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Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voor een revisievergunning. 

 
 

Samenvatting besluit: 
Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten de gevraagde vergunning op grond van 
artikel 2.1 van de Wabo te verlenen aan Lamb-Weston/Meijer V.O.F. voor een revisie van de 
gehele inrichting. 
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1. Besluit 

1.1 Onderwerp 
 

Wij hebben op 6 maart 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van 
Lamb-Weston/Meijer V.O.F. (verder LWM). Het een aanvraag voor het reviseren van de 
huidige vergunning. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de 
Stationsweg 18a te Kruiningen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W- 
AOV150098/00097459. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor het veranderen of 
het veranderen van de werking van de inrichting en het inwerking hebben van een inrichting 
of mijnbouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo). 

 

Voor de aangevraagde activiteit(en) is ook een vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (verder Nb-wet) noodzakelijk. Een aanvraag voor een Nb-wet 
vergunning is voorafgaand aan deze aanvraag om omgevingsvergunning bij de provincie 
Zeeland ingediend. Derhalve vindt er tussen beide procedures geen coördinatie plaats. 

 

1.2 Besluit 
 

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op 
artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: 

 

* conform de aanvraag de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van een 
inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo). 

 

* dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning: 
 

Naam bijlage Type 

AO_20140540r01_150402_pdf Gegevens geluid en trillingen 

Toetsing_hozinzontale_brefs Gegevens BBT 

BREFVoedingsmiddelen_en_zuiveli- 
ndustrie 

Gegevens BBT 

LWIM15A3_pdf Gegevens geur 

LWMK-beschrijving-inrichting-150305 Gegevens niet-technische samenvatting, 
Gegevens procesindustrie, Procesbesch- 
rijving Milieu 

WKC-blokschema-milieu_pdf Procesbeschrijving Milieu 

LWMK-revisie-BRCL-150227_pdf Gegevens bodem 

LWMK-onderzoek-luchtkwaliteit- 
150305_pdf 

Gegevens lucht 

LWMK-Inventarisatie-bodemonderzoeken- 
_pdf 

Gegevens bodem 

LWMK-Grond-hulp_afvalstoffen- 
150304_pdf 

Gegevens gassen, Gegevens gevaarlijke 
stoffen in verpakking, Gegevens afvalstoffen 
die in de inrichting ontstaan 

koelmiddelen_pdf Gegevens externe veiligheid, Anders 

Samenvatting-MZS-150226_pdf Anders 

IPPC-checklist-150212-LWM_pdf Gegevens BBT 

LWM1506-overzicht-ligging-inrichting_pdf Situatietekening milieu 

LWM1505-overzicht-inrichting_pdf Situatietekening milieu, Plattegrond Milieu 

LWM1502-blokschema-productiepr- 
oces_pdf 

Gegevens procesindustrie, Procesbesch- 
rijving Milieu 

LWM1501-kaart-bodemonderzoeken_pdf Gegevens bodem 

LWM1406_05-grens_inrichting_pdf Situatietekening milieu 
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LWM1406_04-bodembedreigende_acti- 
viteiten 

Gegevens bodem 

LWM1406_02-Lucht-emissie-punten_pdf Gegevens lucht 

LWM1406_01-Koelmiddelen_pdf Gegevens koel- en vriesinstallaties 

IPPC-toets_pdf Gegevens BBT 

Risico-analyse_pdf Gegevens externe veiligheid 

Bijlage_1_ongewone_voorvallen_pdf Anders 

Bijlage_1a_schema_ongewone_voorvallen Anders 

Bijlage_5_beschrijving7090systeem_pdf Gegevens procesindustrie 

Bijlage_7_opslag-milieugevstoffen-v2 Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking 

Bijlage_8_WKC-opslag-stoffen Plattegrond Milieu 

Aanvulling-voor-RUD-150521_pdf Anders 

Bijlage_2_opslagen_pdf Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking 

Bijlage_6_koelmiddelen_pdf Gegevens koel- en vriesinstallaties 

Aanvulling_voor_RUD_150630_pdf Gegevens gassen, Gegevens lucht 

aanvulling_naverbrander20150731_pdf Gegevens geur, Gegevens lucht, Gegevens 

BBT 
 

* aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk 
“voorschriften”; 

 

1.3 Ondertekening en verzending 
 

Gedeputeerde staten van Zeeland, 
namens dezen, 

 

 
. I. Jansen 
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De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen: 
• Het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal; 
• Veiligheidsregio Zeeland; 
• Rijkswaterstaat Zee en Delta; 
• Waterschap Scheldestromen; 
• Inspectie Leefomgeving en Transport. 

 
1.4 Rechtsmiddelen 

Belanghebbenden kunnen schriftelijk beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank 
Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. 

 
In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit 
u beroep instelt (zo mogelijk een kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te 
worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. 
Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw beroep geen rekening wordt 
gehouden. 

 
Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek 
doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet 
bestuursrecht). U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland- 
West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de 
behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd 
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2. Voorschriften 
 

Milieu 
 

1 Algemeen 
 

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid 
 

1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. 
Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven: 

 alle gebouwen en de installaties met hun functies; 

 alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid. 

 

1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de 
toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is. 

 

1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud 
verkeren. 

 

1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn 
voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie 
moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of 
stoffen worden opgeslagen dan die voor het proces nodig zijn of daardoor zijn 
verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen. 

 

1.1.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden 
voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een 
doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. 
Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn. Van 
de werkzaamheden conform dit ongediertebestrijdingsplan moet een registratie 
worden bijgehouden. 

 

1.1.6 Van de ongediertebestrijding moet per bestrijding de gebruikte middelen en de 
hoeveelheden daarvan in een logboek worden bijgehouden. 

 

1.1.7 Tijdens de kantooruren van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor de in 
deze vergunning voorgeschreven controle- en registratiewerkzaamheden is 
geïnstrueerd. 

 

1.1.8 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn 
afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is. 

 

1.2 Instructies 
 

1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen 
instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning 
en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van 
installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot 
nadelige gevolgen voor het milieu, moet aantoonbaar steeds voldoende, kundig 
personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen. 
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1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in 
het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning 
opgenomen voorschriften. 

 

1.3 Meten en registreren 
 

1.3.1 Ter bepaling van de feitelijk door de inrichting veroorzaakte nadelige gevolgen voor 
het milieu is een volledig, transparant, functionerend en gedocumenteerd meet-en 
registratiesysteem in werking. Dit systeem bevat tenminste de volgende elementen: 
- emissies naar de lucht via puntbronnen; 
- afvalstoffen naar soort en bestemming; 
- energie-efficiencycoëfficiënt; 
- waterverbruik; 
- geluid; 
- registratie van incidenten/(bijna) ongevallen; 
- registratie van klachten; 
- afhandeling van klachten; 
- bodemkwaliteit; 
- grond- en hulpstoffenverbruik; 
- gerealiseerde productiecapaciteit. 

 

Per element worden, voor zover van toepassing, de volgende aspecten uitgewerkt: 
- monstername/analysemethode; 
- wijze van registreren; 
- meetfrequentie; 
- berekeningsmethode; 
- meetonnauwkeurigheid; 
- kalibratie/ijking meetinstrumenten; 
- onderhoud meetinstrumenten; 
- documentenbeheer; 
- toetsing aan vergunningswaarden; 
- te nemen maatregelen bij geconstateerde afwijkingen; 
- borging van bovengenoemde elementen en aspecten. 

 
De vergunninghouder legt de beschrijving van dit meet- en registratiesysteem (op 
hoofdlijnen) binnen 6 maanden na in werking treden van deze vergunning ter goedkeuring 
voor aan het bevoegd gezag. 

 

1.3.2 Als onderdeel van het in voorschrift 1.3.1. bedoelde meet- en registratiesysteem, 
wordt ten behoeve van de bepaling van de emissies van stoffen naar de lucht de 
meetfrequentie bepaald volgens hoofdstuk 3.7 van de NeR. Metingen van emissies 
naar de lucht worden uitgevoerd volgens genormaliseerde meetmethoden zoals 
vermeld in hoofdstuk 4.7 van de NeR. 

 

1.3.3 Ten aanzien van de nauwkeurigheid van de in voorschrift 1.3.2 bedoelde metingen 
worden periodieke metingen uitgevoerd door een instantie die voldoet aan NEN-EN- 
ISO/IEC 17025 of 17020. Continue metingen voldoen aan de eisen uit NEN-EN 
14181. Afwijkingen legt de vergunninghouder uiterlijk 3 maanden na in werking 
treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag. 

 

1.3.4 De vergunninghouder legt voorgenomen essentiële wijzigingen ten aanzien van het 
meet- en registratiesysteem als bedoeld in voorschrift 1.3.1 of de in voorschrift 1.3.2 
bedoelde methode of meetfrequentie, minimaal 3 maanden voor de betreffende 
ingangsdatum ter goedkeuring voor aan het bevoegd gezag. 
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1.3.5 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met 
bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende 
documenten aanwezig: 

a) alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen voor de 
activiteit milieu; 

b) de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige 
gevaarlijke stoffen; 

c) de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning 
voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen en/of metingen; 

 

1.3.6 De documenten genoemd onder c van voorschrift 1.3.5 moeten ten minste vijf jaar 
worden bewaard. 

 

1.4 Bedrijfsbeëindiging 
 

1.4.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting 
moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege 
de - te beëindigen - activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu 
hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd. 

 

1.4.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of 
beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag binnen 3 maanden 
op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel 
buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, 
moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) 
installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige 
gevolgen niet kunnen optreden. 

 

1.4.3 De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij het buiten werking stellen van 
(delen van) installaties en/of bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de 
nodige maatregelen treft om de risico's van verontreiniging te voorkomen. 

 
Van het buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een 
deel van) de activiteiten dient onverwijld melding te worden gedaan bij het bevoegd 
gezag. De melding bevat in ieder geval de datum van de buiten werking stelling, dan 
wel van de beëindiging en een plan van aanpak met betrekking tot het voorkomen 
van nadelige gevolgen voor het milieu ten gevolge van de buiten werking stelling, dan 
wel de beëindiging. 

 

1.4.4 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van vergunde activiteiten moeten alle 
aanwezige stoffen, afvalstoffen en materialen, op milieu hygiënisch verantwoorde 
wijze worden verwijderd. Het verwijderen dient plaats te vinden overeenkomstig door 
het bevoegd gezag te stellen nadere eisen. De nadere eisen kunnen in ieder geval 
betrekking hebben op: 
- welke stoffen, afvalstoffen en materialen in het belang van de bescherming van het 
milieu verwijderd dienen te worden, 
- de termijn(en) waarbinnen de stoffen, afvalstoffen en materialen verwijderd dienen 
te worden, 
- de wijze van verwijdering en het nemen van maatregelen in het belang van de 
bescherming van het milieu. 

 

1.4.5 Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en 
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten worden verwijderd tenzij 
de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden 
dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden. Het verwijderen dient plaats te 



11  

vinden overeenkomstig door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen. De nadere 
eisen kunnen in ieder geval betrekking hebben op: 
- welke installaties in het belang van de bescherming van het milieu verwijderd 
dienen te worden, 
- de termijn(en) waarbinnen de installatie(s) verwijderd dienen te worden, 
- de wijze van verwijdering en het nemen van maatregelen in het belang van de 
bescherming van het milieu. 

 

1.5 Proefnemingen 
 

1.5.1 Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend 
door het bevoegd gezag en bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning 
opgenomen technische installaties en/of alternatieve grond-, hulp-, of brandstoffen 
toepassen. Goedkeuring is enkel nodig bij proefnemingen die van invloed kunnen zijn 
op het milieu. Goedkeuring wordt slechts verleend indien de proefneming 
noodzakelijk is om informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de 
andere toepassing en deze informatie niet op een andere wijze kan worden 
verkregen. 

 

1.5.2 Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proef als bedoeld in voorschrift 
1.5.1, moeten de volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag worden 
verstrekt: 

 het doel en de noodzaak van de proefneming; 

 een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het 
alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele 
wijzigingen in installaties en procesvoeringen; 

 de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp 
van massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu; 

 de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor 
het milieu en de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd; 

 de hoeveelheid in te zetten materiaal; 

 de duur van de proef. 
 

1.5.3 Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in 
voorschrift 1.5.2 goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de 
proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking 
van de bij de proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens 
kunnen nadere eisen gesteld worden aan de milieu hygiënische randvoorwaarden 
van de proefnemingen. 

 

1.5.4 De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring 
verbonden voorwaarden. Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht 
genomen (kunnen) worden of dat de gevolgen voor het milieu groter zijn dan 
voorzien, moet de proef onmiddellijk gestopt worden. 

 

1.5.5 De resultaten van de proefneming als bedoeld in voorschrift 1.5.1 moeten uiterlijk drie 
maanden na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden 
overgelegd. 

 

2 Milieuzorg 
 

2.1.1 De vergunninghouder beheerst de milieubelasting veroorzaakt door de inrichting en 
streeft waar mogelijk naar vermindering daarvan. Daartoe beschikt vergunninghouder 
over een milieuzorgsysteem (MZS) waarin minimaal de onderdelen als genoemd in 
paragraaf 5.1.1 van de BREF FDM verwerkt zijn.  Het MZS is op de inrichting 
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aanwezig en kan te allen tijde op verzoek van de controlerende ambtenaren van het 
bevoegd gezag worden getoond. 

 

2.1.2 De vergunninghouder toont door middel van auditrapporten aan dat de inrichting 
conform het MZS in werking is. Deze auditrapporten zijn binnen de inrichting 
aanwezig en kunnen te allen tijde op verzoek van de controlerende ambtenaren van 
het bevoegd gezag worden getoond. 

 

3 Afval 
 

3.1 Registratie 
 

3.1.1 De vergunninghouder moet een registratie bijhouden van de aard, samenstelling, 
oorsprong en omvang van afvalstoffen. 

 

3.1.2 De gegevens uit voorschrift 3.1.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard en op 
verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond. De 
vergunninghouder moet jaarlijks in het milieujaarverslag, een overzicht van de 
registratiegegevens zoals genoemd in voorschrift 3.1.1, betreffende het voorafgaande 
kalenderjaar overleggen aan het bevoegd gezag. 

 

3.1.3 De resultaten van het continu uitkijken naar reductiemaatregelen voor reststoffen 
(afval), zoals beschreven in het milieujaarverslag van 2013, moet jaarlijks in het 
milieujaarverslag gerapporteerd worden. 

 

3.2 Afvalscheiding 
 

3.2.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te 
houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren: 

 de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere 
afvalstoffen; 

 Papier en karton; 

 Elektr(on)ische apparatuur; 

 Kunststoffen; 

 Metalen; 

 Overige afvalstoffen conform bijlage aanvraag (ons kenmerk: 2015-175689). 
 

3.3 Opslag van afvalstoffen 
 

3.3.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden 
dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch 
verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten 
direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen. 

 

3.3.2 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de 
verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen 
veroorzaken. 

 

3.3.3 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat: 

 niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen; 

 het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden 
aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel 
een verbinding kan vormen; 

 deze tegen normale behandeling bestand is; 
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 deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke 
stof duidelijk tot uiting komen. 

 

4 Geluid en trillingen 
 

4.1.1 Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de in de 
inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en 
in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat de niveaus op de in tabel 1 
genoemde controlepunten en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel 
aangegeven waarden. 

 
Tabel 1 

Controlepunt 
(woning) 

Rijksdriehoek- 
coördinaat 

07.00 uur tot 
19.00 uur 

19.00 uur tot 
23.00 uur 

23.00 uur tot 
07.00 uur 

1 (Kamperweg 2) x = 60581; y = 387303 42 dB(A) 42 dB(A) 42 dB(A) 

2 (Zanddijk 19) x = 60870; y = 387397 44 dB(A) 44 dB(A) 44 dB(A) 

3 (Capelleweg 2) x = 61417; y = 387085 44 dB(A) 44 dB(A) 44 dB(A) 

4 (Stationsweg 17) x = 61434; y = 386748 43 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A) 

5 (Nisseweg 4) x = 60984; y = 386300 43 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A) 
 

 
4.1.2 In afwijking van voorschrift 4.1.1 geldt dat voor het afvoeren van zand uit de 

waswaterbassins maximaal 7 dagen per kalenderjaar tussen 07.00 en 19.00 uur het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de in tabel 2 genoemde plaatsen en 
tijdstippen niet meer mag bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden. 

 
Tabel 2 

Controlepunt 
(woning) 

Rijksdriehoek-coördinaat 07.00 uur tot 
19.00 uur 

1 (Kamperweg 2) x = 60581; y = 387303 43 dB(A) 

2 (Zanddijk 19) x = 60870; y = 387397 45 dB(A) 

3 (Capelleweg 2) x = 61417; y = 387085 45 dB(A) 

4 (Stationsweg 17) x = 61434; y = 386748 44 dB(A) 

5 (Nisseweg 4) x = 60984; y = 386300 44 dB(A) 
 

4.1.3 Voor het maximale geluidniveau Lmax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 
installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en 
activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid 
van de inrichting, geldt dat de niveaus op de in tabel 1 genoemde controlepunten en 
tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden vermeerderd 
met 10 dB(A). 

 

4.1.4 Meting en beoordeling van geluidsniveaus geschiedt volgens de "Handleiding Meten en 
Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999. 

 

4.1.5 Binnen zes maanden na inwerking treden van de vergunning wordt een onderzoek ter 
beoordeling en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag overgelegd waarin is aangeven 
welke maatregelen tegen welke kosten nodig zijn om de geluidemissie van de 
puntbeluchters in de waswaterbassins tenminste 5 dB(A) te reduceren. 
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0 

0 

5 Geur 
 

5.1 Algemene maatregelen beperken geuroverlast 
 

5.1.1 Geurreducerende voorzieningen moeten voor de goede werking, onder optimale 
condities in bedrijf worden gehouden en moeten zo vaak als voor een goede werking 
noodzakelijk is worden vervangen, gereinigd, onderhouden en geïnspecteerd. 

 

5.2 Doelvoorschriften 
 

5.2.1 De maximale geuremissie- en -immissiesituatie moet voldoen aan de geursituatie 
zoals vastgesteld in het geurrapport Geuronderzoek Lamb-Weston/Meijer VOF te 
Kruiningen, Januari 2015, LWIM15A3. 

 

5.2.2 Indien het bevoegde gezag, na een klachtenanalyse, tot de conclusie komt dat de 
hindersituatie niet acceptabel is, kan het bevoegde gezag verlangen dat het bedrijf 
een geuronderzoek uitvoert. Het bedrijf dient, op het schriftelijke verzoek van het 
bevoegde gezag, een onderzoek uit te voeren naar de geurbelasting in de omgeving 
ten gevolge van de inrichting. Op grond van het onderzoek kan het bevoegd gezag 
nadere maatregelen opleggen. 

 

5.3 Middelvoorschriften 
 

5.3.1 Bakdampen van de bakoven dienen door een condensor te worden geleid. Na de 
condensor moeten de bakdampen in een naverbrander worden verbrand. 

 

5.3.2 De UASB reactoren van de afvalwaterzuivering dienen te zijn afgedekt. Eventueel 
vrijkomende dampen moeten worden afgezogen en gereinigd. Meetpunten moeten 
uitgevoerd zijn overeenkomstig NEN-EN 15259. 

 

6 Lucht 
 

6.1 Emissies van stoffen uit puntbronnen 
 

6.1.1 Daar waar stof via doekfilters wordt afgezogen en naar de buitenlucht wordt 
afgevoerd mag de stofconcentratie in de gereinigde lucht niet meer dan 5 mg/m 3 bij 
een emissievracht van meer dan 0,2 kilogram per uur bedragen en 20 mg/m 3 bij een 
emissievracht van minder dan 0,2 kilogram per uur. 

 

6.1.2 De emissie uit de technische naverbrander mag de waarde uit onderstaande tabel 
niet overschrijden. 

 

 

Emissiepunt 
 

NOx [mg/Nm³] 

 

Technische naverbrander 
 

200(a)(b) 

(a) Op moment van inbedrijfstelling van de naverbrander in 2016 
(b) Per 1 januari 2017 

 

De in de tabel vermelde waarde wordt beschouwd als gemiddelde over een dag. De 
vermelde maximale NOx concentratie geldt voor droog rookgas met 11 vol% zuurstof. 

 

6.2 Fakkelinstallatie 
 

6.2.1 Het fakkelsysteem moet zo min mogelijk worden gebruikt en alleen als dit in verband 
met een veilige "start up" of "shut down" noodzakelijk is, of tijdens een noodsituatie. 
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6.2.2 De fakkelinstallatie moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd, en zodanig worden 
geïnspecteerd, getest en onderhouden, dat te allen tijde ontsteking van de aan de 
fakkel toegevoerde brandbare dampen en/of gassen is verzekerd. 

 

6.2.3 Bij een defect in het fakkelsysteem moet het fakkelsysteem onmiddellijk en op een 
veilige wijze buiten bedrijf worden gesteld en gerepareerd. Het vrijkomende biogas 
dient op een gecontroleerde manier te worden afgevoerd. 

 

6.2.4 Het continu vrijkomende biogas moet zoveel mogelijk als brandstof worden gebruikt 
en mag slechts in uitzonderlijke gevallen naar een fakkel worden afgevoerd. 

 

6.2.5 De vergunninghouder moet zorgen voor een betrouwbare bedrijfsvoering, zodat er bij 
de verbranding in de fakkelinstallatie geen roet- of geurvorming optreedt. 

 

6.2.6 De fakkelinstallatie moet ten minste een beveiliging bevatten die voorkomt dat 
vlamterugslag in het leidingsysteem kan optreden, terwijl een vrije doorstroming van 
de fakkelgassen onder alle omstandigheden blijft gewaarborgd. 

 

6.2.7 Met betrekking tot het affakkelen moet een logboek worden bijgehouden, waarin ten 
minste de volgende gegevens worden geregistreerd: 

 datum, begin- en eindtijd van het affakkelen; 

 aard en oorzaak van het affakkelen; 

 gemeten dan wel berekende hoeveelheid afgefakkeld gas. 
 

De registratie moet binnen de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek aan controlerende 
ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond. 

 

6.2.8 De emissies als gevolg van het gebruik van de fakkels moeten worden bepaald 
volgens paragraaf 5.3 van het document "Diffuse emissies en emissies bij op- en 
overslag" uit de rapportagereeks Milieumonitor (nummer 14, maart 2004) van 
RIVM/MNP. 

 

7 Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking (geen vuurwerk, vaste kunstmest en andere 
ontplofbare stoffen) 

 

7.1 Opslag verpakte gevaarlijke (afval)stoffen tot 10.000 kg. 
 

7.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR- 
categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 “Opslag van verpakte gevaarlijke 
stoffen” (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: 2011 versie 1.1 (december 2012) moet 
in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet, voldoen aan de 
voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de 
voorschriften van de paragrafen 3.7, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27. 

 
Toelichting: 
Dit voorschrift is in ieder geval van toepassing op de opslaglocaties A, B, C, D, M en 
N. Dit geldt ook voor de locaties G en L, indien er stoffen worden opgeslagen waarop 
de PGS 15 van toepassing is. 

 

7.1.2 Het voorgaande voorschrift is niet van toepassing op de opslag van dagvoorraad 
(werkvoorraad) verpakte gevaarlijke stoffen / gasflessen, indien deze werkvoorraad 
voldoet aan de hieromtrent gestelde voorwaarden in voorschrift 3.1.3 van de PGS 15 
"Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen” (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1:2011 
versie 1.1 (december 2012). 
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Toelichting: 
Volgens de aanvraag wordt op de locaties H en I een dagvoorraad verpakte 
gevaarlijke stoffen / gasflessen opgeslagen. PGS 15 is niet van toepassing op deze 
zogenaamde werkvoorraad. 

 

7.1.3 De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet, in een speciaal daarvoor bestemde 
ruimte plaats vinden en moet voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.2, 
6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 
(Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1:2011 versie 1.1 (december 2012)). 

 

7.2 Ammoniakkoelinstallatie 
 

7.2.1 De ammoniakkoelinstallaties (inhoud van meer dan 5.000 kg ammoniak) moeten 
voldoen aan de volgende bepalingen van de Richtlijn PGS 13: 
- voorschrift 1.5.3; 
- voorschriften hoofdstuk 2; 
- voorschriften hoofdstuk 3; 
- voorschriften hoofdstuk 4; 
- voorschriften hoofdstuk 5; 
- voorschriften 8.2.1 tot en met 8.2.4; 
- voorschriften 8.3.1 tot en met 8.3.5; 
- voorschriften 8.4.1 tot en met 8.4.4; 
- voorschriften 8.5.3 tot en met 8.5.6; 
- voorschriften 8.7.1, 8.7.6 en 8.7.7; 
- voorschriften 8.8.1 en 8.8.2; 
- voorschrift 8.9.1; 
- voorschriften hoofdstuk 9 met uitzondering van voorschrift 9.4.1. 

 

7.3 Opslag ijzerchloride 
 

7.3.1 Het opslaan van stoffen van de klasse 8 van het ADR, verpakkingsgroepen II en III 
zonder bijkomend gevaar in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij 
behorende leidingen en appendages moet voldoen aan de volgende onderdelen van 
de PGS 30: 
a. de paragrafen 2.2 en 2.3; 
b. de voorschriften 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6, 2.6.11 en 2.6.14, en 
c. paragraaf 4.2, met uitzondering van voorschrift 4.2.3 en tabel 4.1. 

 

7.3.2 Het gebruik van stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende 
leidingen en appendages moet voldoen aan de volgende onderdelen van de PGS 30: 
a. voorschrift 3.2.4; 
b. de paragrafen 3.3, 3.5, 3.6, 5.2 en 5.4 en 
c. de voorschriften 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4. 

 

7.3.3 In afwijking met de keuringstermijnen uit de PGS 30 (voorschrift 4.2.3 en tabel 4.1), 
gelden voor de (her)keuring van de opslagtank voor ijzerchloride onderstaande 
termijnen. 
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Staal dubbelwandig met lekdetectiepotsysteem Eerste (her)keuring Volgende 
herkeuring 

Zonder coating of niet volledig gecoat 15 jaar 15 jaar 

Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779 15 jaar 20 jaar 

Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 of BRL K779 20 jaar 20 jaar 

 

Staal dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910 Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

 jaarlijkse controle  jaarlijkse 
van het controle van het 
lekdetectiesysteem lekdetectiesyste 

 em 

Zonder coating of niet volledig gecoat 15 jaar 15 jaar 15 jaar 20 jaar 

Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779 15 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar 

Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 of BRL K779 20 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar 

 

Kunststof dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL 
K910 

Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

  jaarlijkse controle 
van het 
lekdetectiesysteem 

 jaarlijkse 
controle van het 
lekdetectiesyste 
em 

 15 jaar 20 jaar 15 jaar 20 jaar 

 

8 Procesinstallaties  

8.1 Ongewone voorvallen 

8.1.1 Na elk ongewoon voorval dient met behulp van het meldschema, opgenomen in 
bijlage 1 van het verzoek (juli 2015), te worden bepaald of sprake is van een 
ongewoon voorval met of zonder significante gevolgen voor het milieu. 

 

8.1.2 Ongewone voorvallen die na toepassing van het meldschema worden geclassificeerd 
als ongewoon voorval mét significante gevolgen voor het milieu dienen zo spoedig 
mogelijk te worden gemeld bij het bevoegd gezag en moeten worden geregistreerd in 
het registratiesysteem voor ongewone voorvallen. 

 

8.1.3 Ongewone voorvallen die na toepassing van het meldschema, worden 
geclassificeerd als ongewoon voorval zónder significante gevolgen voor het milieu 
dienen binnen 24 uur na het ongewone voorval te zijn opgenomen in het 
registratiesysteem voor ongewone voorvallen. 

 

8.1.4 In het registratiesysteem voor ongewone voorvallen dienen van de voorvallen zónder 
significante gevolgen voor het milieu tenminste de volgende zaken te worden 
vastgelegd: 

 datum, tijdstip en duur van het ongewoon voorval; 

 datum en tijdstip van registratie; 

 de locatie van het ongewoon voorval; 

 korte omschrijving van het ongewoon voorval; 

 de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen en een indicatie van de 
hoeveelheid ervan; 
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 een indicatie van het (mogelijk) belaste milieucompartiment, hinder of 
veiligheidsaspecten. 

 

8.1.5 De vergunninghouder stuurt op verzoek van het bevoegd gezag een overzicht van de 
ongewone voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu, die in een nader 
te bepalen periode hebben plaatsgevonden. 

 

8.1.6 Het registratiesysteem van ongewone voorvallen dient te allen tijde beschikbaar te 
zijn voor toezichthoudende ambtenaren van of namens bevoegd gezag. 

 

8.1.7 Inhoudelijke wijzigingen in het meldschema, opgenomen in bijlage 1 van het verzoek, 
moeten ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. Implementatie 
van een wijziging in een meldschema mag pas plaats vinden na instemming door het 
bevoegd gezag. 

 

8.1.8 Vergunninghouder moet de bepalingen van voorgaande meldingsvoorschriften 
verwerken in interne bedrijfsinstructies. 
In de bedrijfsinterne instructies moet tenminste aandacht worden besteed aan: 

 de wijze waarop ongewone voorvallen worden gesignaleerd; 

 de wijze waarop zowel intern als extern wordt gecommuniceerd over een 
ongewoon voorval; 

 de wijze waarop ongewone voorvallen worden onderzocht; 

 de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers die 
betrokken zijn bij het afhandelingsproces van ongewone voorvallen. 
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3. Procedurele overwegingen 
 

Omgevingsvergunning op aanvraag 

3.1 Gegevens aanvrager 

Op 6 maart 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: 
LWM, Stationsweg 18a, 4416 PJ te Kruiningen. 

 

3.2 Projectbeschrijving 
 

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Een 
revisievergunning voor de gehele inrichting in verband met het in eigen beheer nemen van 
de energievoorziening. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag 
om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de 
volgende in de Wabo omschreven activiteiten: het veranderen of het veranderen van de 
werking van de inrichting en het inwerking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk 
(artikel 2.1 lid 1 onder e sub 2 en 3 Wabo). 

 

3.3 Huidige vergunningssituatie 
 

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan 
wel meldingen geaccepteerd: 

 
SOORT VERGUNNING DATUM 

Revisievergunning* 24-01-2004 

Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer* 13-04-2004 

Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer* 28-10-2004 

Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer* 24-06-2005 

Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer* 24-11-2006 

Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer* 12-11-2008 

Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer* 20-04-2009 

Veranderingsvergunning* 30-09-2009 

Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer* 06-11-2009 

Reguliere omgevingsvergunning 13-09-2013 

Reguliere omgevingsvergunning 04-06-2014 

Reguliere omgevingsvergunning 18-08-2014 

Reguliere omgevingsvergunning 02-04-2015 
 

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet 
Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. 

 

3.4 Bevoegd gezag 
 

Ingevolge artikel 2.1 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht zijn in de bijlage van dit Besluit 
categorieën van inrichtingen (zoals bedoeld in de Wet milieubeheer) aangewezen die 
nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. De activiteiten van LWM zijn aangewezen 
in categorie 1.1 onder c en categorie 9.1 onder d van bijlage 1 van het Besluit 
omgevingsrecht. 

 

De in paragraaf 3.3 vermelde vergunningen zijn verleend door het college van burgemeester 
en wethouders van Reimerswaal. Omdat de inrichting thans wordt gewijzigd door het in 
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eigen beheer nemen van de energievoorziening (stookinstallaties) treedt een wijziging op in 
bevoegd gezag, zoals onderstaand is aangegeven. 

 

In artikel 2.1 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht is bepaald welke inrichtingen 
vergunningplichtig zijn. Dat zijn de inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en de 
categorieën inrichtingen die als zodanig zijn aangewezen in bijlage I, onderdeel B, en 
onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht. LWM is een inrichting waartoe en IPPC 
installatie behoort en is derhalve vergunningplichtig. 

 

In artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht is bepaald wie het bevoegd gezag is voor 
het verlenen van de omgevingsvergunning voor een vergunningplichtige inrichting. Dat zijn 
gedeputeerde staten van de provincie waarin de inrichting is gelegen voor inrichtingen die 
daartoe in bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht zijn aangewezen. Deze 
bepaling geldt slechts voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort of waarop het 
Besluit risico’s zware ongevallen 2015 van toepassing is. De activiteiten van LWM zijn in 
categorie 1.3 onder b aangewezen én LWM is een inrichting waartoe een IPPC installatie 
behoort. De inrichting is gelegen in Zeeland. Hierdoor zijn gedeputeerde staten van Zeeland 
bevoegd te beslissen op de aanvraag. 

 

3.5 Volledigheid aanvraag en opschorting procedure 
 

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 24 april 
2015 in de gelegenheid gesteld om tot 8 weken na de hiervoor genoemde datum de 
aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 26 mei 2015. 
Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op 
volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een 
goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. 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. 

 

3.6 Procedure (uitgebreid) en zienswijze 
 

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven 
in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis 
te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, 
tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) 
moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen 
kennis gegeven van de aanvraag in het regionale huis-aan-huisblad. 

 

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij kennis gegeven in het provinciaal blad van 
23 december 2015. 

 
Tussen 23 december 2015 en 3 februari 2016 heeft een ontwerp van de beschikking ter 
inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te 
brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. 

 

3.7 Advies, aanwijzing door minister, verklaring van geen bedenkingen 
 

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of 
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, 
alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan 
de volgende instanties/bestuursorganen gezonden: 

 

• Het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal; 
• Veiligheidsregio Zeeland; 
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• Rijkswaterstaat Zee en Delta; 
• Waterschap Scheldestromen en; 
• Inspectie Leefomgeving en Transport. 

 

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen. 
 

In de Natuurbeschermingswet (Nbw) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo 
wanneer een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en/of beschermde 
natuurmonument en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten 
verslechtert. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf 
na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde 
natuurmonumenten. 

 
Voor het voorgenomen project is voorgaande aan de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning een Nbw-vergunning aangevraagd. De Nbw haakt in dit geval niet aan 
bij de Wabo. 

 

3.8 Activiteitenbesluit milieubeheer 
 

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde 
activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze 
regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. 

 
Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen 
met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig 
zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat 
bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een 
rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. 

 

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting 
worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het 
Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding. 

 

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op 
de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het 
Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling: 

 
Afvalwaterbeheer 

 Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een 
bodembeschermende voorziening; 

 Paragraaf 3.1.4 Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie 

 Paragraaf 3.1.5 Lozen van koelwater; 

Installaties 

 Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote 
stookinstallatie 

 Paragraaf 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie; 

Opslaan van stoffen en het vullen van gasflessen 

 Paragraaf 3.4.1 Opslaan van propaan; 

 Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen; 

 Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse 
opslagtank 
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Voedingsmiddelen 
 

 Paragraaf 3.6.1 Bereiden van voedingsmiddelen (kantine); 

IPPC-installaties 

 Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C 
inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 
2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het 
Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. 

 

Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor 
zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Voor inrichtingen waartoe een IPPC- 
installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, 
afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit 
het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken. 
De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten 
en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 
Activiteitenregeling en/of waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit. 
Maatwerkvoorschriften achten wij vooralsnog niet noodzakelijk. LWM dient zich voor 
genoemde activiteiten te houden aan de bepalingen en voorschriften uit het 
Activiteitenbesluit. 

 

3.9 Coördinatie waterwet 
 

De aangevraagde activiteiten zijn tevens vergunningplichtig op grond van de Waterwet. Uit 
de aanvraag blijkt dat er voor de lozing van afvalwater geen veranderingen zullen zijn. LWM 
beschikt over een vigerende Waterwetvergunning. Er is daarom geen nieuwe 
Waterwetvergunning nodig. Coördinatie met de Waterwet is in dit geval dus niet aan de orde. 

 

3.10 Toetsing milieueffectrapportage 
 

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden 
hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven activiteiten niet zijn vermeld in de eerste kolom 
van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage 
(besluit m.e.r.). 
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4. Inhoudelijke overwegingen 
 

Milieu 
 

1 Inrichting 

1.1 Inleiding 

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking 
(revisievergunning) van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef 
en onder e sub 2 en 3 van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het 
milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft 
plaatsgevonden. 

 

1.2 Toetsing oprichten, veranderen of revisie 
 

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: 

 de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken; 

 met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden; 

 de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen. 
 

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die 
onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed 
(kunnen) zijn. 

 

2 Algemene overwegingen BBT 

2.1 Algemeen 

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten 
aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen 
die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, 
zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt 
ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende 
beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. 

 
Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT- 
conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. 

 
BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig 
artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid 
verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. 
Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREFs. Het hoofdstuk uit deze BREF’s waarin 
de BBT-maatregelen staan (BAT hoofdstuk), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT- 
conclusies zijn vastgesteld. 

 
BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat 
gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling 
omgevingsrecht. 

 

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een 
vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van 
toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet 
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alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet bevoegd gezag 
de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met: 

 de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken; 

 de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als 
omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van 
stoffen en mengsels; 

 de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw 
gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van 
afvalstoffen; 

 vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de 
praktijk zijn beproefd; 

 de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis; 

 de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies; 

 de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen; 

 de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen; 

 het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie- 
efficiëntie; 

 de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te 
voorkomen of tot een minimum te beperken; 

 de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te 
beperken. 

 

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau 
garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies. 

 

2.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken 

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de RIE 
uitgevoerd en wel de volgende: Categorie 6.4 onder b lid 2 “De bewerking en verwerking 
behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt 
of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van uitsluitend plantaardige 
grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten of 
600 ton per dag eindproducten indien de installatie gedurende een periode van niet meer 
dan 90 opeenvolgende dagen in om het even welk jaar in bedrijf is”. 

 
Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere 
relevante BBT-conclusies. 

 
Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT 
voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden 
aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT. 

 
Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT- 
conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsten aan 
BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van 
BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor 
ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de drafts van herziene BREFs. 

 

Bij het bepalen van de BBT hebben we ook rekening gehouden met de volgende van 
toepassing zijnde BBT-conclusies: 

 BREF Voedingsmiddelen, dranken en zuivel (BREF FDM) 

 BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling (BREF CWW) 

 BREF Koelsystemen 

 BREF Op-en overslag bulkgoederen 
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 BREF Energie efficiëntie 

 BREF Monitoring 

 BREF Cross-media & economics. 
 

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende 
informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling 
omgevingsrecht (Mor): 

 NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht 

 PGS 7: Nitraathoudende meststoffen 

 PGS 13: Ammoniak: toepassing als koudemiddel voor koelinstallaties en 
warmtepompen 

 PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 

 PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 

 Oplegnotitie BREF Voedingsmiddelen- en zuivelindustrie 

 Oplegnotitie BREF industriële koelsystemen 
 

2.3 Conclusies BBT 

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan 

de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de 

bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. 

3 Milieuzorg 

3.1 Algemeen 

Het landelijke en ook ons beleid (Omgevingsplan Zeeland 2012-2018) is erop gericht dat 
bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving 
naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting 
van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren. 

 

3.2 Toetsing Bref’s 

Ten aanzien van milieuzorg wordt opgemerkt dat de beste milieuprestaties geleverd worden 
door een installatie die is uitgerust met de beste technologie en bedreven wordt op de meest 
effectieve en efficiënte wijze. Dit wordt als volgt onderkend met de definitie voor "technieken" 
in de RIE: "zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie wordt 
ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld". Voor IPPC-installaties 
geldt dat een milieuzorgsysteem (MZS) het instrument is dat door bedrijven gebruikt kan 
worden om op een systematische en aantoonbare manier om te gaan met zaken als 
ontwerp, bouw, bedrijven en ontmantelen van een installatie. Een MZS bevat de 
organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden en procedures, 
en is een bron van continue verbetering van de milieuprestaties. Een MZS is het meest 
effectief en efficiënt wanneer dit onderdeel uitmaakt van het totale management en de 
bedrijfsvoering binnen een bedrijf. 

 
In de BREF FDM is in paragraaf 5.1.1 aangeven dat het BBT is een 
milieumanagementsysteem te implementeren en te onderhouden. In de aanvraag is 
aangegeven dat LWM beschikt over een ISO 14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem. 
Daarmee wordt voldaan aan BBT als bedoeld in de BREF FDM. Teneinde het functioneren 
van het systeem te waarborgen zijn in hoofdstuk 2 van de vergunning voorschriften 
opgenomen ten aanzien van milieuzorg. Verder hebben wij eisen gesteld aan het meet- en 
registratiesysteem (voorschriften paragraaf 1.3 van de vergunning). Ten aanzien van 
rapportage geldt dat LWM onder de Europese verordening E-PRTR en de 
“Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol” valt. 
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4 Afval 
 

4.1 Preventie 
 

In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval 
is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij invulling 
geven aan preventie is beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' 
(Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk 
moet worden voorkomen of beperkt. 

 

De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt bedraagt ca. 7 ton daarvan is ca. 
4,5 ton gevaarlijk afval. De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) 
hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat 
afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval 
en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. 

 
De totale hoeveelheid gevaarlijk afval ligt boven de gehanteerde ondergrens voor gevaarlijk 
afval. In het milieujaarverslag van 2013 is beschreven dat er continu onderzocht wordt of er 
reductiemaatregelen voor reststoffen (afval) mogelijk is. Wij vinden het dan ook niet nodig 
om een preventieonderzoek dan wel aanvullende maatregelen voor te schrijven. In de 
voorschriften wordt wel opgenomen dat de resultaten van het onderzoek naar 
reductiemaatregelen, jaarlijks gerapporteerd dient te worden in het milieujaarverslag. 

 
4.2 Afvalscheiding 

 

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 
14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor 
bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die 
door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en 
omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. 
Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te 
houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden 
gevergd. 

 

In het LAP is aangegeven dat voor afvalstoffen die vrijkomen binnen een inrichting scheiding 
van die afvalstoffen kan worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende situatie redelijk 
om afvalscheiding voor te schrijven voor de volgende afvalstoffen: 

 Papier en karton 

 Elektr(on)ische apparatuur 

 Kunststoffen 

 Metalen 

 Overige afvalstoffen conform bijlage aanvraag (ons kenmerk: 2015-175689). 

 

4.3 Toetsing Bref’s 
 

Afval- en emissiepreventie is het voorkomen - of beperken - van het ontstaan van afval en 
emissies of de milieuschadelijkheid ervan, door reductie aan de bron of door interne 
recycling. De onderdelen 4.1.6 - 4.1.9.3 van het BREF FDM bieden methodieken die 
bruikbaar zijn voor preventie, minimalisering van water en energiegebruik en vermindering 
van het ontstaan van afvalstoffen. Het betreft hier operationele maatregelen en 
voorzieningen, zoals beheersinstrumenten (meten en regelen), opleiding, ontwerp van 
apparatuur en installaties, onderhoud en het toepassen van methodieken om het verbruik 
van water en energie te reduceren, en het ontstaan van afval te voorkomen te hergebruiken 
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of te minimaliseren. Andere technieken zijn technisch georiënteerd en hebben betrekking op 
productiebeheer, technieken voor procesregulering en materiaalkeuze. 

 
Door teeltbegeleiding (advies en ondersteuning bij het telen van de aardappelen) en een 
uitgebreide monitoring van de aardappelen tijdens de groei wordt er een optimaal rendement 
beoogd. Dit leidt er toe dat in de verwerkingsprocessen minder reststoffen vrij komen (zoals 
aardappelschillen en afgekeurde frites), maar ook dat de verpakkingsmaterialen en 
additieven optimaal kunnen worden ingezet. Gedetailleerde monitoring en registratie leveren 
managementinformatie die controle en correcties mogelijk maken om deze stromen te 
beperken. Daarnaast worden alle afvalstromen gescheiden ingezameld en zijn sommige 
processen zo ingericht dat de vrijkomende reststoffen nuttig toegepast kunnen worden. Met 
bovenstaande wordt voldaan aan BBT als bedoeld in de BREF FDM. 

 

5 Afvalwater 

5.1 Algemeen 

De uitgangspunten voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater 
zijn vastgelegd in de Waterwet (inwerkingtreding 22 december 2009), de Wet milieubeheer, 
het Activiteitenbesluit en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer. 

 
De drie belangen die deze wetten en regeling voor afvalwater voorstaan zijn: 

 De doelmatige werking van het rioolstelsel en de verwerking van het slib uit dit riool; 

 De doelmatige werking van de (externe) afvalwaterzuiveringsinstallatie; 

 De bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam. 

 
Bij de toepassing van de geldende regelgeving moet onderscheid gemaakt worden tussen 

directe en indirecte lozingen. 

5.2 Directe lozing op het oppervlaktewater 
 

De inrichting beschikt over een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Al het bedrijfsafvalwater en 

het regenwater van de vervuilde terreinen en daken worden hier gezuiverd. Een gedeelte 

van dit gezuiverde afvalwater wordt hergebruikt voor de sorteerafdeling en koelen van de 

expansievaten van de stoomschillers. Het overgebleven afvalwater wordt geloosd op de 

Westerschelde. Een uitgebreide beschrijving van de waterzuivering is bij de aanvraag 

gevoegd. Voor het direct lozen op de Westerschelde is door Rijkswaterstaat in 1999 een 

Waterwetvergunning (kenmerk: 6564) afgegeven. 

5.3 Indirecte lozing op een openbaar riool 
 

Het sanitair afvalwater van kantoren en kantine wordt separaat verzameld en afgevoerd naar 

het vuilwaterriool. Dit afvalwater wordt niet gezamenlijk behandeld met het bedrijfsafvalwater. 

Het lozen van dit afvalwater valt onder paragraaf 3.1.4 “Behandelen van huishoudelijke 

afvalwater op locatie” van het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft 

daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. 

5.4 Toetsing Bref’s 
 

Lamb-Weston/Mijer V.O.F. zuivert het bedrijfsafvalwater op locatie waarnaar het op het 
oppervlaktewater geloosd wordt. Het sanitair afvalwater van kantoren en kantine wordt 
rechtstreeks op het vuilwaterriool geloosd. Voor de verdere toetsing van het 
bedrijfsafvalwater zie hieronder. 
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Reinigingswater 
Om de hoeveelheid afvalwater door reinigen te beperken wordt waar mogelijk droog reinigen 
toegepast. Daarnaast zijn de waterslangen voorzien van handbediende spuiten met nozzles 
waardoor er gereinigd wordt met de minimale hoeveelheid water per minuut. 

 
Het reinigingswater dat in de eigen proceswaterzuiveringsinstallatie (PWZI) behandeld is, 
wordt hergebruikt. 
Om te zorgen dat het reinigingswater geen invloed heeft op de pH van de zuivering wordt 
van twee relevante afvalwaterstromen water opgevangen in gescheiden boil out tanks. Dit 
water wordt gedoseerd geloosd op de zuivering, waardoor het negatieve effect van een te 
hoge pH te verwaarlozen is. Tevens zijn alle desinfectering- en schoonmaakmiddelen 
geselecteerd om het milieu zo min mogelijk te belasten en wordt zoals aangemerkt als BBT 
in de BREF FDM geen gebruik gemaakt van Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA). 

 
Met bovenstaande wordt voldaan aan de onderdelen 4.3 – 4.3.11 van het BREF FDM. 

 
Afvalwaterbehandeling 
In onderdeel 5.1.6 van het BREF FDM wordt een combinatie van reinigingstechnieken 
genoemd, dat gezien moet worden als BBT. Uit de aanvraag blijkt dat de PWZI hieraan 
voldoet. Daarnaast blijkt uit de aanvraag dat wanneer voldaan wordt aan de 
waterwetvergunning ook automatisch BBT conform onderdeel 5.1.6 van de BREF FDM 
wordt toegepast. Zo wordt bijvoorbeeld voldaan aan de lozingswaarden en wordt het 
vrijkomende slib ingedikt en ontwatert. 

 
Conclusie 
Gelet op de bovenstaande maatregelen wordt er voor het aspect afvalwater voldaan aan 
BBT conform de BREF’s. 

 

6 Bodem 
 

6.1 Activiteitenbesluit 
 

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van 
toepassing op inrichtingen type A, inrichtingen type B en inrichtingen type C, waartoe een 
IPPC-installatie behoort, alsmede inrichtingen type C, waartoe geen IPPC-installatie behoort, 
voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van 
toepassing is. 

 
In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn 
voorschriften opgenomen die betrekking hebben op: 

 treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen; 

 signaleren van bodemverontreiniging; 

 nulsituatieonderzoek bij oprichting van inrichtingen; 

 eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten; 

 middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen; 

 middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen; 

 maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico; 

 de verplichting tot het bewaren van documenten. 
 

Over deze onderwerpen worden in de vergunning dus geen voorschriften opgenomen in 
geval van een IPPC-inrichting en voor bodembedreigende activiteiten die zijn genoemd in 
hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit bij de andere inrichtingen type C. 
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LWM betreft een iPPC-inrichting. Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het 
bedrijf hierdoor volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft 
daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit 
moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden 
tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 

 
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. Uit dit document blijkt dat voor alle 
bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Hiermee 
wordt voldaan aan artikel 2.9 lid 1 uit het Activiteitenbesluit. 

 

7 Energie 
 

7.1 Meerjarenafspraak (MJA) en Energy Efficiency Plan (EEP) 
 

LWM heeft het convenant Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA) 
ondertekend. Met de ondertekening van dit convenant heeft de inrichting de 
resultaatsverplichting op zich genomen om vierjaarlijks een energie-efficiëntie plan (EEP) op 
te stellen, dit uit te voeren en jaarlijks over de voortgang in de uitvoering te rapporteren. 
Daarnaast is de verplichting aangegaan om de in het EEP opgevoerde zekere rendabele 
maatregelen te nemen ter verbetering van de energie-efficiëntie. Verder heeft de inrichting 
zich via het convenant verplicht om systematische energiezorg te implementeren die moet 
voldoen aan vastgestelde criteria. Tot slot zal de inrichting zich overeenkomstig het 
convenant inspannen energie-efficiëntie te bevorderen via ketenefficiëntie en duurzaam 
opgewekte energie. 

 

Het bedoelde EEP van 25 september 2012 is bij de aanvraag gevoegd en in een eerder 
stadium reeds door het bevoegd gezag beoordeeld en akkoord bevonden. Het EEP geldt tot 
1 januari 2017. De zekere maatregelen uit het plan zijn normaal gesproken uitgangspunt 
voor de energievoorschriften. Echter blijkt uit de aanvraag dat de zekere maatregelen reeds 
in 2013 uitgevoerd zijn. Hierbij hebben wij aansluiting gezocht met de formulering van de 
voorschriften. 

 

7.2 Toetsing Bref’s 
 

In het algemene onderdeel 5.1 van het BREF FDM worden organisatorische methodes voor 
energiebesparing beschreven die aangemerkt worden als BBT. In de aanvraag is 
beschreven dat bij de ontwerp en/of selectie van nieuwe installatie(onderdelen) vooraf een 
energiebalans wordt opgemaakt, waardoor vooraf inzichtelijk is wat de invloed is van de 
nieuwe apparatuur of aanpassingen op het energieverbruik. Daarnaast is het bedrijf met 
diverse werkgroepen structureel op zoek naar mogelijke verbeteringen voor vermindering in 
het energieverbruik. Door het systematisch monitoren van het verbruik, kunnen afwijkingen 
worden onderzocht en bijgestuurd. De gegevens worden ook gebruikt voor benchmark met 
andere plants. 

 

In onderdeel 5.1.4.10 van het BREF FDM worden technische maatregelen voor het 
opwekken van energie en het verminderen van energieverbruik beschreven die aangemerkt 
moeten worden als BBT. In de aangevraagde situatie wordt gebruik gemaakt van 
stoomketels in plaats van de vergunde warmtekrachtkoppeling. Uit de aanvraag blijkt dat 
deze manier van stoomopwekking energetisch duurzamer is dan met een 
warmtekrachtkoppeling. 
Ook is aangegeven dat installaties worden uitgeschakeld indien deze niet gebruikt worden, 
diverse leidingen, vaten en appendages geïsoleerd zijn en dat motoren daar waar mogelijk 
voorzien zijn van frequentieregelaars en goed worden onderhouden, gesmeerd en 
geïnspecteerd waardoor energieverlies zo veel mogelijk wordt voorkomen. 
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Met de in de aanvraag beschreven organisatorische en technische maatregelen wordt 
voldaan aan BBT conform de BREF FDM. 

 

8 Externe Veiligheid 

8.1 Algemeen 

Bij LWM worden verpakte gevaarlijke (afval)stoffen opgeslagen in verschillende 
opslagvoorzieningen. De opslagcapaciteit van de afzonderlijke opslagvoorzieningen is 
kleiner dan 10.000 kg. Ook zijn er op een aantal locaties binnen de inrichting (verpakte) 
gevaarlijke stoffen als ‘dagvoorraad’ aanwezig. Daarnaast worden (milieu)gevaarlijke 
(afval)stoffen opgeslagen in tanks (o.a. propaan, afgewerkte olie, ijzerchloride en diesel). 

 

In de bijlage “Grond-, hulp-, afval- en milieugevaarlijke stoffen” bij de aanvraag is een 
overzicht van de binnen de inrichting aanwezige (milieu)gevaarlijke stoffen opgenomen. 

 

Binnen de inrichting zijn daarnaast drie ammoniakkoelinstallaties aanwezig: 

- Installatie 1: 7.700 kg ammoniak; 
- Installatie 2: 10.150 kg ammoniak; 
- Installatie 3: 6.120 kg ammoniak. 

 

8.2 Externe veiligheidsbeleid 
 

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van 
risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om 
de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. 

 

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het 
huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer: 

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd; 
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het 

groepsrisico). 
 
Onderstaand is getoetst aan de geldende wet- en regelgeving voor inrichtingen op 
veiligheidsgebied. 

 

8.3 Beoordeling plaatsgebonden risico en groepsrisico 
 

Bij LWM zijn enkele ammoniakinstallaties aanwezig voor het koelproces waarvan één 
installatie op het dak is geplaatst. De twee andere installaties zijn geplaatst in een 
machinekamer. Alle drie de installaties bevatten meer dan 1.500 kilogram ammoniak. 
Ammoniak is een kleurloos, giftig gas met een sterk prikkelende geur. 

 

Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de 
omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn 
aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. De hoeveelheid ammoniak is niet 
zodanig dat LWM onder de werkingssfeer van het Besluit risico’s zware ingevallen 2015 valt. 
Onderstaand wordt de aangevraagde activiteit getoetst aan de overige van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving. 

 

Besluit externe veiligheid inrichtingen 
 

Op grond van artikel 2, eerste lid, sub g, valt LWM onder de reikwijdte van het Bevi. Het 
besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun 
leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot 
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een aanvaardbaar minimum te beperken. In dat kader is een kwantitatieve risico-analyse 
(QRA) uitgevoerd en als bijlage bij de aanvraag gevoegd (AVIV, Risico-analyse, project 
152827, 6 maart 2015). 

 

Plaatsgebonden risico 

In het Bevi (artikel 4 juncto artikelen 6 en 7) zijn voor kwetsbare objecten grenswaarden 
opgenomen welke in de vergunning in acht moeten worden genomen. Het Bevi legt de 
grenswaarde van het plaatsgebonden risico vast. Voor beperkt kwetsbare objecten zijn 
richtwaarden opgenomen waarmee in de vergunning rekening moet worden gehouden 
(artikel 4 juncto artikelen 6 en 7 Bevi). De norm voor het plaatsgebonden risico (PR) is 10-6 

per jaar. 
 

De berekende risicocontour 10-6 komt niet buiten de inrichting. Binnen de PR 10-6 contour 
bevinden zich geen (geprojecteerde) beperkt kwetsbare en/of kwetsbare objecten. Op grond 
van de berekende risicocontour wordt aan zowel de grenswaarde als de richtwaarde voor het 
plaatsgebonden risico voldaan. Gelet op artikel 8a van de Revi dient uit te worden gegaan 
van de afstand genoemd in tabel 6 of 7 van bijlage 1 van de Revi als blijkt dat de berekende 
afstand kleiner is dan die in die tabellen genoemde grootste afstand. Er dient daarom tevens 
te worden getoetst aan de afstand uit tabel 6 van de Revi. Uit deze toetsing blijkt dat de 
veiligheidsafstand, over de Nisseweg heen ligt en tevens een strook overlapt van een 
nabijgelegen bedrijf. De veiligheidsafstand komt daarmee buiten de inrichtingsgrens te 
liggen. 

 

Voor grootschalige bedrijventerreinen, zoals Nishoek, is in het Integraal Omgevingsplan 
aangegeven dat de risicocontour van individuele inrichtingen binnen de grens van het 
bedrijfsterrein moet blijven. Hieraan wordt aan voldaan. In de huidige situatie liggen er geen 
kwetsbaar of beperkt kwetsbare objecten binnen de risicocontour. Ten aanzien van 
geprojecteerde kwetsbare objecten wordt het volgende opgemerkt. De risicocontour valt net 
over de weg op de bestemming ‘bedrijven’. Op die bestemming is vestiging van bedrijven 
waaronder risicovolle gebouwen mogelijk maar ook kantoorgebouwen met een oppervlak 
van meer dan 1.500 m2. Op de kavel waarover de risicocontour valt, rust echter een 
dubbelbestemming, namelijk Leiding Gas. Op basis van artikel 13 van het bestemmingsplan 
Grote Bedrijventerreinen van de gemeente Reimerswaal mogen binnen een strook van 10 
meter geen gebouwen opgericht worden. Feitelijk kunnen geen (beperkt) kwetsbare objecten 
binnen de risicocontour worden gerealiseerd. Overigens wordt opgemerkt dat het perceel, 
waarover de risicocontour loopt, behoort tot een Bevi-inrichting. Volgens Bevi mogen Bevi- 
inrichtingen binnen elkaars risicocontour liggen. 

 

Groepsrisico 

Artikel 12 Bevi bevat een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico (GR) in de vergunning. 
Bij de verantwoording van het groepsrisico speelt de oriëntatiewaarde voor het GR een rol. 
De oriëntatiewaarde voor het GR geeft aan wat de rijksoverheid als indicatie geeft van een 
acceptabel GR. De waarde geeft dus aan wanneer de kans dat bij een ongeval 10, 100 of 
1000 doden vallen voldoende klein is. Van deze waarde mag worden afgeweken. Voor de 
bepaling van het groepsrisico wordt rekening gehouden met: 
- De jaarlijkse kans dat zich een ongeval voordoet met gevaarlijke stoffen. Deze grootheid 

is op zichzelf weer afhankelijk van: 

 de aard en omvang van de gevaarlijke stoffen, 

 de daarmee verrichte handelingen, 

 de wijze waarop een inrichting omgaat met veiligheid. 

- Het aantal potentiële dodelijke slachtoffers in de omgeving van de activiteit. Dit hangt af 
van: 

 de samenstelling (hoeveelheid én spreiding) van de bevolking, 

 de effecten van een stof in geval van een ongeluk, 
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 de mogelijkheden tot zelfredzaamheid en bestrijding van de gevolgen. 
Uit de overgelegde QRA blijk het maximale aantal slachtoffers kleiner is dan 10 personen. 
Om die reden is er geen sprake van groepsrisico en is verantwoording niet aan de orde. 

 

8.4 Warenwetbesluit drukapparatuur 
 

Bij LWM is apparatuur in gebruik met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar. 
Voor deze installatie gelden de eisen zoals die verwoord zijn in het Warenwetbesluit 
drukapparatuur. Dit besluit is van toepassing op het ontwerp, de fabricage, de 
overeenstemmingsbeoordeling, de ingebruikneming en periodieke keuring van 
drukapparatuur, samenstellen en druksystemen waarvan de maximaal toelaatbare druk (PS) 
meer dan 0,5 bar bedraagt. Het besluit is rechtstreeks werkend, zodat in deze vergunning 
geen nadere eisen gesteld (mogen) worden. De Inspectie SZW is toezichthouder voor het in 
werking hebben van deze drukapparatuur. 

 

8.5 Maatregelen en voorzieningen ter beperking van de risico’s 
 

In de aanvraag is vermeld welke maatregelen zijn getroffen die borgen dat de 
ammoniakkoelinstallaties veilig functioneren. Voor de milieuhygiënische beoordeling van de 
aanvraag om een omgevingsvergunning wordt aangesloten bij die documenten die in  artikel 
9.2 van de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR) zijn aangewezen, waarmee het 
bevoegd gezag bij de bepaling van beste beschikbare technieken (de zogenaamde BBT- 
documenten) in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden. Voor de 
ammoniakkoelinstallaties is de PGS 13 opgesteld. 

 

8.6 Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) 
 

De publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, 
transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met het toezicht op 
deze bedrijven en de vergunningverlening. Op basis van de actuele stand der techniek wordt 
een overzicht gegeven van de voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden, die kunnen 
worden toegepast bij de vergunningverlening, het opstellen van algemene regels en het 
toezicht op de bedrijven. In de publicatiereeks wordt zoveel mogelijk op integrale wijze 
aandacht besteed aan de arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en 
brandveiligheid. 

 

Ten behoeve van het produceren, transporteren, opslaan of gebruiken van gevaarlijke 
stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee 
een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS 
richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). 

 

Toepassing van ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties (PGS 13) 
 

Voor de toepassing van ammoniak als koelmiddel in koelinstallaties is de “Richtlijn voor de 
brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van ammoniak als koudemiddel in 
koelinstallaties en warmtepompen” opgesteld (PGS 13). 

 

Om aan BBT te voldoen wordt In deze vergunning voor de ammoniakinstallatie aangesloten 
bij de PGS 13. In de voorschriften van deze vergunning is aangegeven aan welke 
voorschriften uit de PGS 13 de ammoniakkoelinstallaties binnen de inrichting van LWM 
moeten voldoen. 
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Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15) 
 

Bij LWM worden verpakte gevaarlijke (afval)stoffen opgeslagen in verschillende 
opslagvoorzieningen. Voor de opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen is de PGS 15 
opgesteld. Volgens de aanvraag zijn er binnen de inrichting geen opslagvoorzieningen voor 
de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in hoeveelheden van meer dan 
10.000 kg. 

 

In de aanvraag is aangegeven dat de volgende opslagvoorzieningen (< 10.000 kg/l) voldoen 
aan de PGS 15: 

 
Locatie A: Uitpandige container voor de opslag van olie in drums; 

 
Locatie B: Uitpandige container voor opslag van basische schoonmaakmiddelen in 

emballage (ADR 8); 
 
Locatie C: Uitpandige container voor opslag van zure schoonmaakmiddelen in 
emballage 

(ADR 8); 
 
Locatie D: Uitpandige opslagvoorziening voor gasflessen; 

Locatie M:  Inpandige opslag van brandbare stoffen (chemicaliënkast); 

Locatie N: Drie locaties voor (inpandige) opslag van brandbare stoffen en lab. 
chemicaliën (chemicaliënkasten); 

 

In de aanvraag is voor de volgende opslagvoorzieningen (< 10.000 kg/l) niet aangegeven dat 
deze voldoen aan de PGS 15: 

 

Locatie G: Voor de aangevraagde opslag van gevaarlijk afval geldt dat deze binnen de 
werkingssfeer van PGS 15 vallen wanneer de stoffen waaruit het afval bestaat 
ook binnen de werkingssfeer van PGS 15 vallen. Om die reden dient de 
opslag van verpakte gevaarlijke afvalstoffen eveneens te voldoen aan het 
gestelde in de PGS 15. 

 

Locatie L: Voor de aangevraagde opslag van brandbare stoffen, vetpatronen en 
smeerolie is aangegeven dat opslag plaats vindt in een chemicaliënkast. Er 
wordt echter niet gesproken over PGS 15. Indien het stoffen betreft waarop de 
PGS 15 van toepassing is, zal de chemicaliënkast aan de PGS 15 moeten 
voldoen of dienen de stoffen in één van de andere PGS 15 
opslagvoorzieningen te worden opgeslagen. 

 

In de aanvraag is voor de volgende locaties beschreven dat er sprake is van opslag van 
werkvoorraad, waarvoor geen specifieke eisen worden gesteld. 

 

Locatie H: Voor de aangevraagde dagvoorraad verfmateriaal voor contractors kan 
worden aangesloten bij de definitie werkvoorraad uit de PGS 15. De 
voorschriften uit PGS 15 zijn dan niet van toepassing op deze 
opslagvoorziening. Uiteraard dient de opslag wel aan de definitie van 
werkvoorraad te voldoen (voorschrift 3.1.3 PGS 15 2011 (versie 1.1). 
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Locatie I: Voor de aangevraagde dagvoorraad lasgassen voor contractors kan worden 
aangesloten bij de definitie werkvoorraad uit de PGS 15. De voorschriften uit 
PGS 15 zijn dan niet van toepassing op deze opslagvoorziening. Uiteraard 
dient de opslag wel aan de definitie van werkvoorraad te voldoen (voorschrift 
3.1.3 PGS 15 2011 (versie 1.1). 

 

Verpakte gevaarlijke stoffen en gasflessen die niet als werkvoorraad kunnen worden 
beschouwd dienen in de binnen de inrichting aanwezige PGS 15 opslagvoorzieningen te 
worden opgeslagen. 

 

In de voorschriften van deze vergunning is aangegeven aan welke voorschriften uit de PGS 
15 de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen binnen de inrichting moet voldoen. 

 

Opslag ijzerchloride in een bovengrondse tank (PGS 30) 
 

De opslag van ijzerchloride (ADR 8) in een bovengrondse dubbelwandige tank wordt 
beschreven in hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit. Voorschriften uit hoofdstuk 4 van het 
Activiteitenbesluit zijn echter niet direct werkend voor een vergunningplichtige (type C) 
inrichting als LWM 

 

In deze vergunning wordt aangesloten bij de milieu hygiënische inzichten die vermeld zijn in 
het Activiteitenbesluit voor bedrijven met een vergelijkbare tankopslag. Het Activiteitenbesluit 
verwijst met betrekking tot de opslag van stoffen van ADR klasse 8, verpakkingsgroepen II 
en III, zonder bijkomend gevaar, voor wat betreft veiligheid naar de PGS 30. 

 

In de voorschriften van deze vergunning is aangegeven aan welke voorschriften uit de PGS 
30 de bovengrondse (tank)opslag van ijzerchloride  de inrichting moet voldoen. 

 

Opslag van Struviet (PGS 7) 
 

Bij de fosfaatverwijdering uit het afvalwater wordt Magnesiumammoniumfosfaat (Struviet) 
gevormd. Struviet kan als meststof (kunstmest) worden toegepast. Voor de opslag van vaste 
minerale anorganische meststoffen is de PGS 7 opgesteld. Magnesiumammoniumfosfaat 
wordt niet met name genoemd in de PGS 7. Gelet op de samenstelling van Struviet (niet 
nitraathoudend) kan deze meststof onder “Groep 1.1” worden geschaard: 

 

Groep 1.1: Deze groep betreft niet UN-geclassificeerde anorganische (minerale) 
meststoffen die niet nitraathoudend zijn. Tot Groep 1.1 behoren o.a. anorganische 
meststoffen van het type ureum, ammoniumsulfaat (AS), diammoniumfosfaat (DAP), 
triplesuperfosfaat (TSP). 

 

In tabel 1.1 van PGS 7 zijn minimale drempelwaarden per meststoffengroep opgenomen. 
Voor Groep 1.1 is de drempelwaarde >250 ton. Indien kleinere hoeveelheden meststoffen 
van de groepen 1.1, 1.2, 1.3 en 2 worden opgeslagen dan in tabel 1.1 is aangegeven, 
behoeft de betreffende opslag niet te worden getoetst aan PGS 7. 

 

In de aanvraag is beschreven dat op jaarbasis circa 750 ton Struviet wordt geproduceerd. Op 
wekelijke basis komt dit neer op circa 35-38 ton. Opslag vindt plaats in een vloeistofdichte 
container. Op grond van dit laatste kan worden geconcludeerd dat de opslag van Struviet 
binnen de inrichting kleiner is dan de in PGS 7 beschreven 250 ton. De PGS 7 is voor 
onderhavige opslag niet van toepassing. 

 

8.7 Overige opslagen (milieu)gevaarlijke stoffen 
 

Naast de reeds hiervoor beschreven gevaarlijke stoffen worden volgens de aanvraag ook de 
volgende (milieu)gevaarlijke stoffen opgeslagen: 
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Opslag van diesel en magnesiumoxide (locatie K en J) 
 

De opslag van diesel ten behoeve van een aggregaat (sprinklerinstallatie) vindt plaats in een 
bovengrondse dieseltank (200 liter). Aangezien deze tank onderdeel uitmaakt van een 
procesinstallatie, is de PGS 30 (en/of het Activiteitenbesluit) niet van toepassing. Er zijn, 
gelet op de geringe hoeveelheid en het feit dat de opslag onderdeel uitmaakt van een 
procesinstallatie (aggregaat) geen voorschriften opgenomen met betrekking tot (externe) 
veiligheid. 

 

Voor de opslag van magnesiumoxide in een silo zijn in deze vergunning geen voorschriften 
opgenomen in het kader van (externe) veiligheid. Magnesiumoxide is (volgens de gegevens 
uit de aanvraag) geen gevaarlijke stof. 

 

Opslag van afgewerkte olie (locatie A) 
 

Opslag van afgewerkte olie vindt plaats in een bovengrondse dubbelwandige tank. Gelet op 
de hoeveelheid is het Activiteitenbesluit (paragraaf 3.4.9) van toepassing op deze opslag. 
Om die reden worden er in deze vergunning geen voorschriften met betrekking tot de opslag 
gesteld. 

 

Opslag propaan (locatie F) 
 

De opslag van 2550 liter propaan in een bovengronds propaanreservoir (<13 m3) valt onder 
de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit (paragraaf 3.4.1). Om die reden worden er in 
deze vergunning geen voorschriften met betrekking tot de opslag gesteld. 

 

Acculaders (locatie O) 
 

Binnen de inrichting is een centraal acculaadstation ingericht waar alle laders zijn opgesteld. 
Er is hier geen sprake van opslag van ‘verpakte gevaarlijke stoffen’ als bedoeld in de PGS 
15. 

 

8.8 Registratiebesluit/Regeling provinciale risicokaart 
 

Het Registratiebesluit externe veiligheid geeft aan welke inrichtingen en welke informatie 
opgenomen moet worden in het Risicoregister. Daarnaast moeten ook inrichtingen die vallen 
onder de reikwijdte van de Regeling provinciale risicokaart worden opgenomen in het 
register. De criteria van het besluit en de regeling zijn samengevoegd in de 
drempelwaardentabel die is opgenomen in de Leidraad Risico Inventarisatie. Lamb- 
Weston/Mijer V.O.F. valt onder de criteria van het Registratiebesluit en/of de Regeling; na 
afronding van de vergunningprocedure worden de gegevens in het risicoregister 
geactualiseerd. 

 

8.9 Bouwbesluit 2012 
 

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het 
brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van 
kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en 
onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor 
voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen. 
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8.10 Beoordeling en conclusie 
 

De aangevraagde opslag van (milieu)gevaarlijke stoffen voldoet in combinatie met de aan 
deze vergunning verbonden voorschriften aan het gestelde in de PGS 13, 15 en 30 en 
daarmee aan BBT. 

 

Ten aanzien van de risico’s als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer 
binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere 
wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico’s voor de 
omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de “rest” risico’s in 
voldoende mate worden beheerst. 

 

9 Brandveiligheid 

9.1 Algemeen 

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt 
dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Criterium voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige 
gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting kunnen uitstrekken. 
Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij 
streven bij vergunningverlening ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een 
integrale benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. 
Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd. 

 

9.2 Brandblusmiddelen 
 

Met ingang van 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. De bestaande 
afbakening tussen bouw- en milieuregelgeving is gehandhaafd. Wanneer er sprake is van: 

 
 een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid boven de grens van 

tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is de Wabo het wettelijke kader; 
 een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid onder de grens van 

tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke 
kader; 

 een brandbare en NIET milieugevaarlijke stof, dan is het Bouwbesluit 2012 het 
wettelijke kader. 

 
De algemene regeling over de verplichte aanwezigheid, onderhoud en controle van mobiele 
brandblusmiddelen (inclusief brandslanghaspels) is geregeld in het Bouwbesluit 2012. 

 
In de inrichting vindt opslag van brandbare milieugevaarlijke stoffen plaats boven de grens 
van tabel 7.6 van het Bouwbesluit. Daarom is hiervoor de Wabo het wettelijke kader. De 
verplichte aanwezigheid, onderhoud en controle van mobiele brandblusmiddelen (inclusief 
brandslanghaspels) is evenwel geregeld in het Bouwbesluit 2012. Aangezien het wettelijk 
geregeld is, stellen wij daaraan geen voorschriften in deze vergunning. 

 

10 Geluid en trillingen 
 

10.1 Algemeen 

De inrichting ligt op een niet-gezoneerd bedrijventerrein. Het gaat om een samenvoeging van 
twee bestaande inrichtingen, te weten: Lamb-Weston/Meijer en Delta. De geluidsemissie van 
Delta is sinds de vergunning van 2004 niet veranderd en bovendien ondergeschikt aan die 
van Lamb-Weston/Meijer. De geluidsemissie van Lamb-Weston/Meijer is wel iets veranderd. 



37  

Op enige afstand van de inrichting liggen diverse woningen. De woningen aan de zuidzijde 
zijn bedrijfswoningen en liggen op hetzelfde bedrijventerrein als Lamb-Weston/Meijer. Aan 
de noord- en oostzijde liggen woningen buiten het bedrijventerrein. De bestemmingsplannen 
voor de omgeving laten geen nieuwe woningen toe op kortere afstand van de inrichting dan 
de bestaande woningen. 

 

10.2 Toetsing 

De gemeente heeft geen Nota industrielawaai vastgesteld. Derhalve dient het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveau getoetst te worden aan 
hoofdstuk 4 van de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening, d.d. 21 oktober 1998. 
In dit hoofdstuk staat dat voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau gestreefd 
moet worden te voldoen aan bepaalde richtwaarden. Overschrijding van deze richtwaarden is 
mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Vervolgens kan overschrijding van 
het referentieniveau van het omgevingsgeluid in bepaalde gevallen toelaatbaar worden geacht 
op grond van een bestuurlijk afwegingsproces waarbij de geluidbestrijdingskosten een 
belangrijke rol spelen. Deze overschrijding mag maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde bedragen. 

 
Het maximale geluidniveau mag bij voorkeur niet meer 10 dB hoger zijn dan het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. 

 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
Bij het verlenen van de vergunning in 2004 is vastgesteld dat Lamb-Weston/Meijer niet aan de 
richtwaarden kan voldoen. Na een bestuurlijk afwegingproces is in de vergunning vastgelegd 
dat tussen 2004 en 2007 bepaalde maatregelen moesten worden getroffen en dat vanaf 1 
januari 2008 voldaan moest worden aan de in tabel A aangegeven waarden. 

 
Tabel A (vergunde waarden 2004) 

Punt Omschrijving 07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur 

5 Meetpunt GRI 46 46 45 

10 Kamperweg 2 41 41 41 

11 Zanddijk 19 44 44 43 

12 Capelleweg 2 43 43 43 

13 Capelleweg 5 42 42 42 

14 Capelleweg 11 41 41 41 

15 Stationsweg 17 41 42 41 

16 Stationsweg 15b 40 40 40 

17 Stationswoning 47 47 47 
 

In de huidige situatie wordt de stationswoning niet meer bewoond en rust er geen 
woonbestemming op. De woning speelt bij het beoordelen van deze aanvraag daarom geen rol 
meer. Meetpunt 5 “Meetpunt GRI (Nisseweg)” kan vervallen, aangezien in de nabijheid van dit 
punt al controlepunten liggen ter plaatse van woningen. 

 
De geluidniveaus die thans optreden zijn weergegeven in tabel B. Tussen haakjes zijn de 
onder- en overschrijdingen weergegeven ten opzichte van de grenswaarden uit de vergunning 
van 2004 

 
Tabel B 

Punt Omschrijving 07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur 

10 Kamperweg 2 42 (+1) 42 (+1) 42 (+1) 

11 Zanddijk 19 44 44 44 (+1) 

12 Capelleweg 2 44 (+1) 44 (+1) 44 (+1) 

13 Capelleweg 5 43 (+1) 43 (+1) 43 (+1) 

14 Capelleweg 11 41 41 41 
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15 Stationsweg 17 43 (+2) 43 (+1) 43 (+2) 

16 Stationsweg 15b 41 (+1) 41 (+1) 41 (+1) 
 
 

De onder- c.q. overschrijdingen worden deels veroorzaakt door reflecties in en dempingen 
door omliggende gebouwen van derden die in de loop der jaren zijn gebouwd. Daarnaast is 
sprake van een geluidstoename als gevolg van de puntbeluchters in de waswaterbassins. 
Deze beluchters zijn geplaatst met het idee dat zij geen geluidstoename tot gevolg zouden 
hebben. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit een verkeerde veronderstelling is geweest. De 
beluchters zorgen namelijk voor een geringe geluidstoename op enkele woningen. 

 
In het akoestisch rapport is aangegeven dat een andere beluchtingstechniek niet mogelijk is. 
Om de geluidsbelasting omlaag te brengen zal de installatie dan ook compleet vervangen 
moeten worden. Een andere onderzochte maatregel is de plaatsing van een scherm op de 
rand van het bassin. Hiervan zijn de kosten geraamd op 250.000 euro. Wij vinden dit een hoog 
bedrag voor de geringe reductie die ermee bereikt wordt. 

 
Wij hebben dan ook besloten de hogere niveaus vooralsnog toe te staan. Aanvullend 
verlangen wij van Lamb-Weston/Meijer dat zij verder onderzoek doet naar mogelijke 
maatregelen aan de puntbeluchters. Dit onderzoek moet binnen 6 maanden nadat de 
vergunning van kracht is geworden ter beoordeling en ter goedkeuring aan ons worden 
overgelegd. Mochten de resultaten van dat onderzoek hiertoe aanleiding geven en de 
maatregelen bedrijfseconomisch haalbaar zijn, dan zullen wij de grenswaarden op de 
woningen hierop aanpassen. 

 
Incidentele bedrijfssituatie 
De hierboven genoemde niveaus gelden voor de zgn. representatieve bedrijfssituatie. 
Incidenteel, in dit geval 7 keer per jaar, wordt overdag zand afgevoerd uit de waswaterbassins. 
Dit gebeurt met 10 vrachtwagens, gedurende 3 uur. Het geluidniveau is dan 0,4 dB(A) hoger 
dan tijdens de representatieve bedrijfssituatie. Vanwege het zeer beperkte voorkomen van 
deze activiteit en de zeer geringe verhoging zien wij geen aanleiding hiervoor 
geluidbeperkende maatregelen te verlangen. Wij hebben dan ook in de voorschriften bepaald 
dat in die situatie de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de controlepunten 1 dB hoger 
mogen zijn. 

 
Maximale geluidniveaus 
Net als in 2004 al het geval was, blijken de maximaal optredende geluidsniveaus nergens 
hoger te zijn dan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau + 10. Deze norm is dan ook als 
voorwaarde in de vergunning opgenomen. 

 
Indirecte hinder 
In het akoestisch onderzoek is ook onderzoek gedaan naar indirecte hinder. Het gaat hierbij 
om activiteiten die buiten het terrein van de inrichting plaatsvinden, maar wel direct verband 
houden met de inrichting. In dit geval beperkt dat zich tot het personen- en 
vrachtwagenvervoer over de Stationsweg. Volgens de circulaire van de Minister van VROM 
van 29 februari 1996 dient ernaar gestreefd te worden dat de geluidsbelasting van dit verkeer 
niet meer bedraagt dan 50 dB(A) ter plaatse van woningen. 

 
Het akoestisch onderzoek toont aan dat de geluidsbelasting vanwege indirecte hinder 46 
dB(A) bedraagt. Derhalve wordt ruim voldaan aan de door de minister gestelde 
streefwaarde. 

 
Controlepunten 
Wij hebben het aantal controlepunten teruggebracht naar vijf omdat een aantal 
controlepunten dicht bij elkaar of in elkaars verlengde liggen. Van deze vijf controlepunten is 
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één punt nieuw (Nisseweg 4). Dit betreft een punt ter plaatse van de bedrijfswoningen ten 
zuiden van de inrichting. 

 

11 Geur 
 

11.1 Landelijk beleid 

Het landelijk beleid is opgenomen in de Herziene Nota Stankbeleid (1994). Deze nota is 
aangepast en nader toegelicht in een brief van de minister van VROM (d.d. 30 juni 1995). 
Deze brief is als bijlage 7.2 in de Handleiding geur opgenomen. 

 
In genoemde brief stelt de minister dat de doelstelling van het stankbeleid zoals in 1989 
geformuleerd in het Nationaal Milieubeleidsplan onveranderd blijft: in het jaar 2000 maximaal 
12% gehinderden door stank in Nederland en voor het jaar 2010 geen ernstige hinder. 

 
Als algemene doelstelling wordt in deze brief genoemd het zoveel mogelijk beperken van 
bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Het is aan het bevoegd gezag om in 
vergunningprocedures invulling aan deze doelstelling te geven en te bepalen welke mate van 
hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat 
daarbij doorlopen wordt is de hindersystematiek Geur ontwikkeld. Deze hindersystematiek, 
die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende 
aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een 
zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. Dat deze hindersystematiek bij 
vergunningverlening moet worden toegepast is vastgelegd in paragraaf 3.6 van de NeR. De 
NeR is in de Regeling omgevingsrecht (bijlage 1) opgenomen als BBT document. 
Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met 
het BBT-principe (beste beschikbare techniek). Voor een aantal branches is in de NeR een 
bijzondere regeling opgenomen. Het bevoegd gezag stelt op basis van een afweging van alle 
relevante factoren het aanvaardbaar hinderniveau vast. 

 

11.2 Provinciaal beleid 

Het provinciaal geurbeleid is verwoord in het beleidsdocument ‘Alle neuzen dezelfde kant 
op’, vastgesteld op 7 december 2007. Het geurbeleid van de provincie Zeeland komt 
overeen met NeR. Kern van het beleid is: 

 

 Gevoelige 
bestemmingen 

Minder gevoelige 
bestemmingen 

Bestaande voldoen aan BBT voldoen aan BBT 
situatie   

 Maximale Maximale geurconcentratie 
 geurconcentratie overeenkomend met H=-1 
 overeenkomend met (uurgemiddeld 95-percentiel) 
 H=-1 (uurgemiddeld, 98-  
 percentiel)  

Nieuwe situatie Maximale 
geurconcentratie 
overeenkomend met H= 
-1 (uurgemiddeld, 99,5- 
percentiel) 

Maximale geurconcentratie 
overeenkomend met H= -1 
(uurgemiddeld 95 percentiel) 
en 
H= -2 (uurgemiddelde, 98- 
percentiel) 

 

 
11.3 Toetsingskader 

De activiteiten, waar de vergunningaanvraag betrekking op heeft, zijn beoordeeld 
overeenkomstig de hindersystematiek voor geur zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de 
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Handleiding geur. De activiteiten van LWM vallen onder groep 2 (complexe bedrijven 
waarvan een geurmeetonderzoek nodig is om goed inzicht te krijgen in de geursituatie) zoals 
genoemd in het stappenplan vergunningverlening geur. Op basis daarvan concluderen wij 
dat geur een relevant milieuaspect is. 

 

11.4 Bijzondere regelingen geur 

In de NeR zijn voor diverse bedrijfstakken bijzondere regelingen opgenomen. In deze 
bijzondere regelingen zijn op basis van bedrijfstakstudies concrete maatregelpakketten en/of 
aanvaardbaar hinderniveaus vastgesteld. De wijze waarop met bijzondere regelingen moet 
worden omgegaan is beschreven in de hindersystematiek. Voor de overige bedrijven is het 
aan het bevoegd gezag om aan de hand van de hindersystematiek te komen tot een 
afweging van het aanvaardbaar geurhinderniveau. 

 
De activiteiten van de inrichting vallen onder de Bijzondere regeling B8 voor 
aardappelverwerkende industrie. In deze bijzondere regeling wordt beschreven hoe de 
geuremissie- en immissiesituatie voor bedrijven uit deze branche moet worden vastgesteld. 

 

11.5 Best beschikbare technieken 

Volgens de "Regeling omgevingsrecht" zijn de volgende documenten, voor de vaststelling 
van de beste beschikbare technieken, van toepassing voor de inrichting: 
- De NeR 
- Bijzondere regeling geur 
- BREF voor voedingsmiddelen-, dranken en zuivelindustrie 

 
Op basis van deze documenten worden de volgende geurreducerende maatregelen 
beschouwd als de beste beschikbare technieken: 
- Opvangen van bakdampen, door een condensor leiden en terugvoeren in een 

naverbrander. 
- Afdekking van de UASB reactoren van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. 

 

11.6 Geuronderzoek/geurrapportage en toetsing 

Het geurrapport LWM te Kruiningen, Januari 2015, kenmerk LWIM15A3 , dat bij de aanvraag 
is gevoegd, is opgesteld conform de NTA 9065. Hierin is de systematiek uit de Bijzondere 
regeling B8 Aardappelverwerkende Industrie toegepast. 

 
De totale geuremissie van de inrichting bij de aangevraagde productiecapaciteit is berekend 
op 12.063 odourunits per uur. 

 
De berekende geurbelasting ter plaatse van de directe woonomgeving of andere 
geurgevoelige bestemmingen bedraagt: 
Capelleweg 2 1,7 OUE/m3 als 95-percentielwaarde en 3,4 OUE/m3 als 98-percentielwaarde. 
Capelleweg 5 1,5 OUE/m3 als 95-percentielwaarde en 2,9 OUE/m3 als 98-percentielwaarde. 
Stationsweg 5 1,0 OUE/m3 als 95-percentielwaarde en 2,1 OUE/m3 als 98-percentielwaarde. 
Zanddijk 19      1,2 OUE/m3 als 95-percentielwaarde en 2,8  OUE/m3 als 98-percentielwaarde. 

 

Op basis van de productiegegevens en de emissiekengetallen kan de volgende geuremissie 
van het bedrijf berekend worden: 

 

Meetpunt Geuremissie 

106 OUE/h 

Naverbrander bakdamp 112 

Bakdampen indien 
naverbrander niet in bedrijf is 

11.220 

Vlokkenlijn 681 
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De Bijzondere regeling Aardappelverwerkende Industrie is niet toereikend om een 
aanvaardbaar geurhinderniveau vast te kunnen stellen. Daarom hebben wij, overeenkomstig 
de hindersystematiek uit de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau 
van industrie en bedrijven (niet veehouderijen), op basis van het eigen geurbeleid het 
aanvaardbare hinderniveau vastgesteld op een maximale geurconcentratie overeenkomend 
met H=-1 (uurgemiddeld, 98-percentiel) voor gevoelige objecten. 

 
Uit het bij de aanvraag gevoegde geurrapport blijkt dat de geurbelasting ten gevolge van de 
aangevraagde activiteiten voldoet aan het aanvaardbaar geurhinderniveau. 

 

11.7 Conclusie 

De geurreducerende maatregelen die binnen de inrichting zijn getroffen en tevens 
beschreven in het vernoemde geurrapport, worden beschouwd als de beste beschikbare 
technieken 

 
Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat aangevraagde activiteiten 
vergunbaar zijn. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader en de 
beste beschikbare technieken worden toegepast. 

 

12 Lucht 
 

12.1 Algemeen 

Het algemene beleid in Nederland is gericht op het terugdringen van emissies naar de lucht 
die veroorzaakt worden door vergunningplichtige inrichtingen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en op het halen van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet 
milieubeheer (Wm). 
Naast de toetsing aan BBT en de NeR wordt getoetst aan de luchtkwaliteitseisen uit bijlage 2 
van de Wm. 

 

12.2 Emissies 

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die emissies naar de lucht tot 
gevolg hebben: 

 Schillen van aardappelen; 

 Bakken van friet (bakoven); 

 Drogen van friet (frietlijn); 

 Drogen van puree (vlokkenlijn); 

 In werking hebben van een fakkelinstallatie (waterzuivering); 

 In werking hebben van stoomketels; 

 In werking hebben van een stoomketel i.c.m. een technische naverbrander; 

 Opslag van vlokken. 
 

Schillen van aardappelen, drogen van puree en drogen van friet 
Bij het schillen van aardappelen, het drogen van puree en het drogen van friet komt geurloze 
waterdamp vrij. De emissie van waterdamp heeft geen toetsingskader conform de NeR en is 
daarmee niet relevant. 

 
In werking hebben van stoomketels en een technische naverbrander 

 
Algemeen 

Voor het leveren van stoom, warmte en warm water worden onderstaande stoomketels en 
naverbrander aangevraagd: 
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Naam Brandstof Nominaal 
vermogen (W) 

Emissie 

(NOx mg/NM³ bij 3 
vol % O2) 

Rendement 
(%) 

Ketel 8 Aardgas/biogas 7600 56 95 

Ketel 9 Aardgas/biogas 7600 56 95 

Ketel 10 + 
thermische 
naverbrander 

Aardgas, biogas 
en 
bakovendampen 

18325 <200 85 

Ketel 11 Aardgas 16435 <70 97 

Ketel 12 Aardgas 16435 <70 97 

 

Activiteitenbesluit (ketel 8, 9, 11 en 12) 
Per 1 januari 2013 zijn er in paragraaf 3.2.1 “Het in werking hebben van een stookinstallatie, 
niet zijnde een grote stookinstallatie” van het Activiteitenbesluit eisen voor kleine en 
middelgrote stookinstallaties opgenomen en in  paragraaf 5.1 “grote stookinstallatie” voor 
een grote stookinstallatie. Ketel 8, 9, 11 en 12 vallen onder paragraaf 3.2.1 van het 
Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft voor deze ketels geen nadere 
beoordeling plaats te vinden. 
De naverbrander (+ ketel 10) valt echter niet onder de werking van het Activiteitenbesluit 
(hoofdstuk 3). In de naverbrander wordt hoofdzakelijk gestookt met niet commerciële gassen 
(bakovendamp). Tevens wordt in het Activiteitenbesluit geen emissie-eisen opgenomen voor 
dit soort installaties. Daarnaast zijn de meetverplichting en genoemd in de 
Activiteitenregeling niet voldoende uitputtend. Eisen voor de naverbrander worden daarom 
middels voorschriften in de vergunning vastgelegd. 

 
Naverbrander (ketel 10) 

De dampen die vrijkomen bij het bakken van friet worden naar een naverbrander geleid. In 
de naverbrander worden de bakovendampen (geur) in combinatie met aardgas en biogas 
geoxideerd. Het gebruiken van een naverbrander voor het reduceren van geur wordt in de 
BREF FDM gezien als BBT. In de BREF FDM en BREF CWW zijn voor NOx-emissies die 
vrijkomen bij deze vebranding geen grenswaarden opgenomen. Voor wat betreft de NOx- 

emissie, is de NeR het toetsingskader. 
 

In de NeR is geregeld dat wanneer de emissievracht van de naverbrander hoger ligt dan 2,0 
kg per uur aan NOx, waar hier sprake van is (namelijk: 12,4 kg per uur), er conform de NeR 
een emissiereducerende maatregel moet worden toegepast. In de aanvullingen op de 
aanvraag is aangegeven dat de naverbrander voorzien is van Low-NOx-branders. Het 
toepassen van Low-NOx branders, wordt in zowel de NeR als de BREF CWW gezien als 
stand der techniek, daarmee wordt voldaan aan BBT. Stikstofoxiden, berekend als NO2, zijn 
in de NeR ingedeeld onder klasse gA5. Voor deze klasse in combinatie met de Low-NOx 

branders geldt een emissie-eis van maximaal 500 mg/Nm3. In de aanvullingen op de 
aanvraag is aangegeven dat de emissie van de naverbrander, bij een actueel 
zuurstofpercentage van 11%, 200 mg/Nm3 bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan het 
gestelde in de NeR. 

 

Opslag van vlokken 
Bij de opslag van vlokken komt stof vrij. Dit stof wordt afgezogen en wordt via een 
doekenfilter naar buiten geleid. Een doekenfilter wordt voor stof beschouwd als BBT. In de 
NeR staan emissie-eisen opgenomen voor de emissie van stof (aangeduid als categorie S). 
Voor stof geldt een emissie-eis van maximaal 5 mg/m0

3 bij een emissievracht die groter is 
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0 dan 0,20 kilogram per uur en maximaal 20 mg/ m 3 bij een emissievracht die kleiner is dan 
0,20 kilogram per uur. Deze emissie-eis is opgenomen in de voorschriften. 

 

12.3 Ombouw naar nieuwe installatie 

De bestaande (oude situatie) stookinstallaties worden eind 2015 en in 2016 omgebouwd 
naar de installaties zoals hierboven beschreven. Bij de aanvraag is een planning van de 
werkzaamheden gevoegd, waarin de activiteiten en het tijdspad van de geplande activiteiten 
is beschreven. De planning is als volgt: 

 

 
Beschrijving Planning (2015-2016) 

Installatie huurketels 
In gebruik name huurketels 

Week 48 t/m 50 (2015) 
Week 50 (2015) t/m week 52 (2016) (back 
up) 

Afkoppelen en verwijderen Gasturbine 
(GT2) 

Week 1 t/m 11 

Opstellen en in gebruik nemen Ketel 11 Week 6 t/m 17 

Afkoppelen en verwijderen Gasturbine 
(GT3) 

Week 14 t/m 21 

Opstellen en in gebruik nemen ketel 12 Week 15 t/m 26 

Afkoppelen en verwijderen Gasturbine 
(GT1) 

Week 22 t/m 29 

Opstellen nieuwe thermische naverbrander 
(TNV) 

Week 25 t/m 44 

In gebruik nemen van TNV Week 35 t/m 45 

TNV K8 stilzetten Week 46 

TNV K7 stilzetten Week 46 

TNV K8 ombouwen naar conventioneel Week 44 t/m 52 

TNV K7 verwijderen Week 44 t/m 52 
 

De huurketels en de overige ketels met uitzondering van de thermische naverbranders vallen 
rechtstreeks onder de werking van het Activiteitenbesluit (hoofdstuk 3). In het kader van 
deze vergunning behoeven voor de genoemde ketels geen voorschriften te worden 
opgenomen. De thermische naverbranders vallen zoals eerder al beschreven niet onder de 
werking van het Activiteitenbesluit. In deze beschikking zijn in voorschrift 6.1.1 eisen 
opgenomen voor de emissie van NOx van de naverbrander op ketel 10. In de planning is 
aangegeven dat de naverbrander op ketel 10 tussen week 35 en week 43 van 2016 in 
gebruik genomen zal worden. 

 

In werking hebben van een fakkelinstallatie 
Indien het geproduceerde biogas in uit de ontzwavelingsinstallatie, vanwege bijvoorbeeld 
een calamiteit, niet verwerkt kan worden, wordt het biogas verbrand in een fakkel. Fakkels 
zijn primair een noodvoorziening. Ten aanzien van fakkels is in de BREF CWW opgenomen 
dat het BBT is dat fakkels alleen gebruikt worden als veiligheidsvoorziening tijdens het 
opstarten en stoppen (start-up en shut-down) van de installaties en in noodsituaties. Het 
gebruik van de fakkels moet zodanig zijn dat de verbranding roetloos is. Het gebruik moet 
minimaal zijn. Continu vrijkomende procesgassen moeten zoveel mogelijk als brandstof 
worden toegepast. 

 
Door de eisen uit de BREF CWW in de voorschriften 5.2.1 tot en met 5.2.8 op te nemen is 
hiermee naar onze mening voldoende invulling gegeven aan BBT. Het gebruik van de 
fakkels moet tevens als bijzondere bedrijfsomstandigheid gemeld worden en er moet een 
registratie worden bijgehouden. Voor het vaststellen van de emissies van de fakkels wordt 
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gebruik gemaakt van paragraaf 5.3 van het document "Diffuse emissies en emissies bij op- 
en overslag" uit de rapportagereeks Milieumonitor (nummer 14, maart 2004) van RIVM/MNP. 

 

12.4 Luchtkwaliteitseisen 
 

Toetsingskader 
De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wm, betreffende de stoffen 
zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM2,5 en PM10) lood, koolmonoxide en 
benzeen in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. Tevens is in deze 
bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale 
gehalte in de PM10 fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen. 

 

De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL2007) bevat grenswaarden voor de 
luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als toetsingscriterium in de vergunningverlening 
moeten worden gehanteerd. Deze grenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van 
de buitenlucht dat niet mag worden overschreden. Het RBL is niet van toepassing op de 
werkplek. Dit betekent dus dat toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de 
inrichting. 

 
In beginsel dient ter beperking van de emissies BBT te zijn toegepast. Worden desondanks 
overschrijdingen van de grenswaarden verwacht en er is sprake van een “in betekenende 
mate” bijdrage van de inrichting, dan moet worden gezocht naar aanvullende eisen of 
alternatieven, waardoor de bijdrage van de inrichting per saldo niet groter wordt dan voor het 
te nemen besluit voor de vergunningverlening. 

 
Op grond van artikel 5.16 en 5.19 Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien: 

 de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde 
luchtverontreinigende stoffen per saldo niet toeneemt (art. 5.16, lid 1b Wm) of niet in 
betekenende mate toeneemt (art. 5.16, lid 1c) ten gevolge van de aangevraagde 
activiteiten; 

 de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde 
luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de 
inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de 
inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de 
grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm (art. 5.16, lid 1a). 

 

Voor deze aanvraag zijn de luchtkwaliteitsgrenswaarden voor de volgende stoffen van 
belang: 

 

 Stikstofdioxide 

 Fijn stof 
 

Stikstofoxiden 
In Wm bijlage 2 zijn de volgende normen voor stikstofoxiden (NO2) opgenomen: 

 200 ug/Nm3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 18 maal 
per kalenderjaar mag worden overschreden; 

 40 ug/Nm3 als jaargemiddelde concentratie. 
 

Fijn stof 
In Wm bijlage 2 zijn de volgende normen voor fijn stof opgenomen: 

 

PM10 

 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 ug/Nm3, waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer 
per jaar mag worden overschreden; 
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 jaargemiddelde grenswaarde van 40 ug/Nm3. 
PM2,5 

 Jaargemiddelde grenswaarde van 25 ug/Nm3. 
 

Bronnen 
LWM heeft onderzocht of de inrichting kan voldoen aan de luchtkwaliteitseisen. Uit dit 
onderzoek blijkt dat er binnen de inrichting twee relevante onderdelen zijn die kunnen leiden 
tot emissie van stikstofdioxiden en fijn stof naar de lucht, namelijk: 

 

 Verkeer; 

 Verbranding van aard- en biogas in de stoomketels en naverbrander. 

 

Verkeer 
Het aantal verkeersbewegingen neemt ten opzichte van de huidige situatie niet toe. 

Stoomketels 

Oude situatie 
De vigerende stookinstallatie bestaat uit een combinatie van gasturbines en stoomketels. 
Met de gasturbines wordt er naast stoom ook elektriciteit geproduceerd. Als brandstof wordt 
aardgas en biogas gebruikt. Het verbranden van aardgas en biogas veroorzaakt een 
verwaarloosbare fijnstof-emissie. De uitstoot van stikstofoxiden is wel relevant. In de huidige 
situatie bedraagt de uitstoot van stikstofoxiden 67 ton NOx per jaar. 

 

Nieuwe situatie 
In de aangevraagde situatie worden nog enkel stoomketels ingezet voor het produceren van 
stoom en warmte. Onveranderd wordt als brandstof aardgas en biogas ingezet. De 
stoomketels behalen een hoger rendement dan de gasturbines, waardoor de emissie van 
stikstofoxiden af zal nemen. De verwachting is dat de emissie van stikstofoxiden nog 46 ton 
NOx per jaar zal bedragen. 

 

Toetsing 
De achtergrondconcentratie voor NOx en fijn stof (PM10) ter plaatse bedragen respectievelijk 
19 μg/m³ en 20,9 μg/m³. 
De totale emissie van stikstofoxiden en fijnstof (PM10) neemt af ten opzichte van de huidige 
situatie. 

 
Volgens de meest recente inzichten van het RIVM (RIVM Rapport 680363002/2014, 
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland, Rapportage 2014, p. 55.) zijn de 
PM10 en PM2,5  concentraties sterk gerelateerd. Uitgaande van de huidige kennis over 
emissies en concentratie van PM10  en PM2,5  stelt het RIVM dat als aan de grenswaarden 
voor PM10 wordt voldaan, ook aan de grenswaarden voor PM2,5 zal worden voldaan. 

 

Gezien de achtergrondwaarden en de afname van emissie is het niet aannemelijk dat de 
grenswaarden worden overschreden. 

 

Conclusie 
Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de 
grenswaarden van het Besluit luchtkwaliteit voor NOx, en fijnstof. 

12.5 Controleren emissies 
 

Monitoring van emissies dient drie doelen, die elk hun eigen specifieke eisen aan het 
monitoren stellen: 
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 als controle op de goede werking van installaties en eventuele emissiebeperkende 
voorzieningen en of aan de vergunningvoorschriften wordt voldaan (voor IPPC- 
installaties: art. 5.5, vierde lid onder a van het Bor); 

 een vergelijking te kunnen maken met de met de beste beschikbare technieken 
geassocieerde emissieniveaus; 

 ter vaststelling van de jaarvracht voor bijv. MJV/E-PRTR (hoofdstuk 12 van de Wm). 
 

Wij hebben voorschriften aan de vergunning verbonden met betrekking tot de controle van 
de emissies. De voorschriften zijn gebaseerd op de daarvoor bestemde systematiek van de 
BBT-conclusies en paragraaf 3.7 van de NeR. 

 

Niet reguliere emissies/storingen 
Volgens art. 5.7, eerste lid onder f van het Bor worden voorschriften opgenomen met 
betrekking tot het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen 
voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte 
stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden. 

 
Ten aanzien van het voorkomen van storingen merken wij op dat LWM beschikt over en 
werkt volgens een onderhouds- en inspectiesysteem, wat er op gericht is om preventief 
onderhoud te plegen. Hiermee worden storingen en lekkages zo veel mogelijk voorkomen. 
Het onderhouds- en inspectiesysteem maakt evenals het meet- en registratiesysteem deel 
uit van het milieuzorgsysteem binnen de inrichting. 

 
Ten aanzien van emissies bij bedrijfsbeëindiging zijn voorschriften aan deze vergunning 
verbonden. 

 
Door het opnemen van genoemde voorschriften is naar onze mening voldoende invulling 
gegeven aan de verplichting uit art. 5.7, eerste lid onder f van het Bor. 

 

Rapportage 
Op grond van artikel 12.20 lid 1 Wm geldt dat LWM de emissies (jaarvrachten) moet 
rapporteren. 

 

12.6 Eindconclusie betreffende luchtemissies 
 

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten 
vergunbaar zijn wat betreft het aspect lucht. De activiteiten voldoen aan het van toepassing 
zijnde toetsingskader en de beste beschikbare technieken worden toegepast. 

 

13 Verruimde reikwijdte 
 

13.1 Preventie 
 

Een belangrijk onderdeel van de Wabo is de 'verruimde reikwijdte'. Dit betekent onder meer 
dat de aspecten watergebruik en vervoer in de omgevingsvergunning moeten worden 
meegenomen. Daarvoor zijn in de Handreiking 'Wegen naar preventie voor bedrijven' en de 
beleidsnotitie 'Vervoermanagement/ Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting' van 
het ministerie van I&M handvatten gegeven. Op basis daarvan zijn in deze vergunning 
voornoemde aspecten beoordeeld, met inachtneming van de per aspect vastgestelde 
relevantiecriteria. 

 

13.2 Waterverbruik 
 

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van 
drinkwater vormt dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wabo. Het gebruik 
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van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen 
waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als 
koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 

 

Het totale drinkwaterverbruik van aanvrager bedraagt 1.545.979 m3 per jaar. Het 
richtinggevend relevantiecriterium voor waterbesparing is een verbruik van meer dan 5000 
m3 op jaarbasis. 

 

Er is sprake van overschrijding van het relevantiecriterium zoals wij die voor het 
drinkwaterverbruik hebben gesteld. 
LWM heeft een interne projectgroep opgericht om in 2020 50 procent van het proceswater 
intern te hergebruiken ten opzichte van de situatie van 2008, hetgeen zal leiden tot een 
vermindering van het waterverbruik. Hieruit blijkt dat door aanvrager de 
besparingsmogelijkheden om het verbruik van drinkwater terug te dringen zijn onderzocht. 
Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met 
betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen. De 
voortgang van het onderzoek dient gerapporteerd te worden in het milieujaarverslag. 

 

13.3 Verkeer en vervoer 
 

Het landelijke beleid ten aanzien van verkeer is gericht op de beperking van de uitstoot van 
stoffen, de verbetering van de bereikbaarheid van inrichtingen en de beperking van 
ruimtebeslag. 

 
Vervoersmanagement is vooral van belang bij inrichtingen waar veel mensen werken, waar 
veel bezoekers komen of waar grote stromen goederen vervoerd worden. Het door de 
provincies gehanteerde relevantiecriterium is hierbij meer dan 500 werknemers en het niet 
aannemelijk zijn dat de inrichting alle maatregelen getroffen heeft om de nadelige gevolgen 
voor het milieu ten gevolge van vervoer door medewerkers tegen te gaan. 

 

In de vergunningaanvraag zijn de verwachte transportbewegingen weergegeven. Daaruit 
blijkt dat grond- en hulpstoffen hoofdzakelijk worden aangevoerd per vrachtwagen. 
Afvalstoffen en producten worden hoofdzakelijk afgevoerd per vrachtwagen. Per jaar worden 
naar schatting 5.200.250 transportkilometers gemaakt, waarvan geen kilometers door eigen 
vervoerders. 

 

Lamb-Weston/Mijer V.O.F. heeft 580 medewerkers waardoor er sprake is van een 
overschrijding van het relevantiecriterium zoals dat door de provincies is gesteld. Door 
aanvrager zijn in het verleden de mogelijkheden om het aantal transportbewegingen terug te 
dringen onderzocht. Het rapport maakt geen onderdeel van de aanvraag. Echter zijn de 
genomen maatregelen en de resultaten wel beschreven in het milieujaarverslag van 2014. 
Wij zijn daarom van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met 
betrekking tot vervoersmanagement in de vergunning op te nemen. 

 

14 Overige aspecten 
 

14.1 Proefnemingen 
 

Voor veel inrichtingen is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering 
een veelvuldig terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek en/of - 
ontwikkeling gedaan. Dergelijke ontwikkelingen dragen veelal ook bij aan een vermindering 
van de belasting van het milieu. 
Vanuit de geschetste achtergrond kan de behoefte bestaan en is het vaak van essentieel 
belang om op bepaalde momenten gedurende enige tijd proefnemingen uit te voeren. Op die 
manier kan informatie worden vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen 
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in product of proces en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische 
consequenties. Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (wij gaan uit van 
maximaal zes maanden). Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn 
om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren. 
In de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om 
desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van 
oordeel dat daaraan randvoorwaarden moeten worden gesteld en moeten proefnemingen 
ruim voor aanvang (minimaal zes weken) bij ons voor toestemming worden voorgelegd. 
Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. In voorschrift 1.5.1 is opgenomen dat een 
proefneming enkel ter goedkeuring voorgelegd hoeft te worden aan het bevoegd gezag, als 
de proefneming invloed kan hebben op het milieu. De resultaten van de proef moeten aan 
het bevoegd gezag worden gerapporteerd. 
Daarnaast moeten de proefnemingen plaatsvinden binnen de milieuhygiënische 
randvoorwaarden van deze vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons. 
Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil de 
resultaten daarvan implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden bezien in 
hoeverre daartoe een procedure op grond van de Wabo zal moeten worden doorlopen. 

 

15 Procesinstallaties 
 

15.1 Ongewone voorvallen 
 

In artikel 17.2 lid 1 van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat ongewone voorvallen 
waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf 
zo spoedig mogelijk aan ons dienen te worden gemeld. In artikel 17.2 is vermeld dat het 
bevoegd gezag in een omgevingsvergunning voor een inrichting of bij een 
maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 8.42 voor een ongewoon voorval, waarvoor de 
nadelige gevolgen niet significant zijn kan bepalen dat in afwijking van artikel 17.2 lid 1 het 
voorval wordt geregistreerd en kan voorschrijven binnen welke termijn en op welke wijze het 
voorval moet worden gemeld. Deze termijn kan afwijken van de verplichting, genoemd in 
artikel 17.2 lid 1, om het voorval zo spoedig mogelijk te melden. 

 

LWM heeft om toepassing verzocht van artikel 17.2 lid 2. Lamb-Weston/Mijer V.O.F. is te 
kenmerken als een inrichting waarbij regelmatig ongewone voorvallen zonder significante 
gevolgen voor het milieu plaats kunnen vinden. De ervaring leert dat regelmatig meldingen 
worden ingediend, terwijl er geen sprake is van enige significante gevolgen voor het milieu. 
Daarmee vormt het altijd zo spoedig mogelijk moeten melden van ongewone voorvallen 
zonder significante gevolgen een onnodige administratieve belasting voor het bedrijf. 

 

LWM heeft een meldschema ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld welke ongewone 
voorvallen kunnen worden geclassificeerd als voorval zonder significante gevolgen voor het 
milieu. Wij zijn van mening dat met dit meldschema voldoende onderscheid wordt gemaakt 
tussen ongewone voorvallen mét en zónder significante gevolgen voor het milieu. 

 

Wij achten het echter van belang om zicht te houden op de aantallen, aard en omvang van 
de ongewone voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu. Deze kunnen een 
indicatie zijn of de processen (in de ruimste zin) in voldoende mate worden beheerst en de 
installaties deugdelijk zijn. 

 

Daarom hebben wij, naast het toepassen van het meldschema, ook een aantal voorschriften 
opgenomen voor het verplicht registreren ervan en de wijze waarop wij periodiek moeten 
worden geïnformeerd over de ongewone voorvallen zonder significante gevolgen voor het 
milieu die zich hebben voorgedaan. 
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Naast het inzichtelijk hebben van de ongewone voorvallen zonder significante gevolgen voor 
het milieu stellen wij echter ook eisen aan het afhandelingsproces van ongewone voorvallen 
binnen het bedrijf. Daarbij gaat het om zaken als signalering van de ongewone voorvallen, 
communicatie, onderzoek en bevoegdheden van medewerkers. LWM heeft een beschrijving 
ingediend waarbij op hoofdlijnen inzichtelijk is gemaakt hoe het afhandelingsproces is 
georganiseerd. Om te borgen dat ook in de toekomst ongewone voorvallen zonder 
significante gevolgen voor het milieu door het bedrijf worden beschouwd hebben wij 
voorschriften opgenomen over het in stand houden van dat afhandelingsproces. 

 

16 Conclusie 
 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten of wijzigen van een inrichting 
of mijnbouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 

 

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen. 
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Hierbij verklaart ondergetekende dat : 
 

Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek B.V. in opdracht van Lamb-Weston/Meijer V.O.F. optreedt als 
vertegenwoordiger en gemachtigde voor wat betreft het (bij het bevoegd gezag): 

 indienen en aanvullen van een aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, 
conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

 indienen en aanvullen van een aanvraag voor het verkrijgen van andere noodzakelijke 
vergunningen en ontheffingen, voor Lamb-Weston/Meijer V.O.F., locatie Kruiningen. 

 

Gemachtigde 
Bedrijf (Statutaire naam) Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek B.V. 
Handelsnaam Colsen 
KvK + vestigingsnummer 22050688 / 000019602642 
Vestigingsadres Kreekzoom 3,4561 GX Hulst 
Telefoonnummer +31 114 311 548 

 
Contactpersoon   
Functie Adviseur vergunningen 
E-mailadres  

 
Machtiging gever 
Bedrijf (Statutaire naam) Lamb-Weston/Meijer V.O.F. 
Handelsnaam LambWeston 
KvK + vestigingsnummer 22036226 / 0000015994945 
Vestigingsadres Stationsweg 18 A, 4416 PJ Kruiningen 
Telefoonnummer + 31 113 394 955 

 
Contactpersoon   
Functie Sustainability Manager Operations 
E-mailadres  

Aldus verklaard d.d. 28-01- 2019 

 
 

 
Sustainability Manager Operations 
Lamb-Weston/Meijer V.O.F. 
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Inzien uittreksel - Lamb-Weston/Meijer-
Vestiging Kruiningen (22036226)
Kamer van Koophandel, 04 februari 2020 - 10:00

KvK-nummer 22036226

  
Dit uittreksel bevat informatie over de vestiging; voor meer
informatie kan de inschrijving van de hoofdvestiging of
rechtspersoon geraadpleegd worden.

  
Vestiging
Vestigingsnummer 000044784791
Handelsnaam Lamb-Weston/Meijer-Vestiging Kruiningen
Bezoekadres Stationsweg 18 A, 4416PJ Kruiningen
Telefoonnummer 0880033200
Internetadres www.lambweston.eu
E-mailadres info@lambweston.eu
Datum vestiging 15-01-2020 (datum registratie: 20-01-2020)
Activiteiten SBI-code: 1031 - Vervaardiging van aardappelproducten

Producent van aardappelproducten
Werkzame personen 482

  
Hoofdvestiging
Vestigingsnummer 000015994945
Handelsnamen Lamb-Weston/Meijer V.O.F.

Good Root Bakery
Bezoekadres Topaasstraat 54, 4817HW Breda
Postadres Postbus 17, 4416ZG Kruiningen
Rechtsvorm Vennootschap Onder Firma

  
De vestiging staat onder rechtstreeks beheer van de hoofdvestiging.

  
  

Gegevens zijn vervaardigd op 04-02-2020 om 10.00 uur.

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?vestigingsnummer=000044784791
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?vestigingsnummer=000015994945


Aanvraag Wet Natuurbescherming - Module 

1A Gebiedsbescherming:

Stikstof

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

aanvraag.

Voer eerst een Aerius-berekening uit!

Bij een stikstofdepositie (zonder toepassen van intern of extern salderen) van ≤ 0,00 

mol/ha/ja is voor wat betreft stikstof geen natuurvergunning nodig.

Dit formulier is van toepassing als uit een AERIUS-berekening blijkt dat de 

stikstofdepositie van het voornemen hoger is dan 0,00 mol/ha/ja en niet ecologisch 

onderbouwd kan worden dat er geen sprake is van mogelijk negatieve effecten door 

stikstof.

Wanneer u ecologisch kunt onderbouwen dat de berekende stikstofdepositie niet 

leidt tot mogelijk negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, dient u deze 

onderbouwing als voortoets ter beoordeling aan ons voor te leggen. U ontvangt na 

beoordeling hiervan een bestuurlijk oordeel over de vraag of er voor wat betreft 

stikstof wel of geen natuurvergunning nodig is.

LET OP:

Als u wilt beweiden en/of bemesten dan is dat ook vergunningplichtig; hiervoor is 

From: Provincie Zeeland <cHJvdmluY2llQHplZWxhbmQubmw==response@form
desk.com>

Sent: Tuesday, February 4, 2020 10:56:21
To: Provincie Zeeland
Cc:
Subject: Formulier Wnb Gebiedsbescherming: Stikstof is verzonden
Attachments: wnb_module1a_71563531.pdf 

Titel Aanvraag Wet Natuurbescherming - Module 1A Gebiedsbescherming: Stikstof

Naam wnb_module1a

Actie Ingevuld formulier

Kenmerk 71563531

Status Gereed

Aangemaakt 04-02-2020 10:56:02

Open formulier | Open/bewerk invoer

Onderstaand formulier is zojuist ontvangen:



echter nog geen beoordelingskader beschikbaar.

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

Algemeen

Geef een korte omschrijving van de activiteiten (bijv. vastleggen bestaande/feitelijke 

situatie, uitbreiding middels nieuwbouw, uitbreiding dieraantallen/capaciteit in 

bestaande stallen/installatie) en de ligging van het bedrijf ten opzichte van relevante 

stikstofgevoelige-gebieden. 

Maak hierbij onderscheid tussen de aanlegfase en de gebruiksfase en tussen 

tijdelijke activiteiten en activiteiten voor onbepaalde tijd.

Zie bijlage

U kunt de beschrijving eventueel ook uploaden

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

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

Intern salderen

Vereiste informatie algemeen

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

• Rechtsgeldende natuurvergunning of toestemming, te weten: 

◦ Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 of milieutoestemming 

◦ Vergunning Wet natuurbescherming (onderdeel gebiedsbescherming) 

◦ Omgevingsvergunning met VVGB in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 / Wet natuurbescherming (onderdeel 

gebiedsbescherming) 

◦ Vigerende Wet milieubeheer vergunning of Hinderwet of milieumelding op 

de referentiedatum 

• Overzicht planlocatie

◦ Referentiesituatie(s) 

◦ Beoogde situatie 

• Technische tekening waaruit de gebruikte emissiekenmerken volgen

◦ Referentiesituatie(s) 

◦ Beoogde situatie 



• Stikstofberekeningen

◦ Referentiesituatie(s) 

◦ Beoogde situatie 

◦ Resultaten als PDF ge�xporteerd

Stikstofberekeningen dienen in ieder geval uitgevoerd te worden met de 

nieuwste versie van AERIUS Calculator. 

• Getekende machtiging (alleen indien de indiener van de aanvraag niet de 

aanvrager is) 

Vereiste informatie intern salderen

Verplicht: aantonen feitelijke situatie m.b.t. de activiteit die t.b.v. het intern salderen 

wordt ingezet + aantonen feitelijk gerealiseerde capaciteit c.q. volledig opgerichte 

installaties of gebouwen of infrastructuur en overige voorzieningen die noodzakelijk 

zijn voor het uitvoeren van de activiteit op de indieningsdatum van de aanvraag.

Artikel 5 lid 1 van de Beleidsregel intern en extern salderen (verder: Beleidsregel):

"Een activiteit mag alleen worden ingezet ten behoeve van intern salderen voor zover er een 

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

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

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

een natuurvergunning of omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, is vereist."

Artikel 5 lid 5 van de Beleidsregel:

"Bij het beoordelen van een aanvraag voor een natuurvergunning hanteren Gedeputeerde Staten 

als uitgangspunt dat alleen gebruik wordt gemaakt van de in de toestemming opgenomen 

N-emissie in de referentiesituatie, voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd." 

Artikel 5 lid 6 van de Beleidsregel:

"Bij de beoordeling van de feitelijk gerealiseerde capaciteit, bedoeld in het vijfde lid, gaan 

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

toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en 

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

Mogelijke bewijsstukken: luchtfoto’s, foto’s, betaalde rekeningen en voor wat betreft 

verkeersbewegingen bijvoorbeeld een verkeersmodel en een verkeers- of 

luchtkwaliteitsonderzoek.

Indien van toepassing: aantonen be�indiging feitelijke uitvoering activiteit o.b.v. 

een toestemming die niet kan worden ingetrokken omdat daar geen besluit aan ten 

grondslag ligt.



Artikel 5 lid 2 van de Beleidsregel:

“Gedeputeerde Staten betrekken een toestemming die niet kan worden ingetrokken uitsluitend bij 

de beoordeling van de aanvraag, indien de feitelijke uitvoering van de activiteit wordt be�indigd 

voordat deze activiteit wordt ingezet voor salderen”

Toelichting:

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

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

emissiearme huisvesting.

Artikel 5 lid 7 van de Beleidsregel:

“Gedeputeerde Staten gaan bij het berekenen van de N-emissie van een bedrijf in de 

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

emissiearme huisvesting”.

Mogelijke bewijsstukken:�

Verplicht: verklaren dat de activiteit die t.b.v. het intern salderen wordt ingezet geen 

noodzakelijke maatregel is in verband met toepassing van artikel 6, tweede lid, van 

de Habitatrichtlijn.

Artikel 7 lid 4 van de Beleidsregel:

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

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

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

Kruis aan:

Aanvrager verklaart dat de activiteit die t.b.v. het intern salderen wordt ingezet 

geen noodzakelijke maatregel is in verband met toepassing van artikel 6, tweede 

lid, van de Habitatrichtlijn.

Verplicht: verklaring warme saneringsregelingen.

Artikel 5 lid 4 van de Beleidsregel:

“Gedeputeerde Staten laten bij de beoordeling van een aanvraag buiten beschouwing de 

N-emissie van een bedrijf dat deelneemt aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen dan 

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

bronmaatregelen voor het terugdringen van stikstofdepositie worden uitgekocht, worden eveneens 

uitgesloten van de mogelijkheid tot intern salderen”.

Kruis aan:

Aanvrager verklaart dat de activiteit die t.b.v. het intern salderen wordt ingezet 

geen betrekking heeft op een agrarisch bedrijf dat deelneemt aan de 

subsidieregeling sanering varkenshouderijen dan wel een daarmee vergelijkbare 



andere warme saneringsregeling, inclusief inrichtingen die in het kader van 

bronmaatregelen voor het terugdringen van stikstofdepositie worden uitgekocht.

Indien van toepassing: beroep op uitzonderingsgronden feitelijk gerealiseerde 

capaciteit c.q. volledig opgerichte installaties of gebouwen op de indieningsdatum 

van de aanvraag.

Artikel 5 lid 8 van de Beleidsregel:

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

hanteren indien:

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

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

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

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

investeringsverplichtingen zijn aangegaan,

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

gebied,

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

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

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

verleende toestemming,

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

wegen, vaarwegen, spoorwegen, luchtvaart, woningbouw, duurzame energieopwekking, militaire 

activiteiten of projecten in het kader van de nationale veiligheid.”

Aanvrager doet een beroep op uitzonderingsgrond � (aangeven a, b, c, d of e) en 

heeft daartoe de volgende bewijsstukken bijgevoegd:�[vrije vorm; aanvrager kiest 

zelf de bewijsstukken].

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

Instrument Alle documenten bijgevoegd Opmerkingen 

Intern 

salderen 
-

Dit formulier moet worden geprint en worden toegevoegd aan het formulier van de 

basismodule.



Alle gevraagde bijlagen moeten op papier met de aanvraag worden meeverstuurd.

Om het formulier te kunnen printen versturen wij u uw ingevulde formulier als PDF-

bijlage bij een mail.

Geef hieronder het e-mailadres op waarnaar het formulier verzonden kan worden.

E-mailadres

Dit formulier kunt u samen met het formulier Wet Natuurbescherming - Basismodule 

per post sturen naar:

Gedeputeerde staten van Zeeland

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

Postbus 6001

4330 LA Middelburg



Aanvraag Wet Natuurbescherming - Module
1A Gebiedsbescherming:
Stikstof

 

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

 

Voer eerst een Aerius-berekening uit!

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

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

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

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

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

 

Algemeen
 

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

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

Zie bijlage

U kunt de beschrijving eventueel ook uploaden



 

 

 

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

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

 

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

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

Overzicht planlocatie
Referentiesituatie(s)
Beoogde situatie

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

Stikstofberekeningen
Referentiesituatie(s)
Beoogde situatie
Resultaten als PDF geëxporteerd

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

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

 

 

Vereiste informatie intern salderen
 

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



Artikel 5 lid 1 van de Beleidsregel intern en extern salderen (verder: Beleidsregel):
"Een activiteit mag alleen worden ingezet ten behoeve van intern salderen voor zover er een
toestemming was voor de N-emissie veroorzakende activiteit in de referentiesituatie en die sindsdien
onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn tot het moment van intrekking of wijziging van de
toestemming, zodat hervatting van de activiteit mogelijk was zonder dat daarvoor een
natuurvergunning of omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, is vereist."

Artikel 5 lid 5 van de Beleidsregel:
"Bij het beoordelen van een aanvraag voor een natuurvergunning hanteren Gedeputeerde Staten als
uitgangspunt dat alleen gebruik wordt gemaakt van de in de toestemming opgenomen N-emissie in de
referentiesituatie, voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd." 

Artikel 5 lid 6 van de Beleidsregel:
"Bij de beoordeling van de feitelijk gerealiseerde capaciteit, bedoeld in het vijfde lid, gaan
Gedeputeerde Staten uit van de op het moment van indienen van de aanvraag op grond van een
toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en overige
voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit".

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

 

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

Artikel 5 lid 2 van de Beleidsregel:
“Gedeputeerde Staten betrekken een toestemming die niet kan worden ingetrokken uitsluitend bij de
beoordeling van de aanvraag, indien de feitelijke uitvoering van de activiteit wordt beëindigd voordat
deze activiteit wordt ingezet voor salderen”

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

 

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

Artikel 5 lid 7 van de Beleidsregel:
“Gedeputeerde Staten gaan bij het berekenen van de N-emissie van een bedrijf in de
referentiesituatie uit van ten hoogste de emissie die is toegestaan op grond van het Besluit
emissiearme huisvesting”.

Mogelijke bewijsstukken:…
 

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

Artikel 7 lid 4 van de Beleidsregel:
"GS betrekken bij de beoordeling van de aanvraag voor intern salderen uitsluitend de N-emissie van



de activiteit voor zover intrekking van de daaraan ten grondslag liggende toestemming niet
noodzakelijk is in verband met toepassing van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn".

Kruis aan:

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

 

Verplicht: verklaring warme saneringsregelingen.

Artikel 5 lid 4 van de Beleidsregel:
“Gedeputeerde Staten laten bij de beoordeling van een aanvraag buiten beschouwing de N-emissie
van een bedrijf dat deelneemt aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen dan wel een
daarmee vergelijkbare saneringsregeling.”. Toelichting “Inrichtingen die in het kader van
bronmaatregelen voor het terugdringen van stikstofdepositie worden uitgekocht, worden eveneens
uitgesloten van de mogelijkheid tot intern salderen”.

Kruis aan:

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

 

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

Artikel 5 lid 8 van de Beleidsregel:

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

(a) op het moment van inwerkingtreding van dit artikel het project nog niet volledig is gerealiseerd,
maar wel aantoonbaar stappen zijn gezet met het oog op volledige realisatie,

(b) op het moment van inwerkingtreding van dit artikel weliswaar nog niet is aangevangen met de
realisatie van vergunde capaciteit, maar daarvoor wel al aantoonbaar onomkeerbare significante
investeringsverplichtingen zijn aangegaan,

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

(d) de aanvraag ziet op het toepassen van een alternatieve verdergaande N-emissie reducerende
techniek ter vervanging van de eerder verleende emissie reducerende techniek, die leidt tot een
vermindering van de N-emissie, zonder uitbreiding van de capaciteit zoals opgenomen in de laatst
verleende toestemming,

(e) het één of meer van de volgende projecten betreft: energieprojecten van nationaal belang, wegen,
vaarwegen, spoorwegen, luchtvaart, woningbouw, duurzame energieopwekking, militaire activiteiten of



projecten in het kader van de nationale veiligheid.”

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

 



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

Instrument Alle documenten bijgevoegd Opmerkingen

Intern salderen -

 

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

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

E-mailadres

 

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

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



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 Referentie situatie

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Colsen B.V. Stationsweg 18a, 4416 PJ Kruiningen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

LWM - referentiesituatie RwZeRt2ZfuC9

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

31 maart 2020, 10:30 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 47,48 ton/j

NH3 11,11 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Yerseke en Kapelse Moer 0,96

Toelichting Referentie (vergunde situatie)
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Locatie
Referentie situatie

Emissie
Referentie situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ketel 8
Energie | Energie

- 1.500,00 kg/j

Ketel 9
Energie | Energie

- 1.500,00 kg/j

Ketel 10
Energie | Energie

- 32,00 ton/j

Ketel 11
Energie | Energie

- 5.500,00 kg/j

Ketel 12
Energie | Energie

- 5.500,00 kg/j

Pw kantoor (binnen inrichting)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,09 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Pw pers (binnen inrichting)
Wegverkeer | Buitenwegen

1,37 kg/j 19,48 kg/j

PW pers (aw)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,72 kg/j

Pw kant (Aw)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,28 kg/j

Route 1 (aanv aardappelen)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 44,66 kg/j

Route 1/afvoer zand  - (aw)
Wegverkeer | Buitenwegen

2,10 kg/j 96,31 kg/j

Afvoer zand
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 6,44 kg/j

Route 2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 13,27 kg/j

Route 2 / 3 (Aw)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 13,15 kg/j

Route 3
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 44,81 kg/j

Terminal trekker
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,87 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 118,26 kg/j

Aanvoer aardappelen - stilstandemissie
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

2,90 kg/j 819,00 kg/j

Afvoer product route 2
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

< 1 kg/j 72,80 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Afvoer product route 3
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

< 1 kg/j 218,40 kg/j

Afvoer zand (incidenteel)
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

- 2,10 kg/j

Mobiele werktuigen - kraan
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 1,42 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Yerseke en Kapelse Moer 0,96 0,89

Oosterschelde 0,32 0,21

Westerschelde & Saeftinghe 0,23 0,13

Brabantse Wal 0,19

Krammer-Volkerak 0,13

Grevelingen 0,09

Vogelkreek 0,09

Biesbosch 0,07

Voornes Duin 0,07

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,07

Ulvenhoutse Bos 0,06

Manteling van Walcheren 0,06

Kop van Schouwen 0,06

Langstraat 0,05

Solleveld & Kapittelduinen 0,05

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 0,05

Regte Heide & Riels Laag 0,05

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,05

Canisvliet 0,04

Kempenland-West 0,04
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Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,04

Westduinpark & Wapendal 0,04

Zouweboezem 0,04

Meijendel & Berkheide 0,04

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 0,04

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 0,04 0,03

Voordelta 0,04

Zwin & Kievittepolder 0,04 0,03

Kolland & Overlangbroek 0,03

Rijntakken 0,03

Oostelijke Vechtplassen 0,03

Kennemerland-Zuid 0,03

Groote Gat 0,03

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,03

Naardermeer 0,03

Uiterwaarden Lek 0,03

Coepelduynen 0,03

Veluwe 0,03

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 0,03

Botshol 0,03
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Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Strabrechtse Heide & Beuven 0,03

Noordhollands Duinreservaat 0,03

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven 0,02

Sint Jansberg 0,02

Binnenveld 0,02

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 0,02

Deurnsche Peel & Mariapeel 0,02

Landgoederen Brummen 0,02

Maasduinen 0,02

Groote Peel 0,02

Zeldersche Driessen 0,02

Polder Westzaan 0,02

Schoorlse Duinen 0,02

Boschhuizerbergen 0,02

De Bruuk 0,02

Leudal 0,02

Sallandse Heuvelrug 0,02

Boetelerveld 0,02

Zwanenwater & Pettemerduinen 0,02

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

Roerdal 0,02

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 0,02

Swalmdal 0,02

Vecht- en Beneden-Reggegebied 0,02

Weerribben 0,02

Meinweg 0,02

Sarsven en De Banen 0,02

Stelkampsveld 0,02

Bunder- en Elslooërbos 0,02

De Wieden 0,02

Duinen Den Helder-Callantsoog 0,02

Geleenbeekdal 0,02

Korenburgerveen 0,02

Wierdense Veld 0,02

Geuldal 0,02

Oeffelter Meent 0,02

Sint Pietersberg & Jekerdal 0,02

Bekendelle 0,02

Savelsbos 0,01

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

Engbertsdijksvenen 0,01

Buurserzand & Haaksbergerveen 0,01

Drents-Friese Wold & Leggelderveld 0,01

Duinen en Lage Land Texel 0,01

Bemelerberg & Schiepersberg 0,01

Rottige Meenthe & Brandemeer 0,01

Holtingerveld 0,01

Willinks Weust 0,01

Witte Veen 0,01

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek 0,01

Springendal & Dal van de Mosbeek 0,01

Dwingelderveld 0,01

Grensmaas 0,01

Lonnekermeer 0,01

Lemselermaten 0,01

Landgoederen Oldenzaal 0,01

Dinkelland 0,01

Noorbeemden & Hoogbos 0,01

Eilandspolder 0,01

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

Bergvennen & Brecklenkampse Veld 0,01

Fochteloërveen 0,01

Mantingerzand 0,01

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 0,01

Mantingerbos 0,01

Wooldse Veen 0,01

Kunderberg 0,01

Duinen Vlieland 0,01

Olde Maten & Veerslootslanden 0,01

Norgerholt 0,01

Alde Feanen 0,01

Wijnjeterper Schar 0,01

Bargerveen 0,01

Elperstroomgebied 0,01

Duinen Terschelling 0,01

Bakkeveense Duinen 0,01

Drentsche Aa-gebied 0,01

Drouwenerzand 0,01

Duinen Ameland 0,01

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

Waddenzee 0,01

Duinen Schiermonnikoog 0,01

Zwarte Meer 0,01

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving 0,01

Van Oordt's Mersken 0,01

IJsselmeer 0,01

Lieftinghsbroek 0,01

Sneekermeergebied 0,01

Maas bij Eijsden 0,01

Noordzeekustzone 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

Yerseke en Kapelse Moer

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,96 0,89

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,89

Oosterschelde

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,32 0,19

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,32 0,06

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,21

H1320 Slijkgrasvelden 0,20

H7210 Galigaanmoerassen 0,09

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,04

H2160 Duindoornstruwelen 0,04
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Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,23 0,13

H1320 Slijkgrasvelden 0,21

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,21

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,11

H2160 Duindoornstruwelen 0,09

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,08 0,06

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,07

H2120 Witte duinen 0,06 0,05

H2110 Embryonale duinen 0,06

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,05
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Brabantse Wal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,19

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,19

L4030 Droge heiden 0,19

Lg09 Droog struisgrasland 0,19

Lg04 Zuur ven 0,18

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,13

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,13

H3160 Zure vennen 0,13

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,12

H4030 Droge heiden 0,12

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,12

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,11

H2330 Zandverstuivingen 0,11
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Krammer-Volkerak

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,13

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,13

H2160 Duindoornstruwelen 0,11

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,11

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,10

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,09

Grevelingen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,09

H2160 Duindoornstruwelen 0,08

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,08

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,07

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,07 0,06

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,07

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,06
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Vogelkreek

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,09

Biesbosch

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren-
en zeekleigebied

0,07

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,06

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 0,05 0,04

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,04

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 0,04

H6120 Stroomdalgraslanden 0,04
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Voornes Duin

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180Ao Duinbossen (droog), overig 0,07

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,07

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,07

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,07

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,07

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

0,07

H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen 0,07

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,06

H2160 Duindoornstruwelen 0,06

H2120 Witte duinen 0,05

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,05

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,05

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,04

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,04
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Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,07

H2160 Duindoornstruwelen 0,06

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,06

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,06

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,05

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,05 0,04

H2120 Witte duinen 0,05 0,04

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,05

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

0,05

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,04

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,04

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,04

H2110 Embryonale duinen 0,04 0,03

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,03

* 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.

RwZeRt2ZfuC9 (31 maart 2020)Resultaten Referentie situatie

Resultaten

pagina 19/27



Emissie
(per bron)

Referentie situatie

Naam Ketel 8
Locatie (X,Y) 61044, 386923
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 2,102 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.500,00 kg/j

Naam Ketel 9
Locatie (X,Y) 61044, 386923
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 2,102 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.500,00 kg/j

Naam Ketel 10
Locatie (X,Y) 61044, 386923
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 2,395 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 32,00 ton/j

Naam Ketel 11
Locatie (X,Y) 61044, 386923
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 0,186 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 5.500,00 kg/j

Naam Ketel 12
Locatie (X,Y) 61044, 386923
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 0,191 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 5.500,00 kg/j
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Naam Pw kantoor (binnen
inrichting)

Locatie (X,Y) 61042, 387124
NOx 4,09 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 140,0 / etmaal NOx
NH3

4,09 kg/j
< 1 kg/j

Naam Pw pers (binnen inrichting)
Locatie (X,Y) 60884, 387088
NOx 19,48 kg/j
NH3 1,37 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 480,0 / etmaal NOx
NH3

19,48 kg/j
1,37 kg/j

Naam PW pers (aw)
Locatie (X,Y) 60886, 387271
NOx 3,72 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 480,0 / etmaal NOx
NH3

3,72 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Pw kant (Aw)
Locatie (X,Y) 60921, 387252
NOx 2,28 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 140,0 / etmaal NOx
NH3

2,28 kg/j
< 1 kg/j

Naam Route 1 (aanv aardappelen)
Locatie (X,Y) 61139, 386934
NOx 44,66 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 150,0 / etmaal NOx
NH3

44,66 kg/j
< 1 kg/j

Naam Route 1/afvoer zand  - (aw)
Locatie (X,Y) 61066, 387158
NOx 96,31 kg/j
NH3 2,10 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 150,0 / etmaal NOx
NH3

84,98 kg/j
1,85 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / etmaal NOx
NH3

11,33 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Afvoer zand
Locatie (X,Y) 61149, 386942
NOx 6,44 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / etmaal NOx
NH3

6,44 kg/j
< 1 kg/j

Naam Route 2
Locatie (X,Y) 60861, 387124
NOx 13,27 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 40,0 / etmaal NOx
NH3

13,27 kg/j
< 1 kg/j

Naam Route 2 / 3 (Aw)
Locatie (X,Y) 60885, 387272
NOx 13,15 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 40,0 / etmaal NOx
NH3

3,29 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 120,0 / etmaal NOx
NH3

9,86 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Route 3
Locatie (X,Y) 60865, 387110
NOx 44,81 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 120,0 / etmaal NOx
NH3

44,81 kg/j
< 1 kg/j

Naam Terminal trekker
Locatie (X,Y) 61158, 386933
NOx 3,87 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 84,0 / etmaal NOx
NH3

3,87 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 60988, 386797
NOx 118,26 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW LPG heftruck 1 1,5 1,5 0,0 NOx 39,42 kg/j

AFW LPG heftruck 2 1,5 1,5 0,0 NOx 39,42 kg/j

AFW LPG heftruck 3 1,5 1,5 0,0 NOx 39,42 kg/j
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Naam Aanvoer aardappelen -
stilstandemissie

Locatie (X,Y) 61040, 386849
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 819,00 kg/j
NH3 2,90 kg/j

Naam Afvoer product route 2
Locatie (X,Y) 61040, 386849
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 72,80 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Afvoer product route 3
Locatie (X,Y) 61040, 386849
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 218,40 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Afvoer zand (incidenteel)
Locatie (X,Y) 61040, 386849
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 2,10 kg/j
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Naam Mobiele werktuigen - kraan
Locatie (X,Y) 61160, 386832
NOx 1,42 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen -
kraan

4,0 4,0 0,0 NOx 1,42 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_20200327_c5ea8671e4

Database versie 2019A_20200327_c5ea8671e4

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:

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

Berekening Referentie situatie en Beoogde situatie - intern salderen

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Colsen B.V. Stationsweg 18a, 4416 PJ Kruiningen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

LWM - referentiesituatie en
beoogde situatie (intern
salderen)

RPysn2dPm7Wj

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

31 maart 2020, 08:20 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 47,48 ton/j 47,46 ton/j -26,21 kg/j

NH3 11,11 kg/j 13,33 kg/j 2,23 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Oosterschelde 0,00

Toelichting Intern salderen
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Locatie
Referentie situatie

Emissie
Referentie situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ketel 8
Energie | Energie

- 1.500,00 kg/j

Ketel 9
Energie | Energie

- 1.500,00 kg/j

Ketel 10
Energie | Energie

- 32,00 ton/j

Ketel 11
Energie | Energie

- 5.500,00 kg/j

Ketel 12
Energie | Energie

- 5.500,00 kg/j

Pw kantoor (binnen inrichting)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,09 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Pw pers (binnen inrichting)
Wegverkeer | Buitenwegen

1,37 kg/j 19,48 kg/j

PW pers (aw)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,72 kg/j

Pw kant (Aw)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,28 kg/j

Route 1 (aanv aardappelen)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 44,66 kg/j

Route 1/afvoer zand  - (aw)
Wegverkeer | Buitenwegen

2,10 kg/j 96,31 kg/j

Afvoer zand
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 6,44 kg/j

Route 2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 13,27 kg/j

Route 2 / 3 (Aw)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 13,15 kg/j

Route 3
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 44,81 kg/j

Terminal trekker
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,87 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 118,26 kg/j

Aanvoer aardappelen - stilstandemissie
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

2,90 kg/j 819,00 kg/j

Afvoer product route 2
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

< 1 kg/j 72,80 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Afvoer product route 3
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

< 1 kg/j 218,40 kg/j

Afvoer zand (incidenteel)
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

- 2,10 kg/j

Mobiele werktuigen - kraan
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 1,42 kg/j
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Locatie
Beoogde situatie -

intern salderen

Emissie
Beoogde situatie -

intern salderen

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ketel 8
Energie | Energie

- 3.760,00 kg/j

Ketel 9
Energie | Energie

- 3.280,00 kg/j

Ketel 10
Energie | Energie

- 17.700,00 kg/j

Ketel 11
Energie | Energie

- 5.270,00 kg/j

Ketel 12
Energie | Energie

- 4.570,00 kg/j

Pw kantoor (binnen inrichting)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,09 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Pw pers (binnen inrichting)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 14,04 kg/j

PW pers (aw)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,68 kg/j

Pw kant (Aw)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,28 kg/j

Route 1 (binnen inrichting)
Wegverkeer | Buitenwegen

1,31 kg/j 60,14 kg/j

Route 1 (aantrekkende werking)
Wegverkeer | Buitenwegen

2,49 kg/j 114,44 kg/j

Ketel nieuw (+incinerator)
Energie | Energie

- 10.930,00 kg/j

Route 2 (binnen inrichting)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 21,89 kg/j

Route 2 / 3 (aantrekkende werking)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 19,07 kg/j

Route 3 (binnen inrichting)
Wegverkeer | Buitenwegen

1,35 kg/j 61,98 kg/j

Terminal trekker
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 3,87 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 118,26 kg/j

Route 1 - stilstandemissie
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

3,90 kg/j 1.102,90 kg/j

Route 2 - stilstandemissie
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

< 1 kg/j 120,10 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Route 3 - stilstandemissie
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

1,10 kg/j 302,10 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*

Oosterschelde 0,17 0,17 0,00

Brabantse Wal 0,14 0,14 0,00

Westerschelde & Saeftinghe 0,08 0,08 0,00 -0,00

Oostelijke Vechtplassen 0,02 0,02 0,00

Coepelduynen 0,03 0,03 0,00

Veluwe 0,02 0,02 0,00

Kempenland-West 0,04 0,04 0,00

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 0,04 0,04 0,00

Grevelingen 0,08 0,08 0,00 -0,00

Krammer-Volkerak 0,07 0,07 0,00

Drents-Friese Wold & Leggelderveld 0,01 0,01 0,00

De Wieden 0,01 0,01 0,00

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 0,03 0,03 0,00

Drentsche Aa-gebied 0,01 0,01 0,00

Meijendel & Berkheide 0,03 0,03 0,00

Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,04 0,04 0,00

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 0,02 0,02 0,00

Regte Heide & Riels Laag 0,04 0,04 0,00

Strabrechtse Heide & Beuven 0,02 0,02 0,00

Langstraat 0,03 0,03 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Meinweg 0,01 0,01 0,00

Geuldal 0,01 0,01 0,00

Rijntakken 0,02 0,02 0,00

Ulvenhoutse Bos 0,06 0,06 0,00

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek 0,01 0,01 0,00

Bunder- en Elslooërbos 0,01 0,01 0,00

Kennemerland-Zuid 0,03 0,03 0,00

Solleveld & Kapittelduinen 0,03 0,03 0,00 -0,00

Maasduinen 0,02 0,02 0,00

Boschhuizerbergen 0,02 0,02 0,00

Brunssummerheide 0,01 0,01 0,00

Deurnsche Peel & Mariapeel 0,02 0,02 0,00

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven 0,02 0,02 0,00

Groote Peel 0,01 0,01 0,00

Geleenbeekdal 0,01 0,01 0,00

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 0,03 0,03 0,00

Kunderberg 0,01 0,01 0,00

Sint Jansberg 0,02 0,02 0,00

Zeldersche Driessen 0,02 0,02 0,00

De Bruuk 0,02 0,02 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Landgoederen Brummen 0,02 0,02 0,00

Roerdal 0,01 0,01 0,00

Bemelerberg & Schiepersberg 0,01 0,01 0,00

Oeffelter Meent 0,01 0,01 0,00

Savelsbos 0,01 0,01 0,00

Weerribben 0,01 0,01 0,00

Landgoederen Oldenzaal 0,01 0,01 0,00

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

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

Dinkelland 0,01 0,01 0,00

Swalmdal 0,01 0,01 0,00

Fochteloërveen 0,01 0,01 0,00

Springendal & Dal van de Mosbeek 0,01 0,01 0,00

Sallandse Heuvelrug 0,02 0,02 0,00

Sint Pietersberg & Jekerdal 0,01 0,01 0,00

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,03 0,03 0,00

Buurserzand & Haaksbergerveen 0,01 0,01 0,00

Lonnekermeer 0,01 0,01 0,00

Korenburgerveen 0,01 0,01 0,00

Leudal 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*

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,03 0,03 0,00

Dwingelderveld 0,01 0,01 0,00

Binnenveld 0,02 0,02 0,00

Vecht- en Beneden-Reggegebied 0,02 0,02 0,00

Duinen Vlieland 0,01 0,01 0,00

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

Witte Veen 0,01 0,01 0,00

Biesbosch 0,04 0,04 0,00 -0,00

Wooldse Veen 0,01 0,01 0,00

Holtingerveld 0,01 0,01 0,00

Noordhollands Duinreservaat 0,02 0,02 0,00

Engbertsdijksvenen 0,01 0,01 0,00

Waddenzee 0,01 0,01 0,00

Noorbeemden & Hoogbos 0,01 0,01 0,00

Duinen Terschelling 0,01 0,01 0,00

Duinen Ameland 0,01 0,01 0,00

Rottige Meenthe & Brandemeer 0,01 0,01 0,00

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving 0,01 0,01 0,00 -0,00

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 0,01 0,01 0,00

Bergvennen & Brecklenkampse Veld 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*

Wierdense Veld 0,01 0,01 0,00

Lemselermaten 0,01 0,01 0,00

Borkeld 0,01 0,01 0,00

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

Bargerveen 0,01 0,01 0,00

Uiterwaarden Lek 0,03 0,03 0,00

Willinks Weust 0,01 0,01 0,00

Olde Maten & Veerslootslanden 0,01 0,01 0,00

Bakkeveense Duinen 0,01 0,01 0,00

Alde Feanen 0,01 0,01 0,00

Duinen Schiermonnikoog 0,01 0,01 0,00

Bekendelle 0,01 0,01 0,00

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 0,02 0,02 0,00

Aamsveen 0,01 0,01 0,00

Mantingerzand 0,01 0,01 0,00

Naardermeer 0,02 0,02 0,00

Drouwenerzand 0,01 0,01 0,00

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

Noordzeekustzone 0,01 0,01 0,00

Grensmaas 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*

Elperstroomgebied 0,01 0,01 0,00

Boetelerveld 0,01 0,01 0,00

Mantingerbos 0,01 0,01 0,00

Kolland & Overlangbroek 0,03 0,03 0,00

Schoorlse Duinen 0,02 0,02 0,00

Witterveld 0,01 0,01 0,00

Sneekermeergebied 0,01 0,01 0,00

Wijnjeterper Schar 0,01 0,01 0,00

Van Oordt's Mersken 0,01 0,01 0,00

Lieftinghsbroek 0,01 0,01 0,00

Polder Westzaan 0,02 0,02 0,00

Norgerholt 0,01 0,01 0,00

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

Stelkampsveld 0,01 0,01 0,00

Zwarte Meer 0,01 0,01 0,00

Eilandspolder 0,01 0,01 0,00

IJsselmeer 0,01 0,01 0,00

Botshol 0,02 0,02 0,00

Zouweboezem 0,04 0,04 0,00

Maas bij Eijsden 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*

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

Voornes Duin 0,02 0,02 0,00

Voordelta 0,02 0,02 0,00

Zwin & Kievittepolder 0,02 0,02 0,00

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

Vogelkreek 0,09 0,09 0,00

Manteling van Walcheren 0,03 0,03 0,00

Groote Gat 0,03 0,03 0,00

Canisvliet 0,03 0,03 0,00

Yerseke en Kapelse Moer 0,24 0,24 0,00 -0,01

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

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Oosterschelde

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,17 0,17 0,00

H1320 Slijkgrasvelden 0,17 0,17 0,00

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,17 0,17 0,00

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,08 0,08 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,03 0,03 0,00

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

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,04 0,04 0,00

H7210 Galigaanmoerassen 0,08 0,08 0,00
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Brabantse Wal

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,14 0,14 0,00

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,18 0,18 0,00

H3160 Zure vennen 0,09 0,09 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,09 0,09 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,09 0,09 0,00

H4030 Droge heiden 0,09 0,09 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,09 0,09 0,00

L4030 Droge heiden 0,09 0,09 0,00

Lg04 Zuur ven 0,09 0,09 0,00

Lg09 Droog struisgrasland 0,09 0,09 0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,07 0,07 0,00

H2330 Zandverstuivingen 0,08 0,08 0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,11 0,11 0,00
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Westerschelde & Saeftinghe

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,08 0,08 0,00

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,08 0,08 0,00 -0,00

H1320 Slijkgrasvelden 0,08 0,08 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,08 0,08 0,00

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

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,07 0,07 0,00

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

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,02 0,02 0,00

H2110 Embryonale duinen 0,02 0,02 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,04 0,04 0,00
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Oostelijke Vechtplassen

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,02 0,02 0,00

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,02 0,02 0,00

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,03 0,03 0,00

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,03 0,03 0,00

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,02 0,02 0,00

H7210 Galigaanmoerassen 0,03 0,03 0,00

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,02 0,02 0,00

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,02 0,02 0,00

ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,02 0,02 0,00 -0,00

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,02 0,02 0,00

H91D0 Hoogveenbossen 0,02 0,02 0,00

H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische relevante type (H7140B).

0,02 0,02 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,02 0,02 0,00

ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,02 0,02 0,00

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,02 0,02 0,00

ZGH6410 Blauwgraslanden 0,03 0,03 0,00
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Coepelduynen

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

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

H2160 Duindoornstruwelen 0,02 0,02 0,00

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

H2110 Embryonale duinen 0,02 0,02 0,00

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

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,02 0,02 0,00

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,02 0,02 0,00

ZGL4030 Droge heiden 0,02 0,02 0,00

L4030 Droge heiden 0,02 0,02 0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,02 0,02 0,00

ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige
zandgronden

0,02 0,02 0,00

H9190 Oude eikenbossen 0,02 0,02 0,00

H4030 Droge heiden 0,02 0,02 0,00

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,02 0,02 0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,02 0,02 0,00

Lg09 Droog struisgrasland 0,02 0,02 0,00

ZGLg13 Bos van arme zandgronden 0,02 0,02 0,00

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,02 0,02 0,00

H2330 Zandverstuivingen 0,02 0,02 0,00

ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende
bovenloop

0,02 0,02 0,00

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende
bovenloop

0,02 0,02 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,02 0,02 0,00
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Veluwe

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,02 0,02 0,00

H3160 Zure vennen 0,02 0,02 0,00

ZGLg09 Droog struisgrasland 0,02 0,02 0,00

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,02 0,02 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,02 0,02 0,00

ZGH9190 Oude eikenbossen 0,02 0,02 0,00

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

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

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,02 0,02 0,00

ZGH4030 Droge heiden 0,02 0,02 0,00

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

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,02 0,02 0,00

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,02 0,02 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,02 0,02 0,00

H7230 Kalkmoerassen 0,02 0,02 0,00
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Kempenland-West

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg03 Zwakgebufferde sloot 0,04 0,04 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,04 0,04 0,00

H3160 Zure vennen 0,04 0,04 0,00

H4030 Droge heiden 0,03 0,03 0,00

L3130 Zwakgebufferde vennen 0,04 0,04 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,04 0,04 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,04 0,04 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,03 0,03 0,00

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,03 0,03 0,00

H91D0 Hoogveenbossen 0,04 0,04 0,00

H9190 Oude eikenbossen 0,03 0,03 0,00

ZGH4030 Droge heiden 0,03 0,03 0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,04 0,04 0,00

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,04 0,04 0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,03 0,03 0,00

ZGH3160 Zure vennen 0,03 0,03 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,03 0,03 0,00

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,03 0,03 0,00
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Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H9190 Oude eikenbossen 0,04 0,04 0,00

H4030 Droge heiden 0,04 0,04 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,04 0,04 0,00

H2330 Zandverstuivingen 0,04 0,04 0,00

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,05 0,05 0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,04 0,04 0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,04 0,04 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,03 0,03 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,04 0,04 0,00
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Grevelingen

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,08 0,08 0,00 -0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,04 0,04 0,00 -0,00

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

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,05 0,05 0,00

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,03 0,03 0,00

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,03 0,03 0,00

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,04 0,04 0,00

Krammer-Volkerak

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

H2160 Duindoornstruwelen 0,07 0,07 0,00

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,08 0,08 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,08 0,08 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,09 0,09 0,00

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

Referentie situatie

Naam Ketel 8
Locatie (X,Y) 61044, 386923
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 2,102 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.500,00 kg/j

Naam Ketel 9
Locatie (X,Y) 61044, 386923
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 2,102 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.500,00 kg/j

Naam Ketel 10
Locatie (X,Y) 61044, 386923
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 2,395 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 32,00 ton/j

Naam Ketel 11
Locatie (X,Y) 61044, 386923
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 0,186 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 5.500,00 kg/j

Naam Ketel 12
Locatie (X,Y) 61044, 386923
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 0,191 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 5.500,00 kg/j
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Naam Pw kantoor (binnen
inrichting)

Locatie (X,Y) 61042, 387124
NOx 4,09 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 140,0 / etmaal NOx
NH3

4,09 kg/j
< 1 kg/j

Naam Pw pers (binnen inrichting)
Locatie (X,Y) 60884, 387088
NOx 19,48 kg/j
NH3 1,37 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 480,0 / etmaal NOx
NH3

19,48 kg/j
1,37 kg/j

Naam PW pers (aw)
Locatie (X,Y) 60886, 387271
NOx 3,72 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 480,0 / etmaal NOx
NH3

3,72 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Pw kant (Aw)
Locatie (X,Y) 60921, 387252
NOx 2,28 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 140,0 / etmaal NOx
NH3

2,28 kg/j
< 1 kg/j

Naam Route 1 (aanv aardappelen)
Locatie (X,Y) 61139, 386934
NOx 44,66 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 150,0 / etmaal NOx
NH3

44,66 kg/j
< 1 kg/j

Naam Route 1/afvoer zand  - (aw)
Locatie (X,Y) 61066, 387158
NOx 96,31 kg/j
NH3 2,10 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 150,0 / etmaal NOx
NH3

84,98 kg/j
1,85 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / etmaal NOx
NH3

11,33 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Afvoer zand
Locatie (X,Y) 61149, 386942
NOx 6,44 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / etmaal NOx
NH3

6,44 kg/j
< 1 kg/j

Naam Route 2
Locatie (X,Y) 60861, 387124
NOx 13,27 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 40,0 / etmaal NOx
NH3

13,27 kg/j
< 1 kg/j

Naam Route 2 / 3 (Aw)
Locatie (X,Y) 60885, 387272
NOx 13,15 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 40,0 / etmaal NOx
NH3

3,29 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 120,0 / etmaal NOx
NH3

9,86 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Route 3
Locatie (X,Y) 60865, 387110
NOx 44,81 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 120,0 / etmaal NOx
NH3

44,81 kg/j
< 1 kg/j

Naam Terminal trekker
Locatie (X,Y) 61158, 386933
NOx 3,87 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 84,0 / etmaal NOx
NH3

3,87 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 60988, 386797
NOx 118,26 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW LPG heftruck 1 1,5 1,5 0,0 NOx 39,42 kg/j

AFW LPG heftruck 2 1,5 1,5 0,0 NOx 39,42 kg/j

AFW LPG heftruck 3 1,5 1,5 0,0 NOx 39,42 kg/j
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Naam Aanvoer aardappelen -
stilstandemissie

Locatie (X,Y) 61040, 386849
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 819,00 kg/j
NH3 2,90 kg/j

Naam Afvoer product route 2
Locatie (X,Y) 61040, 386849
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 72,80 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Afvoer product route 3
Locatie (X,Y) 61040, 386849
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 218,40 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Afvoer zand (incidenteel)
Locatie (X,Y) 61040, 386849
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 2,10 kg/j

RPysn2dPm7Wj (31 maart 2020)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie - intern salderen

Resultaten

pagina 31/39



Naam Mobiele werktuigen - kraan
Locatie (X,Y) 61160, 386832
NOx 1,42 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen -
kraan

4,0 4,0 0,0 NOx 1,42 kg/j
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Emissie
(per bron)

Beoogde situatie -
intern salderen

Naam Ketel 8
Locatie (X,Y) 61044, 386923
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 2,102 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 3.760,00 kg/j

Naam Ketel 9
Locatie (X,Y) 61044, 386923
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 2,102 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 3.280,00 kg/j

Naam Ketel 10
Locatie (X,Y) 61044, 386923
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 2,395 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 17.700,00 kg/j

Naam Ketel 11
Locatie (X,Y) 61044, 386923
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 0,186 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 5.270,00 kg/j

Naam Ketel 12
Locatie (X,Y) 61044, 386923
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 0,191 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 4.570,00 kg/j
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Naam Pw kantoor (binnen
inrichting)

Locatie (X,Y) 61042, 387124
NOx 4,09 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 140,0 / etmaal NOx
NH3

4,09 kg/j
< 1 kg/j

Naam Pw pers (binnen inrichting)
Locatie (X,Y) 60884, 387088
NOx 14,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 346,0 / etmaal NOx
NH3

14,04 kg/j
< 1 kg/j

Naam PW pers (aw)
Locatie (X,Y) 60886, 387271
NOx 2,68 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 346,0 / etmaal NOx
NH3

2,68 kg/j
< 1 kg/j

RPysn2dPm7Wj (31 maart 2020)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie - intern salderen

Resultaten

pagina 34/39



Naam Pw kant (Aw)
Locatie (X,Y) 60921, 387252
NOx 2,28 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 140,0 / etmaal NOx
NH3

2,28 kg/j
< 1 kg/j

Naam Route 1 (binnen inrichting)
Locatie (X,Y) 61139, 386934
NOx 60,14 kg/j
NH3 1,31 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 202,0 / etmaal NOx
NH3

60,14 kg/j
1,31 kg/j

Naam Route 1 (aantrekkende
werking)

Locatie (X,Y) 61066, 387158
NOx 114,44 kg/j
NH3 2,49 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 202,0 / etmaal NOx
NH3

114,44 kg/j
2,49 kg/j
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Naam Ketel nieuw (+incinerator)
Locatie (X,Y) 61135, 386791
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 2,395 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 10.930,00 kg/j

Naam Route 2 (binnen inrichting)
Locatie (X,Y) 60861, 387124
NOx 21,89 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 66,0 / etmaal NOx
NH3

21,89 kg/j
< 1 kg/j

Naam Route 2 / 3 (aantrekkende
werking)

Locatie (X,Y) 60885, 387272
NOx 19,07 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 66,0 / etmaal NOx
NH3

5,42 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 166,0 / etmaal NOx
NH3

13,64 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Route 3 (binnen inrichting)
Locatie (X,Y) 60865, 387110
NOx 61,98 kg/j
NH3 1,35 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 166,0 / etmaal NOx
NH3

61,98 kg/j
1,35 kg/j

Naam Terminal trekker
Locatie (X,Y) 61158, 386933
NOx 3,87 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 84,0 / etmaal NOx
NH3

3,87 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 60988, 386797
NOx 118,26 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW LPG heftruck 1 1,5 1,5 0,0 NOx 39,42 kg/j

AFW LPG heftruck 2 1,5 1,5 0,0 NOx 39,42 kg/j

AFW LPG heftruck 3 1,5 1,5 0,0 NOx 39,42 kg/j
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Naam Route 1 - stilstandemissie
Locatie (X,Y) 61040, 386849
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.102,90 kg/j
NH3 3,90 kg/j

Naam Route 2 - stilstandemissie
Locatie (X,Y) 61040, 386849
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 120,10 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Route 3 - stilstandemissie
Locatie (X,Y) 61040, 386849
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 302,10 kg/j
NH3 1,10 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_20200327_c5ea8671e4

Database versie 2019A_20200327_c5ea8671e4

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

RPysn2dPm7Wj (31 maart 2020)Resultaten Referentie situatie

Beoogde situatie - intern salderen

Resultaten

pagina 39/39



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 Project effect

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RUk7BRAH77N5 (30 maart 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Colsen, Adviesburo voor
Milieutechniek B.V.

Stationsweg 18A, 4416 PJ Kruiningen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

LWM - Project effect lijn 4 RUk7BRAH77N5

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

30 maart 2020, 12:31 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 11.660,54 kg/j

NH3 4,21 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Yerseke en Kapelse Moer 0,19

Toelichting Project effect

RUk7BRAH77N5 (30 maart 2020)Resultaten Project effect
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Locatie
Project effect

Emissie
Project effect

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Route 1 (aanv aardappelen)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 28,09 kg/j

Route 1 (aw)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 53,44 kg/j

Route 2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 6,71 kg/j

Route 2 / 3 (Aw)
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 7,57 kg/j

Route 3
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 26,84 kg/j

Aanvoer aardappelen - stilstandemissie
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

1,60 kg/j 458,60 kg/j

RUk7BRAH77N5 (30 maart 2020)Resultaten Project effect
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Afvoer product route 2
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

< 1 kg/j 32,80 kg/j

Afvoer product route 3
Industrie | Voedings- en genotmiddelen

< 1 kg/j 116,50 kg/j

Ketel 10
Energie | Energie

- 10.930,00 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Yerseke en Kapelse Moer 0,19

Oosterschelde 0,07 0,05

Westerschelde & Saeftinghe 0,05 0,03

Brabantse Wal 0,04

Krammer-Volkerak 0,03

Grevelingen 0,02

Vogelkreek 0,02

Biesbosch 0,02

Ulvenhoutse Bos 0,02

Voornes Duin 0,02

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,01

Manteling van Walcheren 0,01

Kop van Schouwen 0,01

Langstraat 0,01

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 0,01

Solleveld & Kapittelduinen 0,01

Regte Heide & Riels Laag 0,01

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,01

Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,01

Kempenland-West 0,01

RUk7BRAH77N5 (30 maart 2020)Resultaten Project effect
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Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Zouweboezem 0,01

Canisvliet 0,01

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 0,01

Westduinpark & Wapendal 0,01

Meijendel & Berkheide 0,01

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 0,01

Voordelta 0,01

Kolland & Overlangbroek 0,01

Rijntakken 0,01

Oostelijke Vechtplassen 0,01

Kennemerland-Zuid 0,01

Zwin & Kievittepolder 0,01

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,01

Groote Gat 0,01

Naardermeer 0,01

Uiterwaarden Lek 0,01

Coepelduynen 0,01

Veluwe 0,01

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 0,01

Botshol 0,01

RUk7BRAH77N5 (30 maart 2020)Resultaten Project effect
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Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Strabrechtse Heide & Beuven 0,01

Noordhollands Duinreservaat 0,01

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven 0,01

Sint Jansberg 0,01

Binnenveld 0,01

Deurnsche Peel & Mariapeel 0,01

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 0,01

Maasduinen 0,01

Landgoederen Brummen 0,01

Groote Peel 0,01

Polder Westzaan 0,01

Zeldersche Driessen 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.

RUk7BRAH77N5 (30 maart 2020)Resultaten Project effect
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Yerseke en Kapelse Moer

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,19

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,19

Oosterschelde

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,07 0,04

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,07 0,01

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,05

H1320 Slijkgrasvelden 0,05

H7210 Galigaanmoerassen 0,02

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,01

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,01

H2160 Duindoornstruwelen 0,01

RUk7BRAH77N5 (30 maart 2020)Resultaten Project effect
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Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,05 0,03

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,05

H1320 Slijkgrasvelden 0,05

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,03

H2160 Duindoornstruwelen 0,02

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02 0,01

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,02

H2120 Witte duinen 0,01

H2110 Embryonale duinen 0,01

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01

RUk7BRAH77N5 (30 maart 2020)Resultaten Project effect
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Brabantse Wal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,04

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,04

L4030 Droge heiden 0,04

Lg09 Droog struisgrasland 0,04

Lg04 Zuur ven 0,04

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,03

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,03

H3160 Zure vennen 0,03

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,03

H4030 Droge heiden 0,03

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,03

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,03

H2330 Zandverstuivingen 0,03

RUk7BRAH77N5 (30 maart 2020)Resultaten Project effect
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Krammer-Volkerak

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,03

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,03

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,03

H2160 Duindoornstruwelen 0,03

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,02

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,02

Grevelingen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02

H2160 Duindoornstruwelen 0,02

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,02

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,02

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,02 0,01

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,01

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01

RUk7BRAH77N5 (30 maart 2020)Resultaten Project effect
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Vogelkreek

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,02

Biesbosch

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren-
en zeekleigebied

0,02

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,01

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 0,01

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,01

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 0,01

H6120 Stroomdalgraslanden 0,01

Ulvenhoutse Bos

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 0,02

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,02

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,02

RUk7BRAH77N5 (30 maart 2020)Resultaten Project effect
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Voornes Duin

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180Ao Duinbossen (droog), overig 0,02

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,02

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,02

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,02

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02

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

0,01

H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen 0,01

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01

H2160 Duindoornstruwelen 0,01

H2120 Witte duinen 0,01

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,01

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,01

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01

H2170 Kruipwilgstruwelen 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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Emissie
(per bron)
Project effect

Naam Route 1 (aanv aardappelen)
Locatie (X,Y) 61139, 386934
NOx 28,09 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 84,0 / etmaal NOx
NH3

28,09 kg/j
< 1 kg/j

Naam Route 1 (aw)
Locatie (X,Y) 61066, 387158
NOx 53,44 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 84,0 / etmaal NOx
NH3

53,44 kg/j
< 1 kg/j

Naam Route 2
Locatie (X,Y) 60861, 387124
NOx 6,71 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 18,0 / etmaal NOx
NH3

6,71 kg/j
< 1 kg/j

RUk7BRAH77N5 (30 maart 2020)Resultaten Project effect
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Naam Route 2 / 3 (Aw)
Locatie (X,Y) 60885, 387272
NOx 7,57 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 18,0 / etmaal NOx
NH3

1,66 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 64,0 / etmaal NOx
NH3

5,91 kg/j
< 1 kg/j

Naam Route 3
Locatie (X,Y) 60865, 387110
NOx 26,84 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 64,0 / etmaal NOx
NH3

26,84 kg/j
< 1 kg/j

Naam Aanvoer aardappelen -
stilstandemissie

Locatie (X,Y) 61040, 386849
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 458,60 kg/j
NH3 1,60 kg/j
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Naam Afvoer product route 2
Locatie (X,Y) 61040, 386849
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 32,80 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Afvoer product route 3
Locatie (X,Y) 61040, 386849
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 116,50 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Ketel 10
Locatie (X,Y) 61135, 386791
Uitstoothoogte 17,5 m
Warmteinhoud 2,395 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 10.930,00 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_20200327_c5ea8671e4

Database versie 2019A_20200327_c5ea8671e4

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

RUk7BRAH77N5 (30 maart 2020)Resultaten Project effect
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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 Bouwfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RrDuenKm1mV1 (06 februari 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Lamb-Weston/Meijer V.O.F. Stationsweg 18a, 4416 PJ Kruiningen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bouwfase lijn 4 RrDuenKm1mV1

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

06 februari 2020, 10:16 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 97,12 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 Bouwfase

RrDuenKm1mV1 (06 februari 2020)Resultaten Bouwfase
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Locatie
Bouwfase

Emissie
Bouwfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer binnen inrichting
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,07 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 62,21 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 16,22 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 11,44 kg/j

Aantrekkende werking verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 5,18 kg/j
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Emissie
(per bron)

Bouwfase

Naam Verkeer binnen inrichting
Locatie (X,Y) 61020, 386626
NOx 2,07 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.216,0 / jaar NOx
NH3

1,32 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 8.640,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 61093, 386757
NOx 62,21 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx 15,68 kg/j

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 24,05 kg/j

AFW Hoogwerker 4,0 4,0 0,0 NOx 15,86 kg/j

AFW Shovel 4,0 4,0 0,0 NOx 6,62 kg/j
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Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 61093, 386757
NOx 16,22 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Tractoren 3,5 3,5 0,0 NOx 16,22 kg/j

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 61093, 386757
NOx 11,44 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Betonstorter 4,0 4,0 0,0 NOx 1,32 kg/j

AFW Hijskraan 4,0 4,0 0,0 NOx 10,12 kg/j

Naam Aantrekkende werking
verkeer

Locatie (X,Y) 60668, 386914
NOx 5,18 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.215,0 / jaar NOx
NH3

3,09 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 8.640,0 / jaar NOx
NH3

2,08 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200113_49aab7f583

Database versie 49aab7f583

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

Na haar oprichting in 1994 heeft Lamb-Weston/Meijer V.O.F (LWM) vier Nederlandse vestigingen en twee buiten Nederland 

met in totaal circa 1400 medewerkers. Het bedrijf exporteert 90% van de productie en levert vooral aan grote 

restaurantketens. Kwaliteit frites vraagt om een hoge kwaliteit aardappel, waarvan de verbouwing geschiedt onder 

gecontroleerde teelt in Zeeland, Noord-Brabant, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. 

 

Om aan de toenemende marktvraag te kunnen voldoen wil LWM de productiecapaciteit uitbreiding door realisatie van een 

nieuwe productielijn, Lijn 4. (hierna het “Project”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 1 Verbeelding lijn 4 op de inrichting 

 

Op 25 januari 2016 is op grond van artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998, aan Lamb-Weston/Meijer 

V.O.F, door de Provincie Zeeland een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven met het 

kenmerk NB.15.021. De Natuurbeschermingswet 1998 is inmiddels opgegaan in de Wet Natuurbescherming (Wnb). De 

afgegeven vergunning wordt gelijk gesteld aan een vergunning in het kader van de Wnb. 

 
De realisatie van de benodigde gebouwen, de aanlevering van de bijbehorende installatieonderdelen alsmede het gebruik 

van de nieuwe productielijn zal leiden tot extra verkeersactiviteit op wegen van en naar het plangebied, wat een 

stikstofuitstoot in de vorm van NOx en NH3 met zich meebrengt (verkeersemissies). Daarnaast zorgt het gebruik van een 

stoomketel met thermische naverbrander (worst-case) voor stikstofuitstoot. Deze stikstofuitstoot heeft mogelijk invloed op 

beschermde, voor stikstof gevoelige, Habitats in omliggende Natura-2000 gebieden. In het kader van de Wet 

Natuurbescherming moet beoordeeld worden of de emissies leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van de 

beschermde Habitats in de Natura 200-gebieden. Hiervoor zijn stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd met het 

rekenprogramma AERIUS Calculator. 
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De omliggende Natura 2000-gebieden betreffen “Yerseke en Kapelse Moer”, “Westerschelde&Saeftinghe” en 

“Oosterschelde”. Alle genoemde gebieden bevatten voor stikstof gevoelige habitats. In afbeelding 2 is de ligging van het 

plangebied ten opzichte van de omliggende Natura 2000-gebieden weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afbeelding 2 Ligging projectgebied (omcirkeld) en omliggende Natura 2000-gebieden 

Yerseke en Kapelse Moer 

De Yerseke en Kapelse Moer is een van de oudste stukken origineel Zeeuws polderlandschap. De Yerseke en Kapelse Moer 

bestaat uit twee gebieden die zich aan weerszijden van het Kanaal door Zuid-Beveland bevinden. De Yerseke Moer ligt aan 

de oostkant van het kanaal en de Kapelse Moer ligt aan de westkant. De totale oppervlakte van het Natura 2000-gebied is 

437 ha. In het aanwijzingsbesluit (30 december 2010) zijn de volgende instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied 

Yerseke en Kapelse Moer geformuleerd: 

 Behoud van oppervlakte en kwaliteit van Zilte Pionierbegroeiingen (zeekraal) en Schorren en Zilte Graslanden 

(binnendijks). 

 Behoud van omvang en kwaliteit leefgebied van kolgans en smient. 

 Waar nodig behoud van de natuurlijke kenmerken, de samenhang van de ecologische structuur en functies van 

het gehele gebied voor genoemde habitattypen en soorten en van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor 

de duurzame instandhouding van de habitattypen en soorten. 
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Westerschelde & Saeftinghe 

Het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe staat als estuarium nog volledig in open verbinding met de Noordzee 

en in contact met de Schelde. Hierdoor is een sterke dynamiek aanwezig, met getijdenwerking en morfologische processen 

en een gradiënt van zoet naar zout. De instandhoudingsdoelstellingen zijn hierna schematisch weergegeven. 

 
Code Habitattype Instandhoudingsdoelstelling 

H2160 Duindoornstruwelen Behoud omvang/kwaliteit leefgebied 

H2110 Embryonale duinen Behoud omvang/kwaliteit leefgebied 

H1130 Estuaria Uitbreiding omvang leefgebied, Verbetering 

kwaliteit 

H1110_B Permanent overstroomde zandbanken (Noordzeekustzone) Behoud omvang/kwaliteit leefgebied 

H1330_A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) Behoud omvang/kwaliteit leefgebied 

H1330_B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) Uitbreiding omvang leefgebied, Verbetering 

kwaliteit 

H1320 Slijkgrasvelden Behoud omvang/kwaliteit leefgebied 

H2190_B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) Behoud omvang/kwaliteit leefgebied 

H2120 Witte duinen Behoud omvang/kwaliteit leefgebied 

H1310_A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) Uitbreiding omvang leefgebied 

H1310_B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) Behoud omvang/kwaliteit leefgebied 

 
Soortnr Soort Instandhoudingsdoel 

H1103 Fint behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

H1365 Gewone zeehond (regiodoel) verbetering kwaliteit leefgebied 

H1903 Groenknolorchis behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

H1014 Nauwe korfslak behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

H1099 Rivierprik behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

H1095 Zeeprik behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

 
Soortnr Soort Instandhoudingsdoelstelling 

A137 Bontbekplevier behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A195 Dwergstern behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A191 Grote stern behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A132 Kluut behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A138 Strandplevier behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A193 Visdief behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A176 Zwartkopmeeuw behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A272 Blauwborst behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A081 Bruine kiekendief behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
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A137 Bontbekplevier behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A149 Bonte strandloper behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A144 Drieteenstrandloper behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A140 Goudplevier behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A164 Groenpootruiter behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A143 Kanoet behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A142 Kievit behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A132 Kluut behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A157 Rosse grutto behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A130 Scholekster behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A169 Steenloper behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A138 Strandplevier behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A162 Tureluur behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A160 Wulp behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A141 Zilverplevier behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A161 Zwarte ruiter behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A005 Fuut behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A026 Kleine zilverreiger behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A034 Lepelaar behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A069 Middelste zaagbek behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A048 Bergeend behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A043 Grauwe gans behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A041 Kolgans behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A051 Krakeend behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A054 Pijlstaart behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A056 Slobeend behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A050 Smient behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A053 Wilde eend behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A052 Wintertaling behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A103 Slechtvalk behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A075 Zeearend behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

 

Oosterschelde 

De Oosterschelde staat nog gedeeltelijk in open verbinding met de Noordzee, waardoor er zoute invloed en getijdenwerking 

aanwezig is. De Oosterschelde wordt gekarakteriseerd als een baai (niet als een estuarium), omdat er geen invloed meer 

aanwezig is van een rivier. De Oosterschelde is een belangrijk leefgebied voor kustbroedvogels, moerasbroedvogels en 

(doortrekkende en overwinterende) watervogels. Daarnaast is het van belang voor (buitendijkse) habitattypen en voor 

habitatsoorten (noordse woelmuis en gewone zeehond). De instandhoudingsdoelstellingen zijn hierna schematisch 

weergegeven. 
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Code Habitattype Instandhoudingsdoelstelling 

H1160 Grote baaien verbetering kwaliteit 

H7140_B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) uitbreiding omvang/verbetering kwaliteit 

H1330_A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) uitbreiding omvang 

H1330_B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) behoud omvang en kwaliteit 

H1320 Slijkgrasvelden behoud omvang en kwaliteit 

H1310_A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) uitbreiding omvang 

 
Soortnr Soort Instandhoudingsdoel 

H1365 Gewone zeehond (regiodoel) verbetering kwaliteit leefgebied 

H1340 Noorse woelmuis uitbreiding omvang leefgebied 

 
Soortnr Soort Instandhoudingsdoelstelling 

A137 Bontbekplevier (regiodoel) behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A195 Dwergstern (regiodoel) behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A191 Grote stern (regiodoel) behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A132 Kluut (regiodoel) behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A194 Noordse stern behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A138 Strandplevier (regiodoel) uitbreiding omvang leefgebied / verbetering kwaliteit leefgebied 

A193 Visdief (regiodoel) behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A081 Bruine kiekendief behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A137 Bontbekplevier behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A149 Bonte strandloper behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A144 Drieteenstrandloper behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A140 Goudplevier behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A164 Groenpootruiter behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A143 Kanoet behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A142 Kievit behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A132 Kluut behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A157 Rosse grutto behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A130 Scholekster behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A169 Steenloper behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A138 Strandplevier behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A162 Tureluur behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A160 Wulp behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A141 Zilverplevier behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A161 Zwarte ruiter behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A017 Aalscholver behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
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A004 Dodaars behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A005 Fuut behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A026 Kleine zilverreiger behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A007 Kuifduiker behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A034 Lepelaar behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A069 Middelste zaagbek behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A048 Bergeend behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A045 Brandgans behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A067 Brilduiker behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A043 Grauwe gans behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A037 Kleine zwaan behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A051 Krakeend behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A125 Meerkoet behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A054 Pijlstaart behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A046 Rotgans behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A056 Slobeend behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A050 Smient behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A053 Wilde eend behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A052 Wintertaling behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

A103 Slechtvalk behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

 

In onderhavige rapportage worden stapsgewijs de uitgangspunten en resultaten van het stikstofdepositieonderzoek 

gepresenteerd. Eerst komt het projecteffect aan bod zodat bepaald kan worden wat de vervolgstappen zijn. 
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2. Wettelijk kader 
 
 
 

 

Op grond van artikel 2.9 van de Wet Natuurbescherming (Wnb) dient in geval van uitbreiding of wijziging van een feitelijke 

activiteit, waarvoor al een vergunning op grond van de Wnb/Nbw is verleend, de toename van de stikstofdepositie berekend 

te worden op basis van de gevolgen van de wijziging. Daarbij dient inzichtelijk te worden gemaakt of de toename van de 

stikstofdepositie een (significant) effect heeft op de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden in het licht van de 

instandhoudingsdoelstellingen. 

 
Tot op 29 mei 2019 was het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 2015-2021 in werking (gewijzigd 18-12-2017). Binnen de 

PAS systematiek waren verschillende depositieberekeningen mogelijk en was de wijze van berekenen afhankelijk van de 

situatie waarin de initiatiefnemer zich bevindt. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen 

van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn 

voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak (29.05.2019 

ECLI:NL:RVS:2019:1603) 

 

Als gevolg van de uitspraak geldt als voorwaarde bij vergunningverlening dat zodanige maatregelen moeten worden 

getroffen, dat verzekerd is dat de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden niet toeneemt. Dat kan door 

het stappenplan te doorlopen wat hierna beschreven wordt. 

 
 
 

 
AERIUS is een tool beschikbaar gesteld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) en mede ontwikkeld 

in samenwerking met meerdere ministeries, de provincies en externe adviseurs en juristen. AERIUS Calculator berekent de 

emissie van stikstof als gevolg van economische activiteiten en de depositie op Natura 2000-gebieden. Omdat de 

aanleg/bouw- en gebruiksfase beide deel uitmaken van een project, moet er voor beide fases worden bepaald hoeveel 

stikstofemissies hierbij vrijkomt en dienen er twee aparte Aerius-berekeningen te worden gemaakt. Er dient informatie 

verzameld te worden over de stikstofemissies per bron. Hoeveel stikstofoxiden of ammoniak er neerkomt op de grond heet 

depositie. De depositie wordt uitgedrukt in mol per hectare per jaar (mol ha-1 jaar-1). Indien de uitkomst van de berekening 

in de Aerius Calculator kleiner of gelijk is aan 0,00 mol/ha/jaar, dan is er geen Wet Natuurbescherming vergunning nodig. 

Indien er wel sprake is van stikstofdepositie door de nieuwe activiteit maar intern salderen een optie is, dan kan doorgegaan 

worden naar stap 2. 

 
 

 
Bij ‘intern salderen’ leidt de nieuwe situatie niet tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de vergunde 

situatie (referentiesituatie). Om te bepalen of de nieuwe situatie tot een toename van stikstofdepositie leidt, wordt een 

verschilberekening gemaakt tussen de huidige feitelijke stikstofdepositie (in zoverre deze vergund is) in de bestaande situatie 
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en de stikstofdepositie in de nieuwe situatie. Bij het bepalen van de feitelijke depositie mag rekening worden gehouden met 

fluctuaties in de bedrijfsvoering en aantoonbaar voorgenomen investeringen. Indien de verschilberekening aangeeft dat er 

geen sprake is van toename van de stikstofdepositie (0,00 mol/ha/j) dan is de vergunning verleenbaar. 

 
 

 
Als de AERIUS-berekening aantoont dat het project leidt tot tijdelijke en/of zeer geringe stikstofdepositie op overbelaste 

Natura 2000-gebied, kan het toch zo zijn dat significante negatieve effecten via een ecologische voortoets kunnen worden 

uitgesloten. Hierbij wordt rekening gehouden met de staat van instandhouding van de betrokken habitattype. Voor nieuwe 

projecten waarvoor via een voortoets significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten is geen natuurvergunning 

nodig, tenzij er in de voortoets rekening gehouden is met intern salderen. Dan is wel een natuurvergunning vereist. Is het 

niet mogelijk om via de voortoets negatieve effecten bij voorbaat uit te sluiten, dan wordt stap 4 bekeken. 

 
 
 

 
Als significant negatieve effecten door stikstofdepositie niet kunnen worden uitgesloten, moet er getoetst worden of de kans 

bestaat op aantasting van de natuurlijke kenmerken van deze gebieden. Hiervoor wordt een ecologische ‘passende 

beoordeling’ opgesteld. Als de conclusie van de passende beoordeling is dat er geen risico bestaat op aantasting van 

natuurwaarden, kan de natuurvergunning door het bevoegd gezag (vaak de provincie) worden verleend. 

 

Extern salderen 

Het is ook mogelijk om de negatieve effecten van een project te salderen met de positieve effecten van het (gedeeltelijk) 

intrekken van de vergunning van een ander project. Luidt de conclusie van de passende beoordeling dat er toch nog risico 

bestaat op schade aan Natura 2000-gebieden, dan is er voor sommige projecten nog de mogelijkheid van het succesvol 

doorlopen van de ADC-toets onder stap 5. 

 
 

 
Als schade aan kwetsbare Natura 2000-gebieden en habitattype niet kan worden voorkomen, is er voor sommige projecten 

de mogelijkheid van het succesvol doorlopen van de ADC-toets. De drempel ligt hiervoor echter hoog. Er moet namelijk 

sprake zijn van: 

- Het ontbreken van Alternatieven; 

- Het bestaan van een Dwingende reden van groot openbaar belang om het project doorgang te verlenen; 

- De schade aan kwetsbare habitattype moet geCompenseerd worden door de aanleg van nieuwe natuur binnen of 

buiten de huidige Natura 2000 gebieden. 

Bij het succesvol doorlopen van de ADC-toets kan de natuurvergunning worden verleend.1 

 
 

 
1https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/stikstof/documenten/publicaties/2019/10/04/toestemmingverlening- 

stikstofdepositie-bij-nieuwe-activiteiten 
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Voorgaand stappenplan is hierna weergegeven in afbeelding 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 3 Stappenplan vergunningplicht Wet natuurbescherming 

 
 
 

 

Op 12 December 2019 zijn de Provinciale beleidsregels intern en extern salderen Provincie Zeeland gepubliceerd.2 Waarbij in 

de voorwaarden voor intern salderen (artikel 5) onder andere het volgende bepaald is: 

Een activiteit alleen ingezet mag worden ten behoeve van intern salderen voor zover er toestemming was voor de N-emissie 

veroorzakende activiteit in de referentiesituatie en die sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn tot het 

moment van intrekking of wijziging van de toestemming, zodat hervatting van de activiteit mogelijk was zonder dat daarvoor 

 
2  10 december 2019, kenmerk 19434348 (Provinciaal blad 2019,8061) 
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een natuurvergunning of omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, is vereist en voor zover de capaciteit aantoonbaar 

feitelijk is gerealiseerd, waarbij de toestemming: 

1. Een onherroepelijke vigerende natuurvergunning is; 

2. Een onherroepelijke vigerende vergunning dan wel geldende melding op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht onderdeel milieu, de Wet milieubeheer of de Hinderwet; 

3. Een activiteit waarvoor geen natuurvergunning nodig was, maar die wel voldoet aan artikel 2.8 van de Wet 

natuurbescherming; of 

4. Een activiteit die onder artikel 9.4, achtste lid van de Wet valt; of 

5. Een activiteit die op de Europese referentiedatum was toegestaan en die sindsdien onafgebroken aanwezig is 

geweest; 

En met N-emissie de stikstofverbindingen die direct of indirect vanuit een bron in de lucht worden gebracht bedoelt worden. 

Alvorens het stappenplan te doorlopen wordt het uitgangspunt bepaald, de referentiesituatie. 
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3. Referentiesituatie 
 
 
 

 

Op 25 januari 2016 is op grond van artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998, aan Lamb-Weston/Meijer 

V.O.F, een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven met het kenmerk NB.15.021 (bijlage 1). 

In deze vergunning zijn de emissies van de stoomketels vergund: 

 
Bron Emissiebron – Installaties Nominaal vermogen 

kW 
Stikstof-emissie 
[kg/jaar] 

  Huidig Huidig 

1 Ketel 8 7.600 3.000 

2 Ketel 9 7.600 

3 Ketel 10 (+incinerator) 18.325 32.000 

4 Ketel 11 16.435 11.000 

5 Ketel 12 16.435 

 Installaties totaal 66.395 46.000 

Tabel 1 Vergunde emissies vergunning NB.15.021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 4 overzicht inrichting referentiesituatie 
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Bij het aanvragen van de in paragraaf 3.1 genoemde vergunning lag de focus op de grootste emissiebronnen, de installaties. 

De emissies welke veroorzaakt worden door voertuigbewegingen zijn niet meegenomen in de vergunning. Echter waren deze 

wel aanwezig op datum van de referentiesituatie. Bij de aanvraag revisievergunning in 2015 (Beschikt op 11 februari 2016, 

met kenmerk W-AOV150098/00097459 – Bijlage 2) is een akoestisch onderzoek bijgevoegd. De voertuigbewegingen zijn 

gebaseerd op de voertuigbewegingen meegenomen in dit akoestisch onderzoek (Bijlage 3 - 20140540.R01 - Lamb- 

Weston/Meijer VOF in Kruiningen – Akoestisch onderzoek revisievergunning, d.d. 2 april 2015 – SPA Ingenieurs). De emissies 

van de voertuigbewegingen worden weergegeven in afbeelding 5. 

 

Er vinden diverse voertuigbewegingen plaats op het terrein, zo rijdt er personeel naar de parkeerplaats van het kantoor en 

naar de parkeerplaats van de fabriek. Vrachtwagenbewegingen voor de aanvoer van aardappelen, afvoer van producten en 

incidenteel de afvoer van zand. Ook rijden er diverse werktuigen op de inrichting, een terminal trekker welke 2 bewegingen 

per uur maakt, drie LPG vorkheftrucks welke gezamenlijk 30 draaiuren per dag hebben en een kraan welke ondersteund met 

de zandbelading (3 uur per keer). De emissies van de  voertuigbewegingen opgenomen in tabel 3. 

 
 Aantal  voertuigbewegingen  Enkel  Opmerkingen 

  
Dag 

 
Avond 

 
Nacht 

Totaal per 

dag 

Totaal per 

dag 

uur per 

jaar 
 

 7-19u (12u) 19-23u (4u) 23-7u (8u)     
Personenwagens        
Parkeerplaats  kantoor 100 20 20 140 70   
Parkeerplaats  personeel 250 130 100 480 240   
Vrachtwagens        
Aanvoer  aardappelen 110 10 30 150 75  laden/lossen  15 minuten 

Afvoer  zand  (incidenteel 7x) 20 -- -- 20 10  laden/lossen  15 minuten 

Afvoer product route  2 30 10 -- 40 20  laden/lossen  5 minuten 

Afvoer product route  3 60 20 40 120 60  laden/lossen  5 minuten 

Werktuigen        
Terminal trekker 24 8 16 48 24  2 bewegingen per  uur 

LPG vorkheftruck (1) 10 -- --   3650 30 uur per dag (3  heftrucks) 

LPG vorkheftruck (2) 10     3650  
LPG vorkheftruck (3) 10     3650  
kraan  (zandbelading)  -- -- 0  21 3 uur (7 x pj) 

Afbeelding 5 Voertuigbewegingen referentiesituatie 

 
 
 

 

Projecten kunnen ook leiden tot extra verkeer en vervoer van en naar het projectgebied. Hierbij kan worden gedacht aan de 

aan- en afvoer van grondstoffen en producten, het personenautoverkeer van en naar een plangebied. Wanneer verkeer- en 

vervoersbewegingen van en naar de inrichting worden meegenomen als emissiebron, dan moet vervolgens bepaald worden 

tot welke afstand deze moeten worden meegenomen in het onderzoek. Hier zijn in de praktijk geen harde criteria voor. Een 

algemeen criterium voor verkeer van en naar inrichtingen is dat de gevolgen niet meer aan de inrichting worden toegerekend 

wanneer het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en 
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afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op 

de betrokken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid verkeer dat door de 

voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige verkeer. 

 

In dit onderzoek is rekening gehouden met de rijafstand vanaf de inrichting tot aan de kruising van de ‘Stationsstraat’ en de 

‘Zanddijk’. Tot en vanaf dat punt wordt aangenomen dat de voertuigen deel uitmaken van het autonome verkeersbeeld 

aangezien de inrichting gelegen is op een industrieterrein met andere bedrijven. De in beschouwing genomen afstand voor 

de verkeersaantrekkende werking betreft voor ingang 1: 67m, ingang 2: 150m en ingang 3: 475m voor zowel de heen- als 

terugreis. 

 

In de AERIUS Calculator wordt automatisch naast de NOx-emissie tevens een minimale hoeveelheid ammoniakemissie als 

gevolg van de mobiele bronnen berekend. Voor lijnbronnen wordt automatisch een ammoniakbijdrage berekend. 

 
 
 

 

De vrachtwagens welke aardappelen aanvoeren op het terrein (75 per dag) draaien circa 15 minuten stationair tijdens het 

lossen. Met een emissiefactor van 0,4 gram NOx per kWh (www.dieselnet.com) en een vermogen van 300 kW bedraagt de 

NOx-emissie door stationair draaien in de toekomstige situatie 819 kg/jaar. 

 

In de incidentele bedrijfssituatie, zevenmaal per jaar, wordt in de dagperiode zand afgevoerd vanuit de waswaterbassins aan 

de zuidoostzijde van het terrein. Het zand wordt met 10 vrachtwagens afgevoerd. De vrachtwagens worden beladen met 

behulp van een kraan. (10 per dag, zevenmaal per jaar) draaien circa 15 minuten stationair tijdens het laden. Met een 

emissiefactor van 0,4 gram NOx per kWh (www.dieselnet.com) en een vermogen van 300 kW bedraagt de NOx-emissie door 

stationair draaien in de toekomstige situatie 2,1 kg/jaar. 

 
De vrachtwagens die product afvoeren via route 2 (20 per dag) draaien circa 5 minuten stationair tijdens het lossen. Met een 

emissiefactor van 0,4 gram NOx per kWh (www.dieselnet.com) en een vermogen van 300 kW bedraagt de NOx-emissie door 

stationair draaien in de toekomstige situatie 72,8 kg/jaar. 

 

De vrachtwagens die product afvoeren via route 3 (60 per dag) draaien circa 5 minuten stationair tijdens het lossen. Met een 

emissiefactor van 0,4 gram NOx per kWh (www.dieselnet.com) en een vermogen van 300 kW bedraagt de NOx-emissie door 

stationair draaien in de toekomstige situatie 218,4 kg/jaar. 

 
Stilstand emissies 

 
Vrachtwagens 

aantal per 
dag 

laad/lostijd 
minuten 

 
Nox kg/jaar 

 
NH3 kg/jaar 

Aanvoer aardappelen 75 15 819 2,9 

Afvoer zand (incidenteel 7x) 10 15 2,1 0,0 

Afvoer product route 2 20 5 72,8 0,3 

Afvoer product route 3 60 5 218,4 0,8 

Tabel 2 Stilstand emissies referentiesituatie 

 
 
 
 
 

Pagina 17 / 31 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 6 Overzicht bronnen referentiesituatie 

 
 

 Emissiebron – Installaties Nominaal vermogen kW Stikstof-emissie 
[kg/jaar] 

Ammoniak- 
emissie [kg/jaar] 

1 Ketel 8 7.600 1.500 - 

2 Ketel 9 7.600 1.500 - 

3 Ketel 10 (+incinerator) 18.325 32.000 - 

4 Ketel 11 16.435 5.500 - 

5 Ketel 12 16.435 5.500 - 

 Installaties totaal  46.000 - 

Bron Emissiebron - voertuigen Aantal voertuigen [per 
dag] 

Stikstof-emissie 
[kg/jaar] 

Ammoniak- 
emissie [kg/jaar] 

6 PW kantoor (binnen inrichting) 140 4,09 < 1 

7 PW personeel (binnen inrichting) 480 19,48 1,43 

10 Route 1 (binnen inrichting) 150 44,66 < 1 
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12 Route 2 (binnen inrichting) 40 13,27 < 1 

14 Route 3 (binnen inrichting) 120 44,81 < 1 

21 Afvoer zand (binnen inrichting) 20 6,44 < 1 

15 Terminal trekker (binnen inrichting) 84 3,87 < 1 

16 Mobiele werktuigen - Heftrucks 10.950 uur per jaar 118,26 < 1 

22 Mobiele werktuigen - Kraan 21 uur per jaar 1,4 < 1 

17 Route 1 (stilstandemissie) 75 819 2,90 

18 Route 2 (stilstandemissie) 20 72,80 0,3 

19 Route 3 (stilstandemissie) 60 218,40 0,8 

20 Afvoer zand (stilstandemissie) 10 2,10 < 1 

9 Personeel kantoor (aantrekkende werking) 140 2,28 < 1 

8 Personeel productie (aantrekkende werking) 480 3,72 < 1 

11 Route 1 (aantrekkende werking) 150 84,98 1,85 

13 Route 2 (aantrekkende werking) 40 3,29 < 1 

13 Route 3 (aantrekkende werking) 120 9,86 < 1 

11 Afvoer zand (aantrekkende werking) 20 11,33 < 1 

Transportbewegingen totaal 1.484,04 11,11 

Tabel 3 Emissies referentiesituatie 

 
De totale emissies in de referentiesituatie zijn: 

 

 Referentiesituatie 

NOx 47,48 ton/jaar 

NH3 11,11 kg/jaar 

Tabel 4 Totale emissies referentiesituatie 

 
Met Aerius Calculator versie 2019A_20200113_49aab7f583 is een berekening gemaakt, bijlage 4. De hoogste bijdrage is op 

het natuurgebied “Yerseke en Kapelse Moer” met een bijdrage van 0,96 mol/ha/j. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pagina 19 / 31 



4. Stappenplan vergunningplicht Wet natuurbescherming – 
Aanleg/Bouwfase 

 
 
 
 
 

 

In dit hoofdstuk worden de in AERIUS-berekende emissies op Natura-2000 gebieden als gevolg van het project gepresenteerd. 

De aanleg/bouwfase worden gescheiden van de gebruiksfase, voor beide fasen wordt het stappenplan doorlopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 7 Vergunningplicht Wet natuurbescherming – Stap 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 8 Concept afbeelding gebouw uitbreiding lijn 4 

 
 
 

 

Voor de invoer van de bronnen is informatie van een vergelijkbaar bouwwerk op de locatie van LWM aangehouden. Het 

bouwverkeer zal langs de Weihoek rijden op  het terrein te komen. 
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Afbeelding 9  Bronnen aanleg/bouwfase 

 

Bron 1: Verkeer binnen plangebied 
 

Bron Aantal 
transporten 

Aantal bewegingen 
(heen/terug) 

Afstand 
(m) 

Soort bron Categorie 

Heistelling 3 6 260 Zwaar vrachtverkeer Binnen bebouwde kom 

Graafmachine 3 6 260 Zwaar vrachtverkeer Binnen bebouwde kom 

Betonwagens 43 86 260 Zwaar vrachtverkeer Binnen bebouwde kom 

Betonpomp 9 17 260 Zwaar vrachtverkeer Binnen bebouwde kom 

Transport 
verdiepingsvloeren 

259 518 260 Zwaar vrachtverkeer Binnen bebouwde kom 

Hijskraan 3 6 260 Zwaar vrachtverkeer Binnen bebouwde kom 

Betonmixer 1 3 260 Zwaar vrachtverkeer Binnen bebouwde kom 

Transport algemeen 287 573 260 Zwaar vrachtverkeer Binnen bebouwde kom 

Werkbusjes 4.320 8.640 260 Licht verkeer Binnen bebouwde kom 

 

Het grootste deel van de bronnen komt naar de bouwplaats en blijft daar gedurende de benodigde bouwtijd. De tractoren 

worden meegenomen in de mobiele werktuigen. 

 
Invoer op basis van voorgaande tabel: 

 

Bron Aantal 

transporten 

Aantal 

bewegingen 

(heen/terug) 

Afstand (m) Categorie 

Zwaar vrachtverkeer 608 1216 260 Binnen bebouwde kom 

Licht verkeer 4.320 8.640 260 Binnen bebouwde kom 
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Bron 2: Mobiele werktuigen Bouw en industrie vlakbronnen 
 

Bron Vermogen (kW) Bouwjaar Brandstof Belasting 
(%) 

Draaiuren (uren/j) 

Heistelling 200 2015 Diesel 50 392 

Graafmachine 200 2015 Diesel 60 668 

Hoogwerkers 45 2015 Diesel 60 1.958 

Shovel 200 2015 Diesel 60 138 

Voor de mobiele werktuigen wordt vanuit de Aerius Calculator een standaard uitstoot hoogte en belasting aangehouden. In 

het kader van emissiearm bouwen kan waar mogelijk gekozen worden voor elektrische bouwmaterialen, echter is in deze 

berekening is uitgegaan van de worst-case situatie. 

 
Bron 3: Mobiele werktuigen Landbouw vlakbronnen 

 

Bron Vermogen (kW) Bouwjaar Brandstof Belasting 
(%) 

Draaiuren (uren/j) 

Tractoren 100 2015 Diesel 40 1014 

 

Bron 4: Mobiele werktuigen Bouw en Industrie vlakbronnen 
 

Bron Vermogen (kW) Bouwjaar Brandstof Belasting 
(%) 

Draaiuren (uren/j) 

Betonstorter 200 2015 Diesel 50 33 

Hijskraan 200 2015 Diesel 50 253 

Er komen gedurende de bouwfase 43 betonwagens welke maximaal 90 minuten nodig hebben om te lossen. Omdat de 

betonstorter incl. pomp en hijskraan op diverse punten van het gebouw werkzaamheden verricht zijn deze bronnen 

gemodelleerd als vlakbron. Voor de mobiele werktuigen wordt vanuit de Aerius Calculator een standaard uitstoot hoogte en 

belasting aangehouden. 

 
Bron 5: Aantrekkende werking 

Aangezien verschillende voertuigen van en naar het terrein rijden, is de verkeersaantrekkende werking een bron van emissies. 

Deze emissies komen vrij in de directe omgeving van de inrichting op de belangrijkste af- en aanvoerroutes. 

 

De inrichting ligt aan een doorgaande weg waar meerdere bedrijven gevestigd zijn, zodra de voertuigen de inrichting verlaten 

maken ze deel uit van het autonome verkeersbeeld. Om deze reden kunnen we stellen dat de aantrekkende bewerking niet 

berekend dient te worden. Echter om een volledig inzicht te krijgen van de stikstofdepositie is deze wel meegenomen. 

 
Bron Aantal 

transporten 
Aantal 
bewegingen 
(heen/terug) 

Afstand 
(m) 

Soort bron Categorie 

Heistelling 3 6 816 Zwaar 
vrachtverkeer 

Buitenweg 

Graafmachine 3 6 816 Zwaar 
vrachtverkeer 

Buitenweg 

Betonwagens 43 86 816 Zwaar 
vrachtverkeer 

Buitenweg 

Betonpomp 9 17 816 Zwaar 
vrachtverkeer 

Buitenweg 
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Transport verdiepingsvloeren 259 518 816 Zwaar 
vrachtverkeer 

Buitenweg 

Hijskraan 3 6 816 Zwaar 
vrachtverkeer 

Buitenweg 

Betonmixer 1 3 816 Zwaar 
vrachtverkeer 

Buitenweg 

Transport algemeen 287 573 816 Zwaar 
vrachtverkeer 

Buitenweg 

Werkbusjes 4.320 8.640 816 Licht verkeer Buitenweg 

 

Invoer op basis van bovenstaande tabel: 
 

Bron Aantal 

transporten 

Aantal 

bewegingen 

(heen/terug) 

Afstand 

(m) 

Categorie 

Zwaar vrachtverkeer 608 1.215 816 Buitenweg 

Licht verkeer 4.320 8.640 816 Buitenweg 

 
 
 
 
 

De uitkomst van de rekenresultaten is: “Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 10 Vergunningplicht Wet natuurbescherming – Uitkomst Stap 1 

 
De rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. 

 
 

Voor de bouwfase is geen vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. 
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5. Stappenplan vergunningplicht Wet natuurbescherming – 
Gebruiksfase / projecteffect 

 
 
 
 
 

 

In dit hoofdstuk worden de in AERIUS-berekende emissies op Natura-2000 gebieden als gevolg van het project gepresenteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 11 Vergunningplicht Wet natuurbescherming – Stap 1 

 
Voor de gebruiksfase zijn de extra voertuigbewegingen voor het project doorgerekend, op deze manier wordt duidelijk wat 

het projecteffect is. Tevens is gekeken naar de uitstoot van de nieuwe stoomketel. Eventuele maatregelen welke benodigd 

zijn in stap 2 zijn nog niet meegenomen in deze waarden. 

 
 

 
Om het aantal transportbewegingen te bepalen is een berekening uitgevoerd. Hierbij is gekeken wat bijvoorbeeld aan extra 

product afgevoerd wordt: 

 
 

 Enkel Opmerkingen 

 Totaal 

per dag 
 

   

Personenwagens   

Parkeerplaats kantoor 0  

Parkeerplaats personeel 0  

Vrachtwagens   

Aanvoer aardappelen 42 laden/lossen 15 minuten 

Afvoer zand (incidenteel 7x) 0 laden/lossen 15 minuten 

Afvoer product route 2 9 laden/lossen 5 minuten 

Afvoer product route 3 32 laden/lossen 5 minuten 

Werktuigen   

Terminal trekker 0 2 bewegingen per uur 

LPG vorkheftruck (1)  30 uur per dag (3 heftrucks) 

LPG vorkheftruck (2)   

LPG vorkheftruck (3)   

kraan (zandbelading)  3 uur (7 x pj) 
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Nieuwe situatie Toename 

soort aan en af voer 
Per dag 

L4 

RAW 42 

Olie 1 

Folie 1 

Dozen 2 

Pallets 1 

Friet afvoer 900T 28 

Flakes afvoer 4 

Bijproducten afvoer 2 

Diversen, grond en 
stenen afvoer 

1 

Slib 1 

Totaal: 41 

 



 

 

De vrachtwagens welke aardappelen aanvoeren op het terrein (42 per dag) draaien circa 15 minuten stationair tijdens het 

lossen. Met een emissiefactor van 0,4 gram NOx per kWh (www.dieselnet.com) en een vermogen van 300 kW bedraagt de 

NOx-emissie door stationair draaien in de toekomstige situatie 458,64 kg/jaar. 

 

De waswaterbassins aan de zuidoostzijde van het terrein zijn vervallen en het waswatergebouw is hiervoor in de plaats 

gekomen. Het afvoer van zand e.d. is meegerekend onder route 2. 

 

De vrachtwagens die product afvoeren via route 2 (9 per dag) draaien circa 5 minuten stationair tijdens het lossen. Met een 

emissiefactor van 0,4 gram NOx per kWh (www.dieselnet.com) en een vermogen van 300 kW bedraagt de NOx-emissie door 

stationair draaien in de toekomstige situatie 32,76 kg/jaar. 

 

De vrachtwagens die product afvoeren via route 3 (32 per dag) draaien circa 5 minuten stationair tijdens het lossen. Met een 

emissiefactor van 0,4 gram NOx per kWh (www.dieselnet.com) en een vermogen van 300 kW bedraagt de NOx-emissie door 

stationair draaien in de toekomstige situatie 116,48 kg/jaar. 

 
Stilstandemissie 

Vrachtwagens aantal 
per dag 

laad/lostijd 
minuten 

Nox kg/jaar NH3 kg/jaar 

Aanvoer aardappelen 42 15 458,64 1,6 

Afvoer zand (incidenteel 7x) 0 15 0 0,0 

Afvoer product route 2 9 5 32,76 0,1 

Afvoer product route 3 32 5 116,48 0,4 

Tabel 5 Stilstandemissies Project 

 
 

 
Om de emissies voor de nieuwe ketel te berekenen is gekeken naar een schatting van de stoomvraag in de processen. Hier is 

het gasverbruik per ton product af te leiden. Door deze met de productie capaciteit van lijn 4 te vermenigvuldigen komt er 

een totaal gasverbruik voor de nieuwe ketel van 1.195 Nm3/h uit. Om de Nox uitstoot te berekenen zijn de meetgegevens 

van ketel 10 gebruikt. 

 
In het worst case geval wordt er op de nieuwe ketel ook met een thermische naverbrander gerekend. Om hier een emissie 

aan te kunnen verbindenis het gasverbruik van de nieuwe ketel ingevoerd in de rekensheet van ketel 10 waar eveneens een 

thermische naverbrander wordt toegepast. Met de bepaling van de stoomvraag in de processen van lijn 4 is ook het aantal 

productiedagen berekend, dit komt op 330 dagen, wat neerkomt op 7.920 draaiuren. 
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Bron Emissiebron – voertuigen Aantal voertuigen Stikstof- 

emissie 
[kg/jaar] 

Ammoniak- 
emissie 
[kg/jaar] 

1 Route 1 (binnen inrichting) 84 28,09 < 1 

3 Route 2 (binnen inrichting) 18 6,71 < 1 

5 Route 3 (binnen inrichting) 64 26,84 < 1 

6 Route 1 (stilstandemisie) 42 458,60 1,60 

7 Route 2 (stilstandemisie) 9 32,80 < 1 

8 Route 3 (stilstandemisie) 32 116,50 < 1 

2 Route 1 (aantrekkende werking) 84 53,44 < 1 

4 Route 2 (aantrekkende werking) 18 1,66 < 1 

4 Route 3 (aantrekkende werking) 64 5,91 < 1 

 Transporten totalen  730,55  

Bron Emissiebron – Installaties  

9 Ketel nieuw (+thermische naverbrander)  10.930  

 Totalen  10.930  

Tabel 6 Emissies Project 
 
 

De totale emissies in van het projectzijn: 
 

 Projecteffect 

NOx 11.660,54 kg/j 

NH3 4,21 kg/j 

Tabel 7 Totale emissies Project 
 
 

In de Aerius Calculator versie 2019A_20200327_c5ea8671e4 is een berekening uitgevoerd om het projecteffect inzichtelijk 

te krijgen, bijlage 6. De hoogste bijdrage is maximaal 0,19 mol/ha/j op het natuurgebied “Yerseke en Kapelse Moer”. Omdat 

de uitkomst van de Aerius berekening hoger is dan 0,00 mol/ha/j wordt er verder gegaan naar stap 2 “Intern Salderen”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 12 Vergunningplicht Wet natuurbescherming – Stap 1 en 2 
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Bij intern salderen blijft de emissie van het project gelijk aan vergunde plafond. Door het moderniseren, toepassen van 

maatregelen als Low-nox branders, efficiënter inrichten van processen en automatisering in regelingen is gekeken en 

berekend wat de feitelijke stikstofdepositie is. Bij het bepalen van de feitelijke depositie wordt rekening worden gehouden 

met fluctuaties in de bedrijfsvoering en aantoonbaar voorgenomen investeringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 13 Vergunningplicht Wet natuurbescherming – Stap 1 en 2 

 
 

 
Om het aantal transportbewegingen te bepalen is een berekening uitgevoerd. Hierbij is gekeken wat bijvoorbeeld aan extra 

product afgevoerd wordt: 
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Nieuwe situatie    

soort aan en af voer 
Per dag 

diversen L4 Div. 

 current Toename incl. L4 

RAW 59 42 101 

Olie 3 1 4 

Folie 1 1 2 

Dozen 5 2 7 

Pallets 2 1 3 

Friet afvoer 900T 45 28 73 

Flakes afvoer 6 4 10 

Bijproducten afvoer 8 2 10 

Diversen, grond en 
stenen afvoer 

2 1 3 

Slib 3 1 4 

Totaal: 134 83 217 

 

 Enkel  Opmerkingen 

 Totaal 

per dag 

uur per 

jaar 
 

    
Personenwagens    
Parkeerplaats kantoor 70   
Parkeerplaats personeel 173   
Vrachtwagens    
Aanvoer aardappelen 101  laden/lossen 15 minuten 

Afvoer zand (incidenteel 7x) 0  laden/lossen 15 minuten 

Afvoer product route 2 33  laden/lossen 5 minuten 

Afvoer product route 3 83  laden/lossen 5 minuten 

Werktuigen    
Terminal trekker 24  2 bewegingen per uur 

LPG vorkheftruck (1)  3650 30 uur per dag (3 heftrucks) 

LPG vorkheftruck (2)  3650  
LPG vorkheftruck (3)  3650  
kraan (zandbelading)  0 3 uur (7 x pj) 

 



 

 

De vrachtwagens welke aardappelen aanvoeren op het terrein (101 per dag) draaien circa 15 minuten stationair tijdens het 

lossen. Met een emissiefactor van 0.4 gram NOx per kWh (www.dieselnet.com) en een vermogen van 300 kW bedraagt de 

NOx-emissie door stationair draaien in de toekomstige situatie 1102,92 kg/jaar. 

 

De waswaterbassins aan de zuidoostzijde van het terrein zijn vervallen en het waswatergebouw is hiervoor in de plaats 

gekomen. Het afvoer van zand e.d. is meegerekend onder route 2. 

 

De vrachtwagens die product afvoeren via route 2 (33 per dag) draaien circa 5 minuten stationair tijdens het lossen. Met een 

emissiefactor van 0,4 gram NOx per kWh (www.dieselnet.com) en een vermogen van 300 kW bedraagt de NOx-emissie door 

stationair draaien in de toekomstige situatie 120,12 kg/jaar. 

 

De vrachtwagens die product afvoeren via route 3 (83 per dag) draaien circa 5 minuten stationair tijdens het lossen. Met een 

emissiefactor van 0,4 gram NOx per kWh (www.dieselnet.com) en een vermogen van 300 kW bedraagt de NOx-emissie door 

stationair draaien in de toekomstige situatie 302,12 kg/jaar. 

 
Stilstandemissie 

Vrachtwagens aantal 
per dag 

laad/lostijd 
minuten 

Nox kg/jaar NH3 kg/jaar 

Aanvoer aardappelen 101 15 1102,92 3,9 

Afvoer zand (incidenteel 7x) 0 15 0 0,0 

Afvoer product route 2 33 5 120,12 0,4 

Afvoer product route 3 83 5 302,12 1,1 

Tabel 8 Stilstandemissies beoogde situatie intern salderen 

 
 
 
 
 

Aan de hand van een berekening waar het aardgasverbruik (2019), emissie meetrapporten en het maximaal aantal branduren 

in opgenomen zijn, zijn de werkelijke emissies voor de stoomketels en thermische naverbrander berekend. Deze zijn afgrond 

naar boven op tientallen. 

 
 Emissiebron – Installaties Nominaal vermogen kW Stikstof-emissie 

[kg/jaar] 
Ammoniak- 
emissie [kg/jaar] 

1 Ketel 8 7.600 3.760 - 

2 Ketel 9 7.600 3.280 - 

3 Ketel 10 (+thermische naverbrander) 18.325 17.700 - 

4 Ketel 11 16.435 5.270 - 

5 Ketel 12 16.435 4.570 - 

12 Ketel nieuw (+thermische naverbrander)  10.930 - 

 Installaties totaal  45.510 - 
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Bron Emissiebron – voertuigen Aantal voertuigen [per 
dag] 

Stikstof-emissie 
[kg/jaar] 

Ammoniak- 
emissie [kg/jaar] 

6 PW kantoor (binnen inrichting) 140 4,09 < 1 

7 PW personeel (binnen inrichting) 346 14,04 < 1 

10 Route 1 (binnen inrichting) 202 60,14 1,31 

13 Route 2 (binnen inrichting) 66 21,89 < 1 

15 Route 3 (binnen inrichting) 166 61,98 1,35 

16 Terminal trekker (binnen inrichting) 84 3,87 < 1 

17 Mobiele werktuigen – Heftrucks 10.950 uur per jaar 118,26 < 1 

18 Route 1 (stilstandemissie) 101 1.102,90 3,90 

19 Route 2 (stilstandemissie) 33 120,10 < 1 

20 Route 3 (stilstandemissie) 83 302,10 1,10 

8 Personeel kantoor (aantrekkende werking) 140 2,68 < 1 

9 Personeel productie (aantrekkende werking) 346 2,28 < 1 

11 Route 1 (aantrekkende werking) 202 114,44 2,49 

14 Route 2 (aantrekkende werking) 66 5,42 < 1 

14 Route 3 (aantrekkende werking) 166 13,64 < 1 

Transportbewegingen totaal 1947,83 13,33 

Tabel 9 Emissies beoogde situatie (intern salderen) 

 
 
 

 

In onderstaande tabel is hierna is de stikstof en ammoniak emissie in kg/jaar weergegeven van de referentie en beoogde 

situatie, daarbij zijn ook de verschillen aangegeven. 

 
Emissiebronnen Stikstof-emissie 

[kg/jaar] 
Verschillen 
[kg/jaar] 

Ammoniakemissie 
[kg/jaar] 

Verschillen 
[kg/jaar] 

 Referentie Beoogd Referentie Beoogd 

Verkeersbewegingen 1.484,04 1947,83 + 463 11,11 13,33 + 2,23 

Installaties totaal 46.000 45.510 - 490 - - - 

TOTALEN 47.48 t/j 47.46 t/j -27 11,11 13,33 + 2,23 

Tabel 10 Totale emissies beoogde situatie (intern salderen) 
 

In de Aerius Calculator versie 2019A_20200327_c5ea8671e4 is een verschilberekening uitgevoerd om de effecten van het 

intern salderen inzichtelijk te krijgen, bijlage 7. 
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Afbeelding 14 Vergunningplicht Wet natuurbescherming – Stap 1, en 3 

 
De uitkomst van deze berekening is maximaal 0 mol/ha/j op het natuurgebied “Yerseke en Kapelse Moer”. Omdat intern 

salderen mogelijk is, dient stap 3 niet doorlopen te worden. 
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6. Conclusie 

Ten behoeve van de realisatie van het beschreven planvoornemen is een stikstofdepositie analyse uitgevoerd. Op basis van 

de uitgevoerde berekeningen blijkt dat het planvoornemen leidt tot een verhoging van de stikstofdepositie met 11.660,54 

kg/j. Om te verzekeren dat de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura-2000 gebieden niet toeneemt, is het 

stappenplan vergunningplicht Wet natuurbescherming doorlopen. 

 

Aan de hand van de stappen is middels het rekenprogramma AERIUS Calculator zijn de (mogelijke) effecten op de 

nabijgelegen Natura-2000 gebieden doorgerekend. De emissies van de bouw/aanlegfase blijven bij stap 1 onder de 0,00 

mol/ha/j, waardoor deze fase niet tot een vergunningplicht leidt. De uitkomst van de AERIUS berekening voor de gebruiksfase 

van het project bij stap 1 is maximaal 0,19 mol/ha/j op het natuurgebied “Yerseke en Kapelse Moer”. Bij het doorlopen van 

stap 2 “intern salderen” komen de emissies op 0,00 mol/ha/j. Hieruit volgt dat de stikstofdepositie als gevolg van de 

gebruiksfase van het Project niet tot extra significant negatief effect binnen deze gebieden. Het aspect stikstofdepositie vormt 

derhalve geen belemmering voor het planvoornemen. 
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Ja 
onderwerp  kenmerk behandeld door verzonden 
Besluit op aanvraag vergunning 
Wet natuurbescherming voor het uitbreiden van 
de productiecapaciteit door realisatie van een 
nieuwe productielijn   

ZK20000025 / 20014361 

*20014361* 
 

 
 
 
 

 
 

Middelburg, 7 mei 2020 
 
Geachte   
 
Op 4 februari 2020 hebben wij van u namens Lamb-Weston/Meijer V.O.F. (verder: 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 productiecapaciteit door 
realisatie van een nieuwe productielijn op de locatie aan de Stationsweg 18A te Kruiningen, in de 
nabijheid van de Natura 2000-gebieden Yerseke en Kapelse Moer, Westerschelde & Saeftinghe en 
Oosterschelde. De ontvangst van deze aanvraag is op 12 februari 2020, kenmerk ZK20000025 / 
20005082 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 productiecapaciteit door realisatie van een nieuwe productielijn. 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 
ZK20000025 / 20014361 
 
Wij besluiten: 

I. Aan uw cliënt de aangevraagde vergunning voor het uitbreiden van de productiecapaciteit door 
realisatie van een nieuwe productielijn op de locatie aan de Stationsweg 18A te Kruiningen te 
verlenen. 

II. De vergunning voor de bouwfase van het project te verlenen tot uiterlijk drie jaar na het 
onherroepelijk worden van deze vergunning.  

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

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

a. aanvraagformulier basismodule van 4 februari 2020, kenmerk 20004125; 
b. bijlagen bij de aanvraag zoals aangeleverd: 

- aanvraagformulier module 1B, kenmerk 20004144; 
- rapport aanvraag vergunning Wet natuurbescherming, projectnummer 001382, d.d. 

31 maart 2020, kenmerk 20011207; 
- vergunning ex artikel 16/19d Natuurbeschermingswet 1998 “Westerschelde & 

Saeftinghe”, kenmerk 16002158 / NB.15.021, d.d. 9 februari 2016, kenmerk 
20011208; 

- omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voor een revisievergunning, kenmerk W-AOV150098/00097459, d.d. 
11 februari 2016, kenmerk 20011209; 

- akoestisch onderzoek revisievergunning door SPA ingenieurs, kenmerk 
20140540.R01, d.d. 2 april 2015, kenmerk 20011210; 
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- uittreksel Kamer van Koophandel Lamb-Weston/Meijer vestiging Kruiningen 
(22036226), kenmerk 20011214; 

- machtiging van Lamb-Weston/Meijer V.O.F. aan Colsen, Adviesburo Milieutechniek 
B.V., d.d. 28 januari 2019, kenmerk 20011215; 

- overzicht beoogde situatie, kenmerk 20011216; 
- overzicht referentiesituatie, kenmerk 20011217; 
- AERIUS_gml_20200331081103_comparison (vergelijking referentiesituatie en 

beoogde situatie (intern salderen)), kenmerk 20011220; 
- Aerius-berekening met kenmerk RPysn2dPm7Wj, d.d. 31 maart 2020, kenmerk 

20011221; 
- AERIUS_gml_20200330122917 (project effect lijn 4), kenmerk 20011222; 
- Aerius-berekening met kenmerk RUk7BRAH77N5, d.d. 30 maart 2020, kenmerk 

20011223; 
- AERIUS_gml_20200331102600 (referentiesituatie), kenmerk 20011224; 
- Aerius-berekening met kenmerk RwZeRt2ZfuC9, d.d. 31 maart 2020, kenmerk 

20011225; 
- AERIUS_gml_20200206101613 (bouwfase), kenmerk 20014300; 
- Aerius-berekening met kenmerk RrDuenKm1mV1, d.d. 6 februari 2020, kenmerk 

20014299. 
 

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

 

Afdelingsmanager Personeel, Omgeving & Juridische Zaken 
 
 
 
 
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. 
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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 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 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 productiecapaciteit door realisatie van een 
nieuwe productielijn, in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden Yerseke en Kapelse Moer, 
Westerschelde & Saeftinghe en Oosterschelde. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 
ZK20000025. 
 
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij u op 19 februari 2020 in de 
gelegenheid gesteld om tot 1 april 2020 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens 
ontvangen op 31 maart 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.  
 
Het uitbreiden van de productiecapaciteit door realisatie van een nieuwe productielijn is onder te verdelen 
in twee fases, namelijk de bouwfase en de gebruiksfase. Hieronder worden beide fases apart 
beschreven. Er wordt gebruik gemaakt van intern salderen. 
 
Bouwfase 
 

Verkeer Aantal voertuigen per 
jaar 

NOx (kg/j) NH3 (kg/j) 

Bouwverkeer - zwaar 
vrachtverkeer (binnen 
inrichting) 

1.216 1,32 < 1 

Bouwverkeer - licht 
verkeer (binnen 
inrichting) 

8.640 <1 < 1 

Aantrekkende werking 
– zwaar vrachtverkeer 

1.215 3,09 < 1 

Aantrekkende werking 
– licht verkeer 

8.640 2,08 < 1 

 

Mobiele 
werktuigen 

Uitstoothoogte (m) Spreiding (m) Warmteinhoud 
(MW) 

NOx (kg/j) 

Heistelling 4,0 4,0 0,0 15,68 

Graafmachine 4,0 4,0 0,0 24,05 

Hoogwerker 4,0 4,0 0,0 15,86 

Shovel 4,0 4,0 0,0 6,62 

Tractoren 3,5 3,5 0,0 16,22 

Betonstorter 4,0 4,0 0,0 1,32 

Hijskraan 4,0 4,0 0,0 10,12 

 
De stikstofbronnen die de realisatie van de benodigde gebouwen en de aanlevering van de bijbehorende 
installatieonderdelen tot gevolg hebben, zijn met Aerius berekend. Daaruit blijkt dat er ten gevolge van de 
bouwfase geen stikstofdepositieresultaten zijn boven 0,00 mol/ha/jaar. 
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Gebruiksfase 
 

Bron Uitstoothoogte (m) Warmteinhoud (MW) NOx (kg/j) 

Ketel 8 17,5 2,102 3.760,00 

Ketel 9 17,5 2,102 3.280,00 

Ketel 10 17,5 2,395 17.700,00 

Ketel 11 17,5 0,186 5.270,00 

Ketel 12 17,5 0,191 4.570,00 

Ketel nieuw 
(+incinerator) 

17,5 2,395 10.930,00 

 
 

Bron Voertuig Aantal voertuigen 
(per etmaal) 

NOx (kg/j) NH3 (kg/j) 

Verkeersbewegingen 
kantoor (binnen 
inrichting) 

Licht verkeer 140,0 4,09 < 1 

Verkeersbewegingen 
personeel (binnen 
inrichting) 

Licht verkeer 346,0 14,04 < 1 

Verkeersbewegingen 
personeel 
(verkeersaantrekkende 
werking) 

Licht verkeer 346,0 2,68 < 1 

Verkeersbewegingen 
kantoor 
(verkeersaantrekkende 
werking) 

Licht verkeer 140,0 2,28 < 1 

Route 1 (binnen 
inrichting) 

Zwaar 
vrachtverkeer 

202,0 60,14 1,31 

Route 1 (aantrekkende 
werking) 

Zwaar 
vrachtverkeer 

202,0 114,44 2,49 

Route 2 (binnen 
inrichting) 

Zwaar 
vrachtverkeer 

66,0 21,89 < 1 

Route 2/3 
(aantrekkende werking) 

Zwaar 
vrachtverkeer 

66,0 5,42 < 1 

Zwaar 
vrachtverkeer 

166,0 13,64 < 1 

Route 3 (binnen 
inrichting) 

Zwaar 
vrachtverkeer 

166,0 61,98 1,35 

Terminal trekker Licht verkeer 84,0 3,87 < 1 

 
 

Mobiele 
werktuigen 

Uitstoothoogte 
(m) 

Spreiding (m) Warmteinhoud 
(MW) 

NOx (kg/j) 

LPG heftruck 1 1,5 1,5 0,0 39,42 

LPG heftruck 2 1,5 1,5 0,0 39,42 

LPG heftruck 3 1,5 1,5 0,0 39,42 

 
 

Stilstandemissie Uitstoothoogte (m) Warmteinhoud 
(MW) 

NOx (kg/j) NH3 (kg/j) 

Route 1 1,5 0,000 1.102,90 3,90 

Route 2 1,5 0,000 120,10 < 1 

Route 3 1,5 0,000 302,10 1,10 

 
De stikstofbronnen die het gebruik van de nieuwe productielijn (lijn 4), de extra verkeersactiviteit op 
wegen van en naar het plangebied en de nieuwe stoomketel met thermische naverbrander tot gevolg 
hebben, zijn met Aerius berekend. De afvoer van zand e.d. is meegerekend onder route 2. De 
stikstofdepositie wordt beoordeeld in paragraaf B3. 
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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 effecten kunnen hebben voor een 
Natura 2000-gebied. Het aangevraagde project vindt plaats in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden 
Yerseke en Kapelse Moer, Westerschelde & Saeftinghe en Oosterschelde. Significante negatieve 
effecten van deze activiteit op de beschermde natuurwaarden zijn op voorhand niet uit te sluiten. Doordat 
de projectlocatie niet is gelegen in 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 alleen daarom reden is voor vergunningplicht. Andere 
mogelijke effecten zijn naar onze mening op voorhand uit te sluiten. Om deze reden wordt 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 project dat niet direct verband houdt met of 
nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied en is niet opgenomen in een beheerplan. 
 
In de aanvraag wordt gebruik gemaakt van intern salderen. Op grond van artikel 3 van de Beleidsregels 
intern en extern salderen verlenen Gedeputeerde Staten een natuurvergunning in gevallen waarin bij de 
aanvraag gebruik is gemaakt van intern salderen uitsluitend indien wordt voldaan aan de in deze 
beleidsregels opgenomen voorwaarden. 
 
Gedeputeerde staten 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. Gedeputeerde Staten verlenen uitsluitend een vergunning, indien de zekerheid is verkregen dat 
het aangevraagde project geen significante negatieve effecten zal hebben op de instandhoudings-
doelstellingen voor het gebied.  
 
A3. Bevoegd gezag 
Het aangevraagde project vindt geheel plaats binnen de grenzen van de provincie Zeeland. 
Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn daarom op grond van artikel 1.3, eerste lid van de Wet 
natuurbescherming het bevoegd gezag om op uw vergunningaanvraag te besluiten. Er zijn geen nadelige 
gevolgen op 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 Beleidsregels intern en extern salderen d.d. 10 december 
2019. 
 
Voor ieder project zoals bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming dat niet is 
vrijgesteld van de vergunningplicht, moet het bevoegd gezag beoordelen of vergunning kan worden 
verleend op grond van artikel 2.7, derde lid van de Wet natuurbescherming. 
 
B2.   Algemene doelen en kernopgaven Natura 2000 
Voor alle Natura 2000-gebieden zijn dezelfde vijf algemene doelen geformuleerd en per gebied zijn 
kernopgaven geformuleerd. Deze algemene doelen en kernopgaven zijn een hulpmiddel bij de 
formulering van de doelen op gebiedsniveau. Op dit gebiedsniveau geven de kernopgaven aan wat de 
belangrijkste verbeteropgaven zijn en wat de belangrijkste bijdrage van dat landschap aan het Natura 
2000-netwerk is. De kernopgaven omvatten vaak verscheidene habitattypen en soorten die op 
landschapsniveau en op gebiedsniveau om een samenhangende aanpak vragen in het kader van beheer 
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en inrichting. De in de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden opgenomen 
instandhoudingdoelstellingen zijn de specifieke uitwerking van de algemene doelen en kernopgaven per 
Natura 2000-gebied. De mogelijke effecten van de te vergunnen werkzaamheden op die 
instandhoudingdoelstellingen zijn beoordeeld. Die beoordeling is de kern van deze vergunning. Verderop 
in deze paragraaf blijkt uit de beoordeling dat geen significante negatieve effecten op zullen treden. Het 
uitvoeren van het aangevraagde project achten wij dan ook niet in strijd met de algemene doelen en 
kernopgaven opgesteld voor Natura 2000-gebieden. 
 
B3. Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen, beschermde soorten, typische 
soorten, leefgebieden voor vogelsoorten, de natuurlijke habitats en de habitats van soorten en het 
provinciaal beleid 
De beoordeling van de aanvraag beperkt zich tot de effecten door stikstofdepositie op de 
instandhoudingsdoelstellingen, beschermde soorten, typische soorten, leefgebieden voor vogelsoorten en 
de natuurlijke habitats en de habitats van soorten van de Natura 2000-gebieden Yerseke en Kapelse Moer, 
Westerschelde & Saeftinghe en Oosterschelde en het provinciaal beleid. Gelet op de uitkomsten van de 
berekeningen met Aerius-Calculator 2019A zijn effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van andere 
Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten. 
 
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 stikstofdepositie op stikstofgevoelige hexagonen plaatsvindt. 
De bouwfase leidt dus op voorhand niet tot significante negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
 
Gebruiksfase 
Bij de aanvraag is een Aerius-berekening gevoegd, waaruit blijkt dat de beoogde situatie leidt tot een 
berekende stikstofdepositie van maximaal 0,17 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen in 
verschillende Natura 2000-gebieden in Nederland. De hoogst berekende stikstofdepositie vindt plaats op 
het habitattype H1310 Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) in Natura 2000-gebied Oosterschelde. Diverse 
hexagonen waarop stikstofdepositie plaatsvindt zijn reeds overbelast of bijna overbelast. De 
stikstofdepositie 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.  
 
Uit de Aerius-berekening van het projecteffect blijkt dat de hoogste bijdrage maximaal 0,19 mol/ha/jaar is 
op Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer. Omdat de uitkomst hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar 
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 
Beleidsregels intern en extern salderen d.d. 10 december 2019. 
 
Toetsing referentiesituatie 
Er wordt voor de referentiesituatie uitgegaan van de op 25 januari 2016 verleende vergunning op grond 
van de Natuurbeschermingswet 1998. Dit is de juiste uitgangssituatie volgens artikel 1 van de 
Beleidsregels intern en extern salderen d.d. 10 december 2019. Op 11 februari 2016 is een 
revisievergunning verleend waarin de voertuigbewegingen binnen, van en naar de inrichting zijn vergund. 
De voertuigbewegingen zijn omschreven in het bij de aanvraag voor revisievergunning gevoegde 
akoestisch onderzoek. De natuurvergunning en de revisievergunning zien op dezelfde bedrijfssituatie. De 
voertuigbewegingen maken daarom ook deel uit van de referentiesituatie. 
 
In de referentiesituatie zijn onderstaande stikstofemissies toegestaan: 
 
 

Bron Uitstoothoogte (m) Warmteinhoud (MW) NOx (kg/j) 

Ketel 8 17,5 2,102 1.500,00 

Ketel 9 17,5 2,102 1.500,00 

Ketel 10 17,5 2,395 32.000,00 

Ketel 11 17,5 0,186 5.500,00 

Ketel 12 17,5 0,191 5.500,00 
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Bron Voertuig Aantal voertuigen 
(per etmaal) 

NOx (kg/j) NH3 (kg/j) 

Verkeersbewegingen 
kantoor (binnen 
inrichting) 

Licht verkeer 140 4,09 < 1 

Verkeersbewegingen 
personeel (binnen 
inrichting) 

Licht verkeer 480 19,48 1,37 

Verkeersbewegingen 
personeel 
(verkeersaantrekkende 
werking) 

Licht verkeer 480 3,72 < 1 

Verkeersbewegingen 
kantoor 
(verkeersaantrekkende 
werking) 

Licht verkeer 140 2,28 < 1 

Route 1 (aanvoer 
aardappelen) 

Zwaar 
vrachtverkeer 

150 44,66 < 1 

Route 1 / afvoer zand 
(aantrekkende werking) 

Zwaar 
vrachtverkeer 

150 84,98 1,85 

Zwaar 
vrachtverkeer 

20 11,33 < 1 

Afvoer zand Zwaar 
vrachtverkeer 

20 6,44 < 1 

Route 2 Zwaar 
vrachtverkeer 

40 13,27 < 1 

Route 2/3 
(aantrekkende werking) 

Zwaar 
vrachtverkeer 

40 3,29 < 1 

Zwaar 
vrachtverkeer 

120 9,86 < 1 

Route 3  Zwaar 
vrachtverkeer 

120 44,81 < 1 

Terminal trekker Licht verkeer 84 3,87 < 1 

 
 

Mobiele 
werktuigen 

Uitstoothoogte 
(m) 

Spreiding (m) Warmteinhoud 
(MW) 

NOx (kg/j) 

LPG heftruck 1 1,5 1,5 0,0 39,42 

LPG heftruck 2 1,5 1,5 0,0 39,42 

LPG heftruck 3 1,5 1,5 0,0 39,42 

Kraan 4 4 0,0 1,42 

 
 

Stilstandemissie Uitstoothoogte (m) Warmteinhoud 
(MW) 

NOx (kg/j) NH3 (kg/j) 

Aanvoer 
aardappelen 

1,5 0,000 819,00 2,90 

Afvoer product 
route 2 

1,5 0,000 72,80 < 1 

Afvoer product 
route 3 

1,5 0,000 218,40 < 1 

Afvoer zand 
(incidenteel) 

1,5 0,000 2,10 - 

 
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 installaties, gebouwen en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de activiteit, daadwerkelijk zijn opgericht. 
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Conclusie 
Het projecteffect heeft een bijdrage van maximaal 0,19 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied Yerseke en 
Kapelse Moer. Uit de Aerius-verschilberekening blijkt dat de beoogde gebruikssituatie ten opzichte van 
de referentiesituatie een afname van stikstofemissie tot gevolg heeft van 26,21 kg/jaar NOx en een 
toename van stikstofemissie van 2,23 kg/jaar NH3. Door intern te salderen is de uitkomst van de Aerius-
verschilberekening maximaal 0,00 mol/ha/jaar stikstofdepositie op alle Natura 2000-gebieden. Dit 
betekent dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 
van Natura 2000-gebieden. 
 
Beschermde soorten 
Van de Natura 2000-gebieden Yerseke en Kapelse Moer, Westerschelde & Saeftinghe en Oosterschelde 
is een deel van de aangewezen habitatrichtlijnsoorten en/of vogelsoorten gevoelig voor stikstof. Doordat 
er zowel in de bouwfase als in de beoogde gebruiksfase per saldo geen sprake is van toename van 
stikstofdepositie, kan op voorhand gesteld worden dat er geen sprake is van significante negatieve 
effecten op deze soorten en dus op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. 
 
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 stikstofdepositie, zijn effecten op typische soorten uit te 
sluiten. 
 
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 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 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. 
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D. Overige wet- en regelgeving 
 
Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wet 
natuurbescherming, hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden en de daarbij behorende regelgeving niet 
betrokken. Mogelijk zijn er voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft nog andere 
bepalingen van toepassing. Wij wijzen u erop dat het kan zijn dat voor het uitvoeren van uw activiteit 
alsnog een vergunning en/of ontheffing en/of melding op grond van andere hoofstukken van de Wet 
natuurbescherming, dan wel op grond van andere wet- en regelgeving vereist kan zijn. 




