. Op de locatie zelf zijn verder behalve de kraan, 

verreiker en vrachtwagens geen stikstof veroorzakende activiteiten. 

http://www.destruisvogel.nl/
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3. Emissies tijdens de bouw 
Voor het bepalen van de depositieberekening in AERIUS is voor de emissies ingevolge de 

Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator van januari 2018 twee bronnen te 

onderscheiden. Een lijnbron van transport gelieerd aan de locatie en een vlak op de 

bouwplaats voor de activiteiten van het laden en lossen van producten en de aanwezige 

kraan en verreiker. 

 

Transport naar de bouwplaats (verkeer en vervoer) 

In de AERIUS-berekeningen zijn de rijdende voertuigen als volgt opgenomen. Onderstaande 

tabel geeft een overzicht van het aantal verkeersbewegingen die in een worstcase situatie  

van en naar de bouwplaats komen in de aan te vragen situatie. Hierin zijn de totale 

transportbewegingen van het gehele project van 1 jaar meegenomen. Transportbewegingen 

ten behoeve van bouwmaterialen, afvalstromen en bouwvakkers. 

 

Tabel 1: aantal transportmiddelen (worst-case) van en naar het bouwproject 

 Bewegingen Voertuigen project totaal 

Licht verkeer (personenauto’s) 2/werkdag 215 

Middel zwaar (bestelbus) 6/werkdag 645 

Zwaar verkeer 4/week 86 
 

De bewegingen zijn gemodelleerd van de Rondweg (N253) tot aan de bouwplaats. Hierbij is 

gebruik gemaakt van de emissiefactoren voor licht, middelzwaar en zwaar verkeer die in het 

rekenmodel AERIUS Calculator zijn verwerkt. Door hierbij uit te gaan van 0% stagnerend 

verkeer is niet uitgegaan van een worst-case scenario, omdat deze weg vanuit de Rondweg 

nauwelijks filevorming kent. De emissiefactoren voor zwaar verkeer die zijn opgenomen in 

AERIUS Calculator zijn gebaseerd op het gemiddelde Nederlandse vrachtwagenpark en 

daarmee representatief. 

 

Activiteiten op de bouwplaats (mobiele en stationaire bronnen) 

De emissies van mobiele werktuigen zijn afhankelijk van de emissienormen die van  

toepassing zijn op het desbetreffende mobiele werktuig (stageklassen). Uitgangspunt voor de 

berekeningen van de stationaire bronnen op de bouwplaats zijn gebaseerd op het TNO- 

rapport "Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met 

brandstof Afzet (EMMA)", met het kenmerk TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML, november 

2009 (te vinden op de website www.emissieregistratie.nl van de Rijksoverheid). Voor 

vrachtwagens kan worden uitgegaan van de "Invoergegevens luchtkwaliteit die jaarlijks door 

het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat" (voorheen Infrastructuur en Milieu) bekend 

worden gemaakt. 

 

In tabel 2 is de emissies (in kg/jaar) weergegeven tijdens het bouwproject van 1 jaar die zijn 

gebruikt in de berekeningen in AERIUS gebaseerd op machines die voldoen aan de 

emissienorm voor Stage Ill, die afhankelijk van het type en vermogen van de voertuigen geldt 

sinds ongeveer 2006. Door de aannemer is mondeling aangegeven dat gelet op het feit dat 

niet alle onderaannemers en daarmee de machines die het terrein opkomen al bekend zijn, 

maar de ervaring leert dat ongeveer een kwart van het machinepark van voor 2006 is en dat 

de rest nieuwer is. De emissies van nieuwere voertuigen zijn aanzienlijk lager dan die van 

http://www.emissieregistratie.nl/
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Stage Ill, zodat onderstaande geen onderschatting zal zijn van de feitelijke emissies. Voor 

zwaar vrachtverkeer is uitgegaan van de waarden van 2019 bij verkeer in stad, stagnerend, 

zoals opgenomen in de emissiefactoren voor niet-snelwegen. 

De bron van stationair aanwezige mobiele bronnen veroorzaakt een NOx-emissie van 70,13 

kg/jaar. 

 

Tabel 2: mobiele en stationaire bronnen op het bouwproject 

Algemeen NOx 

 
Activiteit 

 
vermogen 

 
lastfactor* 

Emissiefactor 

stage III* 

TAF- 

factor* 

Emissie 

stage III 

Bedrijfs- 

duur 

Emissie 

stage III 

kW % g/kWh % g/uur uur/jaar kg/jaar 

Aanvoer 

bouwmateriaal 
     

108,75 
 

100 
 

10,88 

Kraan/loader 

stationair 

 
125 

 
0,6 

 
3,3 

 
1,05 

 
259,88 

 
60 

 
15,59 

Verreiker stationair 60 0,6 3,3 1,05 124,74 350 43,66 

TOTAAL:       70,13 

*bron: het TNO-rapport 'Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met 

brandstof Afzet (EMMA)', met het kenmerk TNO-034-UT-2 009-01 782_RPT-ML, november 2009 

 

4. Emissies na ingebruikname 
Het bedrijf bestaat uit een struisvogelfokkerij, akkerbouw en een recreatieve neventak. De 

nieuwbouw ziet op een beperkte uitbreiding in de fokkerij. 

 

De struisvogelfokkerij heeft een milieuvergunning. Met een beperkt aantal hennen worden 

eieren geproduceerd. In speciale broedkasten worden de eieren op het eigen bedrijf 

uitgebroed. Het merendeel van de dieren wordt gehouden om op een leeftijd van circa 1 jaar 

te worden geslacht. Jaarlijks wordt een 300-tal dieren geslacht. 

Aan de struisvogels wordt een gemengd rantsoen aangeboden waarin producten worden 

verwerkt die met name zijn te omschrijven als droge veevoergrondstoffen, zoals grasbrok, 

bietenpulp, sojaschroot, graan, kapucijners en dergelijke. Daarnaast kunnen producten zoals 

luzerne, snijmaïs en aardappelen worden bijgemengd. Aan de struisvogels wordt, met 

uitzondering van bijzondere weersomstandigheden zoals bij vorst, dagelijks uitloop geboden. 

Veelal betreft dit een relatief kortstondige uitloop zodat aan de dieren beweging kan worden 

geboden, en gelijktijdig eventuele werkzaamheden in de hokken zoals bij strooien kunnen 

worden uitgevoerd. 

Het hele dier wordt verwaard en verkocht als vleesproducten op de boerderij zelf. Ook 

worden eiproducten gemaakt en verkocht en worden de eierschalen verkocht. In het verleden 

werden ook struisvogel-karkassen als één geheel verkocht. Momenteel is de afzet van 

producten zodanig toegenomen dat alle dieren in eigen regie worden verwerkt. Eiproducten 

kunnen worden verwerkt voor de bereiding van etenswaren, en de schalen van de eieren 

kunnen worden verkocht. De huiden van de geslachte dieren worden gedroogd, en worden 

elders verwerkt tot een diversiteit aan lederwaren die door het bedrijf te koop worden 

aangeboden. Het buikvet van struisvogels wordt verwerkt in cosmeticaproducten en kaarsen. 
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In onderstaande tabel is de vergunde situatie weergegeven, met daaronder de gevraagde 

situatie. 

 

Tabel 3: vergunde dieren 

stal diercategorie stalsysteem Rav dieren  plaatsen  NH3/dier  kg NH3 

 

1 
opfokstruisvogels 

(4 tot 12 maanden) 

 

overige huisvesting 

 

L 3.100 

 

400 
 

400 
 

1,80 
 

720,00 

2 
opfokstruisvogels 

(tot 4 maanden) 
overige huisvesting L 2.100 200 200 0,30 60,00 

3 
struisvogel 

ouderdieren 
overige huisvesting L 1.100 24 24 2,50 60,00 

4 
opfokstruisvogels 

(tot 4 maanden) 
overige huisvesting L 2.100 100 100 0,30 30,00 

5 
opfokstruisvogels 

(4 tot 12 maanden) 
overige huisvesting L 3.100 250 250 1,80 450,00 

        

 
Totaal 1.320,00 

 

Tabel 4: beoogde dierbezetting 

stal diercategorie stalsysteem Rav dieren  plaatsen  NH3/dier  kg NH3 

E 
opfokstruisvogels 

(tot 4 maanden) 
overige huisvesting L 2.100 110 110 0,30 33,00 

 opfokstruisvogels 

(4 tot 12 maanden) 

 

overige huisvesting 

 

L 3.100 

 

230 
 

230 
 

1,80 
 

414,00 

J 
struisvogel 

ouderdieren 
overige huisvesting L 1.100 24 24 2,50 60,00 

 opfokstruisvogels 

(tot 4 maanden) 
overige huisvesting L 2.100 50 50 0,30 15,00 

 
opfokstruisvogels 

(4 tot 12 maanden) 

 

overige huisvesting 

 

L 3.100 

 

130 
 

130 
 

1,80 
 

234,00 

I 
opfokstruisvogels 

(tot 4 maanden) 
overige huisvesting L 2.100 110 110 0,30 33,00 

 opfokstruisvogels 

(4 tot 12 maanden) 

 

overige huisvesting 

 

L 3.100 

 

230 
 

230 
 

1,80 
 

414,00 

G 
opfokstruisvogels 

(tot 4 maanden) 
overige huisvesting L 2.100 30 30 0,30 9,00 

 opfokstruisvogels 

(4 tot 12 maanden) 

 

overige huisvesting 

 

L 3.100 

 

60 
 

60 
 

1,80 
 

108,00 

        
Totaal 1.320,00 

 

Voor de akkerbouwtak is in het onderzoek uitgegaan van het bestaande verkeer over de 

eigen bedrijfsweg richting Hogeweg en Bewester Eerde. Het landbouwverkeer op de 

omliggende akkers van de tractoren is niet meegenomen. De  tractors verbruiken  jaarlijks 

circa 15 m3  diesel en zijn bestaand en beoogd gemodelleerd als stage III. 
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Het zware verkeer bestaat uit vrachtwagens die op het bedrijf voer komen brengen, dieren 

komen halen en overige transporten zoals stro of diesel. De emissies ten gevolge van het 

wegverkeer van en naar de planlocatie zijn beschouwd vanaf de Rondweg (N253). 

In algemene zin streeft het bedrijf naar het verwaarden van alle onderdelen van de 

struisvogel, en naar het creëren van meerwaarde door het verwerken van 

struisvogelproducten in een breed assortiment van met name toeristische producten. De 

verkoop van deze verwerkte producten vindt plaats vanaf het bedrijf, waarbij de 

winkelverkoop op zaterdag en zondag is geopend. Naast de productiegerichte activiteiten 

worden in de periode maart-oktober tegen vergoeding rondleidingen verzorgd voor  

toeristen of zelfs groepen met bussen boven de 25. In de nieuwe situatie nemen deze 

activiteiten niet toe, maar worden deze beter gefaciliteerd door een ruimere 

parkeervoorziening en rangeerterrein op het binnenerf. 

Dagelijks worden meerdere rondleidingen gegeven en bezoeken 50 tot 150 man de winkel 

en/of de farm voor een rondleiding. Gemiddeld wordt uitgegaan van 50 auto’s per dag  

tussen 15 maart en 31 oktober (gedurende 230 dagen) en daarbuiten 10 per dag (gedurende 

135 dagen). Voor kleine partijen, de winkel bevoorraden en taxibusjes, komen 3 bestelbussen 

per werkdag gemiddeld op het bedrijf. Voor het bepalen van de depositie in de gebruiksfase 

wordt verder rekening gehouden met 24 grote autobussen oftewel 48 bewegingen. Ook hier 

wordt uitgegaan van een ontsluiting in de richting van de Rondweg. Als rekenjaren is het jaar 

2019 gehanteerd. Het geplande jaar van vaststelling van het bestemmingsplan. 

 

Tabel 5: aantal transportmiddelen (worst-case) van het akkerbouwbedrijf en recreatie 

 Bewegingen Voertuigen project (jaar) 

Licht verkeer 500/week gemiddeld 12.850 auto’s 

Middel zwaar (bestelbus) 6/werkdag 780 bestelbussen 

Zwaar verkeer 200/jaar 100 vrachtwagens 

Bus verkeer 48/jaar 24 bussen 

 

5. Conclusie 
Bij de vigerende situatie wordt uitgegaan van de onherroepelijke vigerende vergunning op 

grond van de Wet milieubeheer. 

 

Uit de AERIUS berekening blijkt dat het projecteffect van de stikstofdepositie op omliggende 

gebieden door de sloop en de bouw van de gebouwen nihil is en daarmee ook geen effect 

heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende gebieden. Bij het beoogde 

gebruik neemt de depositie niet toe. Een Wet natuurbeschermingsvergunning is voor de 

aanlegfase dan ook niet noodzakelijk. 
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AERIUS berekening tijdens de bouwfase 

 

AERIUS berekening projectverschil tijdens de gebruiksfase 



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 beoogd

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RTeYMwdaRUwU (16 oktober 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Hofstede Monnikenwerve Hogeweg 1, 4524 KG Sluis

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Wnb projecteffect bouwfase RTeYMwdaRUwU

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 oktober 2020, 12:23 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 76,39 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 bouwen potstal voor struisvogels

RTeYMwdaRUwU (16 oktober 2020)Resultaten beoogd

Resultaten
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Locatie
beoogd

Emissie
beoogd

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

mobiele en stationaire bronnen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 70,13 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 6,26 kg/j

RTeYMwdaRUwU (16 oktober 2020)Resultaten beoogd

Resultaten
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Emissie
(per bron)

beoogd

Naam mobiele en stationaire
bronnen

Locatie (X,Y) 17550, 367819
NOx 70,13 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW kraan, verreiker en
vrachtwagens

4,0 4,0 0,0 NOx 70,13 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 16451, 368267
NOx 6,26 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 215,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

645,0 / jaar NOx
NH3

5,09 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 86,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RTeYMwdaRUwU (16 oktober 2020)Resultaten beoogd

Resultaten

pagina 4/5



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_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

RTeYMwdaRUwU (16 oktober 2020)Resultaten beoogd

Resultaten
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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 beoogd

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RTg4HARCXMJP (16 oktober 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Hofstede Monnikenwerve Hogeweg 1, 4524 KG Sluis

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Wnb projecteffect beoogde
situatie

RTg4HARCXMJP

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 oktober 2020, 12:22 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 314,68 kg/j

NH3 1.321,41 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Groote Gat 0,24

Toelichting AERIUS berekening voor stikstofdepositie project

RTg4HARCXMJP (16 oktober 2020)Resultaten beoogd

Resultaten
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Locatie
beoogd

Emissie
beoogd

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal E
Landbouw | Stalemissies

447,00 kg/j -

Stal I
Landbouw | Stalemissies

309,00 kg/j -

Stal J
Landbouw | Stalemissies

447,00 kg/j -

Stal G
Landbouw | Stalemissies

117,00 kg/j -

machines
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 253,05 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

1,28 kg/j 61,63 kg/j

RTg4HARCXMJP (16 oktober 2020)Resultaten beoogd

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Groote Gat 0,24

Zwin & Kievittepolder 0,14

Westerschelde & Saeftinghe 0,12 0,11

Manteling van Walcheren 0,05

Kop van Schouwen 0,03

Voordelta 0,02

Oosterschelde 0,02

Grevelingen 0,02

Canisvliet 0,02

Brabantse Wal 0,01

Yerseke en Kapelse Moer 0,01

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,01

Voornes Duin 0,01

Vogelkreek 0,01 -

Krammer-Volkerak 0,01

Solleveld & Kapittelduinen 0,01

Biesbosch 0,01

Westduinpark & Wapendal 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.

RTg4HARCXMJP (16 oktober 2020)Resultaten beoogd

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Groote Gat

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,24

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,24

Zwin & Kievittepolder

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,14

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,12

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,11

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,11

H2120 Witte duinen 0,09

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,08

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,08

H1320 Slijkgrasvelden 0,07 -

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,05

RTg4HARCXMJP (16 oktober 2020)Resultaten beoogd

Resultaten
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Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,12 0,11

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,11

H2120 Witte duinen 0,10

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,08 0,07

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,08

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,07 -

H1320 Slijkgrasvelden 0,07

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,06

H2110 Embryonale duinen 0,06 0,04

RTg4HARCXMJP (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Manteling van Walcheren

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,05

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,04

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,04

H2160 Duindoornstruwelen 0,04

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,04

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,04

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,04

H2120 Witte duinen 0,03

RTg4HARCXMJP (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Kop van Schouwen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,03

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,03

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,03

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

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,03

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,03

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,03

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,02

H6410 Blauwgraslanden 0,02

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

0,02

H2150 Duinheiden met struikhei 0,02

H2120 Witte duinen 0,02

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,02

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01

H2110 Embryonale duinen 0,01 -

RTg4HARCXMJP (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Voordelta

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

ZGH2110 Embryonale duinen 0,02

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01

H2110 Embryonale duinen 0,01

Oosterschelde

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,02

H1320 Slijkgrasvelden 0,01

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,01

RTg4HARCXMJP (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Grevelingen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,02

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,02

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,01

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,01

Canisvliet

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,02

RTg4HARCXMJP (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Brabantse Wal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,01

L4030 Droge heiden 0,01

Lg09 Droog struisgrasland 0,01

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,01

Lg04 Zuur ven 0,01

H4030 Droge heiden 0,01

H3160 Zure vennen 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01

H2330 Zandverstuivingen 0,01

H3130 Zwakgebufferde vennen 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.

RTg4HARCXMJP (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Emissie
(per bron)

beoogd

Naam Stal E
Locatie (X,Y) 17619, 367778
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 447,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 3.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; vleesstruisvogels (4 tot 12
maanden)) (Overig)

230 NH3 1,800 414,00 kg/j

L 2.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; opfokstruisvogels (tot 4
maanden)) (Overig)

110 NH3 0,300 33,00 kg/j

Naam Stal I
Locatie (X,Y) 17544, 367861
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 309,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 1.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; struisvogelouderdieren)
(Overig)

24 NH3 2,500 60,00 kg/j

L 3.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; vleesstruisvogels (4 tot 12
maanden)) (Overig)

130 NH3 1,800 234,00 kg/j

L 2.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; opfokstruisvogels (tot 4
maanden)) (Overig)

50 NH3 0,300 15,00 kg/j

RTg4HARCXMJP (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Naam Stal J
Locatie (X,Y) 17482, 367812
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 447,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 2.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; opfokstruisvogels (tot 4
maanden)) (Overig)

110 NH3 0,300 33,00 kg/j

L 3.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; vleesstruisvogels (4 tot 12
maanden)) (Overig)

230 NH3 1,800 414,00 kg/j

Naam Stal G
Locatie (X,Y) 17627, 367833
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 117,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 2.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; opfokstruisvogels (tot 4
maanden)) (Overig)

30 NH3 0,300 9,00 kg/j

L 3.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; vleesstruisvogels (4 tot 12
maanden)) (Overig)

60 NH3 1,800 108,00 kg/j

RTg4HARCXMJP (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Naam machines
Locatie (X,Y) 17658, 367827
NOx 253,05 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IIIa, 75 <=
kW < 130, bouwjaar
2007 (Diesel)

Tractors 15.000 0 0,0 NOx
NH3

253,05 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 16451, 368267
NOx 61,63 kg/j
NH3 1,28 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 12.850,0 / jaar NOx
NH3

10,65 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

780,0 / jaar NOx
NH3

6,15 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 100,0 / jaar NOx
NH3

1,15 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Bussen 24,0 / etmaal NOx
NH3

43,68 kg/j
< 1 kg/j

RTg4HARCXMJP (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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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_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

RTg4HARCXMJP (16 oktober 2020)Resultaten beoogd

Resultaten

pagina 15/15



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 beoogd

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RtwZ1xDCxBzA (16 oktober 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Hofstede Monnikenwerve Hogeweg 1, 4524 KG Sluis

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Wnb projecteffect beoogde
situatie

RtwZ1xDCxBzA

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 oktober 2020, 12:17 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 314,68 kg/j

NH3 1.321,41 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Groote Gat 0,24

Toelichting AERIUS berekening voor stikstofdepositie project

RtwZ1xDCxBzA (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Locatie
beoogd

Emissie
beoogd

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal E
Landbouw | Stalemissies

447,00 kg/j -

Stal I
Landbouw | Stalemissies

447,00 kg/j -

Stal J
Landbouw | Stalemissies

309,00 kg/j -

Stal G
Landbouw | Stalemissies

117,00 kg/j -

machines
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 253,05 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

1,28 kg/j 61,63 kg/j

RtwZ1xDCxBzA (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Groote Gat 0,24

Zwin & Kievittepolder 0,14

Westerschelde & Saeftinghe 0,12 0,11

Manteling van Walcheren 0,05

Kop van Schouwen 0,03

Voordelta 0,02

Oosterschelde 0,02

Grevelingen 0,02

Canisvliet 0,02

Brabantse Wal 0,01

Yerseke en Kapelse Moer 0,01

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,01

Voornes Duin 0,01

Vogelkreek 0,01 -

Krammer-Volkerak 0,01

Solleveld & Kapittelduinen 0,01

Biesbosch 0,01

Westduinpark & Wapendal 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.

RtwZ1xDCxBzA (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Groote Gat

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,24

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,24

Zwin & Kievittepolder

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,14

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,12

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,11

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,11

H2120 Witte duinen 0,09

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,08

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,08

H1320 Slijkgrasvelden 0,07 -

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,05

RtwZ1xDCxBzA (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,12 0,11

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,11

H2120 Witte duinen 0,10

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,08 0,07

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,08

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,07 -

H1320 Slijkgrasvelden 0,07

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,06

H2110 Embryonale duinen 0,06 0,04

RtwZ1xDCxBzA (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Manteling van Walcheren

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,05

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,04

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,04

H2160 Duindoornstruwelen 0,04

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,04

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,04

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,04

H2120 Witte duinen 0,03

RtwZ1xDCxBzA (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Kop van Schouwen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,03

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,03

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,03

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

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,03

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,03

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,03

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,02

H6410 Blauwgraslanden 0,02

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

0,02

H2150 Duinheiden met struikhei 0,02

H2120 Witte duinen 0,02

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,02

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01

H2110 Embryonale duinen 0,01 -

RtwZ1xDCxBzA (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Voordelta

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

ZGH2110 Embryonale duinen 0,02

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01

H2110 Embryonale duinen 0,01

Oosterschelde

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,02

H1320 Slijkgrasvelden 0,01

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,01

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,01

RtwZ1xDCxBzA (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Grevelingen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,02

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,02

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,01

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,01

Canisvliet

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,02

RtwZ1xDCxBzA (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Brabantse Wal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,01

L4030 Droge heiden 0,01

Lg09 Droog struisgrasland 0,01

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,01

Lg04 Zuur ven 0,01

H4030 Droge heiden 0,01

H3160 Zure vennen 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01

H2330 Zandverstuivingen 0,01

H3130 Zwakgebufferde vennen 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.

RtwZ1xDCxBzA (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Emissie
(per bron)

beoogd

Naam Stal E
Locatie (X,Y) 17619, 367778
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 447,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 3.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; vleesstruisvogels (4 tot 12
maanden)) (Overig)

230 NH3 1,800 414,00 kg/j

L 2.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; opfokstruisvogels (tot 4
maanden)) (Overig)

110 NH3 0,300 33,00 kg/j

Naam Stal I
Locatie (X,Y) 17544, 367861
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 447,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 3.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; vleesstruisvogels (4 tot 12
maanden)) (Overig)

230 NH3 1,800 414,00 kg/j

L 2.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; opfokstruisvogels (tot 4
maanden)) (Overig)

110 NH3 0,300 33,00 kg/j

RtwZ1xDCxBzA (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Naam Stal J
Locatie (X,Y) 17482, 367812
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 309,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 2.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; opfokstruisvogels (tot 4
maanden)) (Overig)

50 NH3 0,300 15,00 kg/j

L 3.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; vleesstruisvogels (4 tot 12
maanden)) (Overig)

130 NH3 1,800 234,00 kg/j

L 1.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; struisvogelouderdieren)
(Overig)

24 NH3 2,500 60,00 kg/j

Naam Stal G
Locatie (X,Y) 17627, 367833
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 117,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 2.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; opfokstruisvogels (tot 4
maanden)) (Overig)

30 NH3 0,300 9,00 kg/j

L 3.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; vleesstruisvogels (4 tot 12
maanden)) (Overig)

60 NH3 1,800 108,00 kg/j

RtwZ1xDCxBzA (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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Naam machines
Locatie (X,Y) 17658, 367827
NOx 253,05 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IIIa, 75 <=
kW < 130, bouwjaar
2007 (Diesel)

Tractors 15.000 0 0,0 NOx
NH3

253,05 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 16451, 368267
NOx 61,63 kg/j
NH3 1,28 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 12.850,0 / jaar NOx
NH3

10,65 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

780,0 / jaar NOx
NH3

6,15 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 100,0 / jaar NOx
NH3

1,15 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Bussen 24,0 / etmaal NOx
NH3

43,68 kg/j
< 1 kg/j

RtwZ1xDCxBzA (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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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_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

RtwZ1xDCxBzA (16 oktober 2020)Resultaten beoogd
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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 vergund en beoogd

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rz962UX8q5iH (16 oktober 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Hofstede Monnikenwerve Hogeweg 1, 4524 KG Sluis

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Wnb verschilberekening Rz962UX8q5iH

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 oktober 2020, 12:08 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 314,68 kg/j 314,68 kg/j -

NH3 1.321,41 kg/j 1.321,41 kg/j -

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Zwin & Kievittepolder 0,00

Toelichting AERIUS berekening voor stikstofdepositie project
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Locatie
vergund

Emissie
vergund

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal 1
Landbouw | Stalemissies

720,00 kg/j -

Stal 2
Landbouw | Stalemissies

60,00 kg/j -

Stal 3
Landbouw | Stalemissies

60,00 kg/j -

Stal 4
Landbouw | Stalemissies

30,00 kg/j -

Stal 5
Landbouw | Stalemissies

450,00 kg/j -

machines
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 253,05 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

1,28 kg/j 61,63 kg/j
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Locatie
beoogd

Emissie
beoogd

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal E
Landbouw | Stalemissies

447,00 kg/j -

Stal I
Landbouw | Stalemissies

447,00 kg/j -

Stal J
Landbouw | Stalemissies

309,00 kg/j -

Stal G
Landbouw | Stalemissies

117,00 kg/j -

machines
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 253,05 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

1,28 kg/j 61,63 kg/j

Rz962UX8q5iH (16 oktober 2020)Resultaten vergund

beoogd

Resultaten

pagina 5/20



Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Zwin & Kievittepolder 0,11 0,12 0,00

Westerschelde & Saeftinghe 0,12 0,12 0,00

Manteling van Walcheren 0,02 0,02 0,00

Yerseke en Kapelse Moer 0,01 0,01 0,00

Kop van Schouwen 0,03 0,03 0,00

Grevelingen 0,02 0,02 0,00

Oosterschelde 0,01 0,01 0,00

Voordelta 0,02 0,02 0,00

Brabantse Wal 0,01 0,01 0,00

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,01 0,01 0,00

Voornes Duin 0,01 0,01 0,00

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

Krammer-Volkerak 0,01 0,01 0,00

Biesbosch 0,01 0,01 0,00

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

Canisvliet 0,01 0,01 0,00

Vogelkreek 0,01 0,01 0,00 -

Groote Gat 0,15 0,15 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

Zwin & Kievittepolder

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,11 0,12 0,00

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,10 0,10 0,00

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,10 0,10 0,00

H2120 Witte duinen 0,08 0,09 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,07 0,07 0,00 -

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,07 0,07 0,00

H1320 Slijkgrasvelden 0,07 0,07 0,00 -

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,05 0,05 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,08 0,08 0,00 -
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Westerschelde & Saeftinghe

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,12 0,12 0,00

H2120 Witte duinen 0,08 0,08 0,00

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,07 0,07 0,00

H2110 Embryonale duinen 0,05 0,05 0,00 -0,00

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

H1320 Slijkgrasvelden 0,01 0,01 0,00

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,05 0,05 0,00 -

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,05 0,05 0,00 -0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,06 0,06 0,00
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Manteling van Walcheren

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,02 0,02 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,02 0,02 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,04 0,04 0,00

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,04 0,04 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02 0,02 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,02 0,03 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02 0,03 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,04 0,04 0,00

H2120 Witte duinen 0,02 0,02 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,02 0,02 0,00

Yerseke en Kapelse Moer

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,01 0,01 0,00 -0,00
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Kop van Schouwen

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,03 0,03 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,03 0,03 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,03 0,03 0,00

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,02 0,02 0,00

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

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,02 0,02 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,02 0,02 0,00

H2150 Duinheiden met struikhei 0,02 0,02 0,00

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

H6410 Blauwgraslanden 0,01 0,01 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,01 0,00

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,01 0,01 0,00

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

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

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

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

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

0,02 0,02 0,00
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Grevelingen

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,02 0,02 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,01 0,00

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

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

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

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

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

Oosterschelde

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

H1320 Slijkgrasvelden 0,01 0,01 0,00

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

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

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,01 0,01 0,00
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Voordelta

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

ZGH2110 Embryonale duinen 0,02 0,02 0,00

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

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

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

Brabantse Wal

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H2330 Zandverstuivingen 0,01 0,01 0,00
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Duinen Goeree & Kwade Hoek

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,01 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,01 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

0,01 0,01 0,00

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

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

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

vergund

Naam Stal 1
Locatie (X,Y) 17619, 367778
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 720,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 3.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; vleesstruisvogels (4 tot 12
maanden)) (Overig)

400 NH3 1,800 720,00 kg/j

Naam Stal 2
Locatie (X,Y) 17548, 367778
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 60,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 2.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; opfokstruisvogels (tot 4
maanden)) (Overig)

200 NH3 0,300 60,00 kg/j

Naam Stal 3
Locatie (X,Y) 17582, 367841
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 60,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 1.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; struisvogelouderdieren)
(Overig)

24 NH3 2,500 60,00 kg/j
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Naam Stal 4
Locatie (X,Y) 17583, 367832
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 30,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 2.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; opfokstruisvogels (tot 4
maanden)) (Overig)

100 NH3 0,300 30,00 kg/j

Naam Stal 5
Locatie (X,Y) 17626, 367833
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 450,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 3.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; vleesstruisvogels (4 tot 12
maanden)) (Overig)

250 NH3 1,800 450,00 kg/j

Naam machines
Locatie (X,Y) 17658, 367827
NOx 253,05 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IIIa, 75 <=
kW < 130, bouwjaar
2007 (Diesel)

Tractors 15.000 0 0,0 NOx
NH3

253,05 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 16451, 368267
NOx 61,63 kg/j
NH3 1,28 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 12.850,0 / jaar NOx
NH3

10,65 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

780,0 / jaar NOx
NH3

6,15 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 100,0 / jaar NOx
NH3

1,15 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Bussen 24,0 / etmaal NOx
NH3

43,68 kg/j
< 1 kg/j
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Emissie
(per bron)

beoogd

Naam Stal E
Locatie (X,Y) 17619, 367778
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 447,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 3.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; vleesstruisvogels (4 tot 12
maanden)) (Overig)

230 NH3 1,800 414,00 kg/j

L 2.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; opfokstruisvogels (tot 4
maanden)) (Overig)

110 NH3 0,300 33,00 kg/j

Naam Stal I
Locatie (X,Y) 17544, 367861
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 447,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 3.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; vleesstruisvogels (4 tot 12
maanden)) (Overig)

230 NH3 1,800 414,00 kg/j

L 2.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; opfokstruisvogels (tot 4
maanden)) (Overig)

110 NH3 0,300 33,00 kg/j
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Naam Stal J
Locatie (X,Y) 17482, 367812
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 309,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 2.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; opfokstruisvogels (tot 4
maanden)) (Overig)

50 NH3 0,300 15,00 kg/j

L 3.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; vleesstruisvogels (4 tot 12
maanden)) (Overig)

130 NH3 1,800 234,00 kg/j

L 1.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; struisvogelouderdieren)
(Overig)

24 NH3 2,500 60,00 kg/j

Naam Stal G
Locatie (X,Y) 17524, 367756
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 117,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

L 2.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; opfokstruisvogels (tot 4
maanden)) (Overig)

30 NH3 0,300 9,00 kg/j

L 3.100 overige huisvestingssystemen
(Struisvogels; vleesstruisvogels (4 tot 12
maanden)) (Overig)

60 NH3 1,800 108,00 kg/j
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Naam machines
Locatie (X,Y) 17658, 367827
NOx 253,05 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IIIa, 75 <=
kW < 130, bouwjaar
2007 (Diesel)

Tractors 15.000 0 0,0 NOx
NH3

253,05 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 16451, 368267
NOx 61,63 kg/j
NH3 1,28 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 12.850,0 / jaar NOx
NH3

10,65 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

780,0 / jaar NOx
NH3

6,15 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 100,0 / jaar NOx
NH3

1,15 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Bussen 24,0 / etmaal NOx
NH3

43,68 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_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Bijlage 7 Ecologische onderbouwing Vogelrichtlijn 

Het bedrijf van    wat beschikt over een revisievergunning van 28 april 1998 

en al generaties boert op deze locatie met akkerbouw, struisvogels en mestopslag kan niet 

administratief inzichtelijk maken wat de vergunde situatie was ten tijde van de aanwijzing van 

de omliggende Vogelrichtlijngebieden Biesbosch, Duinen Goeree & Kwade Hoek, Krammer- 

Volkerak, Oosterschelde en Zwin & Kievitspolder, welke respectievelijk zijn aangewezen op 11 

oktober 1996, 18 november 1994, 18 juli 1995, 10 juni 1994 en 11 oktober 1994. Dit betekent 

dat een ecologische onderbouwing moet worden gegeven dat de aanwezige stikstof die 

theoretisch is uitgebreid tussen 10 juni 1994 en 28 april 1998, geen significant negatieve 

effecten heeft op de voorkomende vogelsoorten. 

 

In relatie tot de Vogelrichtlijn en de toename tussen 1994 tot 1998 in depositie wordt voor 

deze bijzondere situatie aangesloten bij een eerder uitgevoerd onderzoek. Voor provincie 

Noord-Brabant is deze in oktober 2012 onderbouwd (Alterra-rapport 2359), waarbij is 

onderzocht of er mechanismen zijn die een correlatie tussen overschrijding van de kritische 

depositiewaarde (KDW) en de trend kunnen verklaren. Voor acht grondbroedende 

vogelsoorten (Blauwborst, Bontbekplevier, Boomleeuwerik, Dodaars, Nachtzwaluw, 

Roodborsttapuit, Strandplevier en Zwarte specht) is daaruit naar voren gekomen dat mogelijk 

sprake van een causale relatie (vegetatie aantasting van de broedplaats) tussen de trend en de 

KDW. Enkel voor de zwarte specht is de koppeling ook gelegd vanuit zijn voedingspatroon met 

mieren die niet graag in vergraasde gebieden zitten. Voor deze soorten is per gebied 

vervolgens nader onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van een causale relatie en of 

eventuele gevolgen door beheer ongedaan kunnen worden gemaakt. In vier gevallen kan niet 

uitgesloten worden dat stikstof heeft bijgedragen aan verslechtering van het leefgebied, maar 

voor de andere gebieden behoefde derhalve geen onderzoek meer verricht te worden naar de 

effecten. 

In onderhavige situatie betreffen het vijf gebieden, waarvan het vijfde gebied afvalt omdat hier 

sowieso geen vogelsoorten voorkomen die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Voor de 

overige voorkomende gevoelige soorten wordt hieronder per soort ingegaan op de mogelijke 

effecten. In de bijlage is de effectenindicator voor alle vogelsoorten weergegeven in een tabel. 

 

Bontbekplevier 

Volgens het Alterra-onder is alleen het leefgebied benodigd als broedvogel stikstofgevoelig. 

Als broedvogel is de soort afhankelijk van de natuurdoeltypen natte duinvallei, nat matig 

voedselrijk grasland, binnendijks zilt grasland, strand en stuivend duin, en droog struweel. Dit 

habitatgebied H3160, H6510B en H2110 (3.48 en 3.52) met een kritische depositiewaarde van 

respectievelijk 1.400, 1.600, 1.400 en 1.800 mol. Het is niet uitgesloten dat stikstofdepositie 

verruiging verder in de hand werkt, omdat de platen door uitspoeling van meststoffen, naast 

zout, verschralen. Het is evenmin uit te sluiten dat die verruiging ook zonder stikstofdepositie 

wel zou plaatsvinden. Hoofdoorzaak voor de negatieve trends zijn de dominante 

veranderingsprocessen, verzoeting, struweel en bosvorming en vestiging van 

grondpredatoren, in het systeem. 

De conclusie luidt dan ook dat stikstofdepositie zeker niet aangewezen kan worden als 

hoofdoorzaak van de negatieve trend maar ook niet kan worden uitgesloten als medeoorzaak. 

Een causale relatie kan niet worden uitgesloten. De vraag is of stikstofdepositie voor een 

dynamisch  ongestoord  systeem  een  probleem  zou  zijn.  Op  grond  van  de  gegevens  in 



voorgaande paragrafen in combinatie met expert-judgement van Alterra luidt de conclusie dat 

stikstofdepositie niet aangewezen kan worden als hoofdoorzaak van de negatieve trend maar 

ook niet kan worden uitgesloten als medeoorzaak. Een causale relatie kan niet worden 

uitgesloten. 

 

Bruine kiekendief 

De bruine Kiekendief broedt met name in rietmoeras in de drogere delen die als niet 

stikstofgevoelig gelden. Bij afwezigheid van (riet)oogst ontwikkelt rietland zich door 

vegetatiesuccessie tot opgaand bos. Hetzelfde geldt voor pioniervegetaties op drooggevallen 

platen in afgedamde en verzoete deltawateren zoals het Krammer- Volkerak. Deze 

ontwikkeling wordt door stikstofdepositie niet wezenlijk versneld omdat het al een zeer 

voedselrijke omgeving is. Stikstof heeft dus geen aantoonbaar effect op eventuele 

verslechtering van het broedbiotoop. De stikstofgevoelige onderdelen van het leefgebied zijn 

natte en droge schrale en matig voedselrijke en bloemrijke graslanden, die met 

begrazingsbeheer ook uit drooggevallen platen ontwikkeld kunnen worden. Deze biotopen 

zijn een deel van het voedselgebied. Een te hoge belasting met stikstof zal tot een botanische 

verschraling leiden maar hoeft bij instandhouding als grasland door beheer niet tot minder 

prooiaanbod voor Kiekendieven te leiden. De gevoelige natuurdoeltypen spelen dus een rol in 

het leefgebied van de Bruine Kiekendief, maar overschrijding van de KDW hoeft voor Bruine 

Kiekendieven nog niet meteen consequenties te hebben voor de functie als foerageergebied. 

Op grond van het Alterra-rapport luidt de conclusie dat het niet waarschijnlijk is dat de Bruine 

kiekendief gevoelig is voor stikstofdepositie en dat een causale relatie niet aantoonbaar is. 

 

Dodaars 

Voor de Dodaars is het verklarend mechanisme (depositie leidt tot vermesting en verzuring 

van de wateren, waardoor deze onder andere dichtgroeien) kan hier de oorzaak van zijn. De 

negatieve effecten lijken echter via gericht beheer gemitigeerd te kunnen worden. De Dodaars 

broedt in kleine ondiepe wateren of dichtbegroeide delen van zoetwatermoerassen, plassen, 

vennen, sloten, meren met voldoende ondergedoken vegetatie en een pH van 4,5-7. De soort 

tolereert ook vegetatie boven het water zolang dit het duiken niet belemmert. De soort leeft 

vooral van insecten, weekdieren, kreeftachtigen en vis. De Dodaars komt voor in arme en rijke 

wateren. In rijke wateren alleen bij afwezigheid van concurrentie met de Fuut. De Dodaars 

accepteert matig voedselrijk water maar bij verdere transitie naar voedselrijker water kan de 

soort verdwijnen. Door eutrofiëring, niet uitsluitend door stikstof, kan het water vertroebelen 

en nemen bepaalde vispopulaties af. Dit kan een ongunstig effect hebben op de dodaars. 

Droogvallen van de ondiepe wateren door verlaging van het grondwaterpeil is ook een veel 

voorkomend probleem. Stikstofdepositie kan op de Dodaars doorwerken door versneld 

dichtgroeien van kleine ondiepe open watertjes en door te sterke verrijking van het water. Er 

zijn echter ook vaak andere dominante processen zoals verdroging en vegetatiesuccessie bij 

afwezigheid van een adequaat peilbeheer die een negatieve trend veroorzaken. Op grond van 

het Alterra-rapport luidt de conclusie dat het niet onwaarschijnlijk is dat de Dodaars gevoelig 

is voor stikstofdepositie en dat een causale relatie niet kan worden uitgesloten. 

 

Grutto 

De Grutto heeft in twee Brabantse vogelrichtlijngebieden alleen een foerageer- en 

slaapplaatsfunctie. De populatie van deze weidevogel gaat landelijk 5% per jaar achteruit. Er is 

dus  een  sterk  negatieve  trend.  Deze  wordt  weerspiegeld  door  de  aantallen  die  in    de 



vogelrichtlijngebieden verblijven. De vogels slapen het liefst in ondiepe plassen of wateroevers, 

ongeacht de waterkwaliteit. Wat betreft de slaapfunctie is er geen gevoeligheid voor 

stikstofdepositie. In de Biesbosch benut de soort over een groot areaal verschillende typen 

grasland als foerageergebied dat vooral om botanische redenen gevoelig is voor 

stikstofdepositie. De overschrijding van de kritische depositiewaarde in deze natuurdoeltype 

heeft zeer waarschijnlijk geen effect op die functie als foerageergebied, want bij een behoorlijk 

bemestingsniveau is er voor Grutto’s in kruidenrijk grasland juist meer te halen dan wanneer 

verschraling doorzet. Buiten het broedseizoen geven de Grutto’s voor voedsel zoeken 

overigens de voorkeur aan ondiep water en intensief gebruikt grasland. In Krammer-Volkerak 

is geen stikstofgevoelig leefgebied aanwezig. Op grond van de gegevens in het Alterra- 

onderzoek luidt de conclusie dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het leefgebied van de Grutto 

voor de functie foerageren gevoelig is voor stikstofdepositie en dat een causale relatie niet 

aantoonbaar is. 

 

IJsvogel 

De IJsvogel is een viseter en vooral afhankelijk van schoon water waarin gevist kan worden. 

Daarnaast is nestgelegenheid in de vorm van steile oevers waarin een veilig hol gegraven kan 

worden van belang. Beide functies zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie. De soort vertoonde 

in het verleden landelijk een significant positieve trend en is nu stabiel. De conclusie op grond 

van het Alterra-onderzoek luidt dan ook dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de IJsvogel 

gevoelig is voor stikstofdepositie en dat een causale relatie niet aantoonbaar is. 

 

Kievit 

De Kievit heeft alleen in de Oosterschelde een functie als foerageergebied. De soort foerageert 

in de bloemrijke graslanden wat een hoge kritische depositiewaarde kent. Het stikstofgevoelige 

natuurdoeltype bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied heeft vooral een functie 

als broedgebied en voor zover het buiten het broedseizoen als foerageergebied dienst doet 

werkt bemesting deze functie in de hand. De landelijke trend voor broedvogels is sterk negatief 

en dit kan er de oorzaak van zijn dat de aantallen in de Oosterschelde ook teruglopen, 

aangezien de delta ook een relatief belangrijk broedgebied is. Op grond van het Alterra- 

onderzoek luidt de conclusie dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het leefgebied voor de functie 

foerageren van de Kievit gevoelig is voor stikstofdepositie en dat een causale relatie niet 

aantoonbaar is. 

 

Pijlstaart 

De Pijlstaart kwalificeert ook alleen voor een functie als foerageergebied of als slaapgebied. De 

soort verblijft in de Delta vooral in het winterhalfjaar en slaapt op het water, een functie die 

zeker niet gevoelig is voor stikstofdepositie, zodat in de Oosterschelde en Duinen Goeree & 

Kwade Hoek een causale relatie kan worden uitgesloten. Voor het zoeken naar voedsel is de 

soort aangewezen op ondiepe wateren, pioniervegetaties in van dynamiek afgesneden wateren 

en natuurontwikkelingsgebieden. In de herfst foerageert de soort op graanakkers. Het Alttera- 

rapport vermeldt ook bloemrijke en matig voedselrijke graslanden (natuurdoeltype 3.3, 3.32) 

als leefgebied, die als vegetatietype gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Graslanden in de buurt 

van water zijn echter vooral in het broedseizoen van enig belang en daarbuiten als ze min of 

meer onder water staan. De Pijlstaart foerageert in de zomer en herfst vooral op ondergedoken 

waterplanten en eet buiten het broedseizoen minder dierlijk voedsel. In de gebieden 

Biesbosch, Duinen Goeree & Kwade Hoek, Krammer-Volkerak en Oosterschelde is de score dat 



99-100% van het leefgebied uit stikstofgevoelig leefgebied bestaat. Dit is onjuist en wordt 

veroorzaakt door het feit dat een deel van de gebieden geen natuurdoeltype toegekend heeft 

gekregen omdat het water is. Het stikstofgevoelige leefgebied grasland heeft buiten het 

broedseizoen een marginale functie en die is niet gevoelig voor stikstofdepositie. De conclusie 

is dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het leefgebied voor de functie foerageren van de Pijlstaart 

gevoelig is voor stikstofdepositie en dat een causale relatie niet aantoonbaar is. 

 

Roerdomp 

De Roerdomp heeft een broedbiotoop dat bestaat uit (half)open waterrijke landschappen met 

brede zones overjarig waterriet en veel overgangen van riet naar water en/of grasland. Voor 

het voortbestaan van vitaal waterriet is natuurlijke dynamiek, zowel peildynamiek als stroming, 

van belang. Bij afwezigheid van natuurlijke dynamiek moet de vegetatiesuccessie regelmatig 

worden teruggezet door beheeringrepen. Stikstofdepositie en andere vermesting resulteert in 

voedselarme systemen in een snellere vegetatiesuccessie en maakt intensiever beheer 

noodzakelijk. Echter in een voedselarme omgeving is vermesting juist een levensvoorwaarde 

voor riet. Als zich al een rietkraag heeft ontwikkeld is sprake van een natuurdoeltype met een 

kritische depositiewaarde van meer dan 2.400 mol/ha/jaar. Om voedsel te zoeken maakt de 

Roerdomp onder andere gebruik van dotterbloem en natte matig voedselrijke graslanden. 

Deze zijn in botanisch opzicht gevoelig voor stikstofbelasting. Voor de aanwezigheid van 

veldmuizen en amfibieën is een negatieve invloed niet waarschijnlijk. In de praktijk vormen 

deze stikstofgevoelige natuurdoeltypes maar een beperkt deel van het leefgebied, naast het 

rietland en aangrenzend water en korte vegetaties. In het algemeen zal stikstofdepositie geen 

negatief effect hebben op het voortbestaan van het leefgebied van de Roerdomp. Op grond 

van de gegevens uit het Alerra-rapport luidt de conclusie dat het niet waarschijnlijk is dat de 

Roerdomp gevoelig is voor stikstofdepositie en dat een causale relatie niet aantoonbaar is. 

 

Slechtvalk 

Bij de Slechtvalk als niet-broedvogel het hele landschap als foerageergebied gebruikt om te 

jagen, met name die plekken met hoge vogelconcentraties. De soort is alleen kwalificerende 

soort in Krammer- Volkerak en de Oosterschelde waar relatief weinig stikstofgevoelige 

leefgebieden voorkomen en de prooidieren ook niet beïnvloed worden door stikstofdepositie. 

Landelijk neemt de Slechtvalk toe en in Krammer-Volkerak en de Oosterschelde blijft het aantal 

waarnemingen van deze niet-broedvogel gelijk. Op grond van het Alterra-onderzoek luidt de 

conclusie dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de Slechtvalk gevoelig is voor stikstofdepositie en 

dat een causale relatie niet aantoonbaar is. 

 

Strandplevier 

Deze bevindt zich in het zelfde habitattype als de bontbekplevier. De verzoeting en verruiging 

van het leefgebied eist ook hier haar tol. Op een aantal platen wordt door begrazing 

geprobeerd een open korte vegetatie te behouden maar dit lukt maar in beperkte mate. Het 

is niet uitgesloten dat stikstofdepositie verruiging verder in de hand werkt, omdat de platen 

door uitspoeling van meststoffen, naast zout, verschralen. Het is evenmin uit te sluiten dat die 

verruiging ook zonder stikstofdepositie wel zou plaatsvinden. Hoofdoorzaak voor de negatieve 

trends zijn de dominante veranderingsprocessen, verzoeting, struweel en bosvorming en 

vestiging van grondpredatoren, in het systeem. De conclusie luidt dan ook dat stikstofdepositie 

zeker niet aangewezen kan worden als hoofdoorzaak van de negatieve trend bij de 

strandplevier en maar ook niet kan worden uitgesloten als medeoorzaak. 



Tureluur 

De Tureluur heeft alleen in het Duinen Goeree & Kwade Hoek, Krammer-Volkerak en 

Oosterschelde een functie als foerageergebied. De soort foerageert in oeverzones en ondiep 

water, leefgebieden met een hoge kritische depositiewaarde. Het stikstofgevoelige 

natuurdoeltype bloemrijk grasland (natuurdoeltype 3.39) heeft vooral een functie als 

broedgebied en voor zover het buiten het broedseizoen als foerageergebied dienst doet werkt 

bemesting deze functie in de hand, net als voor de Grutto. Doordat aan veel wateren geen 

natuurdoeltype is toegewezen lijkt het alsof een kwart van het leefgebied uit stikstofgevoelig 

leefgebied bestaat. Dit klopt niet voor de functie foerageren. De landelijke trend voor 

broedvogels is sterk negatief en dit kan er de oorzaak van zijn dat de aantallen in het Duinen 

Goeree & Kwade Hoek, Krammer-Volkerak en Oosterschelde ook teruglopen, aangezien de 

delta ook een relatief belangrijk broedgebied is. Op grond van de gegevens uit het Alterra- 

rapport luidt de conclusie dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het leefgebied voor de functie 

foerageren van de Tureluur gevoelig is voor stikstofdepositie en dat een causale relatie niet 

aantoonbaar is. 

 

Visdief 

De visdief broedt het liefst op kale of schaars begroeide eilandjes. Het is een kwalificerende 

soort voor Krammer-Volkerak en Oosterdschelde. In de negentiger jaren hebben de Visdieven 

een bloeiperiode gekend in het Krammer-Volkerak. Er broedden in die periode vele honderden 

Visdieven op de aangelegde eilanden. Voor voedsel is de soort aangewezen op niet stikstof 

gevoelige wateren. Bij afwezigheid van overstromingsdynamiek verdwijnt het broedhabitat op 

(kunstmatige) eilandjes door successie. Alleen steeds opnieuw weer kaal maken biedt soelaas. 

Zowel in Krammer- Volkerak als in de Oosterschelde zijn de Visdieven door een te geringe 

inzet op het kaalhouden van de broedgebieden sterk achteruit gegaan. Stikstofdepositie zou 

theoretisch de vegetatiesuccessie op kale eilandjes kunnen versnellen maar in deze meestal 

voedselrijke omgeving zal dat een marginaal effect zijn als het al aantoonbaar is. De 

achteruitgang van Visdieven is dan ook niet toe te schrijven aan stikstofdepositie. Op grond 

van het Alterra-onderzoek luidt de conclusie dat het niet waarschijnlijk is dat de Visdief 

gevoelig is voor stikstofdepositie en dat een causale relatie niet aantoonbaar is. 

 

Conclusie 

Voor de relevante vogelsoorten die volgens de effectindicator van Synbiosys Alterra in de 

bijlage een mogelijk foerageergebied hebben met kwetsbare soorten is er een mechanisme 

dat een relatie tussen de overschrijding van de kritische depositiewaarde en de trend kan 

verklaren, waardoor een causale relatie op voorhand niet is uit te sluiten. Overigens zijn deze 

kritische depositiewaarden op de natuurdoeltypen van toepassing die allen later in de 

Habitatrichtlijn zijn aangewezen ten tijde dat de struisvogelfarm er ook aantoonbaar en met 

vergunning was. Dit betekent dat daarmee de instandhouding van de natuurwaarden niet 

significant zal verslechteren. Bij de meeste soort-gebied combinaties is er een lokale negatieve 

of neutrale trend. Onderhavige ontwikkeling zal hier geen negatieve invloeden op hebben 

vanuit de Vogelrichtlijn beschouwd. 



BIJLAGE EFFECTENINDICATOR: 

De betreffende gebieden zijn aangewezen voor de volgende voorkomende soorten volgens 

de effectenindicator van Synbiosys Alterra en daarbij aangegeven of deze gevoelig zijn voor 

stikstofdepositie (verzuring door N-depositie uit de lucht): 
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Aalscholver (broedvogel)      

Aalscholver (niet-broedvogel)      

Bergeend (niet-broedvogel)      

Blauwborst (broedvogel)      

Bontbekplevier (niet-broedvogel)      

Bontbekplevier (broedvogel)      

Bonte strandloper (niet-broedvogel)      

Brandgans (niet-broedvogel)      

Brilduiker (niet-broedvogel)      

Bruine Kiekendief (broedvogel)      

Dodaars (niet-broedvogel)      

Dodaars (broedvogel)      

Drieteenstrandloper (niet-broedvogel)      

Dwergstern (broedvogel)      

Fuut (niet-broedvogel)      

Goudplevier (niet-broedvogel)      

Grauwe Gans (niet-broedvogel)      

Groenpootruiter (niet-broedvogel)      

Grote stern (niet-broedvogel)      

Grote stern (broedvogel)      

Grote Zaagbek (niet-broedvogel)      

Grote Zilverreiger (broedvogel)      

Grote Zilverreiger (niet-broedvogel)      

Grutto (niet-broedvogel)      

IJsvogel (broedvogel)      

Kanoet (niet-broedvogel)      

Kievit (niet-broedvogel)      

Kleine Zilverreiger (broedvogel)      

Kleine Zilverreiger (niet-broedvogel)      
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Kleine Zwaan (niet-broedvogel)      

Kluut (broedvogel)      

Kluut (niet-broedvogel)      

Kolgans (niet-broedvogel)      

Krakeend (niet-broedvogel)      

Kuifduiker (niet-broedvogel)      

Kuifeend (niet-broedvogel)      

Lepelaar (broedvogel)      

Lepelaar (niet-broedvogel)      

Meerkoet (niet-broedvogel)      

Middelste Zaagbek (niet-broedvogel)      

Nonnetje (niet-broedvogel)      

Noordse Stern (broedvogel)      

Pijlstaart (niet-broedvogel)      

Porseleinhoen (broedvogel)      

Rietzanger (broedvogel)      

Roerdomp (broedvogel)      

Roerdomp (niet-broedvogel)      

Rosse grutto (niet-broedvogel)      

Rotgans (niet-broedvogel)      

Scholekster (niet-broedvogel)      

Slechtvalk (niet-broedvogel)      

Slobeend (niet-broedvogel)      

Smient (niet-broedvogel)      

Snor (broedvogel)      

Steenloper (niet-broedvogel)      

Strandplevier (broedvogel)      

Strandplevier (niet-broedvogel)      

Tafeleend (niet-broedvogel)      

Tureluur (niet-broedvogel)      

Visarend (niet-broedvogel)      

Visdief (broedvogel)      

Visdief (niet-broedvogel)      

Wilde eend (niet-broedvogel)      

Wintertaling (niet-broedvogel)      

Wulp (niet-broedvogel)      

Zeearend (niet-broedvogel)      

Zilverplevier (niet-broedvogel)      

Zwarte ruiter (niet-broedvogel)      

Zwartkopmeeuw (broedvogel)      

 

Niet gevoelig 

Gevoelig 

Zeer gevoelig 

Niet van toepassing 
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onderwerp  kenmerk behandeld door verzonden 
Vergunning Wet natuurbescherming voor het 
slopen van de oude schuur en drie stallen en 
realiseren (en daarna gebruiken van) drie 
ruimere stallen, een schuur, twee paviljoens en 
een nissenhut op de locatie Hogeweg 1 te Sluis 

ZK20000178 / 20034140 

*20034140* 
 

 
 

 
 

Middelburg, 19 november 2020 
 
Geachte ,  
 
Op 24 juli 2020 hebben wij van u namens Hofstede Monnikenwerve, Hogeweg 1 te Sluis (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 slopen van de oude schuur en 
drie stallen en realiseren (en daarna gebruiken van) drie ruimere stallen, een schuur, twee paviljoens en 
een nissenhut, gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden Groote Gat en Zwin & Kievittepolder.  
De ontvangst van deze aanvraag is op 3 augustus 2020, kenmerk ZK20000178 / 20023814, bevestigd. In 
deze brief maken wij onze beslissing op uw aanvraag bekend. 
 
BESLUIT WET NATUURBESCHERMING ONDERDEEL GEBIEDSBESCHERMING MET KENMERK 
ZK20000178 / 20034140 
 
Wij besluiten: 

I. Aan uw cliënt de aangevraagde vergunning voor het slopen van de oude schuur en drie stallen 
en realiseren (en daarna gebruiken van) drie ruimere stallen, een schuur, twee paviljoens en een 
nissenhut, gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden Groote Gat en Zwin & 
Kievittepolder 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 24 juli 2020, ons kenmerk 20022848; 
b. bijlagen bij de aanvraag zoals aangeleverd: 

- aanvraagformulier module 1A, ons kenmerk 20032411; 
- Nota van uitgangspunten, d.d. 24 juli 2020, ons kenmerk 20023649; 
- Aerius-berekening aanlegfase, kenmerk RTeYMwdaRUwU, d.d. 16 oktober 2020, 

ons kenmerk 20032405; 
- Aerius-berekening beoogde situatie, kenmerk RtwZ1xDCxBzA, d.d. 16 oktober 2020, 

ons kenmerk 20032407; 
- Aerius-verschilberekening vergunde situatie versus beoogde situatie, kenmerk 

Rz962UX8q5iH, d.d. 16 oktober 2020; 
- Begeleidend schrijven m.b.t. vergunning Wet milieubeheer, kenmerk 050/98/EDV/JG, 

d.d. 6 mei 1998, ons kenmerk 20032410;  
- Vergunning Wet milieubeheer, nr. TK98.092.GG, d.d. 28 april 1998, ons kenmerk 

20032409; 
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- Ecologische onderbouwing Vogelrichtlijn, ons kenmerk 20032412; 
- Alterra-rapport 2359, Effecten van stikstof op vogelsoorten in vogelrichtlijngebieden 

in Noord-Brabant, ISSN 1566-7197, oktober 2012, ons kenmerk 20032413. 
Leest u vooral onderdeel 1 zorgvuldig door, hierin staan de voorschriften die wij aan de vergunning 
verbinden. De motivering van dit besluit vindt u in onderdeel 2 ‘Overwegingen’.   
 
De vergunning is gebaseerd op de aanvraag inclusief alle bijgevoegde stukken. De eventuele significante 
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden zijn uitsluitend beoordeeld op het te vergunnen 
project, zoals dit in de aanvraag beschreven is. Het project dient dan ook te worden uitgevoerd conform 
de aanvraag, voor zover niet in tegenspraak met de in deze vergunning geformuleerde voorschriften. 
Wijzigingen in de uitvoering die wenselijk of noodzakelijk zijn en die geen extra of andere significante 
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden teweeg kunnen brengen, kunnen tijdens de looptijd 
van de vergunning mogelijk wel doorgevoerd worden. Om te bepalen of de 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. 
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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. 11 
september 2020 (hierna: Beleidsregels) moet het vergunde project binnen 3 jaar na het 
onherroepelijk worden van deze vergunning worden gerealiseerd. 

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

kunnen worden aangetoond dat de in voorschrift 5 opgenomen tabel genoemde dieraantallen niet 
worden overschreden.  
 

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

diercategorie in de daarvoor ingerichte huisvestingssystemen worden gehouden: 

 

 
6. 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. 

 
 
 
  

Stal Stalsysteem 

(RAV-code) 

Diersoort Aantal 

dieren 

E L 3.100 overige huisvestingssystemen (Struisvogels; 

vleesstruisvogels (4 tot 12 maanden)) (Overig) 

230 

 L 2.100 overige huisvestingssystemen (Struisvogels; 

opfokstruisvogels (tot 4 maanden)) (Overig) 

110 

I L 3.100 overige huisvestingssystemen (Struisvogels; 

vleesstruisvogels (4 tot 12 maanden)) (Overig) 

230 

 L 2.100 overige huisvestingssystemen (Struisvogels; 

opfokstruisvogels (tot 4 maanden)) (Overig) 

110 

J L 2.100 overige huisvestingssystemen (Struisvogels; 

opfokstruisvogels (tot 4 maanden)) (Overig) 

50 

 L 3.100 overige huisvestingssystemen (Struisvogels; 

vleesstruisvogels (4 tot 12 maanden)) (Overig) 

130 

 L 1.100 overige huisvestingssystemen (Struisvogels; 

struisvogelouderdieren) (Overig) 

24 

G L 2.100 overige huisvestingssystemen (Struisvogels; 

opfokstruisvogels (tot 4 maanden)) (Overig) 

30 

 L 3.100 overige huisvestingssystemen (Struisvogels; 

vleesstruisvogels (4 tot 12 maanden)) (Overig) 

60 
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2. OVERWEGINGEN 

A. Weergave van de feiten 
 
A1.  Vergunningaanvraag 
U heeft namens Hofstede Monnikenwerve een aanvraag op grond van artikel 2.7 lid 2 Wnb ingediend 
voor het slopen van de oude schuur en drie stallen en realiseren (en daarna gebruiken van) drie ruimere 
stallen, een schuur, twee paviljoens en een nissenhut, gelegen aan de Hogeweg 1 te Sluis, in de 
nabijheid van Natura 2000-gebieden Groote Gat en Zwin & Kievittepolder. De aanvraag is geregistreerd 
onder kenmerk ZK20000178.  
 
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 30 september 2020 
in de gelegenheid gesteld om tot 2 november 2020 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de 
aanvullende gegevens ontvangen op 19 oktober 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 1 oktober 2020 tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. De aanvraag is op 19 
oktober 2020 verder in behandeling genomen. 
 
Uw cliënt betreft een struisvogelhouderij en is voornemens om de oude schuur en drie stallen te slopen. 
Vervolgens worden drie ruimere stallen, een schuur, twee paviljoens en een nissenhut gerealiseerd. Ten 
opzichte van de bestaande situatie worden de dieraantallen gewijzigd.  
 
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 in de aanlegfase echter stikstof vrij in de vorm van 
stikstofoxiden (76,39 kg/j) en ammoniak (<1 kg/j) en in de gebruiksfase in de vorm van stikstofoxiden 
(314,68 kg/j) en ammoniak (1.321,41 kg/j). Deze stikstof slaat (ook) neer op grotere afstanden van de 
projectlocatie en dus mogelijk ook in Natura 2000-gebieden. Uit de bij de aanvraag gevoegde Aerius-
berekeningen blijkt dat dit het geval is. Significante negatieve effecten van dit project op de beschermde 
natuurwaarden zijn daarom op voorhand niet uit te sluiten. Doordat de projectlocatie niet is gelegen in het 
Natura 2000-gebied en gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten, zijn wij van mening dat alleen 
de stikstofuitstoot mogelijk significante negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden kan hebben 
en daarom reden is voor vergunningplicht. Andere mogelijke effecten zijn naar onze mening op voorhand 
uit te sluiten. Om deze reden wordt in de aanvraag en in deze vergunning alleen de stikstofuitstoot 
beschouwd. 
 
U gaat in de vergunningaanvraag in op de eventuele significante negatieve effecten van uw project op de 
beschermde natuurwaarden. Uw aanvraag betreft een project dat niet direct verband houdt met of nodig 
is voor het beheer van een of meerdere Natura 2000-gebieden en is niet opgenomen in een beheerplan. 
 
GS houden bij het verlenen van de vergunning rekening met de gevolgen die het project kan hebben voor 
een Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied. GS verlenen 
uitsluitend een vergunning, indien de zekerheid is verkregen dat het aangevraagde project geen 
significante negatieve effecten zal hebben op de instandhoudings-doelstellingen voor het gebied. In de 
aanvraag wordt gebruik gemaakt van 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, waardoor instemming van GS van andere provincies niet aan de orde is. 
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A4. Procedure 
De vergunningenprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5, artikel 5.1 Wnb. Op uw 
aanvraag is de reguliere procedure uit hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht  van toepassing. 
Van het besluit tot het verlenen van een vergunning zal mededeling worden gedaan op de website van de 
provincie Zeeland, https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/wet-natuurbescherming-
overzicht-reguliere-besluiten.  
Tegen dit besluit staat bezwaar open zoals onder “rechtsmiddelen” is aangegeven. 
 
 

B. Toetsing 
 
B1 Beoordeling en toetsingskader  
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 1.10 en 2.7 tot en met 2.9 onderdeel Gebiedsbescherming Wnb 
en, voor wat betreft het provinciale beleid, aan het Omgevingsplan Zeeland 2018, de Beleidsnota 
Natuurwetgeving en de Beleidsregels. 
 
Voor ieder project zoals bedoeld in artikel 2.7 lid 2 Wnb dat niet is vrijgesteld van de vergunningplicht, 
moet het bevoegd gezag beoordelen of vergunning kan worden verleend op grond van artikel 2.7 lid 3 
Wnb. 
 
B2.   Algemene doelen en kernopgaven Natura 2000 
In de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingdoelstellingen opgenomen 
die een specifieke uitwerking van de algemene doelen en kernopgaven per Natura 2000-gebied vormen. 
De mogelijke significante negatieve effecten van het te vergunnen project op die 
instandhoudingsdoelstellingen zijn beoordeeld. Die beoordeling is de kern van deze vergunning. 
 
B3. Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen, beschermde habitattypen, 
beschermde soorten, typische soorten en het provinciaal beleid  
De beoordeling van de aanvraag beperkt zich tot de effecten door stikstofdepositie vanwege het project 
op habitattypen en habitatsoorten, 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 aanlegfase en een gebruiksfase. Hieronder worden de mogelijke 
effecten door stikstofdepositie per fase apart beschouwd. Voor een onderbouwing van de gebruikte 
uitgangspunten per fase verwijzen wij naar het document: Nota van uitgangspunten, d.d. 24 juli 2020, ons 
kenmerk 20023649. 
 
Aanlegfase 
Van de stikstofbronnen in de aanlegfase is een Aerius-berekening gevoegd, waaruit blijkt dat ten gevolge 
van de aanlegfase wel stikstofemissie, maar geen stikstofdepositie plaatsvindt op Natura 2000-gebieden. 
Significante negatieve effecten door de tijdelijke stikstofdepositie vanuit de aanlegfase op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden zijn dus uitgesloten.  
 
Gebruiksfase 
Bij de aanvraag is een Aerius-berekening gevoegd, waaruit blijkt dat de gebruiksfase leidt tot een 
berekende stikstofdepositie van maximaal 0,24 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen in 
verschillende Natura 2000-gebieden in Nederland. De hoogst berekende depositie vindt plaats op de 
habitattypes Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland en H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 
in Natura 2000-gebied Groote Gat. De kritische depositiewaarde (KDW) voor deze habitattypen wordt op 
één hexagoon in Natura 2000-gebied Groote Gat reeds overschreden. Van hexagonen waarop ook 
depositie plaatsvindt wordt de kritische depositiewaarde (KDW) voor diverse habitattypen reeds 
overschreden of bijna overschreden.  
De depositie vanuit de gebruiksfase 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 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. 
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Intern salderen 
In de aanvraag wordt gebruik gemaakt van intern salderen. De gebruiksfase 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 
Een activiteit mag alleen worden ingezet ten behoeve van intern salderen voor zover de stikstofemissie 
was toegestaan in de referentiesituatie en sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn 
tot het moment van intrekking van de toestemming, zodat hervatting van de activiteit mogelijk is zonder 
dat daarvoor een natuurvergunning voor de realisering van een project is vereist. De referentiesituatie is 
een verleende vigerende en onherroepelijke natuurvergunning, of bij gebrek aan een natuurvergunning 
een op de Europese referentiedatum aanwezige toestemming, met dien verstande dat de laagst 
vergunde situatie vanaf de referentiedatum geldt. Indien er geen natuurvergunning is, dan voldoet de 
toestemming o.g.v. artikel 1 onder m sub 3 van de Beleidsregels, voor een activiteit waarvoor geen 
natuurvergunning nodig was, maar die wel voldoet aan artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming. 
 
U bent niet in het bezit van een natuurvergunning. Wel is er een vergunning Wet milieubeheer van 28 
april 1998 voor het in werking hebben van een akkerbouwbedrijf en struisvogelhouderij annex mestopslag 
op het adres Hogeweg 1 te Sluis. Gelet op de Aerius-berekening van de gebruiksfase is er een effect op 
Vogelrichtlijn Natura 2000-gebieden met een referentiedatum van 10 juni 1994 en later en Habitatrichtlijn 
Natura 2000-gebieden met een referentiedatum van 7 december 2004 en later. Dit betekent dat er in de 
periode van 10 juni 1994 tot en met 28 april 1998 geen natuurvergunning is die gebruikt kan worden als 
referentiesituatie.  
 
Toetsing referentieperiode van 10 juni 1994 tot en met 28 april 1998 en voorwaarden intern salderen 
Voor de Natura 2000-gebieden met een referentiedatum van vóór 28 april 1998 is geen vergunde situatie 
aangetoond. De vroegste datum waar op grond van de Beleidsregels rekening mee moet worden 
gehouden is 10 juni 1994. Gelet op de Aerius-berekening van de gebruiksfase is er een effect op de 
volgende Vogelrichtlijn Natura 2000-gebieden met een referentiedatum van 10 juni 1994 of later:  

- Oosterschelde; 
- Duinen Goeree & Kwade Hoek; 
- Krammer-Volkerak; 
- Zwin & Kievittepolder; 
- Biesbosch. 

 
Voor Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder zijn geen stikstofgevoelige vogelsoorten aangewezen.  
 
De andere Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor de volgende stikstofgevoelige vogelsoorten: 
 
Natura 2000-gebied Biesbosch: 

- Bruine Kiekendief  
- Grutto  
- IJsvogel  
- Pijlstaart  
- Roerdomp  

 
Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek: 

- Bontbekplevier  
- Pijlstaart  
- Strandplevier  
- Tureluur  

 
Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak: 

- Bontbekplevier  
- Bruine Kiekendief  
- Grutto  
- Pijlstaart  
- Slechtvalk  
- Strandplevier  
- Tureluur  
- Visdief  
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Natura 2000-gebied Oosterschelde: 
- Bontbekplevier  
- Bruine Kiekendief  
- Dodaars  
- Kievit  
- Pijlstaart  
- Slechtvalk  
- Strandplevier  
- Tureluur  
- Visdief  

 
Hieronder gaan wij per soort in op de mogelijke effecten. Er is aangesloten bij het eerder uitgevoerde 
onderzoek Alterra-rapport 2359, Effecten van stikstof op vogelsoorten in vogelrichtlijngebieden in Noord-
Brabant, ISSN 1566-7197, oktober 2012, ons kenmerk 20032413, waarbij is onderzocht of er 
mechanismen zijn die een correlatie tussen overschrijding van de kritische depositiewaarde en de trend 
kunnen verklaren.  
 
Bontbekplevier 
Volgens het Alterra-onderzoek is alleen het leefgebied stikstofgevoelig. Als broedvogel is de soort 
afhankelijk van de natuurdoeltypen natte duinvallei, nat matig voedselrijk grasland, binnendijks zilt 
grasland, strand en stuivend duin, en droog struweel. Dit betreft habitatgebied H3160, H6510B en H2110 
(3.48 en 3.52) met een kritische depositiewaarde van respectievelijk 1.400, 1.600, 1.400 en 1.800 mol. 
Het is niet uitgesloten dat stikstofdepositie verruiging verder in de hand werkt, omdat de platen door 
uitspoeling van meststoffen, naast zout, verschralen. Het is evenmin uit te sluiten dat die verruiging ook 
zonder stikstofdepositie wel zou plaatsvinden. Hoofdoorzaak voor de negatieve trends in het systeem zijn 
de dominante veranderingsprocessen, verzoeting, struweel en bosvorming en vestiging van 
grondpredatoren.  
De conclusie luidt dan ook dat stikstofdepositie zeker niet aangewezen kan worden als hoofdoorzaak van 
de negatieve trend maar ook niet kan worden uitgesloten als medeoorzaak. Een causale relatie kan niet 
worden uitgesloten. De vraag is of stikstofdepositie voor een dynamisch ongestoord systeem een 
probleem zou zijn. Op grond van de gegevens in combinatie met expert-judgement van Alterra luidt de 
conclusie dat stikstofdepositie niet aangewezen kan worden als hoofdoorzaak van de negatieve trend 
maar ook niet kan worden uitgesloten als medeoorzaak. Een causale relatie kan niet worden uitgesloten. 
 
Bruine kiekendief 
De bruine Kiekendief broedt met name in rietmoeras in de drogere delen die als niet stikstofgevoelig 
gelden. Bij afwezigheid van (riet)oogst ontwikkelt rietland zich door vegetatiesuccessie tot opgaand bos. 
Hetzelfde geldt voor pioniervegetaties op drooggevallen platen in afgedamde en verzoete deltawateren 
zoals het Krammer-Volkerak. Deze ontwikkeling wordt door stikstofdepositie niet wezenlijk versneld 
omdat het al een zeer voedselrijke omgeving is. Stikstof heeft dus geen aantoonbaar effect op eventuele 
verslechtering van het broedbiotoop. De stikstofgevoelige onderdelen van het leefgebied zijn natte en 
droge schrale en matig voedselrijke en bloemrijke graslanden, die met begrazingsbeheer ook uit 
drooggevallen platen ontwikkeld kunnen worden. Deze biotopen zijn een deel van het voedselgebied. 
Een te hoge belasting met stikstof zal tot een botanische verschraling leiden maar hoeft bij 
instandhouding als grasland door beheer niet tot minder prooiaanbod voor Kiekendieven te leiden. De 
gevoelige natuurdoeltypen spelen dus een rol in het leefgebied van de Bruine Kiekendief, maar 
overschrijding van de KDW hoeft voor Bruine Kiekendieven nog niet meteen consequenties te hebben 
voor de functie als foerageergebied. Op grond van het Alterra-rapport luidt de conclusie dat het niet 
waarschijnlijk is dat de Bruine kiekendief gevoelig is voor stikstofdepositie en dat een causale relatie niet 
aantoonbaar is. 
 
Dodaars 
Voor de Dodaars kan het verklarend mechanisme (depositie leidt tot vermesting en verzuring van de 
wateren, waardoor deze onder andere dichtgroeien) de oorzaak zijn van verslechtering van het 
leefgebied. De negatieve effecten lijken via gericht beheer gemitigeerd te kunnen worden. De Dodaars 
heeft geprofiteerd van de verhoging van de grondwaterstand in het gebied. Hierdoor neemt het oppervlak 
aan water toe en dit is gunstig voor de soort. Daarbij doet grondwaterstandsverhoging ook mogelijk deels 
de effecten van stikstofdepositie teniet. De Dodaars broedt in kleine ondiepe wateren of dichtbegroeide 
delen van zoetwatermoerassen, plassen, vennen, sloten, meren met voldoende ondergedoken vegetatie 
en een pH van 4,5-7. De soort tolereert ook vegetatie boven het water zolang dit het duiken niet 
belemmert. De soort leeft vooral van insecten, weekdieren, kreeftachtigen en vis. De Dodaars komt voor 
in arme en rijke wateren. In rijke wateren alleen bij afwezigheid van concurrentie met de Fuut. De 
Dodaars accepteert matig voedselrijk water maar bij verdere transitie naar voedselrijker water kan de 
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soort verdwijnen. Door eutrofiëring, niet uitsluitend door stikstof, kan het water vertroebelen en nemen 
bepaalde vispopulaties af. Dit kan een ongunstig effect hebben op de dodaars. Droogvallen van de 
ondiepe wateren door verlaging van het grondwaterpeil is ook een veel voorkomend probleem. 
Stikstofdepositie kan op de Dodaars doorwerken door versneld dichtgroeien van kleine ondiepe open 
watertjes en door te sterke verrijking van het water. Er zijn echter ook vaak andere dominante processen 
zoals verdroging en vegetatiesuccessie bij afwezigheid van een adequaat peilbeheer die een negatieve 
trend veroorzaken. Op grond van het Alterra-rapport luidt de conclusie dat het niet onwaarschijnlijk is dat 
de Dodaars gevoelig is voor stikstofdepositie en dat een causale relatie niet kan worden uitgesloten. 
 
Grutto 
De Grutto heeft in twee Brabantse vogelrichtlijngebieden alleen een foerageer- en slaapplaatsfunctie. De 
populatie van deze weidevogel gaat landelijk 5% per jaar achteruit. Er is dus een sterk negatieve trend. 
Deze wordt weerspiegeld door de aantallen die in de vogelrichtlijngebieden verblijven. De vogels slapen 
het liefst in ondiepe plassen of wateroevers, ongeacht de waterkwaliteit. Wat betreft de slaapfunctie is er  
een gevoeligheid voor stikstofdepositie. In de Biesbosch beschikt de soort over een groot areaal 
verschillende typen grasland als foerageergebied dat vooral om botanische redenen gevoelig is voor 
stikstofdepositie. De overschrijding van de kritische depositiewaarde in dit natuurdoeltype heeft zeer 
waarschijnlijk geen effect op de functie als foerageergebied, want bij een behoorlijk bemestingsniveau is 
er voor Grutto’s in kruidenrijk grasland juist meer te halen dan wanneer verschraling doorzet. Buiten het 
broedseizoen geven de Grutto’s voor het zoeken naar voedsel overigens de voorkeur aan ondiep water 
en intensief gebruikt grasland. In Krammer-Volkerak is geen stikstofgevoelig leefgebied aanwezig. Op 
grond van de gegevens in het Alterra-onderzoek luidt de conclusie dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het 
leefgebied van de Grutto voor de functie foerageren gevoelig is voor stikstofdepositie en dat een causale 
relatie niet aantoonbaar is. 
 
IJsvogel 
De IJsvogel is een viseter en vooral afhankelijk van schoon water waarin gevist kan worden. Daarnaast is 
nestgelegenheid in de vorm van steile oevers waarin een veilig hol gegraven kan worden van belang. 
Beide functies zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie. De soort vertoonde in het verleden landelijk een 
significant positieve trend en is nu stabiel. De conclusie op grond van het Alterra-onderzoek luidt dan ook 
dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de IJsvogel gevoelig is voor stikstofdepositie en dat een causale 
relatie niet aantoonbaar is. 
 
Kievit 
De Kievit heeft alleen in de Oosterschelde een functie als foerageergebied. De soort foerageert in 
bloemrijke graslanden die een hoge kritische depositiewaarde kennen. Het stikstofgevoelige 
natuurdoeltype bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied heeft vooral een functie als 
broedgebied en voor zover het buiten het broedseizoen als foerageergebied dienst doet werkt bemesting 
deze functie in de hand. De landelijke trend voor broedvogels is sterk negatief en dit kan er de oorzaak 
van zijn dat de aantallen in de Oosterschelde ook teruglopen, aangezien de delta ook een relatief 
belangrijk broedgebied is. In samenhang met het Alterra-onderzoek luidt de conclusie daarom dat het 
zeer onwaarschijnlijk is dat het leefgebied voor de functie foerageren van de Kievit gevoelig is voor 
stikstofdepositie en dat een causale relatie niet aantoonbaar is. 
 
Pijlstaart 
De Pijlstaart kwalificeert ook alleen voor een functie als foerageergebied of als slaapgebied. De soort 
verblijft in de Delta vooral in het winterhalfjaar en slaapt op het water, een functie die zeker niet gevoelig 
is voor stikstofdepositie, zodat in de Oosterschelde en Duinen Goeree & Kwade Hoek een causale relatie 
kan worden uitgesloten. Voor het zoeken naar voedsel is de soort aangewezen op ondiepe wateren, 
pioniervegetaties in van dynamiek afgesneden wateren en natuurontwikkelingsgebieden. In de herfst 
foerageert de soort op graanakkers. Het Alttera-rapport vermeldt ook bloemrijke en matig voedselrijke 
graslanden (natuurdoeltype 3.3, 3.32) als leefgebied, die als vegetatietype gevoelig zijn voor 
stikstofdepositie. Graslanden in de buurt van water zijn echter vooral in het broedseizoen van enig belang 
en daarbuiten als ze min of meer onder water staan. De Pijlstaart foerageert in de zomer en herfst vooral 
op ondergedoken waterplanten en eet buiten het broedseizoen minder dierlijk voedsel. In de gebieden 
Biesbosch, Duinen Goeree & Kwade Hoek, Krammer-Volkerak en Oosterschelde is de score dat 99-
100% van het leefgebied uit stikstofgevoelig leefgebied bestaat. Dit is onjuist en wordt veroorzaakt door 
het feit dat een deel van de gebieden geen natuurdoeltype toegekend heeft gekregen omdat het water is. 
Het stikstofgevoelige leefgebied grasland heeft buiten het broedseizoen een marginale functie en die is 
niet gevoelig voor stikstofdepositie. De conclusie is dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het leefgebied 
voor de functie foerageren van de Pijlstaart gevoelig is voor stikstofdepositie en dat een causale relatie 
niet aantoonbaar is. 
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Roerdomp 
De Roerdomp heeft een broedbiotoop dat bestaat uit (half)open waterrijke landschappen met brede 
zones overjarig waterriet en veel overgangen van riet naar water en/of grasland. Voor het voortbestaan 
van vitaal waterriet is natuurlijke dynamiek, zowel peildynamiek als stroming, van belang. Bij afwezigheid 
van natuurlijke dynamiek moet de vegetatiesuccessie regelmatig worden teruggezet door 
beheeringrepen. Stikstofdepositie en andere vermesting resulteert in voedselarme systemen in een 
snellere vegetatiesuccessie en maakt intensiever beheer noodzakelijk. Echter in een voedselarme 
omgeving is vermesting juist een levensvoorwaarde voor riet. Als zich al een rietkraag heeft ontwikkeld is 
sprake van een natuurdoeltype met een kritische depositiewaarde van meer dan 2.400 mol/ha/jaar. Om 
voedsel te zoeken maakt de Roerdomp onder andere gebruik van dotterbloem en natte matig 
voedselrijke graslanden. 
Deze zijn in botanisch opzicht gevoelig voor stikstofbelasting. Voor de aanwezigheid van veldmuizen en 
amfibieën is een negatieve invloed niet waarschijnlijk. In de praktijk vormen deze stikstofgevoelige 
natuurdoeltypes maar een beperkt deel van het leefgebied, naast het rietland en aangrenzend water en 
korte vegetaties. In het algemeen zal stikstofdepositie geen negatief effect hebben op het voortbestaan 
van het leefgebied van de Roerdomp. Op grond van de gegevens uit het Alterra-rapport luidt de conclusie 
dat het niet waarschijnlijk is dat de Roerdomp gevoelig is voor stikstofdepositie en dat een causale relatie 
niet aantoonbaar is. 
 
Slechtvalk 
Bij de Slechtvalk wordt als niet-broedvogel het hele landschap als foerageergebied gebruikt om te jagen, 
met name die plekken met hoge vogelconcentraties. De soort is alleen kwalificerende soort in Krammer- 
Volkerak en de Oosterschelde waar relatief weinig stikstofgevoelige leefgebieden voorkomen en de 
prooidieren ook niet beïnvloed worden door stikstofdepositie. Landelijk neemt de Slechtvalk toe en in 
Krammer-Volkerak en de Oosterschelde blijft het aantal waarnemingen van deze niet-broedvogel gelijk. 
Op grond van het Alterra-onderzoek luidt de conclusie dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de Slechtvalk 
gevoelig is voor stikstofdepositie en dat een causale relatie niet aantoonbaar is. 
 
Strandplevier 
Deze bevindt zich in het zelfde habitattype als de bontbekplevier. De verzoeting en verruiging van het 
leefgebied eist ook hier haar tol. Op een aantal platen wordt door begrazing geprobeerd een open korte 
vegetatie te behouden maar dit lukt maar in beperkte mate. Het is niet uitgesloten dat stikstofdepositie 
verruiging verder in de hand werkt, omdat de platen door uitspoeling van meststoffen, naast zout, 
verschralen. Het is evenmin uit te sluiten dat die verruiging ook zonder stikstofdepositie wel zou 
plaatsvinden. Hoofdoorzaak voor de negatieve trends in het systeem zijn de dominante 
veranderingsprocessen, verzoeting, struweel en bosvorming en vestiging van grondpredatoren. De 
conclusie luidt dan ook dat stikstofdepositie zeker niet aangewezen kan worden als hoofdoorzaak van de 
negatieve trend bij de strandplevier en maar ook niet kan worden uitgesloten als medeoorzaak. 
 
Tureluur 
De Tureluur heeft alleen in het Duinen Goeree & Kwade Hoek, Krammer-Volkerak en Oosterschelde een 
functie als foerageergebied. De soort foerageert in oeverzones en ondiep water, leefgebieden met een 
hoge kritische depositiewaarde. Het stikstofgevoelige natuurdoeltype bloemrijk grasland (natuurdoeltype 
3.39) heeft vooral een functie als broedgebied en voor zover het buiten het broedseizoen als 
foerageergebied dienst doet werkt bemesting deze functie in de hand, net als voor de Grutto. Doordat 
aan veel wateren geen natuurdoeltype is toegewezen lijkt het alsof een kwart van het leefgebied uit 
stikstofgevoelig leefgebied bestaat. Hier ontstaat echter een vertekend beeld. Oeverzones en ondiep 
water worden namelijk wel gebruikt voor de functie foerageren, maar er is veelal geen natuurdoeltype aan 
toegewezen. Daarom tellen ze niet mee bij de verhouding van stikstofgevoelig leefgebied. De landelijke 
trend voor broedvogels is sterk negatief en dit kan er de oorzaak van zijn dat de aantallen in het Duinen 
Goeree & Kwade Hoek, Krammer-Volkerak en Oosterschelde ook teruglopen, aangezien de delta ook 
een relatief belangrijk broedgebied is. Op grond van de gegevens uit het Alterra-rapport luidt de conclusie 
dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het leefgebied voor de functie foerageren van de Tureluur gevoelig is 
voor stikstofdepositie en dat een causle relatie niet aantoonbaar is. 
 
Visdief 
De visdief broedt het liefst op kale of schaars begroeide eilandjes. Het is een kwalificerende soort voor 
Krammer-Volkerak en Oosterschelde. In de negentiger jaren hebben de Visdieven een bloeiperiode 
gekend in het Krammer-Volkerak. Er broedden in die periode vele honderden Visdieven op de 
aangelegde eilanden. Voor voedsel is de soort aangewezen op niet stikstof gevoelige wateren. Bij 
afwezigheid van overstromingsdynamiek verdwijnt het broedhabitat op (kunstmatige) eilandjes door 
successie. Alleen steeds opnieuw weer kaal maken biedt soelaas. Zowel in Krammer-Volkerak als in de 
Oosterschelde zijn de Visdieven door een te geringe inzet op het kaalhouden van de broedgebieden sterk 
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achteruit gegaan. Stikstofdepositie zou theoretisch de vegetatiesuccessie op kale eilandjes kunnen 
versnellen maar in deze meestal voedselrijke omgeving zal dat een marginaal effect zijn als het al 
aantoonbaar is. De achteruitgang van Visdieven is dan ook niet toe te schrijven aan stikstofdepositie. Op 
grond van het Alterra-onderzoek luidt de conclusie dat het niet waarschijnlijk is dat de Visdief gevoelig is 
voor stikstofdepositie en dat een causale relatie niet aantoonbaar is. 
 
Conclusie 
De vier Vogelrichtlijn Natura 2000-gebieden met een referentiedatum van vóór 28 april 1998 hebben voor 
de relevante vogelsoorten die een mogelijk foerageergebied hebben met kwetsbare soorten een 
mechanisme dat een relatie tussen de overschrijding van de kritische depositiewaarde en de trend kan 
verklaren. Hierdoor is een causale relatie op voorhand niet uit te sluiten. Deze kritische depositiewaarden 
zijn van toepassing op de natuurdoeltypen die in 2004 in de Habitatrichtlijn zijn aangewezen ten tijde dat 
de struisvogelfarm er ook aantoonbaar en met vergunning was. Hierdoor is aangetoond dat de 
instandhouding van de natuurwaarden ten opzichte van 1994 niet significant zal verslechteren. Bij de 
meeste soort-gebied combinaties is er een lokale negatieve of neutrale trend. Vanuit de Vogelrichtlijn 
beschouwd zal onderhavige ontwikkeling hier geen negatieve invloeden op hebben.  
 
Voorwaarden intern salderen 
Met bovenstaande ecologische onderbouwing is aangetoond dat er een toestemming is die gebruikt kan 
worden als referentiesituatie voor de periode van 10 juni 1994 tot en met 28 april 1998. Er is hiermee 
voldaan aan de definitie van toestemming uit artikel 1, onder m van de Beleidsregels. Op grond van 
artikel 5 lid 5 van de Beleidsregels hanteren GS als uitgangspunt dat alleen gebruik wordt gemaakt van 
de in de toestemming opgenomen stikstofemissie in de referentiesituatie, voor zover de capaciteit 
aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. Op grond van artikel 5 lid 6 van de Beleidsregels gaan GS bij de 
beoordeling van de feitelijk gerealiseerde capaciteit, bedoeld in het vijfde lid, uit van de op het moment 
van indienen van de aanvraag op grond van een toestemming volledig opgerichte installaties en 
gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de activiteit. Gelet op luchtfoto’s vanaf 2003 is aangetoond dat de vergunde bedrijfssituatie 
volledig is gerealiseerd.  
 
De toestemming voor de periode van 10 juni 1994 tot en met 28 april 1998 kan niet worden ingetrokken. 
Op grond van artikel 5 lid 2 van de Beleidsregels kan een toestemming die niet kan worden ingetrokken 
wel worden ingezet om intern mee te salderen, indien de feitelijke uitvoering van de activiteit wordt 
beëindigd voordat deze activiteit wordt ingezet voor intern salderen. De oude schuur en drie stallen 
worden afgebroken voordat de drie nieuwe stallen, een schuur en een nissenhut worden gerealiseerd. De 
stikstofemissie die daardoor wegvalt, wordt gebruikt voor interne saldering van de beoogde gebruiksfase.  
 
Er is uitgegaan van een juiste referentiesituatie voor de periode van 10 juni 1994 tot en met 28 april 1998. 
Tevens zijn wij van mening dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor intern salderen, zoals 
opgenomen in artikel 5 van de Beleidsregels. Wij zijn akkoord met de gebruikte uitgangspunten en 
invoergegevens, zoals deze zijn beschreven in het document ‘Nota van uitgangspunten, d.d. 24 juli 2020, 
ons kenmerk 20023649’. 
 
Toetsing referentieperiode vanaf 28 april 1998 en voorwaarden intern salderen 
Er wordt voor de referentiesituatie vanaf 28 april 1998 uitgegaan van de vergunning Wet milieubeheer, 
kenmerk 050/98/EDV/JG, d.d. 28 april 1998 voor het inwerking hebben van een akkerbouwbedrijf en 
struisvogelhouderij annex mestopslag op het adres Hogeweg 1 te Sluis. Door middel van luchtfoto’s 
vanaf 2003 is aangetoond dat de stallen van deze vergunning zijn gerealiseerd. 
 
Op grond van artikel 5 lid 1 van de Beleidsregels kan een activiteit worden ingezet ten behoeve van intern 
salderen voor zover er een toestemming was voor de N-emissie veroorzakende activiteit in de 
referentiesituatie en die sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn tot het moment van 
intrekking of wijziging van de toestemming, zodat hervatting van de activiteit mogelijk was zonder dat 
daarvoor een natuurvergunning of omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, is vereist. De oude schuur 
en drie stallen worden afgebroken voordat de drie nieuwe stallen, een schuur en een nissenhut worden 
gerealiseerd. De stikstofemissie die daardoor wegvalt, wordt gebruikt voor interne saldering van de 
beoogde gebruiksfase. 
 
Er is uitgegaan van een juiste referentiesituatie voor de periode vanaf 28 april 1998. Tevens zijn wij van 
mening dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor intern salderen, zoals opgenomen in artikel 5 van de 
Beleidsregels. Wij zijn akkoord met de gebruikte uitgangspunten en invoergegevens, zoals deze zijn 
beschreven in het document ‘Nota van uitgangspunten, d.d. 24 juli 2020, ons kenmerk 20023649’. 
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De referentiesituatie bestaat uit de volgende stikstofbronnen: 

 
 
Conclusie 
Een vergunning kan alleen worden verleend als er geen sprake is van significante negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Een toename van 
stikstofdepositie ten opzichte van de geldende referentiesituatie kan een mogelijk significant negatief 
effect hebben.  
 
Uit de bij de aanvraag behorende Aerius-verschilberekening blijkt dat het project door intern salderen per 
saldo niet leidt tot een toename van stikstofdepositie op overbelaste of bijna overbelaste stikstofgevoelige 
hexagonen in Natura 2000-gebieden met een referentiedatum vanaf het jaar 1998. Dit betekent dat 
vanwege het project geen sprake is van significante negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-gebieden.   
 
Conclusie 
Uit de ecologische onderbouwing en de bij de aanvraag behorende Aerius-verschilberekening blijkt dat 
het beoogde project in de gebruiksfase door intern salderen per saldo nergens leidt tot een toename van 
stikstofdepositie op stikstofgevoelige hexagonen. Dit betekent dat vanwege het project geen sprake is 
van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van beschermde habitattypen en 
daarmee op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
 
Beoordeling van effecten op habitatsoorten 
Van meerdere Natura 2000-gebieden zijn habitatsoorten aangewezen. De leefgebieden van deze soorten 
zijn potentieel stikstofgevoelig. Doordat er in de gebruiksfase 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 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 

Stal Stalsysteem 

(RAV-code) 

Diersoort Aantal 

dieren 

1 L 3.100 Opfokstruisvogels (4 tot 12 maanden) 400 

2 L 2.100 Opfokstruisvogels (tot 4 maanden) 200 

3 L 1.100 Struisvogel ouderdieren 24 

4 L 2.100 Opfokstruisvogels (tot 4 maanden) 100 

5 L 3.100 Opfokstruisvogels (4 tot 12 maanden) 250 
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heeft. Omdat er in dit geval per saldo geen sprake is van toename van stikstofdepositie, is er ook geen 
kans op cumulatie. 
 
Beoordeling ten aanzien van het provinciaal beleid 
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. Conclusies 
 
U heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat met het uitvoeren van het aangevraagde project geen 
aantasting plaatsvindt van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden. Evenmin leveren de 
voorgenomen activiteiten strijdigheid op met de overige genoemde wetsartikelen of het provinciaal beleid. 
Wij zijn op grond van bovenstaande overwegingen van mening dat de gevraagde vergunning onder 
oplegging van voorschriften (onderdeel 1) verleend kan worden. 
 
 
D. Overige wet- en regelgeving 
 
Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de 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. 




