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1. Inleiding 
 

Aan de Hogezoom 139 in Renesse wordt een bestaand restaurant getransformeerd naar een boetiekhotel. Voor 
zowel de werkzaamheden met betrekking tot de realisatiefase als de gebruiksfase van het boetiekhotel, zijn met 
behulp van de AERIUS Calculator berekeningen gemaakt om te kunnen bepalen of er sprake is van een toename 
van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden in de omgeving. 

 

2. Situatie 
 

In het bestaande pand wat nu als restaurant wordt gebruikt, wordt een boetiekhotel gerealiseerd met 16 
hotelkamers. Het bestaande pand is voorzien van een gasaansluiting welke wordt gebruikt voor de verwarming 
van het pand, het koken op gas en voor de warmwatervoorziening. In het toekomstige pand zal enkel nog gas 
worden gebruikt ten behoeve van de warmwatervoorziening. Voor het berekenen van de stikstofdepositie in de 
toekomstige gebruiksfase zijn dan ook de stikstofemissie als gevolg van het gasverbruik als de voertuig- 
bewegingen van belang. 

 

 
Naast de toekomstige gebruiksfase is ook de realisatiefase van belang. Met behulp van de AERIUS Calculator zijn 
verschilberekeningen opgesteld t.o.v. de huidige gebruikssituatie voor beide fases. 

 
Omdat gebruik wordt gemaakt van intern salderen wordt de huidige situatie (gebruiksfase) gebruikt als 
referentiesituatie. 
Op grond van de beleidsregels intern en extern salderen versie d.d. 11 september 2020 is de referentiesituatie 
een op de referentiedatum geldende natuurvergunning, of in afwezigheid van een natuurvergunning, zoals in dit 
geval, een andere toestemming (milieuvergunning, milieumelding) geldend op de referentiedatum. 
Omdat deze ook niet aanwezig is, geldt een activiteit die op de referentiedatum was toegestaan (bijvoorbeeld in 
een bestemmingsplan) en sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest als referentiesituatie. 
Met een kopie van de plankaart van het bestemmingsplan (zoals vastgesteld in 1988) wordt aangetoond dat 
gebruik wordt gemaakt van de juiste referentiesituatie en daarin dus ook de referentiedatum van het 
betreffende Natura 2000-gebied waarop de depositie plaatsvindt. In dit geval vindt er alleen depositie plaats op 
Natura 2000-gebied Kop van Schouwen, waarvan de referentiedatum 7 december 2004 is. 
Hiermee is aangetoond dat de activiteit op 7 december 2004 al was toegestaan en sinds die tijd onafgebroken 
aanwezig is geweest. 

 
De kopie van de plankaart van het bestemmingsplan is als bijlage VI bijgevoegd aan het rapport. 
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In deze rapportage wordt volstaan met het maken van een aantal screenshots uit de Calculator. De rapportages 
uit de AERIUS Calculator zijn in bijlage I en II opgenomen. Ook staan er in de rapportage linkjes waarmee een 
export van de projectbestanden kunnen worden gedownload. Deze kunnen in de AERIUS Calculator worden 
geïmporteerd en op die manier kunnen de resultaten worden gecontroleerd. 
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2.1 Rekenpunten 
 

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

 

a. Manteling van Walcheren (19 km) 
b. Voordelta (1 km) 
c. Duinen Goeree & Kwade Hoek (9 km) 
d. Oosterschelde (3 km) 
e. Grevelingen (4 km) 
f. Voornes Duin (24 km) 
g. Kop van Schouwen 
h. Veerse Meer (18 km) 
i. Haringvliet (20 km) 
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2.2 Huidige gebruiksfase 
 

Aangezien in het bestaande pand gas wordt verbruikt voor het verwarmen, koken en het warm tapwater, is voor 
de huidige gebruiksfase gerekend met een stikstofuitstoot van 14,8 kg/jaar (gebaseerd op een gasverbruik van 
9.450m³ per jaar). 
Deze  aanname  is  gebaseerd  op  de  kengetallen  uit  de  factsheet  ‘Ruimtelijke  plannen  –    emissiefactoren’ 
(https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-emissiefactoren/05-07-2018). 

 

Tevens is gerekend met de verkeersbewegingen (conform CROW publicatie 381 – 2018). 

Voor de verkeersbewegingen zijn we uitgegaan van de volgende aantallen: 

- Licht verkeer 70 ritten per dag (afgerond naar boven); 
- Middelzwaar verkeer 2,3 ritten per dag; 
- Zwaar verkeer 1,7 ritten per dag. 

 

In bijlage IV zijn de invoergegevens gespecificeerd. 

 
De verkeersbewegingen zijn ingevoerd als lijnbron. Er is gerekend vanaf het eigen terrein tot aan de Provinciale 

weg N652. 

 

 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-emissiefactoren/05-07-2018
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2.3 Realisatiefase 
 

Voor de realisatiefase is uitgegaan van een bouwtijd van één jaar. Er is dan sprake van een tijdelijk project. In de 

vernieuwde calculator kan een tijdelijk project (nog) niet worden ingevoerd. Daarom zijn alle emissies ingevoerd 

in één kalenderjaar. 

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

Bron werktuigen bouwfase: 

- graafmachine; 

- betonpomp; 

- mobiele kranen; 

- trilplaat; 

- minigraver; 

- verreiker. 

In bijlage III zijn de invoergegevens gespecificeerd. 

 
Bron verkeer bouwfase: 

Verkeer van en naar de bouwlocatie: 

- licht verkeer:      1.800 ritten/jaar; 

- zwaar verkeer:   1.350 ritten/jaar. 

 
De verkeersbewegingen zijn ingevoerd als lijnbron. Er is gerekend vanaf de bouwlocatie tot aan de Provinciale 

weg N652. 

 
 

 
Resultaten: 

 

Met behulp van de AERIUS Calculator is een verschilberekening uitgevoerd waarbij de huidige gebruikssituatie 
wordt afgezet tegen de realisatiefase. 

 

Uit de verschilberekening volgt een toename van 0,00 mol/ha/j. 
Er is dus geen sprake van een toename van stikstofdepositie t.g.v. de realisatiefase van dit project. 
De rapportage van AERIUS Calculator is bijgevoegd in bijlage I. 

 

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

https://www.dropbox.com/s/m5wxdxs6b9poo8r/2201200aa_AERIUS_gml_20201022074329_comparison.zip?dl=0
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2.4 Toekomstige gebruiksfase 
 

In de verbouwde situatie zal de gasaansluiting gehandhaafd blijven voor de warm tapwater voorziening. Het 
pand zal na de verbouwing worden verwarmd door middel van een warmtepomp installatie. 
Voor de bereiding van warmwater, is voor de toekomstige gebruiksfase gerekend met een stikstofuitstoot van 
7,5 kg/jaar. Deze uitstoot is gebaseerd op een standaard gasverbruik 430m3 per jaar voor een 2 persoons- 
huishouden op een bezettingsgraad van 70% per hotelkamer per jaar. 
Naast de stikstofemissie als gevolg van het gasverbruik wordt tevens gerekend met een aantal 
verkeersbewegingen. 

 
Voor de verkeersbewegingen  zijn we  uitgegaan van  de volgende aantallen  (conform CROW publicatie  381   – 
2018): 

 
- Licht verkeer 18 ritten per dag; 
- Middelzwaar verkeer 1 rit per dag; 
- Zwaar verkeer 1 rit per dag. 

 
In bijlage V zijn de invoergegevens gespecificeerd. 

 
De verkeersbewegingen zijn ingevoerd als lijnbron. Er is gerekend vanaf het eigen terrein tot aan de Provinciale 

weg N652. 

 

 
Resultaten 

 

Met behulp van de AERIUS Calculator is een verschilberekening uitgevoerd waarbij de huidige gebruikssituatie 
wordt afgezet tegen de toekomstige gebruiksfase. 

 

Uit de verschilberekening volgt een toename van 0,00 mol/ha/j. 
Er is dus geen sprake van een toename van stikstofdepositie t.g.v. de realisatiefase van dit project. 
De rapportage van AERIUS Calculator is bijgevoegd in bijlage II. 

 

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

https://www.dropbox.com/s/1cf3g09ckm2eb8h/2201200bb_AERIUS_gml_20201022074800_comparison.zip?dl=0
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3. Conclusies 
 

Aan de Hogezoom 139 in Renesse wordt een bestaand restaurant getransformeerd naar een boetiekhotel. Voor 
zowel de werkzaamheden met betrekking tot de realisatiefase als de gebruiksfase van het boetiekhotel, zijn met 
behulp van de AERIUS Calculator berekeningen gemaakt om te kunnen bepalen of er sprake is van een toename 
van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden in de omgeving. 

 

In deze rapportage wordt de stikstof uitstoot in 2 situaties vergeleken: 
1. Huidige gebruiksfase ten opzichte van de realisatiefase; 
2. Huidige gebruiksfase ten opzichte van de toekomstige gebruiksfase. 

 

Met behulp van de AERIUS Calculator zijn berekeningen opgesteld voor bovengenoemde scenario’s. 
 

Op basis van de resultaten uit de berekeningen kan worden geconcludeerd dat voor zowel de realisatiefase als 
de toekomstige gebruiksfase, significante effecten zijn uitgesloten. Omdat gebruik wordt gemaakt van ‘intern 
salderen’ geldt een vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming, waarbij kan worden 
aangenomen dat deze vergunning verleenbaar is. 



I 

 

 

 
 
 

I. Bijlage ‘Rapport verschilberekening huidige gebruiksfase/realisatiefase AERIUS Calculator’ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berekening Huidige gebruiksfase en Realisatiefase 

 Kenmerken 

 Samenvatting emissies 

 Depositieresultaten 

 Gedetailleerde emissiegegevens 
 
 
 
 
 

 

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. 

S5KtQa9aMkRi (22 oktober 2020) 
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Contact 
 

S&W Consultancy Hogezoom 139, 4325CH Renesse 
 
 

Activiteit 
 

Herbestemming Restaurant 

[2201200a] 

S5KtQa9aMkRi 

 
 

 
 

22 oktober 2020, 07:43 2021 Berekend voor natuurgebieden 
 
 

Totale emissie 
 

NOx 26,14 kg/j 17,43 kg/j -8,71 kg/j 
 

 

Resultaten 
Hectare met 

hoogste verschil 
(mol/ha/j) 

 

 

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

 

Toelichting Het realiseren van een boetiek hotel in een bestaand restaurant. 

Natuurgebied 

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie 

 

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,43 kg/j 

Rechtspersoon Inrichtingslocatie 

Omschrijving AERIUS kenmerk 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil 



Resultaten Huidige gebruiksfase 

Realisatiefase 

S5KtQa9aMkRi (22 oktober 2020) 
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Resultaten 
 

 

 
 

 

Locatie 
Huidige 

gebruiksfase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emissie 
Huidige 

gebruiksfase 

 
 
 
 

CV-installatie 

Wonen en Werken | Recreatie 
 

 
Gebruiksverkeer 

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

 
 
 
 

- 14,80 kg/j 
 
 

 
< 1 kg/j 11,34 kg/j 

Bron 
Sector 

Emissie NH3 Emissie NOx 



Resultaten Huidige gebruiksfase 

Realisatiefase 

S5KtQa9aMkRi (22 oktober 2020) 
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Resultaten 
 

 

 
 

 

Locatie 
Realisatiefase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emissie 
Realisatiefase 

 
 

 
Bouwmaterieel 

Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie 
 

 
Bouwverkeer 

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

 
 

 
- 12,00 kg/j 

 
 

 
< 1 kg/j 5,43 kg/j 

Bron 
Sector 

Emissie NH3 Emissie NOx 



Resultaten Huidige gebruiksfase 

Realisatiefase 

S5KtQa9aMkRi (22 oktober 2020) 

pagina 5/9 

Resultaten 
 

 

 
 

 

Resultaten 
stikstof 

gevoelige 
Natura 2000 

gebieden 
(mol/ha/j) 

 

 

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

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

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil 

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



Resultaten Huidige gebruiksfase 

Realisatiefase 
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Resultaten 
 

 

 
 

 

Resultaten 
per 

habitattype 
(mol/ha/j) 

 
voor de 10 

stikstofgevoelige 
Natura 2000- 

gebieden met het 
hoogste resultaat 

Kop van Schouwen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar 

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

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 

    (bijna) 

    overbelaste 

    hexagonen* 

 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2130C Grijze duinen (heischraal) 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2180B Duinbossen (vochtig) 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H9999:116 Habitattype onbekend/onzeker KDW op 

basis meest kritische relevante type 

(H2130B;H2130C). 

 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2160  Duindoornstruwelen 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 



Resultaten Huidige gebruiksfase 

Realisatiefase 
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Resultaten 
 

 

 
 

 

Emissie 
(per bron) 

Huidige 
gebruiksfase 

Naam CV-installatie 
Locatie (X,Y) 43244, 416870 
Uitstoothoogte 9,0 m 
Warmteinhoud 0,000 MW 
Temporele variatie Continue emissie 
NOx 14,80 kg/j 

 
 

Naam Gebruiksverkeer 
Locatie (X,Y) 43615, 416627 
NOx 11,34 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

 
 
 

 
Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

 

Standaard 
 

Licht verkeer 
 

70,0 / etmaal 
 

NOx 

NH3 

 

7,05 kg/j 

< 1 kg/j 

 

Standaard 
 

Middelzwaar 

vrachtverkeer 

 

2,3 / etmaal 
 

NOx 

NH3 

 

2,00 kg/j 

< 1 kg/j 

 

Standaard 
 

Zwaar vrachtverkeer 
 

1,7 / etmaal 
 

NOx 

NH3 

 

2,29 kg/j 

< 1 kg/j 



Resultaten Huidige gebruiksfase 

Realisatiefase 
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Resultaten 
 

 

 
 

 

Emissie 
(per bron) 
Realisatiefase 

Naam Bouwmaterieel 
Locatie (X,Y) 43244, 416870 
NOx 12,00 kg/j 

 
 
 
 
 
 

Voertuig Omschrijving Uitstoot 
hoogte (m) 

Spreiding 
(m) 

Warmte Stof 
inhoud 

Emissie 

    (MW)  
 

AFW 
 

Diversen conform 

bijlage III 

 

4,0 
 

4,0 
 

0,0 NOx 
 

12,00 kg/j 

 
 

 

Naam Bouwverkeer 
Locatie (X,Y) 43607, 416630 
NOx 5,43 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

 
 
 

 
Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

 

Standaard 
 

Licht verkeer 
 

1.800,0 / jaar 
 

NOx 

NH3 

 

< 1 kg/j 

< 1 kg/j 

 

Standaard 
 

Zwaar vrachtverkeer 
 

1.350,0 / jaar 
 

NOx 

NH3 

 

4,94 kg/j 

< 1 kg/j 



Resultaten Huidige gebruiksfase 

Realisatiefase 

S5KtQa9aMkRi (22 oktober 2020) 
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Resultaten 
 

 

 
 
 

Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden 

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een 

geregistreerd 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 

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


 

 

 
 

II. Bijlage ‘Rapport verschilberekening huidige -en toekomstige gebruiksfase AERIUS Calculator’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berekening Huidige gebruiksfase en Toekomstige gebruiksfase 

 Kenmerken 

 Samenvatting emissies 

 Depositieresultaten 

 Gedetailleerde emissiegegevens 
 
 
 
 
 

 

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

documentatie is te raadplegen via: 

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

Resultaten Huidige gebruiksfase 

Toekomstige gebruiksfase 
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Contact 
 

S&W Consultancy Hogezoom 139, 4325CH Renesse 
 
 

Activiteit 
 

Herbestemming Restaurant 

[2201200b] 

RPSbMX4roGXG 

 
 

 
 

22 oktober 2020, 07:47 2022 Berekend voor natuurgebieden 
 
 

Totale emissie 
 

NOx 25,52 kg/j 11,23 kg/j -14,29 kg/j 
 

 

Resultaten 
Hectare met 

hoogste verschil 
(mol/ha/j) 

 

 

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

 

Toelichting Het realiseren van een boetiek hotel in een bestaand restaurant. 

Natuurgebied 

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie 

 

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,37 kg/j 

Rechtspersoon Inrichtingslocatie 

Omschrijving AERIUS kenmerk 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil 



Resultaten Huidige gebruiksfase 

Toekomstige gebruiksfase 
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Resultaten 
 

 

 
 

 

Locatie 
Huidige 

gebruiksfase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emissie 
Huidige 

gebruiksfase 

 
 
 
 

CV-installatie 

Wonen en Werken | Recreatie 
 

 
Gebruiksverkeer 

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

 
 
 
 

- 14,80 kg/j 
 
 

 
< 1 kg/j 10,72 kg/j 

Bron 
Sector 

Emissie NH3 Emissie NOx 



Resultaten Huidige gebruiksfase 

Toekomstige gebruiksfase 
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Resultaten 
 

 

 
 

 

Locatie 
Toekomstige 
gebruiksfase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emissie 
Toekomstige 
gebruiksfase 

 
 
 
 

Warmwater voorzienning 

Wonen en Werken | Recreatie 

 
 

Gebruiksverkeer 

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

 
 
 
 

- 7,50 kg/j 
 
 

 
< 1 kg/j 3,73 kg/j 

Bron 
Sector 

Emissie NH3 Emissie NOx 



Resultaten Huidige gebruiksfase 

Toekomstige gebruiksfase 

RPSbMX4roGXG (22 oktober 2020) 

pagina 5/9 

Resultaten 
 

 

 
 

 

Resultaten 
stikstof 

gevoelige 
Natura 2000 

gebieden 
(mol/ha/j) 

 

 

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

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

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil 

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



Resultaten Huidige gebruiksfase 

Toekomstige gebruiksfase 

RPSbMX4roGXG (22 oktober 2020) 
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Resultaten 
 

 

 
 

 

Resultaten 
per 

habitattype 
(mol/ha/j) 

 
voor de 10 

stikstofgevoelige 
Natura 2000- 

gebieden met het 
hoogste resultaat 

Kop van Schouwen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar 

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

Habitattype Hectare met hoogste verschil 

Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op 

    (bijna) 

    overbelaste 

    hexagonen* 

 

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2130C Grijze duinen (heischraal) 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2180B Duinbossen (vochtig) 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2160  Duindoornstruwelen 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H9999:116 Habitattype onbekend/onzeker KDW op 

basis meest kritische relevante type 

(H2130B;H2130C). 

 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 
 

0,01 
 

0,00 
 

0,00 
 

 



Resultaten Huidige gebruiksfase 

Toekomstige gebruiksfase 

RPSbMX4roGXG (22 oktober 2020) 
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Resultaten 
 

 

 
 

 

Emissie 
(per bron) 

Huidige 
gebruiksfase 

Naam CV-installatie 
Locatie (X,Y) 43244, 416870 
Uitstoothoogte 9,0 m 
Warmteinhoud 0,000 MW 
Temporele variatie Continue emissie 
NOx 14,80 kg/j 

 
 

Naam Gebruiksverkeer 
Locatie (X,Y) 43602, 416632 
NOx 10,72 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

 
 
 

 
Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

 

Standaard 
 

Licht verkeer 
 

70,0 / etmaal 
 

NOx 

NH3 

 

6,62 kg/j 

< 1 kg/j 

 

Standaard 
 

Middelzwaar 

vrachtverkeer 

 

2,3 / etmaal 
 

NOx 

NH3 

 

1,87 kg/j 

< 1 kg/j 

 

Standaard 
 

Zwaar vrachtverkeer 
 

1,7 / etmaal 
 

NOx 

NH3 

 

2,23 kg/j 

< 1 kg/j 



Resultaten Huidige gebruiksfase 

Toekomstige gebruiksfase 

RPSbMX4roGXG (22 oktober 2020) 
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Resultaten 
 

 

 
 

 

Emissie 
(per bron) 
Toekomstige 
gebruiksfase 

Naam Warmwater voorzienning 
Locatie (X,Y) 43244, 416870 
Uitstoothoogte 9,5 m 
Warmteinhoud 0,000 MW 
Temporele variatie Continue emissie 
NOx 7,50 kg/j 

 
 

Naam Gebruiksverkeer 
Locatie (X,Y) 43602, 416634 
NOx 3,73 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

 
 
 

 
Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

 

Standaard 
 

Licht verkeer 
 

18,0 / etmaal 
 

NOx 

NH3 

 

1,66 kg/j 

< 1 kg/j 

 

Standaard 
 

Middelzwaar 

vrachtverkeer 

 

1,0 / etmaal 
 

NOx 

NH3 

 

< 1 kg/j 

< 1 kg/j 

 

Standaard 
 

Zwaar vrachtverkeer 
 

1,0 / etmaal 
 

NOx 

NH3 

 

1,28 kg/j 

< 1 kg/j 



Resultaten Huidige gebruiksfase 

Toekomstige gebruiksfase 

RPSbMX4roGXG (22 oktober 2020) 
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Resultaten 
 

 

 
 
 

Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden 

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een 

geregistreerd 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 

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


 

 

 
 

III. Bijlage ‘Invoergegevens werktuigen realisatiefase’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 



 

 

 

jaar 

 

Invoergegevens 
 

Type werktuig Vermogen 

(KW) 

Bouwjaar Type 

brandstof 

Uitstoothoogte 

(hoogte uitlaat in 

meters) 

Totaal aantal 

draaiuren tijdens 

bouwfase (uur) * 

Emissie 

(g/kWh) 

Belasting 

(%) 

Emissie 

(kg) 

Mobiele  werktuigen         
Graafmachine  (200kW) 200 2015 diesel 2,5 24 0,3 60% 0,86 

Betonpomp 335 2017 diesel 0,6 8 0,4 60% 0,64 

Mobiele kraan (60tons) 200 2015 diesel 2,5 144 0,4 50% 5,76 

Mobiele kraan 16 ton 120 2017 diesel 2,5 16 0,4 50% 0,38 

Trilplaat 10 2018 diesel 0,5 8 0,4 75% 0,02 

Minigraver (60kW) 60 2015 diesel 1,0 16 0,3 60% 0,17 

Verreiker 75 >2014 diesel 1,5 120 0,4 60% 2,16 

Totaal        10,01 

 
 

Verkeersbewegingen Soort Aantal per  
Vrachtwagen Zwaarverkeer 1.280 jaar  
Betonmixer Zwaarverkeer 20 jaar 

Bak vrachtwagen Zwaarverkeer 50 jaar 

Bus transport Lichtverkeer 1.800 jaar 

 
* Inclusief draaiuren stationair 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2201200 - Bijlage III invoergegevens V 1.1 (12-11-2020).xlsx 

Tijdsduur bouwfase 1 



 

 

 
 

IV. Bijlage ‘Invoergegevens verkeersbewegingen huidige gebruiksfase’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 



 

 

 

Verkeersbewegingen huidige gebruiksfase: 
 

Restaurant 

Ca. 500m2 BVO x 12 verkeersbewegingen per 100m2 = 60 verkeersbewegingen per etmaal. 

Overige verkeersbewegingen: 

Leverancier Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
        

Bidfood.1 X X X X X X  

WOD drank.1  X    X  

Renewi.1 X  X X XX   

Vetlevering.1  X      

Vishandel schot.2 X X X X X X  

Bout Mosselen.2 X  X  X X  

Hoeve Rapenburg.2 X   X  X  

Ambachterie.2  X      

Diversen*.2  X  X    

Privé.3 X X X X X X X 
 
 

*Onder diversen vallen onderstaande bedrijven: 
- Ille papier 
- Hyscon schoonmaakmiddelen 
- Tapreiniging 
- Glazenwasser 
- De Zeeuw vlees 

 
Totaal per week aantal bewegingen per categorie: 
• Aantal verkeersbewegingen lichtverkeer (personen auto’s) per week 7x Per etmaal: 1 
• Aantal verkeersbewegingen middelzwaar (3,5 – 7,5 ton) per week 16x Per etmaal: 2,3 
• Aantal verkeersbewegingen zwaar (>7,5 ton) per week 12X Per etmaal: 1,7 



V 

 

 

 
 

V. Bijlage ‘Invoergegevens verkeersbewegingen toekomstige gebruiksfase’ 



 

 

 

Verkeersbewegingen toekomstige gebruiksfase: 
 

Hotel*** 
 

16 kamers 11,2 verkeersbewegingen per 10 kamers = 18 verkeersbewegingen per etmaal. 

Overige verkeersbewegingen: 

Leverancier Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
        

Bidfood.1 X   X    

Linnenverhuur.2  X   X   

Diversen*.2  X   X   

Schoonmaakbedrijf.3 X X X X X X X 
 
 

Totaal per week aantal bewegingen per categorie: 
• Aantal verkeersbewegingen lichtverkeer (personen auto’s) per week 7x Per etmaal: 1 
• Aantal verkeersbewegingen middelzwaar (3,5 – 7,5 ton) per week 16x Per etmaal: 0,5 
• Aantal verkeersbewegingen zwaar (>7,5 ton) per week 12X Per etmaal: 0,3 



VI 

 

 

 
 

VI. Bijlage ‘Plankaart bestemmingsplan De Dreef 1988’ 



 



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 Huidige gebruiksfase en Realisatiefase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S5KtQa9aMkRi (22 oktober 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

S&W Consultancy Hogezoom 139, 4325CH Renesse

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Herbestemming Restaurant
[2201200a]

S5KtQa9aMkRi

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

22 oktober 2020, 07:43 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 26,14 kg/j 17,43 kg/j -8,71 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,43 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Het realiseren van een boetiek hotel in een bestaand restaurant.

S5KtQa9aMkRi (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase

Realisatiefase

Resultaten
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Locatie
Huidige

gebruiksfase

Emissie
Huidige

gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

CV-installatie
Wonen en Werken | Recreatie

- 14,80 kg/j

Gebruiksverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 11,34 kg/j

S5KtQa9aMkRi (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase

Realisatiefase

Resultaten
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Locatie
Realisatiefase

Emissie
Realisatiefase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwmaterieel
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 12,00 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,43 kg/j

S5KtQa9aMkRi (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase

Realisatiefase

Resultaten

pagina 4/9



Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

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

S5KtQa9aMkRi (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase

Realisatiefase

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kop van Schouwen

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

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

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

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

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

0,01 0,00 0,00

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

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

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

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

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

S5KtQa9aMkRi (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase

Realisatiefase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Huidige
gebruiksfase

Naam CV-installatie
Locatie (X,Y) 43244, 416870
Uitstoothoogte 9,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 14,80 kg/j

Naam Gebruiksverkeer
Locatie (X,Y) 43615, 416627
NOx 11,34 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 70,0 / etmaal NOx
NH3

7,05 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,3 / etmaal NOx
NH3

2,00 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,7 / etmaal NOx
NH3

2,29 kg/j
< 1 kg/j

S5KtQa9aMkRi (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase

Realisatiefase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Realisatiefase

Naam Bouwmaterieel
Locatie (X,Y) 43244, 416870
NOx 12,00 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Diversen conform
bijlage III

4,0 4,0 0,0 NOx 12,00 kg/j

Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 43607, 416630
NOx 5,43 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.800,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.350,0 / jaar NOx
NH3

4,94 kg/j
< 1 kg/j

S5KtQa9aMkRi (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase

Realisatiefase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_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

S5KtQa9aMkRi (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase

Realisatiefase

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 Huidige gebruiksfase en Toekomstige gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RPSbMX4roGXG (22 oktober 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

S&W Consultancy Hogezoom 139, 4325CH Renesse

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Herbestemming Restaurant
[2201200b]

RPSbMX4roGXG

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

22 oktober 2020, 07:47 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 25,52 kg/j 11,23 kg/j -14,29 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,37 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Het realiseren van een boetiek hotel in een bestaand restaurant.

RPSbMX4roGXG (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase

Toekomstige gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Huidige

gebruiksfase

Emissie
Huidige

gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

CV-installatie
Wonen en Werken | Recreatie

- 14,80 kg/j

Gebruiksverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 10,72 kg/j

RPSbMX4roGXG (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase

Toekomstige gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Toekomstige
gebruiksfase

Emissie
Toekomstige
gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Warmwater voorzienning
Wonen en Werken | Recreatie

- 7,50 kg/j

Gebruiksverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,73 kg/j

RPSbMX4roGXG (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase

Toekomstige gebruiksfase

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

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

RPSbMX4roGXG (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase

Toekomstige gebruiksfase

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kop van Schouwen

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

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

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

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

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

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

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

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

0,01 0,00 0,00

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

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

RPSbMX4roGXG (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase
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Emissie
(per bron)

Huidige
gebruiksfase

Naam CV-installatie
Locatie (X,Y) 43244, 416870
Uitstoothoogte 9,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 14,80 kg/j

Naam Gebruiksverkeer
Locatie (X,Y) 43602, 416632
NOx 10,72 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 70,0 / etmaal NOx
NH3

6,62 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,3 / etmaal NOx
NH3

1,87 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,7 / etmaal NOx
NH3

2,23 kg/j
< 1 kg/j

RPSbMX4roGXG (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase

Toekomstige gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Toekomstige
gebruiksfase

Naam Warmwater voorzienning
Locatie (X,Y) 43244, 416870
Uitstoothoogte 9,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 7,50 kg/j

Naam Gebruiksverkeer
Locatie (X,Y) 43602, 416634
NOx 3,73 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 18,0 / etmaal NOx
NH3

1,66 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / etmaal NOx
NH3

1,28 kg/j
< 1 kg/j

RPSbMX4roGXG (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase

Toekomstige gebruiksfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_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

RPSbMX4roGXG (22 oktober 2020)Resultaten Huidige gebruiksfase

Toekomstige gebruiksfase

Resultaten
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Ja 
onderwerp  kenmerk behandeld door verzonden 
Vergunning Wet natuurbescherming voor de 
transformatie van restaurant tot hotel op de 
locatie Hogezoom 139 in Renesse 

ZK20000224 / 20036463 

*20036463* 
 

 
 

 
 

Middelburg, 19 november 2020 
 
 
 
Geachte , 
 
Op 9 oktober 2020 hebben wij van u namens V.O.F. Grand Café Helder (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 de transformatie van restaurant tot hotel op de locatie Hogezoom 139 in 
Renesse, in de nabijheid van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. De ontvangst van deze aanvraag 
is op 15 oktober 2020, kenmerk ZK20000224 / 20032022, bevestigd. In deze brief maken wij onze 
beslissing op uw aanvraag bekend. 
 
BESLUIT WET NATUURBESCHERMING ONDERDEEL GEBIEDSBESCHERMING MET KENMERK 
ZK20000224 / 20036463  
 
Wij besluiten: 

I. Aan uw cliënt de aangevraagde vergunning voor de transformatie van restaurant tot hotel op de 
locatie Hogezoom 139 in Renesse 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 9 oktober 2020, ons kenmerk 20031693; 
b. bijlagen bij de aanvraag zoals aangeleverd: 

- aanvraagformulier module 1A, ons kenmerk 20031695; 
- “Rapportage Stikstofdepositie Transformatie restaurant tot hotel Hogezoom 139 te 

Renesse”, projectnummer 2201200, versie 1.2 d.d. 18 november 2020, ons kenmerk 
20035977; 

- aerius-verschilberekening realisatiefase, kenmerk S5KtQa9aMkRi d.d. 22 oktober 
2020, ons kenmerk 20035979; 

- aerius-verschilberekening gebruiksfase, kenmerk RPSbMX4roGXG d.d. 22 oktober 
2020, ons kenmerk 20035978; 

- plankaart bestemmingsplan 20 juni 1988 (referentiesituatie), ons kenmerk 20035980. 
 

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

, 
Afdelingsmanager Personeel, Omgeving & Juridische Zaken. 
 
 
Kopie aan: groenewetten@rud-zeeland.nl  
 
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris 
van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 
 
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. 
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na 
de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt 
gehouden.  
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie 
ook downloaden via http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar.   
 
Voorlopige voorziening 
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

 
  

mailto:groenewetten@rud-zeeland.nl
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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. U dient minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer u begint 

met uw werkzaamheden. U doet dit via het emailadres handhaving.groen@rud-zeeland.nl onder 
vermelding van het kenmerk van deze vergunning. 

 
5. Uiterlijk 2 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd wordt dit gemeld op het hierboven 

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

A. Weergave van de feiten 
 
A1.  Vergunningaanvraag 
U heeft namens uw cliënt een aanvraag op grond van artikel 2.7 lid 2 Wnb, ingediend voor de 
transformatie van restaurant tot hotel op de locatie Hogezoom 139 in Renesse, in de nabijheid van 
Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk ZK20000224.  
  
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u op 15 oktober 2020 in de 
gelegenheid gesteld om tot en met 14 november 2020 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de 
aanvullende gegevens ontvangen op 13 november 2020. Omdat in een van de documenten per abuis 
twee foutieve afbeeldingen waren opgenomen, hebben wij u in de gelegenheid gesteld om deze aan te 
passen. We hebben de aangepaste versie van dit document ontvangen op 18 november 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 16 oktober 2020 tot de dag waarop de aanvraag is 
aangevuld. De aanvraag is op 18 november 2020 verder in behandeling genomen.  
 
Uw cliënt is voornemens om het bestaande restaurant aan de Hogezoom 139 in Renesse te 
transformeren naar een boetiekhotel met 16 hotelkamers. Hiervoor zal het pand verbouwd worden. In het 
toekomstige pand zal enkel nog gas worden gebruikt ten behoeve van de warmwatervoorziening. Voor de 
ruimteverwarming zal gebruik worden gemaakt van een warmtepomp. 
 
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, maar wel in de directe nabijheid van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Vanuit 
het project komt stikstof vrij in de vorm van stikstofoxiden (17,43 kg/j in de realisatiefase en 11,23 kg/j in 
de gebruikfase) en ammoniak (in beide fasen <1kg/j). Deze stikstof slaat (ook) neer op grotere afstanden 
van de projectlocatie en dus mogelijk ook in een Natura 2000-gebied. Uit de bij de aanvraag gevoegde 
Aerius-berekeningen blijkt dat dit het geval is. Er vindt stikstofdepositie plaats op het Natura 2000-gebied 
Kop van Schouwen. Significante negatieve effecten van dit project op de beschermde natuurwaarden zijn 
daarom op voorhand niet uit te sluiten. Doordat de projectlocatie niet is gelegen in het Natura 2000-
gebied en gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten, zijn wij van mening dat alleen de 
stikstofuitstoot mogelijk significante negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden kan hebben en 
daarom reden is voor vergunningplicht. Andere mogelijke effecten zijn naar onze mening op voorhand uit 
te sluiten. Om deze reden wordt in de aanvraag en in deze vergunning alleen de stikstofuitstoot 
beschouwd. 
 
U gaat in de vergunningaanvraag in op de eventuele significante negatieve effecten van uw project op de 
beschermde natuurwaarden. Uw aanvraag betreft een project dat niet direct verband houdt met of nodig 
is voor het beheer van het Natura 2000-gebied en is niet opgenomen in het 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 in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen en het provinciaal 
beleid. 
Gelet op de uitkomsten van de berekeningen met Aerius-Calculator 2020 zijn effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van andere Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten. 
 
Beoordeling van effecten op beschermde habitattypen 
Het project is onder te verdelen in een realisatiefase 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 bij dit besluit behorende document “Rapportage 
Stikstofdepositie Transformatie restaurant tot hotel Hogezoom 139 te Renesse”, projectnummer 2201200, 
versie 1.2 d.d. 18 november 2020, ons kenmerk 20035977. 
 
Realisatiefase 
Uit de bij de aanvraag gevoegde berekeningen met Aerius-Calculator 2020 blijkt dat ten gevolge van de 
realisatiefase een tijdelijke toename van stikstofdepositie van maximaal 0,02 mol/ha/jaar optreedt op de 
volgende habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen: 

 H2130B – grijze duinen (kalkarm) 

 H2180B – duinbossen (vochtig) 

 H2180A – duinbossen (droog) berken-eikenbos 

 H2130C – grijze duinen (heischraal) 

 H2180C – duinbossen (binnenduinrand) 
 

Voor de habitattypen H2130B – grijze duinen (kalkarm), H2130C – grijze duinen (heischraal) en H2180A 
– duinbossen (droog) berken-eikenbos geldt dat in alle hexagonen waar tijdelijk depositie plaatsvindt op 
deze habitattypen de kritische depositiewaarde (KDW) voor deze habitattypen reeds wordt overschreden 
of bijna wordt overschreden. Hierdoor is mogelijk sprake van een significant negatief effect op deze 
habitattypen.  
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Overschrijding van de KDW vormt namelijk een indicatie dat een toename van de stikstofdepositie kan 
leiden tot aantasting van de natuurwaarden. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
heeft in de uitspraak van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1764) bevestigd dat de KDW echter niet geldt 
als een absolute grenswaarde. Het is dus niet zo dat habitattypen waarvan de KDW wordt overschreden 
automatisch verkeren in een slechte staat van instandhouding. 
 
Voor de habitattypen H2180B – duinbossen (vcohtig) en H2180C – duinbossen (binnenduinrand) geldt 
dat in de hexagonen waar tijdelijk depositie plaatsvindt op deze habitattypen de kritische depositiewaarde 
(KDW) voor deze habitattypen niet wordt overschreden of bijna wordt overschreden. Op deze 
habitattypen heeft deze fase van het project daarom op voorhand geen significant negatief effect. 
 
Gebruiksfase 
Uit de bij de aanvraag gevoegde berekeningen met Aerius-Calculator 2020 blijkt dat ten gevolge van de 
gebruiksfase een toename van stikstofdepositie van maximaal 0,01 mol/ha/jaar optreedt op de volgende 
habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen: 

 H2130B – grijze duinen (kalkarm) 

 H2180B – duinbossen (vochtig) 

 H2180A – duinbossen (droog) berken-eikenbos 

 H2180C – duinbossen (binnenduinrand) 
 
Voor de habitattypen H2180A – duinbossen (droog) berken-eikenbos en H2130B – grijze duinen 
(kalkarm) geldt dat in alle hexagonen waar depositie plaatsvindt op deze habitattypen de kritische 
depositiewaarde (hierna: KDW) voor deze habitattypen reeds wordt overschreden of bijna wordt 
overschreden. Hierdoor is mogelijk sprake van een significant negatief effect op deze habitattypen. 
Overschrijding van de KDW vormt namelijk een indicatie dat een toename van de stikstofdepositie kan 
leiden tot aantasting van de natuurwaarden. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
heeft in de uitspraak van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1764) bevestigd dat de KDW echter niet geldt 
als een absolute grenswaarde. Het is dus niet zo dat habitattypen waarvan de KDW wordt overschreden 
automatisch verkeren in een slechte staat van instandhouding.] 
 
Voor de habitattypen H2180B – duinbossen (vochtig) en H2180C – duinbossen (binnenduinrand) geldt 
dat in de hexagonen waar depositie plaatsvindt op deze habitattypen de kritische depositiewaarde (KDW) 
voor deze habitattypen niet wordt overschreden of bijna wordt overschreden. Op deze habitattypen heeft 
deze fase van het project daarom op voorhand geen significant negatief effect. 
 
Intern salderen 
In de aanvraag wordt gebruik gemaakt van intern salderen. De realisatiefase en de gebruiksfase worden 
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 
In de aanvraag wordt voor beide fasen gebruik gemaakt van intern salderen. De realisatiefase en de 
gebruiksfase worden daarbij afgezet tegen de referentiesituatie. Dit is toegestaan zolang voldaan wordt 
aan de voorwaarden uit artikel 5 van de Beleidsregels. Er wordt voor de referentiesituatie uitgegaan van 
het bestaande pand en het bestaande gebruik hiervan als restaurant. Dit pand was op de referentiedatum 
(7 december 2004) al aanwezig en is sindsdien onafgebroken aanwezig en in gebruik geweest als 
restaurant. Het gebruik als restaurant was toegestaan volgens het destijds geldende bestemmingsplan en 
is dat nog steeds.  
 
Op grond van artikel 5 lid 2 van de Beleidsregels kan een toestemming die niet kan worden ingetrokken, 
zoals in dit geval, uitsluitend worden gebruik voor intern salderen als de feitelijke uitvoering van de 
activiteit wordt beëindigd voordat deze wordt ingezet voor intern salderen. Het bestaande pand is 
voorzien van een gasaansluiting welke wordt gebruikt voor de verwarming van het pand, het koken op 
gas en voor de warmwatervoorziening. In het toekomstige pand zal enkel nog gas worden gebruikt ten 
behoeve van de warmwatervoorziening. Voor de ruimteverwarming wordt een warmtepomp geïnstalleerd 
en koken zal elektrisch gebeuren. Ten tijde van de bouwwerkzaamheden vinden ook de 
voertuigbewegingen uit de huidige fase niet meer plaats, omdat het restaurant gesloten zal zijn.  
De stikstofemissie die hierdoor wegvalt, wordt gebruikt voor interne saldering. 
 
Wij zijn akkoord met de gebruikte uitgangspunten en invoergegevens. Er is uitgegaan van een juiste 
referentiesituatie. Tevens zijn wij van mening dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor intern 
salderen, zoals opgenomen in artikel 5 van de Beleidsregels. 
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Conclusie 
Uit de bij de aanvraag behorende Aerius-verschilberekeningen blijkt dat het beoogde project zowel in de 
realisatiefase als 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 het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. 
 
Beoordeling van effecten op habitatsoorten 
Het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen is aangewezen voor de volgende habitatsoorten: 

 H1014 - Nauwe korfslak  

 H1340 - *Noordse woelmuis 

 H1903 - Groenknolorchis 
 
De leefgebieden van deze soorten zijn potentieel stikstofgevoelig. Doordat er zowel in de realisatiefase 
als in de gebruiksfase per saldo geen sprake is van toename van stikstofdepositie, kan op voorhand 
gesteld worden dat er geen sprake is van significant negatieve effecten op deze soorten en dus op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. 
 
Beoordeling van effecten op typische soorten 
De uitspraak van de ABRvS van 20 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:547), waarin het arrest van het 
HvJ EU d.d. 7 november 2018 (ECLI:EU:C:2018:883) wordt toegepast maakt duidelijk dat in een 
passende beoordeling de gevolgen van een project (of plan) moeten worden geïnventariseerd en 
onderzocht voor zowel de soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor geen 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd als voor soorten en habitattypen buiten een Natura 
2000-gebied, op de voorwaarde dat deze effecten de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied 
kunnen aantasten. Dat betekent dus dat ook de effecten op soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor 
het gebied niet is aangewezen en de habitattypen en soorten buiten dat gebied moeten worden 
onderzocht, indien effecten op die soorten de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied 
kunnen aantasten. Gelet op de locatie en aard van de aangevraagde activiteiten en het feit dat er per 
saldo geen toename is van stikstofdepositie, is er geen sprake van significante negatieve effecten op 
typische soorten die de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied kunnen aantasten.  
 
Cumulatie  
Bij vergunningverlening voor een project dient een beoordeling plaats te vinden van de cumulatieve 
gevolgen, indien het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten significante negatieve 
effecten kan hebben voor het desbetreffende Natura 2000-gebied. Een vergunning kan alleen verleend 
worden als het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten geen significante gevolgen 
heeft. Omdat er in dit geval per saldo geen sprake is van toename van stikstofdepositie, is er ook geen 
kans op cumulatie. 
 
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 het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. 
Evenmin leveren de voorgenomen activiteiten strijdigheid op met de overige genoemde wetsartikelen of 
het provinciaal beleid. Wij zijn op grond van bovenstaande overwegingen van mening dat de gevraagde 
vergunning onder oplegging van voorschriften (onderdeel 1) verleend kan worden. 
 
D. Overige wet- en regelgeving 
 
Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wnb, 
hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Mogelijk zijn er 
voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft nog andere bepalingen van toepassing.  



 

Behoort bij brief d.d. 19 november 2020 met ons kenmerk: ZK20000224 / 20036463. 
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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. 




