
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

Provincie Zeeland 

 

Postbus 6001 

4330 LA MIDDELBURG 
 
 
 
 

Ons kenmerk : GjN/Eck/0302 

Uw kenmerk : ZK/20/159977 / D - 379669 

Inzake : Prinsendijk 17a Kortgene 

Betreft : aanvullende gegevens aanvraag Wet natuurbescherming 
 
 
 
 
 

Barneveld, 8 april 2020 

Geachte  

Onlangs heeft u mij gevraagd om aanvullende gegevens voor de aanvraag om vergunning in het kader van 

de Wet natuurbescherming voor de veehouderij aan de Prinsendijk 17a te Kortgene. De aanvullende 

gegevens hebben betrekking op een stikstofberekening voor de bouwfase van een werktuigenberging en 

een uitbreiding van de rundveestal. De aanvullende gegevens treft u aan in deze mail en de bijbehorende 

bijlage. 

 
Depositie bouwfase 

De depositie tijdens de bouwfase wordt veroorzaakt door emissiebronnen op de bouwplaats (stationaire 

bronnen) en aanvoer van materiaal (mobiele bronnen). De verschillende bronnen zijn weergegeven in 

onderstaande tabel. 

 
 

Stationaire bronnen 

Rundveestal 

 
type werktuig klasse totale 

verbruik 

(liter) 

Betonpomp STAGE IV,130-560 kW, 

bouwjaar 2014/01, Cat. 

Q 

1.000 

Mobiele telescoopkraan STAGE IV,130-560 kW, 

bouwjaar 2014/01, Cat. 

Q 

1.500 



 

 
Verreiker STAGE IV,75-130 kW, 

bouwjaar 2014/01, Cat. 

R 

1000 

Hoogwerkers STAGE IV,75-130 kW, 

bouwjaar 2014/01, Cat. 

R 

1.250 

Grondverzet tractor/ mobiele 

kraan 

STAGE IV,75-130 kW, 

bouwjaar 2014/01, Cat. 

R 

1.500 

Heien STAGE IV,130-560 kW, 

bouwjaar 2014/01, Cat. 

Q 

1500 

Totaal:  7750 

 

Werktuigenberging 

 
type werktuig klasse totale 

verbruik 

(liter) 

Betonpomp/ mobiele kraan STAGE IV,130-560 kW, 

bouwjaar 2014/01, Cat. 

Q 

950 

Verreiker/ Hoogwerkers STAGE IV,75-130 kW, 

bouwjaar 2014/01, Cat. 

R 

950 

Totaal:  1.900 

 

Mobiele bronnen 

type werktuig klasse Aantal 

voertuigbewegingen 

per etmaal 

Aanvoer bouwmaterialen Zwaar vrachtverkeer 200 per jaar 

Bestelauto’s Licht verkeer 350per jaar 

 

 

Resultaten 

 
Uit de resultaten van de berekening blijkt dat de ammoniakdepositie tijdens de bouwfase 0,00 mol 

bedraagt: 



 
 

Afsluiting 

Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u onverhoopt nog vragen hebben dan 

verneem ik dat graag van u. 

 
Hoogachtend, 

VANWESTREENEN BV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



From:    
Sent: Tuesday, February 18, 2020 08:24:37 
To:    
Cc:  
Subject: Prinsendijk 17a Kortgene 

Attachments: beoogd met coordinaten.pdf; bestaand 2013 met coordinaten.pdf; Bewijs feitelijk gerealiseerde capaciteit.pdf; Ammoniakeisen voor 

melkrundvee in het Besluit emissiearme huisvesting.pdf 

 

Geachte  
 

Op 22 januari 2020 heb ik van u een mail ontvangen. In deze mail vraagt u om aanvullende gegevens voor de aanvraag om vergunning in het kader 
van de Wet natuurbescherming. De aanvullende gegevens treft u aan in deze mail en de daarbij behorende bijlage. 

 
1 overzichtstekening planlocatie 

• Referentie situatie -> opgenomen in de bijlage bij deze mail. 
• Beoogde situatie -> opgenomen in de bijlage bij deze mail. 
• 

2 Technische tekening waaruit de gebruikte emissiekenmerken volgen 
• Referentie situatie -> de coördinaten en technische details zijn toegevoegd op de plattegrondtekening 
• Beoogde situatie -> de coördinaten en technische details zijn toegevoegd op de plattegrondtekening 
• 

3. Aantonen feitelijk gerealiseerde capaciteit -> De feitelijk gerealiseerde capaciteit heb ik opgenomen op de bijgevoegde luchtfoto. De opname 
jaartallen zijn met de klok mee 2013, 2014, 2015 en 2019. Uit de luchtfoto’s blijkt dat de nieuwe stal in 2014/2015 is gebouwd. Verder blijkt uit de 
luchtfoto dat alle stallen zoals vergund in de referentiesituatie zijn opgericht en in werking gebracht. De feitelijke capaciteit is volledig gerealiseerd. 

 
4. Besluit emissiearme huisvesting 
Zoals uit voorgaande luchtfoto blijkt is de nieuwste stal in 2014/2015 gebouwd. Deze stal is voorzien van een traditioneel huisvestingsysteem in 
combinatie met beweiden. De dierverblijven voor melk- en kalfkoeien waarbij de dieren worden beweid, die zijn opgericht voor 1 juli 2015, 
voldeden automatisch aan het ‘oude’ Besluit huisvesting. Uit de bijgevoegde luchtfoto van 13 maart 2015 blijkt dat de stal gebouwd is voor 1 juli 
2015. Onderhavige situatie voldoet derhalve aan het Besluit huisvesting. Dit wordt nader toegelicht op infomil.nl, de informatie kunt u bekijken via 
onderstaande link: 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuw-besluit/melkrundvee/ 

 

Afsluiting 
Ik vertrouw er op hiermee de aanvraag voldoende te hebben aangevuld. Mochten er onverhoopt nog vragen zijn? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. 
U kunt mij bereiken via onderstaande contactgegevens. 

 

Met vriendelijke groet, 
-  

Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling 

(Aanwezig op maandag t/m donderdag) 

VanWestreenen BV 
Anthonie Fokkerstraat 1a 
3772 MP Barneveld 

- -  
F  0342 - 47 42 81 
I   www.vanwestreenen.nl 

 
Volg ons ook op Facebook en LinkedIn. 
VanWestreenen BV staat niet in voor de juistheid van de informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de verstuurde informatie. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen 

rechten of verplichtingen worden ontleend. Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u dit ontvangt, terwijl het niet voor u is bedoeld, verzoeken 

wij u ons hiervan per ommegaande te berichten. 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuw-besluit/melkrundvee/
http://www.vanwestreenen.nl/


Ammoniakeisen voor 
melkrundvee in het Besluit 
emissiearme huisvesting 

Voor melk- en kalfkoeien staan er maximale 
emissiewaarden ammoniak in het Besluit emissiearme huisvesting (pdf, 281 
kB). Het is diercategorie A 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij. 

De maximale emissiewaarde voor ammoniak daalt van 12,2 (kolom A) via 
11,0 (kolom B) naar 8,5 kg in 2018 (kolom C). 

De maximale emissiewaarden van kolom A, B en C staan in bijlage 1 van 
het Besluit. Artikel 3 geeft aan wanneer deze eisen gelden. Bij melkvee zijn 
er geen maximale emissiewaarden voor fijnstof. 

 

Kolom A (12,2 kg) voor bestaande stallen 

Voor bestaande stallen met melkvee blijft de maximale emissiewaarde voor 
ammoniak op het niveau van het “oude” Besluit huisvesting. De maximale 
emissiewaarde van kolom A geldt voor huisvestingssystemen in: 

 

 een dierenverblijf voor het permanent opstallen van melkvee, dat is 
opgericht tussen 1 april 2008 en 1 juli 2015. Behalve als dit vóór 1 april 
2008 was vergund (milieu of bouw). 

 als het dierenverblijf tussen 1 april 2008 en 1 juli 2015 is uitgebreid met 
meer dan 20 dierplaatsen voor permanent opstallen van melkvee. 

Kolom A geldt niet als: 
 

 het dierenverblijf is opgericht vóór 1 april 2008 

 het dierenverblijf is opgericht tussen 1 april 2008 en 1 juli 2015 én vóór 1 
april 2008 al vergund was (milieu of bouw) 

 het dierenverblijf tussen 1 april 2008 en 1 juli 2015 is uitgebreid met minder 
dan 20 dierplaatsen 

 het een dierenverblijf is voor biologisch gehouden melk- en kalfkoeien dat is 
opgericht of uitgebreid vóór 1 juli 2015. 

https://www.infomil.nl/publish/pages/107394/defintief_besluit_staatsblad_2015-266.pdf
https://www.infomil.nl/publish/pages/107394/defintief_besluit_staatsblad_2015-266.pdf
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title%3DREGELING%20AMMONIAK%20EN%20VEEHOUDERIJ
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title%3DBESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title%3DBESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title%3DBESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING/article%3D3
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/stof/besluit-emissiearme/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/besluit-huisvesting/


Voor huisvestingssystemen in deze dierenverblijven gelden geen maximale 
emissiewaarden (ook niet kolom B of C). 

 

Overgangsregeling bestaande stallen bij inwerkingtreding 
Besluit 

Er is een overgangsregeling voor bestaande stallen die zijn vergund of 
aangevraagd vóór 1 juli 2015 of vóór inwerkingtreding van het Besluit (1 
augustus 2015). Deze regeling staat in artikel 3 lid 2 en 3. In deze situaties 
geldt kolom A in plaats van kolom B. Lees meer over deze regeling. 

 

Beweiden 

De maximale emissiewaarde voor bestaande stallen van kolom A is hoger 
voor melkvee dat wordt beweid: 13,0 in plaats van 12,2 kg. 

De dierenverblijven voor melk- en kalfkoeien waarbij de dieren worden 
beweid, die zijn opgericht voor 1 juli 2015, voldeden automatisch aan het 
‘oude’ Besluit huisvesting. De Regeling ammoniak en veehouderij (van vóór 
de inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting) kende 
immers een lagere factor voor beweiden. 

Dit is anders in het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting. Bestaande 
stallen met overige huisvesting waar sprake is van beweiden, voldoen niet 
aan de maximale emissiewaarde in kolom A omdat deze maximale 
emissiewaarde geen rekening houdt met beweiden. Daarom geldt voor 
deze stallen de hogere waarde van 13,0 kg. 

 

Kolom B (11,0 kg) - vanaf 1 juli 2015 voor nieuwe 
stallen en vervanging/uitbreiding 

Vanaf 1 juli 2015 geldt voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding de 
maximale emissiewaarde voor ammoniak van kolom B: 11,0 kg. Meer 
precies geldt kolom B voor huisvestingssystemen die onderdeel vormen 
van een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 juli 2015 en voor 1 januari 
2018. Beweiden speelt geen rol bij kolom B. 

 

Overgangsregeling bestaande stallen bij inwerkingtreding 
Besluit 

Er is een overgangsregeling voor bestaande stallen die zijn vergund of 
aangevraagd vóór 1 juli 2015 of vóór inwerkingtreding van het Besluit (1 
augustus 2015). Deze regeling staat in artikel 3 lid 2 en 3. In deze situaties 
geldt kolom A in plaats van kolom B. Lees meer over deze regeling. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title%3DBESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING/article%3D3
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuw-besluit/overgangsrecht/#h7c2e3b63-15df-4bad-b4fa-4b1dd682b2d6
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title%3DBESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING/article%3D3
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuw-besluit/overgangsrecht/#h7c2e3b63-15df-4bad-b4fa-4b1dd682b2d6


Kolom C (8,6 kg) vanaf 1 januari 2018 voor nieuwe 
stallen en vervanging/uitbreiding 

Vanaf 2018 gaat de maximale emissiewaarde voor ammoniak voor nieuwe 
stallen en vervanging/uitbreiding omlaag naar 8,6 kg. Beweiden speelt geen 
rol bij kolom C. 

 

Intern salderen met melkvee 

Huisvestingssystemen met melk- en kalfkoeien die beter scoren dan de 
maximale emissiewaarden, mogen worden gebruikt om intern te salderen 
bij varkens, kippen en kalkoenen. Lees hier meer. 

 

Kleine aantallen melk- en kalfkoeien 

Als een veehouder maximaal 10 melk- of kalfkoeien houdt, geldt het Besluit 
emissiearme huisvesting niet. Lees hier meer. 

 

Vrijloopstallen 

Voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar in vrijloopstallen geldt het Besluit 
emissiearme huisvesting niet. Lees hier meer. 

 

Minder strenge maximale emissiewaarde bij 
uitbreidingen ≤ 50% bebouwde oppervlak 

Bij uitbreidingen kan bevoegd gezag in uitzonderingssituaties besluiten om 
een minder strenge maximale emissiewaarde toe te staan. Dit staat 
in artikel 6 lid 2. Lees hier meer. 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuw-besluit/alle-vragen-en/besluit-emissiearme-3/intern-salderen/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuw-besluit/alle-vragen-en/besluit-emissiearme-0/welke-dieren-geldt/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuw-besluit/alle-vragen-en/besluit-emissiearme-0/welke-dieren-geldt/
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title%3DBESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING/article%3D6
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuw-besluit/uitbreidingen/
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Ammoniakeisen voor 
melkrundvee in het Besluit 
emissiearme huisvesting 

Voor melk- en kalfkoeien staan er maximale 
emissiewaarden ammoniak in het Besluit emissiearme huisvesting (pdf, 281 
kB). Het is diercategorie A 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij. 

De maximale emissiewaarde voor ammoniak daalt van 12,2 (kolom A) via 
11,0 (kolom B) naar 8,5 kg in 2018 (kolom C). 

De maximale emissiewaarden van kolom A, B en C staan in bijlage 1 van 
het Besluit. Artikel 3 geeft aan wanneer deze eisen gelden. Bij melkvee zijn 
er geen maximale emissiewaarden voor fijnstof. 

Kolom A (12,2 kg) voor bestaande stallen 

Voor bestaande stallen met melkvee blijft de maximale emissiewaarde voor 
ammoniak op het niveau van het “oude” Besluit huisvesting. De maximale 
emissiewaarde van kolom A geldt voor huisvestingssystemen in: 

• een dierenverblijf voor het permanent opstallen van melkvee, dat is 
opgericht tussen 1 april 2008 en 1 juli 2015. Behalve als dit vóór 1 april 
2008 was vergund (milieu of bouw). 

• als het dierenverblijf tussen 1 april 2008 en 1 juli 2015 is uitgebreid met 
meer dan 20 dierplaatsen voor permanent opstallen van melkvee. 

Kolom A geldt niet als: 

• het dierenverblijf is opgericht vóór 1 april 2008 

• het dierenverblijf is opgericht tussen 1 april 2008 en 1 juli 2015 én vóór 1 
april 2008 al vergund was (milieu of bouw) 

• het dierenverblijf tussen 1 april 2008 en 1 juli 2015 is uitgebreid met minder 
dan 20 dierplaatsen 

• het een dierenverblijf is voor biologisch gehouden melk- en kalfkoeien dat is 
opgericht of uitgebreid vóór 1 juli 2015. 

https://www.infomil.nl/publish/pages/107394/defintief_besluit_staatsblad_2015-266.pdf
https://www.infomil.nl/publish/pages/107394/defintief_besluit_staatsblad_2015-266.pdf
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=REGELING%20AMMONIAK%20EN%20VEEHOUDERIJ
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=BESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=BESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=BESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING/article=3
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/stof/besluit-emissiearme/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/besluit-huisvesting/


Voor huisvestingssystemen in deze dierenverblijven gelden geen maximale 
emissiewaarden (ook niet kolom B of C). 

Overgangsregeling bestaande stallen bij inwerkingtreding 
Besluit 

Er is een overgangsregeling voor bestaande stallen die zijn vergund of 
aangevraagd vóór 1 juli 2015 of vóór inwerkingtreding van het Besluit (1 
augustus 2015). Deze regeling staat in artikel 3 lid 2 en 3. In deze situaties 
geldt kolom A in plaats van kolom B. Lees meer over deze regeling. 

Beweiden 

De maximale emissiewaarde voor bestaande stallen van kolom A is hoger 
voor melkvee dat wordt beweid: 13,0 in plaats van 12,2 kg. 

De dierenverblijven voor melk- en kalfkoeien waarbij de dieren worden 
beweid, die zijn opgericht voor 1 juli 2015, voldeden automatisch aan het 
‘oude’ Besluit huisvesting. De Regeling ammoniak en veehouderij (van vóór 
de inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting) kende 
immers een lagere factor voor beweiden. 

Dit is anders in het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting. Bestaande 
stallen met overige huisvesting waar sprake is van beweiden, voldoen niet 
aan de maximale emissiewaarde in kolom A omdat deze maximale 
emissiewaarde geen rekening houdt met beweiden. Daarom geldt voor 
deze stallen de hogere waarde van 13,0 kg. 

Kolom B (11,0 kg) - vanaf 1 juli 2015 voor nieuwe 
stallen en vervanging/uitbreiding 

Vanaf 1 juli 2015 geldt voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding de 
maximale emissiewaarde voor ammoniak van kolom B: 11,0 kg. Meer 
precies geldt kolom B voor huisvestingssystemen die onderdeel vormen 
van een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 juli 2015 en voor 1 januari 
2018. Beweiden speelt geen rol bij kolom B. 

Overgangsregeling bestaande stallen bij inwerkingtreding 
Besluit 

Er is een overgangsregeling voor bestaande stallen die zijn vergund of 
aangevraagd vóór 1 juli 2015 of vóór inwerkingtreding van het Besluit (1 
augustus 2015). Deze regeling staat in artikel 3 lid 2 en 3. In deze situaties 
geldt kolom A in plaats van kolom B. Lees meer over deze regeling. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=BESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING/article=3
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuw-besluit/overgangsrecht/#h7c2e3b63-15df-4bad-b4fa-4b1dd682b2d6
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=BESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING/article=3
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuw-besluit/overgangsrecht/#h7c2e3b63-15df-4bad-b4fa-4b1dd682b2d6


Kolom C (8,6 kg) vanaf 1 januari 2018 voor nieuwe 
stallen en vervanging/uitbreiding 

Vanaf 2018 gaat de maximale emissiewaarde voor ammoniak voor nieuwe 
stallen en vervanging/uitbreiding omlaag naar 8,6 kg. Beweiden speelt geen 
rol bij kolom C. 

Intern salderen met melkvee 

Huisvestingssystemen met melk- en kalfkoeien die beter scoren dan de 
maximale emissiewaarden, mogen worden gebruikt om intern te salderen 
bij varkens, kippen en kalkoenen. Lees hier meer. 

Kleine aantallen melk- en kalfkoeien 

Als een veehouder maximaal 10 melk- of kalfkoeien houdt, geldt het Besluit 
emissiearme huisvesting niet. Lees hier meer. 

Vrijloopstallen 

Voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar in vrijloopstallen geldt het Besluit 
emissiearme huisvesting niet. Lees hier meer. 

Minder strenge maximale emissiewaarde bij 
uitbreidingen ≤ 50% bebouwde oppervlak 

Bij uitbreidingen kan bevoegd gezag in uitzonderingssituaties besluiten om 
een minder strenge maximale emissiewaarde toe te staan. Dit staat 
in artikel 6 lid 2. Lees hier meer. 

 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuw-besluit/alle-vragen-en/besluit-emissiearme-3/intern-salderen/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuw-besluit/alle-vragen-en/besluit-emissiearme-0/welke-dieren-geldt/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuw-besluit/alle-vragen-en/besluit-emissiearme-0/welke-dieren-geldt/
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=BESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING/article=6
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuw-besluit/uitbreidingen/


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 Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RrgXqLjB2oem (08 april 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Van Eck V.O.F. Prinsendijk 15, 4484NZ Kortgene

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Van Eck V.O.F. RrgXqLjB2oem

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

08 april 2020, 16:57 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 13,14 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 Het bouwen van een ligboxenstal

RrgXqLjB2oem (08 april 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwen ligboxenstal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 9,29 kg/j

aanvoer bouwmateriaal
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,57 kg/j

Bouwen werktuigenberging
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,28 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bouwen ligboxenstal
Locatie (X,Y) 46950, 398367
NOx 9,29 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Beton pomp 1.000 NOx 1,21 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Mobiele telescoop
kraan

1.500 NOx 1,81 kg/j

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

Verreiker 1.000 NOx 1,19 kg/j

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

Hoogwerkers 1.250 NOx 1,48 kg/j

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

Grondverzet tractor/
mobiele kraan

1.500 NOx 1,78 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Heien 1.500 NOx 1,81 kg/j
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Naam aanvoer bouwmateriaal
Locatie (X,Y) 46984, 398348
NOx 1,57 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 200,0 / jaar NOx
NH3

1,39 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 350,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwen werktuigenberging
Locatie (X,Y) 47002, 398444
NOx 2,28 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

betonpomp, mobiele
kraan

950 NOx 1,15 kg/j

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

verreiker en
hoogwerker

950 NOx 1,13 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 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

Berekening Situatie 1 en Situatie 2

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S1ipy5h6X4Ss (08 januari 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Eck Prinsendijk 17a, 4484NZ Kortgene

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Eck VOF S1ipy5h6X4Ss

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

08 januari 2020, 15:09 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - - -

NH3 4.521,00 kg/j 4.136,00 kg/j -385,00 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Verschilberekening
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal C
Landbouw | Stalemissies

3.133,80 kg/j -

Stal D
Landbouw | Stalemissies

947,20 kg/j -

Stal B
Landbouw | Stalemissies

440,00 kg/j -
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Locatie
Situatie 2

Emissie
Situatie 2

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal C
Landbouw | Stalemissies

2.262,00 kg/j -

Stal D
Landbouw | Stalemissies

765,20 kg/j -

Stal B
Landbouw | Stalemissies

440,00 kg/j -

Stal C nw
Landbouw | Stalemissies

616,00 kg/j -

Stal E
Landbouw | Stalemissies

52,80 kg/j -
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Veluwe 0,01 0,00 0,00

Duinen Vlieland 0,01 0,00 0,00

Rijntakken 0,01 0,00 0,00

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

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

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

Maasduinen 0,01 0,00 0,00

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

Groote Peel 0,01 0,00 0,00

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

Sint Jansberg 0,01 0,00 0,00

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

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

Landgoederen Brummen 0,01 0,00 0,00

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

Sallandse Heuvelrug 0,01 0,00 0,00

Leudal 0,01 0,00 0,00

Noordzeekustzone 0,01 0,00 0,00

Boschhuizerbergen 0,01 0,00 0,00

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Zeldersche Driessen 0,01 0,00 0,00

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

Polder Westzaan 0,01 0,00 0,00

Binnenveld 0,01 0,01 0,00

Schoorlse Duinen 0,01 0,01 0,00

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

Noordhollands Duinreservaat 0,01 0,01 0,00

Naardermeer 0,01 0,01 0,00

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

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

Oostelijke Vechtplassen 0,01 0,01 0,00

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

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

Botshol 0,01 0,01 0,00

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

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

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

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

Langstraat 0,01 0,01 0,00

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Coepelduynen 0,01 0,01 0,00

Zwin & Kievittepolder 0,01 0,01 0,00

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

Uiterwaarden Lek 0,01 0,01 0,00

Westerschelde & Saeftinghe 0,01 0,01 0,00

Zouweboezem 0,01 0,01 0,00

Biesbosch 0,02 0,01 0,00

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

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

Ulvenhoutse Bos 0,02 0,02 0,00

Canisvliet 0,02 0,02 0,00

Voordelta 0,02 0,02 0,00

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

Groote Gat 0,02 0,02 0,00

Voornes Duin 0,03 0,02 0,00

Brabantse Wal 0,03 0,03 0,00

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,03 0,03 0,00

Oosterschelde 0,04 0,03 0,00

Krammer-Volkerak 0,04 0,04 0,00

Vogelkreek 0,04 0,04 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Grevelingen 0,05 0,04 0,00 -0,01

Kop van Schouwen 0,04 0,04 0,00

Haringvliet 0,06 0,05 0,00

Yerseke en Kapelse Moer 0,10 0,09 - 0,01

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

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2330 Zandverstuivingen 0,01 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige
zandgronden

0,01 0,00 0,00

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

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

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

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,01 0,00 0,00

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

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

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

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende
bovenloop

0,01 0,00 0,00
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende
bovenloop

0,01 0,00 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01 0,00 0,00

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

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

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

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

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

H7230 Kalkmoerassen 0,01 0,00 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,01 0,01 0,00

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

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01 0,01 0,00
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Duinen Vlieland

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

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

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

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

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

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

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01 0,00 0,00
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Rijntakken
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,01 0,00 0,00

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

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

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,01 0,00 0,00

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

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,01 0,00 0,00

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

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-
iepenbossen)

0,01 0,00 0,00

ZGH91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-
iepenbossen)

0,01 0,00 0,00

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

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

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,01 0,00 0,00

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,01 0,00 0,00

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

H6120 Stroomdalgraslanden 0,01 0,00 0,00

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,01 0,00 0,00
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

Deurnsche Peel & Mariapeel

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,01 0,00 0,00

L7120 Herstellende hoogvenen 0,01 0,00 0,00

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief
hoogveen

0,01 0,00 0,00

Lg04 Zuur ven 0,01 0,00 0,00
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Strabrechtse Heide & Beuven

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

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

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen 0,01 0,00 0,00

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

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

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

Lg03 Zwakgebufferde sloot 0,01 0,00 0,00

H91D0 Hoogveenbossen 0,01 0,00 0,00

H2330 Zandverstuivingen 0,01 0,00 0,00

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

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01 0,00 0,00

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,01 0,00 0,00

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,01 0,00 0,00

H91D0 Hoogveenbossen 0,01 0,00 0,00
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Maasduinen

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

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

H91D0 Hoogveenbossen 0,01 0,00 0,00

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het zand- en veengebied

0,01 0,00 0,00

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

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01 0,00 0,00

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

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

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

H2330 Zandverstuivingen 0,01 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01 0,01 0,00
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Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

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

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

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het zand- en veengebied

0,01 0,00 0,00

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

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

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,01 0,00 0,00

H7210 Galigaanmoerassen 0,01 0,00 0,00

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

H91D0 Hoogveenbossen 0,01 0,00 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,01 0,00 0,00

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

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

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

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,01 0,00 0,00

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

L7120 Herstellende hoogvenen 0,01 0,00 0,00
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Duinen en Lage Land Texel
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

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

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

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

0,01 0,00 0,00

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

H7210 Galigaanmoerassen 0,01 0,00 0,00

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

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

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

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

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

S1ipy5h6X4Ss (08 januari 2020)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten

pagina 21/27



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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

H1320 Slijkgrasvelden 0,01 0,00 0,00

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

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

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

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

H9999:2 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type
(H2130B;H2130C;H6230;H2130B;H2130C)

0,01 0,01 0,00

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 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)

Situatie 1

Naam Stal C
Locatie (X,Y) 46970, 398359
Uitstoothoogte 8,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.133,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

237 NH3 13,000 3.081,00 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

12 NH3 4,400 52,80 kg/j

Naam Stal D
Locatie (X,Y) 46935, 398374
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 947,20 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

60 NH3 13,000 780,00 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

38 NH3 4,400 167,20 kg/j
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Naam Stal B
Locatie (X,Y) 47013, 398348
Uitstoothoogte 10,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 440,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

100 NH3 4,400 440,00 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 2

Naam Stal C
Locatie (X,Y) 46970, 398359
Uitstoothoogte 8,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.262,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

174 NH3 13,000 2.262,00 kg/j

Naam Stal D
Locatie (X,Y) 46935, 398374
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 765,20 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

46 NH3 13,000 598,00 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

38 NH3 4,400 167,20 kg/j
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Naam Stal B
Locatie (X,Y) 47013, 398348
Uitstoothoogte 10,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 440,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

100 NH3 4,400 440,00 kg/j

Naam Stal C nw
Locatie (X,Y) 46950, 398368
Uitstoothoogte 8,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 616,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW A 1.30 (BWL 2017.06.V2) 77 NH3 8,000 616,00 kg/j

Naam Stal E
Locatie (X,Y) 46986, 398355
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 52,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

12 NH3 4,400 52,80 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 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie c53b8fdaa8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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Van Westreenen Adviseurs 
 

Anthonie Fokkerstraat 1A 
3772 MP  BARNEVELD  

Ja 

onderwerp  kenmerk behandeld door verzonden 
Besluit op aanvraag vergunning 
Wet natuurbescherming voor Van Eck VOF, 
Prinsendijk 17a te Kortgene 

ZK20000004 / 20010054 

*20010054* 
 

 
 
 
 

 
 

Middelburg,  22 april 2020 
 
Geachte ,  
 
Op  6 januari 2020 hebben wij van u namens Van Eck VOF (hierna: uw cliënt) een aanvraag ontvangen 
voor een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag 
heeft betrekking op het uitbreiden van de stalruimten van de melkveehouderij op de locatie Prinsendijk 
17a in Kortgene. De ontvangst van deze aanvraag is op 16 januari 2020, kenmerk ZK20000004 / 
20001574 bevestigd. In deze brief geven wij u ons antwoord op uw aanvraag. 
  
Wij verlenen uw cliënt vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming 
voor het uitbreiden van de stalruimten van de melkveehouderij op de locatie Prinsendijk 17a in Kortgene. 
Leest u vooral onderdeel 1 zorgvuldig door, hierin staan de voorschriften die wij aan de vergunning 
verbinden. De motivering van dit besluit vindt u in onderdeel 2 Overwegingen.   
 
BESLUIT WET NATUURBESCHERMING ONDERDEEL GEBIEDSBESCHERMING MET KENMERK 
ZK20000004 / 200010054 
 
Wij besluiten: 

I. aan Van Eck VOF de aangevraagde vergunning voor het uitbreiden van de stalruimten van de 
melkveehouderij op de locatie Prinsendijk 17a in Kortgene te verlenen. 

II. de vergunning voor de gebruiksfase van het project te verlenen voor onbepaalde tijd. 
III. de vergunning voor de bouwfase van het project te verlenen tot uiterlijk drie jaar na het 

onherroepelijk worden van deze vergunning. 
IV. de voorschriften, zoals opgenomen in onderdeel 1 aan de vergunning te verbinden. Zorgvuldig 

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

a. aanvraagformulier basismodule van 9 januari 2020, ons kenmerk 20001485; 
b. bijlagen bij de aanvraag zoals aangeleverd: 
- aanvraagformulier module 1A, ons kenmerk 20001489; 
- Aerius-verschilberekening met kenmerk S1ipy5h6X4Ss, d.d. 8 januari 2020, ons kenmerk 

20001486; 
- vergunning Natuurbeschermingswet 1998 met kenmerk 13002389/NB.12.025, d.d. 29 

januari 2013, ons kenmerk 20001487; 
- e-mail d.d. 18 februari 2020 met aanvullende gegevens, ons kenmerk 20005826; 
- plattegrondtekening beoogde situatie, gewijzigde versie d.d. 18 februari 2020, ons 

kenmerk 20005828; 
- plattegrondtekening referentiesituatie, ingekomen 18 februari 2020, ons kenmerk 

20005829; 
- bewijs feitelijk gerealiseerde capaciteit, ingekomen 18 februari 2020, ons kenmerk 

20005830; 
- ammoniakeisen voor melkrundvee in het Besluit emissiearme huisvesting, ingekomen 18 

februari 2020, ons kenmerk 20005827; 
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- Aerius-berekening bouwfase met kenmerk RrgXqLjB2oem, d.d. 8 april 2020, ons 

kenmerk 20012129; 
- Aanvullende gegevens aanvraag Wet natuurbescherming met kenmerk GjN/Eck/0302, 

d.d. 8 april 2020, ons kenmerk 20012130 
 

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

 

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

 
  

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl
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1. VOORSCHRIFTEN    
 
 
 

1. Het aangevraagde project moet strikt conform de vergunningaanvraag worden gerealiseerd. 
 

2. De vergunning, inclusief de aanvraag moet op het 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 d.d. 10 

december 2019, moet de vergunde activiteit binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van deze 
vergunning worden gerealiseerd. 
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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, tweede lid, van de Wet 
natuurbescherming, ingediend voor het uitbreiden van de stalruimten van de melkveehouderij op de 
locatie Prinsendijk 17a in Kortgene. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk ZK20000004.  
 
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u in de gelegenheid gesteld om de 
aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 18 februari en 8 april 2020. 
Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de toetsing van de aanvraag voortgezet. Wij zijn 
van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten 
waarvoor een vergunning is vereist. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor 
het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.  
 
Uw cliënt is voornemens om de stalruimte uit te breiden. De uitbreiding van de stalruimte 
wordt uitgevoerd in het kader van dierenwelzijn. Het aantal en soort dieren wordt niet uitgebreid of 
gewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie, er wordt enkel een nieuwe stal gebouwd en een 
bestaande stal aangepast. Hieronder is de aangevraagde verdeling van het veebestand over de 
verschillende stallen weergegeven. 
 
Tabel 1: beoogde situatie 

Stal Rav-code Omschrijving Aantal 
dieren 

NH3  
per dier 
(kg) 

NH3 totaal 
(kg) 

B A3.100 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige 
huisvestingssystemen 

100 4,4 440,0 

C A1.100 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, 
overige huisvestingssystemen 

174 13,0 2.262,0 

C A1.30 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, 
(BWL 2017.06.V2) 

77 8,0 616,0 

D A1.100 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, 
overige huisvestingssystemen 

46 13,0 598,0 

D A3.100 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige 
huisvestingssystemen 

38 4,4 167,2 

E A3.100 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige 
huisvestingssystemen 

12 4,4 52,8 

 TOTAAL    4.136,0 

 
 
A2. Vergunningplicht 
Het is verboden om zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren die afzonderlijk 
of in combinatie met andere plannen of projecten significante negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
een Natura 2000-gebied. Het aangevraagde project vindt niet plaats in of grenzend aan een Natura 2000-
gebied. Vanuit de veehouderij komt echter stikstof vrij in de vorm van ammoniak. 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 
deze activiteit 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 activiteiten 
op de beschermde natuurwaarden. Uw aanvraag betreft een activiteit die niet direct verband houdt met of 
nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied en is niet opgenomen in een beheerplan. 
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Gedeputeerde Staten houden bij het verlenen van de vergunning rekening met de negatieve gevolgen die 
het project kan hebben voor een Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat 
gebied. Gedeputeerde Staten verlenen uitsluitend een vergunning, indien de zekerheid is verkregen dat 
de aangevraagde activiteiten geen significante negatieve effecten zullen hebben op de instandhoudings-
doelstellingen voor het gebied. 
 
A3. Bevoegd gezag 
Het aangevraagde project vindt geheel plaats binnen de grenzen van de provincie Zeeland. 
Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn daarom op grond van artikel 1.3, eerste lid van de Wet 
natuurbescherming het bevoegd gezag om op uw vergunningaanvraag te besluiten. Er zijn geen 
mogelijke nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden buiten de provincie Zeeland, waardoor 
instemming van andere provincies niet aan de orde is. 
 
A4. Procedure 
De vergunningenprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5, artikel 5.1 van de Wet 
natuurbescherming. Op uw aanvraag is de reguliere procedure uit hoofdstuk 4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (verder: Awb) van toepassing. 
 
Van het besluit tot het verlenen van een vergunning zal mededeling worden gedaan op de website van de 
provincie Zeeland, https://www.zeeland.nl/wet-natuurbescherming-overzicht-reguliere-besluiten.  
Tegen dit besluit staat bezwaar open zoals in het besluit onder “rechtsmiddelen” is aangegeven. 
 
 

B. Toetsing 
 
B1 Beoordeling en toetsingskader  
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 1.10 en 2.7 tot en met 2.9 onderdeel Gebiedsbescherming van 
de Wet natuurbescherming en, voor wat betreft het provinciale beleid, aan het Omgevingsplan Zeeland 
2018, de Beleidsnota Natuurwetgeving en de Beleidsregel intern en extern salderen d.d. 10 december 
2019. 
Voor ieder project zoals bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming dat niet is 
vrijgesteld van de vergunningplicht, moet het bevoegd gezag beoordelen of toestemming kan worden 
verleend op grond van artikel 2.7, derde lid van de Wet natuurbescherming. 
 
B2.   Algemene doelen en kernopgaven Natura 2000 
Voor alle Natura 2000-gebieden zijn dezelfde vijf algemene doelen geformuleerd en per gebied zijn 
kernopgaven geformuleerd. Deze algemene doelen en kernopgaven zijn een hulpmiddel bij de 
formulering van de doelen op gebiedsniveau. Op dit gebiedsniveau geven de kernopgaven aan wat de 
belangrijkste verbeteropgaven zijn en wat de belangrijkste bijdrage van dat landschap aan het Natura 
2000-netwerk is. De kernopgaven omvatten vaak verscheidene habitattypen en soorten die op 
landschapsniveau en op gebiedsniveau om een samenhangende aanpak vragen in het kader van beheer 
en inrichting. De in de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden opgenomen 
instandhoudingdoelstellingen zijn de specifieke uitwerking van de algemene doelen en kernopgaven per 
Natura 2000-gebied. De effecten van de te vergunnen werkzaamheden op die instandhoudings-
doelstellingen zijn beoordeeld. Die beoordeling is de kern van deze vergunning. Verderop in deze 
paragraaf blijkt uit de beoordeling dat er door intern salderen geen significante negatieve effecten op 
zullen treden. Het uitvoeren van het aangevraagde project achten wij dan ook niet in strijd met de 
algemene doelen en kernopgaven opgesteld voor Natura 2000-gebieden. 
 
B3. Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen, beschermde soorten, typische 
soorten en het provinciaal beleid  
De beoordeling van de aanvraag beperkt zich tot de effecten door stikstofdepositie vanwege het project op 
habitattypen, habitatsoorten, aangewezen broedvogels en aangewezen niet-broedvogels in Natura 2000-
gebieden en het provinciaal beleid. 
 
Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen  
 
Bouwfase 
Bij de aanvraag is een Aerius-berekening met onderbouwing van de invoergegevens gevoegd, waaruit 
blijkt dat er ten gevolge van de bouwfase geen depositie op stikstofgevoelige hexagonen plaatsvindt. De 
bouwfase leidt dus op voorhand niet tot significante negatieve effecten op de instandhoudings-
doelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
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Gebruiksfase 
Bij de aanvraag is een Aerius-berekening gevoegd, waaruit blijkt dat de beoogde situatie leidt tot een 
berekende stikstofdepositie van maximaal 1,62 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen in 
verschillende Natura 2000-gebieden in Nederland. De hoogst berekende depositie vindt plaats op het 
habitattype H1330B – Schorren en zilte graslanden (binnendijks) in Natura 2000-gebied Oosterschelde. 
Diverse hexagonen waarop depositie plaatsvindt zijn reeds overbelast of bijna overbelast. De depositie 
vanuit de beoogde situatie zou op de betreffende habitattypen in deze hexagonen mogelijk kunnen leiden 
tot een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-
gebied.  
 
In de aanvraag wordt gebruik gemaakt van intern salderen. De beoogde situatie wordt daarbij afgezet 
tegen de referentiesituatie. Dit is toegestaan zolang voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 5 van 
de Beleidsregel intern en extern salderen d.d. 10 december 2019. 
 
Toetsing referentiesituatie 
Er wordt voor de referentiesituatie uitgegaan van de op 29 januari 2013 verleende vergunning in het 
kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Dit is de juiste uitgangssituatie volgens artikel 1 van de 
Beleidsregels intern en extern salderen d.d. 10 december 2020.  
 
In de beleidsregel  is vastgelegd dat de maximale emissiewaarden, zoals vastgelegd in het Besluit 
emissiearme huisvesting (Beh), een plafond vormen bij het berekenen van de stikstofemissie voor de 
referentiesituatie bij intern salderen. In dit geval is het Beh alleen van toepassing op melk- en kalfkoeien 
ouder dan 2 jaar.  
Voor bestaande stallen met melkvee (opgericht voor 1 juli 2015) blijft de maximale emissiewaarde voor 
ammoniak op het niveau van het “oude” Besluit huisvesting. Voor stallen voor permanent opstallen van 
melkvee die zijn opgericht tussen 1 april 2008 en 1 juli 2015 geldt de maximale emissiewaarde uit kolom 
A van bijlage 1 van het Beh. De maximale emissiewaarde voor bestaande stallen van kolom A is hoger 
voor melkvee dat wordt beweid: 13,0 in plaats van 12,2 kg (zie voetnoot 1 bij dit punt in bijlage 1 van het 
Beh).  
 
De nieuwste stal is in 2014/2015 gebouwd. Deze stal is voorzien van een traditioneel huisvestingsysteem 
in combinatie met beweiden.  Uit de bij de aanvraag gevoegde luchtfoto van 13 maart 2015 blijkt dat de 
stal gebouwd is voor 1 juli 2015. De andere stal waarin melkvee werd gehouden was toen ook al 
aanwezig. Gelet op het bovenstaande wordt uitgegaan van de juiste emissiewaarden volgens het Beh. 
 
In de referentiesituatie was het onderstaande veebestand toegestaan, met emissiewaarden volgens het 
Beh: 
 
Tabel 2: referentiesituatie 

Stal Rav-code Omschrijving Aantal 
dieren 

NH3  
per dier 
(kg) 

NH3 totaal 
(kg) 

B A3.100 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige 
huisvestingssystemen 

100 4,4 440,0 

C A1.100 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, 
overige huisvestingssystemen 

237 13,0 3.081,0 

D A1.100 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, 
overige huisvestingssystemen 

60 13,0 780,0 

D A3.100 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige 
huisvestingssystemen 

38 4,4 167,2 

E A3.100 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige 
huisvestingssystemen 

12 4,4 52,8 

 TOTAAL    4.521,0 

 
Toetsing feitelijk gerealiseerde capaciteit 
Nadat de referentiesituatie is getoetst is gekeken naar de feitelijk gerealiseerde capaciteit. Op grond van 
de beleidsregel wordt namelijk alleen de vergunde emissie in de referentiesituatie meegenomen, voor 
zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. Uit de geraadpleegde bronnen met recente 
informatie blijkt dat de gebouwen daadwerkelijk zijn opgericht. 
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Conclusie 
Uit de bij de aanvraag behorende Aerius-verschilberekening blijkt dat er per saldo nergens sprake is van  
stijging van stikstofdepositie. De stikstofdepositie blijft overal gelijk. Dit betekent dat er geen sprake is van 
significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
 
Beoordeling van effecten op beschermde soorten 
De leefgebieden van een aantal beschermde soorten zijn potentieel stikstofgevoelig. Doordat er zowel in 
de bouwfase 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 Natura 2000-gebieden. 
 
Beoordeling van effecten op typische soorten 
De uitspraak van de ABRvS van 20 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:547), waarin het arrest van het 
HvJ EU d.d. 7 november 2018 (ECLI:EU:C:2018:883) wordt toegepast maakt duidelijk dat in een 
passende beoordeling de effecten van een project (of plan) moeten worden geïnventariseerd en 
onderzocht voor zowel de soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor geen instandhoudings-
doelstellingen zijn geformuleerd als voor soorten en habitattypen buiten een Natura 2000- gebied, op de 
voorwaarde dat deze effecten de instandhoudings-doelstellingen voor het gebied kunnen aantasten. Dat 
betekent dus dat ook de effecten op soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor het gebied niet is 
aangewezen en de habitattypen en soorten buiten dat gebied moeten worden onderzocht, indien effecten 
op die soorten de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied kunnen aantasten. Omdat 
er in dit geval geen sprake is van toename van ammoniakdepositie, zijn effecten op typische soorten uit 
te sluiten. 
 
Beoordeling ten aanzien van het provinciaal beleid 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor intern salderen, zoals deze zijn opgenomen in artikel 5 van 
de Beleidsregels intern en extern salderen d.d. 10 december 2019. 
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 Wet 
natuurbescherming, hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden en de daarbij behorende regelgeving niet 
betrokken. Mogelijk zijn er voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft nog andere 
bepalingen van toepassing. Wij wijzen u erop dat het kan zijn dat voor het uitvoeren van uw activiteit 
alsnog een vergunning en/of ontheffing en/of melding op grond van andere hoofstukken van de Wet 
natuurbescherming, dan wel op grond van andere wet- en regelgeving vereist kan zijn. 

 
 
 
 
 
 




