
 

 
 

 

Aanvraagformulier vergunning ex artikel 19d, lid 1, 

Natuurbeschermingswet 1998 (ook te gebruiken 

voor VVGB bij omgevingsvergunning) 

 
Natura 2000 gebieden 
Vult u de vragen zo goed mogelijk in. Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de 

medewerkers Natuurbeschermingswet van de provincie telefoonnummer (0118) 631700 of via 

natuurbeschermingswet@zeeland.nl. 
 

1 Aanvrager 

 
1.1 Gegevens aanvrager (beoogd vergunninghouder) 

 

Naam (bedrijf) 
 

Melkveebedrijf Van der Wel 
  

 

Postadres 

 

Stoofweg 4 
  

 

Postcode + Plaats 

 

4306 NC 
  

Nieuwerkerk 

 

Contactpersoon 

 

 
  

 

Telefoon 

 

 
  

 

Emailadres 

 

l  
  

 

 

 

 
 

1.2 Gegevens contactpersoon/adviseur (indien anders dan aanvrager) 

 

Naam 
 

Van Dun Advies B.V. 
  

 

Postadres 

 

Dorpsstraat 54 
  

 

Postcode + Plaats 

 

5113 TE 
  

Ulicoten 

 

Contactpersoon 

 

 
  

 

Telefoon 
 

 
  

 

Emailadres 

 

 
  

 

 

 2. Korte omschrijving van het project of handeling op hoofdlijnen 

 

a. Omschrijf de activiteit waarvoor 

vergunning wordt aangevraagd op 

hoofdlijnen en geef een duidelijke 

motivering van het belang van de 

uitvoering ervan. 

 

Op 13 september 2012 heeft de provincie Zeeland een besluit genomen dat een vergunning in het kader van 

de Natuurbeschermingswet 1998 niet nodig is. Dit besluit is genomen na aanleiding van een brief van 21 

augustus 2012 waarin verzocht is om een besluit te nemen of een vergunnng omtrent de 

Natuurbeschermingswet noodzakelijk is. Deze brieven zijn in combinatie in zijn geheel te beschouwen als een 

toestemming als bedoeld in artikel 1, sub l, onder 1°, 3° of 4° van de beleidsregels intern en extern salderen. 

Dit is op 15-06-2020 door dhr. Raoul de Jongh van uw provincie in een e-mail reeds bevestigd. Middels deze 

  aanvraag wenst initiatiefnemer de huidige situatie vast te leggen in een vergunning Wet natuurbescherming.  

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl


 

3. Ligging/locatie van het bedrijf 

 
a. Naam en adres (straat, huisnummer, 

postcode en plaats): 

 
 

Melkveebedrijf Van der Wel, Stoofweg 4, 4306 NC Nieuwerkerk 

 
 

b. In welke gemeente(n) ligt het agrarisch 

bedrijf waarvoor vergunning wordt gevraagd? 

 

 
Gemeente Schouwen-Duiveland 

 

 
 

c. Wat is de kadastrale aanduiding 

van de betreffende percelen. 

 

 
Kadastrale gemeente: Duivenland, Sectie: G, Nummer 77 

  

  
Naam gebied 

 
Afstand in meters 

d. Wat is de afstand tot de dichtstbijzijnde 

Natura 2000-gebieden 

 
Grevelingen 

 
2.000 

  
Oosterschelde 

 
2.500 

 

 
 4. Gegevens agrarisch bedrijf 

 
a. Heeft u eerder een Natuurbeschermingswet 

vergunning gehad? 
NEE, vul de gegevens van de situatie in 2004 (zie 5) 

JA, 

- Kenmerk: 

- Datum: 

 
Op 13 september 2012 heeft de provincie Zeeland een besluit genomen dat, na aanleiding van een brief van 

21 augustus 2012, een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 niet nodig is. Deze 

brieven zijn in combinatie in zijn geheel te beschouwen als een toestemming als bedoeld in artikel 1, sub l, 

onder 1°, 3° of 4° van de beleidsregels intern en extern salderen. Dit is op 15-06-2020 door dhr. Raoul de 

  Jongh van uw provincie in een e-mail reeds bevestigd.Derhalve betreft deze situatie de uitgangssituatie.  

b. Van wanneer is uw laatste Wm 

vergunning? 

- Datum: 

- Kenmerk: 

(bijvoegen als bijlage) 

 

5. Situatie 2004 
 

VEEBEZETTING 
 

 

 
Stalnummer 

 
Coördinaten emissiepunten 

 

 
Diersoort en Rav-code 

 

 
Emissiewaarde kg NH3/jr 

 

 
Aantal  

X 

 
Y 

      

      

      

      

VENTILATIE 

Stalnummer Gemiddelde stalhoogte Hoogte ventilatiepunt(en) Diameter ventilatiepunt(en) Uittreedsnelheid ventilatielucht 

     

     

     



 

6. Huidige situatie 
 

VEEBEZETTING 
 

 

 
Stalnummer 

 
Coördinaten emissiepunten 

 

 
Diersoort en Rav-code 

 

 
Emissiewaarde kg NH3/jr 

 

 
Aantal  

X 

 
Y 

 
1 

 
59132 

 
408569 

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 

1.100) met beweiden 

 
12,350 

 
97 

1 59132 408569 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A 3.100) 4,400 130 

 
4 

 
59111 

 
408600 

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 

1.100) met beweiden 

 
12,350 

 
103 

Iglo’s 59099 408550 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A 3.100) 4,400 10 

VENTILATIE 

Stalnummer Gemiddelde stalhoogte Hoogte ventilatiepunt(en) Diameter ventilatiepunt(en) Uittreedsnelheid ventilatielucht 

1 6,4 m 9,9 n.v.t. n.v.t. 

 
4 

 
6,4 

3 (gemiddelde hoogte zijgevens en 

nok ventilatie 

 
n.v.t 

 
n.v.t. 

Iglo’s ± 1 m 0,8 m n.v.t. n.v.t. 

 

7. Gewenste situatie 
 

VEEBEZETTING 
 

 

 
Stalnummer 

 
Coördinaten emissiepunten 

 

 
Diersoort en Rav-code 

 

 
Emissiewaarde kg NH3/jr 

 

 
Aantal  

X 

 
Y 

 
1 

 
59132 

 
408569 

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 

1.100) met beweiden 

 
12,350 

 
97 

1 59132 408569 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A 3.100) 4,400 130 

 
4 

 
59111 

 
408600 

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 

1.100) met beweiden 

 
12,350 

 
103 

Iglo’s 59099 408550 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A 3.100) 4,400 10 

VENTILATIE 

Stalnummer Gemiddelde stalhoogte Hoogte ventilatiepunt(en) Diameter ventilatiepunt(en) Uittreedsnelheid ventilatielucht 

1 6,4 m 9,9 n.v.t. n.v.t. 

 
4 

 
6,4 

3 (gemiddelde hoogte zijgevens en 

nok ventilatie 

 
n.v.t 

 
n.v.t. 

Iglo’s ± 1 m 0,8 m n.v.t. n.v.t. 

 

8. Overige effecten 

 

a. Zijn er naast stikstofdeposities nog 

overige efecten mogelijk op Natura 

200-gebieden? 

(bijvoorbeeld door 

 

 
Zie toelichting op pagina 5 

bouwwerkzaamheden)    

 

b. Beschrijf de activiteiten die een negatief 

effect kunnen hebben? 

 



 

 

b. Op welke soorten / habitattypen is 

er een negatief effect? 

(beoordeling beschrijven of als 

bijlage toevoegen) 

 

 

9. Voorwaarden en verplichtingen bij deze aanvraag 

 
De aanvrager verklaart: a. wijzigingen in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van de vergunningaanvraag zo 

spoedig door te geven aan het college van GS van de provincie Zeeland; 

 
b. alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens 

terstond en naar waarheid te zullen verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en 

vergunning belaste ambtenaren; 

 
c. ermee bekend te zijn dat de vergunning onverwijld wordt ingetrokken indien hij/zij één of meer uit zijn/haar 

vergunning voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze 

vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt. Voorts kan de vergunning worden gewijzigd of ingetrokken als de 

omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat deze niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de vergunning is 

verleend; 

 
d. alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt; 

 
 
 

 
 Ondertekening  

Datum: Naam ondertekenaar: Hoedanigheid: 

02-09-2020  gemachtigde 

 

 
Handtekening: 

  

 
 
 
 

Voeg de volgende gegevens als bijlage bij de aanvraag: 

- Aagro-Stacks berekeningen van de situatie 2004, huidig en gewenst 
- Geldende (en oude) milieuvergunning (indien van toepassing) 
- Beoordeling overige effecten 



Toelichting mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden anders dan verzuring 
(stikstofdepositie) 
De uitbreiding van de veehouderij kan negatieve effecten hebben op de Natura 2000-gebieden. Per 
mogelijk effect wordt hierbij een korte beschrijving gegeven: 

 

- Oppervlakteverlies: 
De veehouderij is gelegen op 2,0 km van de rand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Doordat 
de veehouderij buiten het gebied is gelegen blijft de oppervlakte van het gebied gelijk en vindt er geen 
verslechtering plaats. 

 

- Versnippering: 
Er vindt geen versnippering plaats doordat de veehouderij buiten de gebieden is gelegen. 

 
- Verontreiniging: 
Er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van stoffen in een gebied voorkomen, 
welke stoffen onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. Deze 
stoffen werken in op de bodem, grondwater, lucht. Verontreiniging vanuit het bedrijf naar de gebieden 
is uitgesloten. In het kader van de wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming voor het 
milieu heeft het bedrijf te maken met voorschriften (voorschriften uit Activiteitenbesluit). Met het 
naleven van deze voorschriften worden risico’s voor verontreiniging van bodem, grondwater, lucht 
voorkomen dan wel beperkt tot een wettelijk minimum (kwaliteitsnormen). Significant nadelige effecten 
door verontreiniging zijn derhalve uitgesloten. 

 

- Verdroging: 
Op het bedrijf is geen grondwaterbron aanwezig. Er wordt hierdoor dus geen grondwater onttrokken. 
Negatieve effecten ten aanzien van verdroging zijn dan ook uit te sluiten. 

 
- Vermesting: 
Voor vermesting zijn dezelfde effecten van toepassing als bij het aspect verzuring. Bij een veehouderij 
heeft de uitstoot van ammoniak dezelfde gevolgen als bij het aspect verzuring. Uit de uitgevoerde 
berekeningen blijkt dat de aanvraag niet zorgt voor een toename van depositie op de Natura 2000- 
gebieden. 

 

- Verstoring door geluid: 
Op het bedrijf is er sprake van activiteiten die een geluidsuitstraling hebben naar de omgeving. De 
geluidsuitstraling vanuit het bedrijf wordt beperkt door zo veel mogelijk activiteiten inpandig uit te 
voeren. De geluidsuitstraling vanuit het bedrijf is beperkt tot enkele honderden meters buiten de 
inrichting. Het Natura 2000-gebied is gelegen op 2,0 km van het bedrijf. Opgemerkt wordt dat het 
bedrijf in het kader van het Activiteitenbesluit een geluidplafond heeft waarmee het bedrijf niet onnodig 
veel geluid kan produceren. Uit onderzoeken bij vergelijkbare bedrijven in een vergelijkbare omgeving 
blijkt dat kan worden voldaan aan de geluidsnormen die door de gemeente in een 
omgevingsvergunning worden gesteld. Gezien de grote afstand van het bedrijf tot de natuurgebieden 
zal er geen negatief effect zijn voor het aspect verstoring door geluid. 

 
- Optische verstoring: 
Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel 
voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem. Effecten treden vaak samen op met 
verstoring door o.a. geluid of licht. Voor deze aspecten wordt afzonderlijk een nadere toelichting 
gegeven in deze aanvraag. Voor het overige zijn er geen effecten die kunnen leiden tot optische 
verstoring omdat het bedrijf buiten de gebieden is gelegen (de activiteiten op het bedrijf leiden niet tot 
aanwezigheid/bewegingen in het gebied zelf). 

 

- Verstoring door mechanische effecten: 
Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, luchtwervelingen etc. die 
optreden ten gevolge van menselijke activiteiten. Vanuit de veehouderij worden geen mechanische 
handelingen uitgevoerd die invloed hebben op de habitats binnen het Natura 2000-gebied. Significant 
nadelige effecten door mechanische effecten zijn derhalve uitgesloten. 



- Bewuste verandering soortensamenstelling: 
De uitbreiding van de veehouderij heeft geen effect op de verandering van de soortensamenstelling, 
omdat het bedrijf buiten de gebieden is gelegen. 

 

- Verstoring door licht: 
Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving door licht uit woonwijken, industrieterreinen, 
glastuinbouw, agrarische bedrijven, etc. kan tot verstoring leiden van het normale gedrag van soorten 
in Natura 2000-gebieden. Naar mogelijke effecten is nog vrij weinig onderzoek gedaan. Veel kennis 
gaat daarom nog niet verder dan het kwalitatief signaleren van de risico’s. Met name schemer- en 
nacht-actieve dieren kunnen last hebben van verstoring door licht, doordat zij juist aangetrokken 
worden of verdreven worden door de lichtbron. Hierdoor raakt bijvoorbeeld hun ritme ontregeld of 
verlichte delen van het gebied worden vermeden. 
De lichtuitstraling van de agrarische bedrijven wordt meestal beperkt door de ligging van de gebouwen 
en objecten die op het terrein aanwezig zijn. Tevens zijn er vaak gebouwen aanwezig die het licht 
maar beperkt naar buiten uitstralen (woning, loodsen, stallen, etc.). Ook zijn er rond het agrarische 
bedrijf groenvoorzieningen aanwezig, zoals bomen, een houtwal, hagen, etc. Door al deze aspecten 
zal de lichtuitstoot van het agrarisch bedrijf niet meer in hinderlijke vorm waarneembaar zijn buiten de 
grens van de inrichting. Gezien de grote afstand van het bedrijf tot de natuurgebieden zal er geen 
negatief effect zijn voor het aspect verstoring door licht. 

 
Gezien de afstand van de veehouderij tot het natuurgebied is er geen negatief effect te verwachten op 
de habitattypen binnen het Natura 2000-gebied. 

 

Toelichting Belgische gebieden: 
Het uitgangspunt van de toetsing op Belgische Natura 2000-gebieden is een drempelwaarde van 3% 
van de kritische depositiewaarde. De kritische depositiewaarden voor verschillende habitattypen zijn 
opgenomen in het Alterra-rapport nr 2397 (2012). Het habitattype met de laagste kritische 
depositiewaarde is ‘zeer zwakgebufferde vennen’met een kritische depositiewaarde van 429 mol/ha/jr. 
De drempelwaarde bij dit habitattype bedraagt (3% van 429) 12,87 mol/ha/jr. 

 
Volgens de berekening van de beoogde bedrijfsopzet is er op het Natura 2000-gebied ‘Kalmthoutse 
heide’ sprake van een depositie van maximaal 0,04 mol/ha/jr op het dichtstbijzijnde punt van het 
Natura 2000-gebied. Aangezien dit onder de drempelwaarde blijft kan geconcludeerd worden dat een 
vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet met betrekking tot de Belgische Natura 2000- 
gebieden kan worden verleend. 

 
Bijlagen: 

- Plattegrondtekening 
- Invoergegevens AERIUS 
- AERIUS verschilberekening uitgangssituatie – beoogde situatie 
- AERIUS berekening beoogde situatie 
- AERIUS berekening beoogde situatie Belgische gebieden 
- Brief toelichting geen vergunning Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk 21 augustus 

2012 Van Dun Advies B.V 
- Brief bevestiging geen vergunning Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk 13 

september 2012 Provincie Zeeland 
- Machtigingsformulier 

 
Toelichting bij het aanvraagformulier 

Algemene aanwijzingen 

 Neem vooraf contact op met één van de medewerkers Natuurbeschermingswet om uw 
aanvraag door te spreken. 

 Het formulier moet volledig zijn ingevuld en alle gegevens moeten worden verstrekt in de 
Nederlandse taal. 

 Tekeningen moeten zijn voorzien van een duidelijke legenda met verklaring van alle 
nummers, tekens en afkortingen. 

 Het formulier en alle daarbij horende stukken moeten zijn ondertekend en worden ingediend 
bij: 



Het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland 
Cluster Natuur en Landschap 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

 

Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met één van de medewerkers 
Natuurbeschermingwet, telefoonnr.: 0118-631700, e-mail: natuurbeschermingswet@zeeland.nl. 

 
Meer informatie over natuurbeschermings- en aanverwante wetgeving kunt u daarnaast terecht op de 
website van het ministerie van EL&I (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/natura-2000). Hier 
vindt u informatie over de PAS, alle beschermde soorten, habitattypen en gebieden met kaarten en 
besluiten. Alle publicaties van EL&I zoals brochures, handreikingen en vraag&antwoord vindt u ook 
hier. 

 
Toelichting per onderdeel 

1. Hier dienen de gegevens van de aanvrager die tevens beoogd vergunninghouder is en indien van 
toepassing van een adviseur te worden ingevuld. 

 
2. Hier wordt gevraagd de activiteit op hoofdlijn te beschrijven. Voorbeelden zijn: het uitbreiden van 
een veehouderij met X varkens, het aanpassen van het stalsysteem met … etc. 

 
3. De gegevens van de locatie van de uitbreiding zijn van belang (indien anders dan bij 1) inclusief de 
kadastrale percelen. Omdat gemeenten om advies moeten worden gevraagd over de 
vergunningaanvraag wordt in dit onderdeel gevraagd naar het adres waar en de gemeente(n) 
waarbinnen het bedrijf ligt. Indien het project of handeling niet gekoppeld is aan een adres dient u de 
locatie zo nauwkeurig mogelijk aan te geven. Daarnaast wordt in dit onderdeel gevraagd naar een 
opsomming van de betrokken Natura 2000 gebieden. 

 

4. Hier worden enkele gegevens gevraagd met betrekking tot de vergunde rechten. 
 

5. De situatie 2004 wordt gevraagd omdat deze wordt gezien als referentie/uitgangssituatie gezien de 
aanwijzing van habitatrichtlijngebieden in december 2004 (voor sommige gebieden kan een ander jaar 
gelden) 

 

6. Hier wordt gevraagd naar gegevens van de huidige situatie ter vergelijking 
 

7. Gegevens van de gewenste situatie. 
 

8. Indien het bedrijf dicht bij een Natura 2000-gebied is gelegen kunnen er naast effecten door 
stikstofdeposities ook andere effecten zijn, bijvoorbeeld door bouwwerkzaamheden. 

 
9. Ondertekening van de aanvraag door aanvrager van de vergunning. 

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/natura-2000)
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/natura-2000)
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Van Dun Advies BV 

 

 

ONTWERP, BOUW EN MILIEUKUNDE 

 

 
 
 

 
 
 

  T.a.v. de provincie Zeeland, afdeling Water en Natuur 

(vergunningen Natuur en Landschap) 

Postbus 165 

4330 AD Middelburg 

Dorpsstraat 54 
5113 TE Ulicoten 
Tel.: 013-519 9458 
Fax.: 013-519 9727 

E-mail: info@vandunadvies.nl 
www.vandunadvies.nl 

 
Rabo rek.nr. 15.23.05.149 

KvK nr. 180 61 619 
BTW nr. 809392720B01 

 

 

Ulicoten, 21-08-2012 
 

Uw kenmerk: Ons kenmerk: HDE/07212.006 
 

Onderwerp: Natuurbeschermingswetvergunning 
Locatie: Stoofweg 4,4306 NC te Nieuwerkerk (gemeente Schouwen- 
Duiveland) 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 

Melkveebedrijf van Wel, woonachtend aan de Stoofweg 4 te Nieuwerkerk, heeft aan dezelfde 
locatie een rundveehouderij. Hij heeft een vergunning voor het houden van 99 stuks melk- 
en kalfkoeien > 2 jaar en 70 stuks vrouwelijk jongvee < 2 jaar. Het betreft een Besluit 
Landbouw verleend op 25-11-1996. 

 
Stal 

nr. 

Huisvestingssysteem  
 

Dier- categorie 

 
Aantal 

dieren 

 
Aantal 

dier-plaatsen 

Ammoniak 

 
Code Houderij/hoktype 

Kg NH3 

per dier 
 
Totaal kg NH3 

1 A 3 Overige huisvestingsystemen vrouwelijk jongvee tot 2 

jaar 

 

70 
 

70 
 

3,900 
 

273,000 

 A 1.100.1 overige huisvestingssystemen 

beweiden 

melk- en kalfkoeien 

ouder dan 2 jaar 

 

99 
 

100 
 

9,500 
 

940,500 

 totaal NH3 1.213,5 

 

Melkveebedrijf van Wel is voornemens zijn dieraantallen uit te breiden. Om de kosten te 
verdelen over meerdere eenheden heeft melkveebedrijf van Wel plannen om 101 stuks 
melk- en kalfkoeien en 70 stuks jongvee extra te houden. 
 

Stal 

nr. 

Huisvestingssysteem  

 

Dier- categorie 

 

Aantal 

dieren 

Aantal 

dier- 

plaatsen 

Ammoniak 

 
Code Houderij/hoktype 

Kg NH3 

per dier 
 
Totaal kg NH3 

1 A 3 Overige huisvestingsystemen vrouwelijk jongvee tot 2 

jaar 

 

130 
 

130 
 

3,900 
 

507,000 

1 A 1.100.1 overige huisvestingssystemen 

beweiden 

melk- en kalfkoeien 

ouder dan 2 jaar 

 

97 
 

97 
 

9,500 
 

921,500 

iglo's A 3 Overige huisvestingsystemen, 

kalveriglo's mobiel 

vrouwelijk jongvee tot 2 

jaar 

 

10 
 

10 
 

3,900 
 

39,000 

4 A 1.100.1 overige huisvestingssystemen 

beweiden 

melk- en kalfkoeien 

ouder dan 2 jaar 

 

103 
 

103 
 

9,500 
 

978,500 

 totaal NH3 2.446,0 
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2 
 

In de omgeving van het bedrijf zijn Natura-2000 gebieden gelegen. In het kader van de 
Natuurbeschermingswet dient er getoetst te worden of de gevoelige gebieden binnen de 
Natura-2000 gebieden significante gevolgen ondervinden van de beoogde ontwikkeling op 
het bedrijf aan de locatie Stoofweg 4 te Nieuwerkerk. 

 

Op een afstand van 15 km is het gevoelige Natura-2000 gebied de Manteling van Walcheren 
gelegen. Andere gebieden zijn op een afstand gelegen van meer dan 15 kilometer, hier zijn 
negatieve effecten dan ook niet te verwachten. 

 
Om te beoordelen wat voor effecten de beoogde ontwikkeling heeft op de voor stikstof 
gevoelige Natura-2000 gebieden, zijn er berekeningen gemaakt door middel van het 
programma Aagro-Stacks. Hieruit zal blijken wat de deposities op bepaalde gebieden zullen 
zijn. Voor de gebieden in Zeeland geldt de peildatum van 7 december 2004. Op 25 
november 1996 is een Melding besluit landbouw verleend voor het houden van 99 stuks 
melk- en kalfskoeien en 70 stuks jongvee, welke de uitgangssituatie is voor de 
berekeningen: 

 

 
Stal 

nr. 

Huisvestingssysteem  

 

Dier- categorie 

 
Aantal 

dieren 

 
Aantal 

dier-plaatsen 

Ammoniak 

 
Code Houderij/hoktype 

Kg NH3 

per dier 
 
Totaal kg NH3 

1 A 3 Overige huisvestingsystemen vrouwelijk jongvee tot 2 

jaar 

 

70 
 

70 
 

3,900 
 

273,000 

1 A 1.100.1 overige huisvestingssystemen 

beweiden 

melk- en kalfkoeien 

ouder dan 2 jaar 

 

99 
 

100 
 

9,500 
 

940,500 

 totaal NH3 1.213,5 

 

Er is een berekening gemaakt van zowel de vergunde situatie op de peildata als van de 
beoogde situatie. Hieronder zijn de resultaten weergeven. 

 
Gevoelige locaties: 

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 
Vergund 
peildatum 

Depositie 
Aanvraag 

Toename 
depositie 

1 Kop van Schouwen 1 42 687 416 282 0,05 0,09 0,04 
2 Kop van Schouwen 2 41 133 415 761 0,04 0,07 0,03 
3 Kop van Schouwen 3 39 426 412 126 0,03 0,06 0,03 
4 Manteling van W. 1 27 412 400 544 0,02 0,04 0,02 
5 Manteling van W. 2 31 263 401 398 0,02 0,05 0,03 
6 Oosterschelde 1 42 940 402 194 0,05 0,10 0,05 
7 Oosterschelde 2 45 306 402 855 0,06 0,12 0,06 
8 Westerschelde 33 178 377 709 0,02 0,03 0,01 
9 Zwin 14 960 378 163 0,01 0,02 0,01 

 

Er is een toename in depositie in de beoogde situatie ten opzichte van vergunde situatie op 
de peildata van de Natura-2000 gebieden. Deze zijn echter beperkt doordat de gevoelige 
gebieden op een grote afstand van onderhavige locatie zijn gelegen. De Oosterschelde, die 
op een afstand is gelegen van 28 kilometer, ondervindt de meeste toename in depositie 
(0,06 mol). Gezien de algehele afname van ammoniak in de provincie Zeeland en door de 
lage achtergronddepositie, zijn er door de beperkte toename van 0,06 mol geen negatieve 
effecten te verwachten. 
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Derhalve verzoek ik u om voor de beoogde situatie een besluit te nemen of een vergunning 
omtrent de Natuurbeschermingswet noodzakelijk is voor het bedrijf aan de locatie Stoofweg 
4 te Nieuwerkerk. 

 

Wij zien uw antwoord graag in een ondertekende brief tegemoet. 

 

Vertrouwende op een positieve medewerking uwerzijds, verblijven wij namens 
melkveebedrijf van Wel. 

 

Hoogachtend, 
Van Dun Advies BV 
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Bijlage: 
Rekenresultaten Aagro-Stacks 

Naam van de berekening: Depositie vergunde situatie 25 november 1996 
Gemaakt op: 15-08-2012  8:30:13 
Zwaartepunt X:   59,100 Y: 408,600 
Cluster naam: 07212.006 Melkveebedrijf van Wel Stoofweg 4 Nieuwerkerk 
Berekende ruwheid: 0,12 m 

 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 Stal 1 59 132 408 569 1,5 1,5 0,5 0,40 1 214 
 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Kop van Schouwen 1 42 687 416 282 0,05 
2 Kop van Schouwen 2 41 133 415 761 0,04 
3 Kop van Schouwen 3 39 426 412 126 0,03 
4 Manteling van W. 1 27 412 400 544 0,02 
5 Manteling van W. 2 31 263 401 398 0,02 
6 Oosterschelde 1 42 940 402 194 0,05 
7 Oosterschelde 2 45 306 402 855 0,06 
8 Westerschelde 33 178 377 709 0,02 
9 Zwin 14 960 378 163 0,01 

 
 

Details van Emissie Punt: Stal 1 (7108) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 A 1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 99 9.5 940.5 

2 A 3 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 70 3.9 273 
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Naam van de berekening: Depositie aangevraagde situatie 
Gemaakt op: 2-08-2012  16:28:28 
Zwaartepunt X:   59,100 Y: 408,600 

Cluster naam: 07212.006 Melkveebedrijf van Wel Stoofweg 4 Nieuwerkerk 
Berekende ruwheid: 0,12 m 

 

Emissie Punten: 
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 Stal 1 59 132 408 569 1,5 1,5 0,5 0,40 1 429 
2 Stal 4 59 111 408 600 1,5 1,5 0,5 0,40 979 
3 Kalveriglo's 59 099 408 550 1,5 1,5 0,5 0,40 39 

 

Gevoelige locaties: 
Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Kop van Schouwen 1 42 687 416 282 0,09 
2 Kop van Schouwen 2 41 133 415 761 0,07 
3 Kop van Schouwen 3 39 426 412 126 0,06 
4 Manteling van W. 1 27 412 400 544 0,04 
5 Manteling van W. 2 31 263 401 398 0,05 
6 Oosterschelde 1 42 940 402 194 0,10 
7 Oosterschelde 2 45 306 402 855 0,12 
8 Westerschelde 33 178 377 709 0,03 
9 Zwin 14 960 378 163 0,02 

 

Details van Emissie Punt: Stal 1 (7108) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 A 1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 97 9.5 921.5 

2 A 3 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 130 3.9 507 

 

Details van Emissie Punt: Stal 4 (7109) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 A 1.100.1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 103 9.5 978.5 
 

Details van Emissie Punt: Kalveriglo's (7110) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 A 3 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 10 3.9 39 
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Invoergegevens AERIUS-berekening 
 
Kenmerk: EW/07212.015    Datum:  2 september 2020  
 
 

 
Deze notitie behoort bij de aanvraag om vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming voor 
het bedrijf aan de Stoofweg 4 te Nieuwerkerk. In deze notitie wordt een toelichting gegeven op de 
gebruikte gegevens voor het berekenen van de stikstofdepositie met het rekenprogramma AERIUS 
Calculator 2019A. 
 
Gebouwinvloed 
In de nieuwste versie van AERIUS calculator kan het effect van een gebouw op de depositie 
meegenomen worden. Wanneer een emissiebron op een gebouw staat, of dichtbij een gebouw ligt, kan 
dit gebouw de verspreiding van de emissies beïnvloeden. Er dient in concentratie- en 
depositieberekeningen rekening te worden gehouden met gebouwinvloed wanneer aan alle onderstaande 
vier criteria wordt voldaan: 

- De bron is een stationaire puntbron. Emissiepunten van stallen (stalemissies) en (industriële) 
schoorstenen voldoen aan dit criterium. Bij niet-stationaire bronnen zoals wegverkeer, 
railverkeer, scheepvaart en mobiele werktuigen wordt gebouwinvloed niet meegenomen. Ook bij 
oppervlaktebronnen (terreinen van waaruit diffuse emissies plaatsvinden, bijvoorbeeld bij 
bemesten en beweiden) wordt gebouwinvloed niet meegenomen in de berekeningen. 

- De puntbron staat op een dominant gebouw of dichtbij één of meerdere dominante gebouwen. 
Een dominant gebouw is een gebouw dat een relatief groot obstakel vormt in zijn omgeving. 
Meer uitleg is te vinden in paragraaf 2.1. 

- De hoogte van het emissiepunt is minder dan 2,5 maal de hoogte van het gebouw. Meer uitleg is 
te vinden in paragraaf 2.2. 

- De afstand van de emissiebron tot de meest nabije stikstofgevoelige natuur is minder dan 3 
kilometer. Het gaat hier dus om de afstand tussen de bron met gebouwinvloed en het 
dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitat of leefgebied van soorten in Natura 2000-gebieden (dit 
zijn de locaties waarop AERIUS de bijdrage aan de stikstofdepositie berekent). Na 3 km kan 
worden verwacht dat er geen, of slechts zeer bepekt, sprake is van gebouweffecten. Na 3 km 
mag gebouwinvloed voor aanvragen worden verwaarloosd. 

 
Wordt aan al deze criteria voldaan, dan moet gebouwinvloed meegenomen worden in de berekening. 
Wordt aan een of meerdere criteria niet voldaan dan hoeft geen rekening te worden gehouden met 
gebouwinvloed.  
 
Voor deze situatie geldt dat de bronnen op een afstand van minder dan 3 kilometer van een 
stikstofgevoelige habitat of leefgebied van soorten in Natura 2000-gebieden liggen. Hierdoor is in deze 
berekening rekening gehouden met de gebouwinvloeden. 
De overige voorwaarden zijn van toepassing bij de stallen 1 en 4. Bij deze stallen is rekening gehouden 
met de gebouwinvloed. Voor de bedrijfswoning en kalvereniglo’s is geen gebouwinvloed meegenomen 
omdat de stallen 1 en 4 de dominante gebouwen in de omgeving zijn.  
Voor het berekenen van het gebouweffect is uitgegaan van een blokvormig gebouw, zoals aangegeven in 
de instructie gegevensinvoer van AERIUS d.d. 20 januari 2020 (https://www.bij12.nl/wp-
content/uploads/2020/01/Addendum-instructie-gegevensinvoer-AERIUS-Calculator.pdf). 
 

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/01/Addendum-instructie-gegevensinvoer-AERIUS-Calculator.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/01/Addendum-instructie-gegevensinvoer-AERIUS-Calculator.pdf
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Toelichting invoergegevens verkeersbewegingen 
In de berekening van de vervoersbewegingen zijn alle tractoren en vrachtwagens als zware 
motorvoertuigen geclassificeerd. Het is immers op voorhand niet bekend of een ‘kleine’ of ‘grote’ 
vrachtwagen het bedrijf bezoekt. Ook is niet expliciet benoemd of tractoren middelzware of zware 
motorvoertuigen zijn. Om een worst-case-situatie te hanteren zijn al deze vervoersbewegingen als zware 
motorvoertuigen in de berekening opgenomen. 
Alle vervoersbewegingen zijn ingevoerd tot het moment dat deze zijn opgenomen in het ‘heersende 
verkeersbeeld’. Om deze reden is een afstand van 200 m1 op de openbare weg opgenomen in de 
berekening of tot een kruising met een doorgaande weg. In deze afstand kan het verkeer afremmen of 
optrekken tot deze de normale snelheid heeft. De rijrichtingen op de openbare weg zijn niet evenredig 
verdeeld. De Stoofweg is een weg in het buitengebied van Nieuwerkerk die, via de zuidelijke richting, 
middels de bebouwde kom van Nieuwerkerk aansluit op de N59. Naar schatting zal 80% van de zware 
verkeersbewegingen de inrichting aan de Stoofweg 4 in de zuidelijke richting verlaten en 20% in 
noordelijke richting. Voor lichte vervoersbewegingen wordt hetzelfde rijpatroon aangehouden.  
 
Invoergegevens uitgangssituatie: 
 
Bron 1:   Stal 1  
Emissiepunt:   Natuurlijke ventilatie   
X-coördinaat:  59 132 
Y-coördinaat:  408 569 
Luchtstroming:   Ongeforceerd 
EP-hoogte:   9,9 meter (hoogte nokventilatie) 
E-aanvraag:   1.769,95 kg NH3 (zie diertabel aanvraagformulier) 
Gebouwinvloed: 
Lengte:   70,9 meter 
Breedte:  62,0 meter 
Hoogte:   6,4 meter (gemiddelde hoogte stal 1 en 4 | (3,4 + 9,9 + 6,0) ÷ 3) 
Oriëntatie-as:  30° 
 
Bron 2:   Stal 4  
Emissiepunt:   Natuurlijke ventilatie   
X-coördinaat:  59 111 
Y-coördinaat:  408 600 
Luchtstroming:   Ongeforceerd 
EP-hoogte:   3,0 meter (gemiddelde hoogte open zijgevels en nokventilatie) 
E-aanvraag:   1.272,05 kg NH3 (zie diertabel aanvraagformulier) 
Gebouwinvloed: 
Lengte:   70,9 meter 
Breedte:  62,0 meter 
Hoogte:   6,4 meter (gemiddelde hoogte stal 1 en 4 | (3,4 + 9,9 + 6,0) ÷ 3) 
Oriëntatie-as:  30° 
 
Bron 3:   Iglo’s 
Emissiepunt:   Natuurlijke ventilatie   
X-coördinaat:  59 099 
Y-coördinaat:  408 550 
Luchtstroming:   Ongeforceerd 
EP-hoogte:   0,8 meter (gemiddelde hoogte opening iglo) 
E-aanvraag:   44,00 kg NH3 (zie diertabel aanvraagformulier) 
 
Bron 4:   Verkeersbewegingen zuid 
Emissiepunt:  Lijnbron wegverkeer (zuidelijke richting)  
Materiaal:  Lichte en zware motorvoertuigen  
Aantal:    2.678 lichte en 986 zware voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 1 en toelichting 
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Bron 5:   Verkeersbewegingen noord 
Emissiepunt:  Lijnbron wegverkeer (noordelijke richting)  
Materiaal:  Lichte en zware motorvoertuigen  
Aantal:    669 lichte en 246 zware voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 1 en toelichting 
 
Bron 6:   Mobiele bronnen 
Emissiepunt:  Mobiele bronnen binnen inrichting (landbouw) 
Aantal:    1 tractor, zie toelichting mobiele bronnen 
 
Bron 7:   Mobiele bronnen 
Emissiepunt:  Mobiele bronnen binnen inrichting (bouw) 
Aantal:    1 loader, zie toelichting mobiele bronnen 
 
Bron 8:   Stationair draaien 
Emissiepunt:  Stationair draaien vrachtwagens binnen inrichting 
Aantal:    2.553 liter brandstof per jaar, zie toelichting mobiele bronnen 
 
Bron 9:   Woning 
Emissiepunt:   Stookinstallatie bedrijfswoning 
X-coördinaat:  59 136 
Y-coördinaat:  408 488 
EP-hoogte:   0,8 meter (gemiddelde hoogte opening iglo) 
Temporele variatie: Continue emissie 
Emissie:  3,60 kg/j (zie toelichting stookinstallaties) 
 
 
Toelichting verkeersbewegingen uitgangssituatie: 
 
Tabel 1: overzichtstabel vervoersbewegingen 

 
 
Een toelichting op de rijrichting van de vervoersbewegingen is reeds eerder opgenomen in deze notitie. 
Onderstaand worden de gebruikte hoeveelheden nader toegelicht. 
 
1. Voertransport 

Diercategorie Aantal Kg voer per 
dierplaats per jaar 

Totaal 

Ruwvoer 
Melk- en kalfkoeien  200 14.600 2.920 ton 

Vrouwelijk jongvee 140 3.650 511 ton 

Totaal   3.431 ton 

 

Krachtvoer 
Melk- en kalfkoeien  200 1.825 365 ton 

Totaal   365 ton 

Auto 3347

Tractor 0

Vrachtwagen 1232

aantal 

bewegingen

aantal vervoers-

bewegingen per 

jaar

Vrachtwagen Aanvoer voer 365 ton/jaar 30 ton/vracht 2 26

Vrachtwagen Aanvoer ruwvoer 3431 ton/jaar 50 ton/vracht 2 138

Vrachtwagen Afvoer jongvee en slachtvee 1 levering per week 52 weken/jaar 2 104

Vrachtwagen Afvoer mest 6537 m3/jaar 36 m3/ vracht 2 364

Vrachtwagen Aanvoer compost 700 m3/jaar 36 m3/ vracht 2 40

Vrachtwagen Afvoer compost 700 m3/jaar 36 m3/ vracht 2 40

Vrachtwagen Afvoer melk 3 leveringen per week 52 weken/jaar 2 312

Vrachtwagen Afvoer kadavers 1 ophalingen per week 52 weken/jaar 2 104

Vrachtwagen Afvoer diverse 1 per week 52 weken/jaar 2 104

Auto Privegebruik 1 aantal woningen 8,6 verkeersgeneratie per dag per woning 1 3139

Auto Bezoekers bedrijf 2 auto per week 52 weken/jaar 2 208

KengetalHoeveelheid
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Op jaarbasis wordt het voer zoals opgenomen in bovenstaande tabel aangevoerd naar het bedrijf. Deze 
hoeveelheid is opgenomen in Tabel 1. 
 
2. Ophalen mest 
In de vergunde situatie wordt op het bedrijf vaste mest, drijfmest en compost geproduceerd/afgevoerd. 
De totale mestproductie van de vergunde situatie is weergegeven in onderstaande tabel. In de 
compoststal wordt gerekend dat ongeveer 30% van de mestproductie drijfmest bedraagt en dus in de 
mestkelders opgevangen wordt. Van de mestproductie wordt dus gerekend met 70% vaste 
mestproductie wat van de compostbodem wordt gehaald en opgeslagen in de vaste mestopslag.  

 

Diercategorie Aantal Mestproductie per 
dier (in m³) 

Totaal 

Melk- en kalfkoeien 
(drijfmest) 

110 26 2.860 m3  

Melk- en kalfkoeien 
stal 2 (vaste mest) 

16 30 480 m3 

Melk- en kalfkoeien 
(drijfmest 
compoststal) 

74 7,8 577,2 m3  

Melk- en kalfkoeien 
stal 2 (vaste mest 
compoststal) 

74 21 1.554 m3 

Vrouwelijk jongvee 
(drijfmest) 

86 6 516 m3  

Vrouwelijk jongvee 
(vaste mest) 

44 12,5 550 m3  

Totaal   6.537,2 m3  

 
3. Compost 
Als worst-case scenario wordt uitgegaan dat de compostbodem één keer per jaar in zijn geheel 
vervangen wordt. Hiervoor wordt dus jaarlijks 700 m3 compost aangevoerd en afgevoerd.  
 
4. Afvoer dieren  
Eén keer per week wordt jongvee en/of slachtvee gehaald voor de mesterij/slachterij. Het aantal dieren 
heeft geen invloed op de verkeersbewegingen. Op jaarbasis  vinden er 52 transporten plaats voor de 
afvoer van dieren (104 verkeersbewegingen).  
 
5. Afvoer kadavers 
Gemiddeld worden kadavers 1x per week aangeboden.  
 
6. Afleveren melk 
Melk wordt 1 keer in de 3 dagen opgehaald, waarbij in het worstcasescenario wordt uitgegaan van het 3 
keer per week ophalen van de melk op het bedrijf. Het aantal melkkoeien heeft geen invloed op het 
aantal voertuigbewegingen per jaar. 
 
6. Diversen  
Naast de specifieke vervoersbewegingen zijn er ook verschillende diverse bewegingen die enkele keren 
per jaar plaatsvinden. Op het bedrijf is dit het ophalen van afval, afleveren van diesel, etc. Aangenomen 
wordt dat 1x per week een vrachtwagen het bedrijf bezoekt voor een van bovenstaande handelingen. 
 
7. Bedrijfsbezoeken (adviseur, dierenarts etc.)  
Gemiddeld komen er twee erfbetreders per week naar het bedrijf (adviseur, dierenarts, 
vertegenwoordiger). Dit resulteert in 2 auto’s, 4 vervoersbewegingen 
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8. Bezoek bedrijfswoning 
Conform de CROW-publicatie toekomstbestendig parkeren is de verkeersgeneratie van een woning in het 
buitengebied 8,6 voertuigen per dag. Op het bedrijf is één woning aanwezig. 
 
Toelichting mobiele bronnen binnen de inrichting: 
Op het bedrijf is één tractor aanwezig van 100 kW. Als worstcasescenario is de tractor met het minst 
recente bouwjaar ingevoerd. Er is vanuit gegaan dat de tractor 2 draaiuren per dag, 260 dagen per jaar 
actief is (520 uren per jaar in gebruik). De tractor is als vlakbron ter plaatse van de inrichting ingevoerd, 
omdat deze zich over het bedrijf zal bewegen.  
 

 
 
Tevens is op het bedrijf een loader van 120 kW aanwezig. Er is vanuit gegaan dat de loader binnen de 
inrichting rond zal rijden, vandaar dat de hele inrichting als vlakbron is genomen. Als worstcasescenario is 
voor de loader een laadschop van het bouwjaar vanaf 2001 ingevoerd. Voor de loader is er vanuit 
gegaan dat het werktuig gemiddeld 2-3 draaiuren per dag, 260 dagen per jaar actief is (650 uren per 
jaar).  
 

 
 
Bij het transport van- en naar het agrarische bedrijf zijn er vrachtwagens die stationair binnen de 
inrichting draaien, zoals bij het lossen van voer, het laden van mest en het ophalen van melk. In AERIUS 
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is deze emissiebron ingevoerd als klasse: Stage III B, 130-560 kW, bouwjaar 2011/01, Cat. L. Zoals 
eerder beschreven zijn er 82 bezoeken voor het lossen van voer (164 verkeersbewegingen), 182 
bezoeken (364 verkeersbewegingen) ten behoeve van het verladen van mest en 156 bezoeken (312 
verkeersbewegingen) voor het ophalen van melk. Het lossen van voer duurt circa 1,0 uur per bezoek en 
het verladen van mest en ophalen van melk duurt circa 0,5 uur per bezoek. De totale bedrijfstijd van 
stationair draaiende vrachtwagen bedraagt 251 uur per jaar. Uitgaande van 10 liter brandstofverbruik per 
uur bedraagt het totale brandstofverbruik als gevolg van het stationair draaien 10 x 251 = 2.510 liter 
brandstof per jaar. 
 
Voor het ophalen van de kadavers zal aan de straatzijde stikstofemissie plaatsvinden. Er is vanuit gegaan 
het ophalen van de kadaver(s) 5 minuten zal duren. Per uur is uitgegaan van een brandstofverbruik van 
10 liter brandstof, per 5 minuten zal het brandstofverbruik dus 0,83 liter bedragen. Het brandstofverbruik 
zal per jaar (0,83 x 52 weken=) 43,3 liter brandstof per jaar. De volgende invoergegevens zijn ingevoerd 
voor het ophalen van de kadavers: Klasse: Stage III B, 130 – 560 kW, Bouwjaar vanaf 2011, Cat. L. 
 
Toelichting stookinstallaties 
Het gasverbruik van de bedrijfswoning is meegenomen in de AERIUS-berekening. Op grond van de 
emissiewaarden van AERIUS, d.d. 5 juli 2018, dient voor een oudere vrijstaande woning uit te worden 
gegaan van 3,59 NOx kg per jaar (https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-
emissiefactoren/05-07-2018 ). 
In de machinekamer is een boiler aanwezig. Dit betreft een elektrische boiler en is derhalve niet 
meegerekend in de berekeningen.  

 
Invoergegevens beoogde situatie: 
 
Bron 1:   Stal 1  
Emissiepunt:   Natuurlijke ventilatie   
X-coördinaat:  59 132 
Y-coördinaat:  408 569 
Luchtstroming:   Ongeforceerd 
EP-hoogte:   9,9 meter (hoogte nokventilatie) 
E-aanvraag:   1.769,95 kg NH3 (zie diertabel aanvraagformulier) 
Gebouwinvloed: 
Lengte:   70,9 meter 
Breedte:  62,0 meter 
Hoogte:   6,4 meter (gemiddelde hoogte stal 1 en 4 | (3,4 + 9,9 + 6,0) ÷ 3) 
Oriëntatie-as:  30° 
 
Bron 2:   Stal 4  
Emissiepunt:   Natuurlijke ventilatie   
X-coördinaat:  59 111 
Y-coördinaat:  408 600 
Luchtstroming:   Ongeforceerd 
EP-hoogte:   3,0 meter (gemiddelde hoogte open zijgevels en nokventilatie) 
E-aanvraag:   1.272,05 kg NH3 (zie diertabel aanvraagformulier) 
Gebouwinvloed: 
Lengte:   70,9 meter 
Breedte:  62,0 meter 
Hoogte:   6,4 meter (gemiddelde hoogte stal 1 en 4 | (3,4 + 9,9 + 6,0) ÷ 3) 
Oriëntatie-as:  30° 
 
Bron 3:   Iglo’s 
Emissiepunt:   Natuurlijke ventilatie   
X-coördinaat:  59 099 
Y-coördinaat:  408 550 
Luchtstroming:   Ongeforceerd 
EP-hoogte:   0,8 meter (gemiddelde hoogte opening iglo) 
E-aanvraag:   44,00 kg NH3 (zie diertabel aanvraagformulier) 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-emissiefactoren/05-07-2018
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-emissiefactoren/05-07-2018
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Bron 4:   Verkeersbewegingen zuid 
Emissiepunt:  Lijnbron wegverkeer (zuidelijke richting)  
Materiaal:  Lichte en zware motorvoertuigen  
Aantal:    2.678 lichte en 986 zware voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 1 en toelichting 
 
Bron 5:   Verkeersbewegingen noord 
Emissiepunt:  Lijnbron wegverkeer (noordelijke richting)  
Materiaal:  Lichte en zware motorvoertuigen  
Aantal:    669 lichte en 246 zware voertuigbewegingen per jaar, zie tabel 1 en toelichting 
 
Bron 6:   Mobiele bronnen 
Emissiepunt:  Mobiele bronnen binnen inrichting (landbouw) 
Aantal:    1 tractor, zie toelichting mobiele bronnen 
 
Bron 7:   Mobiele bronnen 
Emissiepunt:  Mobiele bronnen binnen inrichting (bouw) 
Aantal:    1 loader, zie toelichting mobiele bronnen 
 
Bron 8:   Stationair draaien 
Emissiepunt:  Stationair draaien vrachtwagens binnen inrichting 
Aantal:    2.553 liter brandstof per jaar, zie toelichting mobiele bronnen 
 
Bron 9:   Woning 
Emissiepunt:   Stookinstallatie bedrijfswoning 
X-coördinaat:  59 136 
Y-coördinaat:  408 488 
EP-hoogte:   0,8 meter (gemiddelde hoogte opening iglo) 
Temporele variatie: Continue emissie 
Emissie:  3,60 kg/j (zie toelichting stookinstallaties) 
 
Toelichting verkeersbewegingen uitgangssituatie: 
 
Tabel 2: overzichtstabel vervoersbewegingen 

 
 
Een toelichting op de rijrichting van de vervoersbewegingen is reeds eerder opgenomen in deze notitie. 
Onderstaand worden de gebruikte hoeveelheden nader toegelicht. 

  

Auto 3347

Tractor 0

Vrachtwagen 1232

aantal 

bewegingen

aantal vervoers-

bewegingen per 

jaar

Vrachtwagen Aanvoer voer 365 ton/jaar 30 ton/vracht 2 26

Vrachtwagen Aanvoer ruwvoer 3431 ton/jaar 50 ton/vracht 2 138

Vrachtwagen Afvoer jongvee en slachtvee 1 levering per week 52 weken/jaar 2 104

Vrachtwagen Afvoer mest 6537 m3/jaar 36 m3/ vracht 2 364

Vrachtwagen Aanvoer compost 700 m3/jaar 36 m3/ vracht 2 40

Vrachtwagen Afvoer compost 700 m3/jaar 36 m3/ vracht 2 40

Vrachtwagen Afvoer melk 3 leveringen per week 52 weken/jaar 2 312

Vrachtwagen Afvoer kadavers 1 ophalingen per week 52 weken/jaar 2 104

Vrachtwagen Afvoer diverse 1 per week 52 weken/jaar 2 104

Auto Privegebruik 1 aantal woningen 8,6 verkeersgeneratie per dag per woning 1 3139

Auto Bezoekers bedrijf 2 auto per week 52 weken/jaar 2 208

KengetalHoeveelheid
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1. Voertransport 

Diercategorie Aantal Kg voer per 
dierplaats per jaar 

Totaal 

Ruwvoer 
Melk- en kalfkoeien  200 14.600 2.920 ton 

Vrouwelijk jongvee 140 3.650 511 ton 

Totaal   3.431 ton 

 

Krachtvoer 
Melk- en kalfkoeien  200 1.825 365 ton 

Totaal   365 ton 

 
Op jaarbasis wordt het voer zoals opgenomen in bovenstaande tabel aangevoerd naar het bedrijf. Deze 
hoeveelheid is opgenomen in tabel 2. 
 
2. Ophalen mest 
In de beoogde situatie wordt op het bedrijf vaste mest, drijfmest en compost geproduceerd/afgevoerd. 
De totale mestproductie van de vergunde situatie is weergegeven in onderstaande tabel. In de 
compoststal wordt gerekend dat ongeveer 30% van de mestproductie drijfmest bedraagt en dus in de 
mestkelders opgevangen wordt. Van de mestproductie wordt dus gerekend met 70% vaste 
mestproductie wat van de compostbodem wordt gehaald en opgeslagen in de vaste mestopslag.  

 

Diercategorie Aantal Mestproductie per 
dier (in m³) 

Totaal 

Melk- en kalfkoeien 
(drijfmest) 

110 26 2.860 m3  

Melk- en kalfkoeien 
stal 2 (vaste mest) 

16 30 480 m3 

Melk- en kalfkoeien 
(drijfmest 
compoststal) 

74 7,8 577,2 m3  

Melk- en kalfkoeien 
stal 2 (vaste mest 
compoststal) 

74 21 1.554 m3 

Vrouwelijk jongvee 
(drijfmest) 

86 6 516 m3  

Vrouwelijk jongvee 
(vaste mest) 

44 12,5 550 m3  

Totaal   6.537,2 m3  

 
3. Compost 
Als worst-case scenario wordt uitgegaan dat de compostbodem één keer per jaar in zijn geheel 
vervangen wordt. Hiervoor wordt dus jaarlijks 700 m3 compost aangevoerd en afgevoerd.  
 
4. Afvoer dieren  
Eén keer per week wordt jongvee en/of slachtvee gehaald voor de mesterij/slachterij. Het aantal dieren 
heeft geen invloed op de verkeersbewegingen. Op jaarbasis  vinden er 52 transporten plaats voor de 
afvoer van dieren (104 verkeersbewegingen).  
 
5. Afvoer kadavers 
Gemiddeld worden kadavers 1x per week aangeboden.  
 
6. Afleveren melk 
Melk wordt 1 keer in de 3 dagen opgehaald, waarbij in het worstcasescenario wordt uitgegaan van het 3 
keer per week ophalen van de melk op het bedrijf. Het aantal melkkoeien heeft geen invloed op het 
aantal voertuigbewegingen per jaar. 
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6. Diversen  
Naast de specifieke vervoersbewegingen zijn er ook verschillende diverse bewegingen die enkele keren 
per jaar plaatsvinden. Op het bedrijf is dit het ophalen van afval, afleveren van diesel, etc. Aangenomen 
wordt dat 1x per week een vrachtwagen het bedrijf bezoekt voor een van bovenstaande handelingen. 
 
7. Bedrijfsbezoeken (adviseur, dierenarts etc.)  
Gemiddeld komen er twee erfbetreders per week naar het bedrijf (adviseur, dierenarts, 
vertegenwoordiger). Dit resulteert in 2 auto’s, 4 vervoersbewegingen 
 
8. Bezoek bedrijfswoning 
Conform de CROW-publicatie toekomstbestendig parkeren is de verkeersgeneratie van een woning in het 
buitengebied 8,6 voertuigen per dag. Op het bedrijf is één woning aanwezig. 
 
Toelichting mobiele bronnen binnen de inrichting: 
Op het bedrijf is één tractor aanwezig van 100 kW. Als worstcasescenario is de tractor met het minst 
recente bouwjaar ingevoerd. Er is vanuit gegaan dat de tractor 2 draaiuren per dag, 260 dagen per jaar 
actief is (520 uren per jaar in gebruik). De tractor is als vlakbron ter plaatse van de inrichting ingevoerd, 
omdat deze zich over het bedrijf zal bewegen.  
 

 
 
Tevens is op het bedrijf een loader van 120 kW aanwezig. Er is vanuit gegaan dat de loader binnen de 
inrichting rond zal rijden, vandaar dat de hele inrichting als vlakbron is genomen. Als worstcasescenario is 
voor de loader een laadschop van het bouwjaar vanaf 2001 ingevoerd. Voor de loader is er vanuit 
gegaan dat het werktuig gemiddeld 2-3 draaiuren per dag, 260 dagen per jaar actief is (650 uren per 
jaar).  
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Bij het transport van- en naar het agrarische bedrijf zijn er vrachtwagens die stationair binnen de 
inrichting draaien, zoals bij het lossen van voer, het laden van mest en het ophalen van melk. In AERIUS 
is deze emissiebron ingevoerd als klasse: Stage III B, 130-560 kW, bouwjaar 2011/01, Cat. L. Zoals 
eerder beschreven zijn er 82 bezoeken voor het lossen van voer (164 verkeersbewegingen), 182 
bezoeken (364 verkeersbewegingen) ten behoeve van het verladen van mest en 156 bezoeken (312 
verkeersbewegingen) voor het ophalen van melk. Het lossen van voer duurt circa 1,0 uur per bezoek en 
het verladen van mest en ophalen van melk duurt circa 0,5 uur per bezoek. De totale bedrijfstijd van 
stationair draaiende vrachtwagen bedraagt 251 uur per jaar. Uitgaande van 10 liter brandstofverbruik per 
uur bedraagt het totale brandstofverbruik als gevolg van het stationair draaien 10 x 251 = 2.510 liter 
brandstof per jaar. 
 
Voor het ophalen van de kadavers zal aan de straatzijde stikstofemissie plaatsvinden. Er is vanuit gegaan 
het ophalen van de kadaver(s) 5 minuten zal duren. Per uur is uitgegaan van een brandstofverbruik van 
10 liter brandstof, per 5 minuten zal het brandstofverbruik dus 0,83 liter bedragen. Het brandstofverbruik 
zal per jaar (0,83 x 52 weken=) 43,3 liter brandstof per jaar. De volgende invoergegevens zijn ingevoerd 
voor het ophalen van de kadavers: Klasse: Stage III B, 130 – 560 kW, Bouwjaar vanaf 2011, Cat. L. 
 
Toelichting stookinstallaties 
Het gasverbruik van de bedrijfswoning is meegenomen in de AERIUS-berekening. Op grond van de 
emissiewaarden van AERIUS, d.d. 5 juli 2018, dient voor een oudere vrijstaande woning uit te worden 
gegaan van 3,59 NOx kg per jaar (https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-
emissiefactoren/05-07-2018). 
In de machinekamer is een boiler aanwezig. Dit betreft een elektrische boiler en is derhalve niet 
meegerekend in de berekeningen.  

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


Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de berekende
stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
rekenpunten.

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 Beoogde situatie

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RvovVGtX8gXo (01 september 2020)

pagina 1/10



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Melkveebedrijf Van der Wel Stoofweg 4, 4306 NC Nieuwerkerk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

07212.015 RvovVGtX8gXo

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

01 september 2020, 16:46 2020 Berekend met eigen
rekenpunten

Totale emissie Situatie 1

NOx 356,56 kg/j

NH3 3.086,04 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Niet van toepassing Niet van toepassing

Toelichting Berekening beoogde situatie Belgische gebieden

RvovVGtX8gXo (01 september 2020)Resultaten Beoogde situatie

Resultaten
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Locatie
Beoogde situatie

Emissie
Beoogde situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal 1
Landbouw | Stalemissies

1.769,95 kg/j -

Stal 4
Landbouw | Stalemissies

1.272,05 kg/j -

Kalveriglo's
Landbouw | Stalemissies

44,00 kg/j -

Verkeersbewegingen zuid
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeersbewegingen noord
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele bronnen
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 164,32 kg/j

RvovVGtX8gXo (01 september 2020)Resultaten Beoogde situatie
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele bronnen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 159,12 kg/j

Stationair draaien
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 28,31 kg/j

Woning
Wonen en Werken | Woningen

- 3,60 kg/j

RvovVGtX8gXo (01 september 2020)Resultaten Beoogde situatie
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Rekenpunten Label Positie Situatie 1 Afstand tot
dichtstbijzijnde bron

Schelde- en Durmeëstuarium van de
Nederlandse grens tot Gent (35 km)

73498,
376719

0,02 34,7 km

Schorren en Polders van de Beneden-
Schelde (35 km)

74452,
376760

0,02 35,1 km

Kalmthoutse Heide (37 km) 85244,
381672

0,04 37,3 km

Kalmthoutse Heide (37 km) 85253,
381666

0,04 37,3 km

RvovVGtX8gXo (01 september 2020)Resultaten Beoogde situatie
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Emissie
(per bron)

Beoogde situatie

Naam Stal 1
Locatie (X,Y) 59132, 408569
Gebouw (LxBxH)
Oriëntatie

70,9 x 62,0 x 6,4 m 30°

Uitstoothoogte 9,9 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.769,95 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

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

97 NH3 13,000 1.261,00 kg/j

PAS
2015.08
-01

Beweiden ten minste 720 uur in een
kalenderjaar- 5% emissiereductie

NH3 1.197,95 kg/j

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

130 NH3 4,400 572,00 kg/j

Naam Stal 4
Locatie (X,Y) 59111, 408600
Gebouw (LxBxH)
Oriëntatie

70,9 x 62,0 x 6,4 m 30°

Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.272,05 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

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

103 NH3 13,000 1.339,00 kg/j

PAS
2015.08
-01

Beweiden ten minste 720 uur in een
kalenderjaar- 5% emissiereductie

NH3 1.272,05 kg/j

RvovVGtX8gXo (01 september 2020)Resultaten Beoogde situatie
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Naam Kalveriglo's
Locatie (X,Y) 59099, 408550
Uitstoothoogte 0,8 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 44,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

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

10 NH3 4,400 44,00 kg/j

Naam Verkeersbewegingen zuid
Locatie (X,Y) 59130, 408432
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.678,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 986,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RvovVGtX8gXo (01 september 2020)Resultaten Beoogde situatie
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Naam Verkeersbewegingen noord
Locatie (X,Y) 59053, 408580
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 669,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 246,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele bronnen
Locatie (X,Y) 59150, 408559
NOx 164,32 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Tractor 3,5 3,5 0,0 NOx 164,32
kg/j

Naam Mobiele bronnen
Locatie (X,Y) 59150, 408559
NOx 159,12 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Loader 4,0 4,0 0,0 NOx 159,12 kg/j

RvovVGtX8gXo (01 september 2020)Resultaten Beoogde situatie
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Naam Stationair draaien
Locatie (X,Y) 59150, 408559
NOx 28,31 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE III B, 130 –
560 kW,
bouwjaar 2011/01,
Cat. L

Stationair draaien
vrachtwagens

2.553 NOx 28,31 kg/j

Naam Woning
Locatie (X,Y) 59136, 408488
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 kg/j

RvovVGtX8gXo (01 september 2020)Resultaten Beoogde situatie
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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_20200805_f3dee6357e

Database versie 2019A_20200805_f3dee6357e

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 Beoogde situatie

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Melkveebedrijf Van der Wel Stoofweg 4, 4306 NC Nieuwerkerk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

07212.015 RrP9FFQTxTgp

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

01 september 2020, 16:44 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 356,56 kg/j

NH3 3.086,04 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Grevelingen 3,95

Toelichting Berekening beoogde situatie
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Locatie
Beoogde situatie

Emissie
Beoogde situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal 1
Landbouw | Stalemissies

1.769,95 kg/j -

Stal 4
Landbouw | Stalemissies

1.272,05 kg/j -

Kalveriglo's
Landbouw | Stalemissies

44,00 kg/j -

Verkeersbewegingen zuid
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeersbewegingen noord
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele bronnen
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 164,32 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele bronnen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 159,12 kg/j

Stationair draaien
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 28,31 kg/j

Woning
Wonen en Werken | Woningen

- 3,60 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Grevelingen 3,95 3,75

Oosterschelde 1,58 0,52

Krammer-Volkerak 0,26 0,23

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,24

Voornes Duin 0,23

Kop van Schouwen 0,15

Manteling van Walcheren 0,09

Solleveld & Kapittelduinen 0,09

Brabantse Wal 0,08

Yerseke en Kapelse Moer 0,08

Voordelta 0,07 0,06

Westerschelde & Saeftinghe 0,06 0,03

Westduinpark & Wapendal 0,05

Biesbosch 0,05

Meijendel & Berkheide 0,04

Ulvenhoutse Bos 0,02

Coepelduynen 0,02

Vogelkreek 0,02 -

Kennemerland-Zuid 0,02

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,02
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Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Zwin & Kievittepolder 0,02

Zouweboezem 0,02

Langstraat 0,02

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 0,02

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,02

Uiterwaarden Lek 0,02

Oostelijke Vechtplassen 0,01

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 0,01

Regte Heide & Riels Laag 0,01

Naardermeer 0,01

Noordhollands Duinreservaat 0,01

Kempenland-West 0,01

Groote Gat 0,01 -

Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,01

Botshol 0,01

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 0,01

Rijntakken 0,01

Kolland & Overlangbroek 0,01

Schoorlse Duinen 0,01

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

Canisvliet 0,01 -

Polder Westzaan 0,01

Binnenveld 0,01

Zwanenwater & Pettemerduinen 0,01

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 0,01

Duinen Den Helder-Callantsoog 0,01

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 0,01

Duinen en Lage Land Texel 0,01

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 0,01

Strabrechtse Heide & Beuven 0,01

Landgoederen Brummen 0,01

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven 0,01

Maasduinen 0,01

Sint Jansberg 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

Grevelingen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 3,95 3,75

H2160 Duindoornstruwelen 3,95 0,79

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 3,62

H2170 Kruipwilgstruwelen 2,68

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 2,27 0,53

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,65 0,54

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,20

Oosterschelde

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 1,58 0,52

H1320 Slijkgrasvelden 0,77 0,29

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,77 0,29

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,71 0,17

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,30 -

H7210 Galigaanmoerassen 0,13 -

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,06

H2160 Duindoornstruwelen 0,05 -
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Krammer-Volkerak

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,26 0,22

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,23

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,22 -

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,21

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,21

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,09 -
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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 0,24

H2160 Duindoornstruwelen 0,24

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,24

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,21

H2120 Witte duinen 0,14 0,10

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,14

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,13

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,13

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,12 0,11

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

0,12

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,11

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,09

H2110 Embryonale duinen 0,08

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,07 -
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Voornes Duin

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180Ao Duinbossen (droog), overig 0,23

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,23

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,23

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,23

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,23

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

0,23

H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen 0,21

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,20

H2160 Duindoornstruwelen 0,19

H2120 Witte duinen 0,17

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,15

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,11

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,10

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,10

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,10
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Kop van Schouwen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,15

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,15

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,14

H2160 Duindoornstruwelen 0,13

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,13

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,13

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,12

H6410 Blauwgraslanden 0,12

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

0,12

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,12

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,10

H2150 Duinheiden met struikhei 0,10

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,08

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,07

H2120 Witte duinen 0,07

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,06

H2110 Embryonale duinen 0,04 -

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,04 -
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Manteling van Walcheren

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,09

H2160 Duindoornstruwelen 0,09

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,09

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,08

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,08

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,08

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,08

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,07

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,07

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,07

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,07

H2120 Witte duinen 0,05

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,04
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Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,09

H2180Ao Duinbossen (droog), overig 0,09

H2160 Duindoornstruwelen 0,09

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,09

H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen 0,08 0,03

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,06 0,04

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,06

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,06

H2150 Duinheiden met struikhei 0,06

H2120 Witte duinen 0,05

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,05 0,04

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,04

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,04

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

0,03

H2110 Embryonale duinen 0,03

ZGH2120 Witte duinen 0,03

ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,03
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Brabantse Wal

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,08

L4030 Droge heiden 0,08

Lg09 Droog struisgrasland 0,08

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,07

Lg04 Zuur ven 0,07

H3160 Zure vennen 0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,05

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,05

H4030 Droge heiden 0,04

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,04

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,04

H2330 Zandverstuivingen 0,04

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,04

Yerseke en Kapelse Moer

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,08

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

Beoogde situatie

Naam Stal 1
Locatie (X,Y) 59132, 408569
Gebouw (LxBxH)
Oriëntatie

70,9 x 62,0 x 6,4 m 30°

Uitstoothoogte 9,9 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.769,95 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

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

97 NH3 13,000 1.261,00 kg/j

PAS
2015.08
-01

Beweiden ten minste 720 uur in een
kalenderjaar- 5% emissiereductie

NH3 1.197,95 kg/j

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

130 NH3 4,400 572,00 kg/j

Naam Stal 4
Locatie (X,Y) 59111, 408600
Gebouw (LxBxH)
Oriëntatie

70,9 x 62,0 x 6,4 m 30°

Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.272,05 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

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

103 NH3 13,000 1.339,00 kg/j

PAS
2015.08
-01

Beweiden ten minste 720 uur in een
kalenderjaar- 5% emissiereductie

NH3 1.272,05 kg/j
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Naam Kalveriglo's
Locatie (X,Y) 59099, 408550
Uitstoothoogte 0,8 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 44,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

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

10 NH3 4,400 44,00 kg/j

Naam Verkeersbewegingen zuid
Locatie (X,Y) 59130, 408432
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.678,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 986,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Verkeersbewegingen noord
Locatie (X,Y) 59053, 408580
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 669,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 246,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele bronnen
Locatie (X,Y) 59150, 408559
NOx 164,32 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Tractor 3,5 3,5 0,0 NOx 164,32
kg/j

Naam Mobiele bronnen
Locatie (X,Y) 59150, 408559
NOx 159,12 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Loader 4,0 4,0 0,0 NOx 159,12 kg/j
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Naam Stationair draaien
Locatie (X,Y) 59150, 408559
NOx 28,31 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE III B, 130 –
560 kW,
bouwjaar 2011/01,
Cat. L

Stationair draaien
vrachtwagens

2.553 NOx 28,31 kg/j

Naam Woning
Locatie (X,Y) 59136, 408488
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 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_20200805_f3dee6357e

Database versie 2019A_20200805_f3dee6357e

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 Uitgangssituatie  en Beoogde situatie

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Melkveebedrijf Van der Wel Stoofweg 4, 4306 NC Nieuwerkerk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

07212.015 RfzBpeWajjBG

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

01 september 2020, 16:20 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 356,56 kg/j 356,56 kg/j -

NH3 3.086,04 kg/j 3.086,04 kg/j -

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Verschilberekening uitgangssituatie - beoogde situatie
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Locatie
Uitgangssituatie

Emissie
Uitgangssituatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal 1
Landbouw | Stalemissies

1.769,95 kg/j -

Stal 4
Landbouw | Stalemissies

1.272,05 kg/j -

Kalveriglo's
Landbouw | Stalemissies

44,00 kg/j -

Verkeersbewegingen zuid
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeersbewegingen noord
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele bronnen
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 164,32 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele bronnen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 159,12 kg/j

Stationair draaien
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 28,31 kg/j

Woning
Wonen en Werken | Woningen

- 3,60 kg/j
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Locatie
Beoogde situatie

Emissie
Beoogde situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal 1
Landbouw | Stalemissies

1.769,95 kg/j -

Stal 4
Landbouw | Stalemissies

1.272,05 kg/j -

Kalveriglo's
Landbouw | Stalemissies

44,00 kg/j -

Verkeersbewegingen zuid
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Verkeersbewegingen noord
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Mobiele bronnen
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 164,32 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele bronnen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 159,12 kg/j

Stationair draaien
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 28,31 kg/j

Woning
Wonen en Werken | Woningen

- 3,60 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*

Grevelingen 0,21 0,21 0,00 -

Kop van Schouwen 0,13 0,13 0,00 -

Voornes Duin 0,09 0,09 0,00 -

Krammer-Volkerak 0,09 0,09 0,00 -

Manteling van Walcheren 0,06 0,06 0,00 -

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,06 0,06 0,00 -

Yerseke en Kapelse Moer 0,06 0,06 0,00 -

Voordelta 0,05 0,05 0,00 -

Oosterschelde 0,04 0,04 0,00 -

Brabantse Wal 0,04 0,04 0,00 -

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

Biesbosch 0,02 0,02 0,00 -

Ulvenhoutse Bos 0,02 0,02 0,00 -

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

Vogelkreek 0,02 0,02 0,00 -

Westerschelde & Saeftinghe 0,02 0,02 0,00 -

Zouweboezem 0,02 0,02 0,00 -

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,02 0,02 0,00 -

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

Uiterwaarden Lek 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*

Langstraat 0,01 0,01 0,00 -

Naardermeer 0,01 0,01 0,00 -

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

Coepelduynen 0,01 0,01 0,00 -

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

Groote Gat 0,01 0,01 0,00 -

Botshol 0,01 0,01 0,00 -

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

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

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

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

Canisvliet 0,01 0,01 0,00 -

Oostelijke Vechtplassen 0,01 0,01 0,00 -

Rijntakken 0,01 0,01 0,00 -

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

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

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

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

Noordhollands Duinreservaat 0,01 0,01 0,00 -

Duinen en Lage Land Texel 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*

Binnenveld 0,01 0,01 0,00 -

Polder Westzaan 0,01 0,01 0,00 -

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

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

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

Schoorlse Duinen 0,01 0,01 0,00 -

Landgoederen Brummen 0,01 0,01 0,00 -

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

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

Maasduinen 0,01 0,01 0,00 -

Veluwe 0,01 0,01 0,00 -

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

Sint Jansberg 0,01 0,01 0,00 -

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

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

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Grevelingen

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,56 0,56 0,00 -

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,55 0,55 0,00 -

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,30 0,30 0,00 -

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,16 0,16 0,00 -

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

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,09 0,09 0,00 -

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,08 0,08 0,00 -
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Kop van Schouwen

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,12 0,12 0,00 -

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

0,08 0,08 0,00 -

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,07 0,07 0,00 -

H2150 Duinheiden met struikhei 0,07 0,07 0,00 -

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,06 0,06 0,00 -

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,05 0,05 0,00 -

H2120 Witte duinen 0,05 0,05 0,00 -

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

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,04 0,04 0,00 -

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,04 0,04 0,00 -

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,04 0,04 0,00 -

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,04 0,04 0,00 -

H6410 Blauwgraslanden 0,04 0,04 0,00 -

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

H2110 Embryonale duinen 0,03 0,03 0,00 -

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,03 0,03 0,00 -

H2160 Duindoornstruwelen 0,03 0,03 0,00 -

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

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

0,17 0,17 0,00 -

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,11 0,11 0,00 -

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,10 0,10 0,00 -

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,10 0,10 0,00 -

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,09 0,09 0,00 -

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,09 0,09 0,00 -

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,09 0,09 0,00 -

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

0,08 0,08 0,00 -

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,08 0,08 0,00 -

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,08 0,08 0,00 -

H2180Ao Duinbossen (droog), overig 0,07 0,07 0,00 -

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,06 0,06 0,00 -

H2120 Witte duinen 0,05 0,05 0,00 -

H2160 Duindoornstruwelen 0,03 0,03 0,00 -

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

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,18 0,18 0,00 -

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,11 0,11 0,00 -

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,10 0,10 0,00 -

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,10 0,10 0,00 -

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,09 0,09 0,00 -

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,08 0,08 0,00 -
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Manteling van Walcheren

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,08 0,08 0,00 -

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,05 0,05 0,00 -

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,05 0,05 0,00 -

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,05 0,05 0,00 -

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,05 0,05 0,00 -

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,04 0,04 0,00 -

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 0,04 0,04 0,00 -

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

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

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,03 0,03 0,00 -

H2120 Witte duinen 0,03 0,03 0,00 -

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

H2160 Duindoornstruwelen 0,02 0,02 0,00 -
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Duinen Goeree & Kwade Hoek

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2160 Duindoornstruwelen 0,15 0,15 0,00 -

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,09 0,09 0,00 -

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,08 0,08 0,00 -

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,07 0,07 0,00 -

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,06 0,06 0,00 -

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,06 0,06 0,00 -

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

0,06 0,06 0,00 -

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,06 0,06 0,00 -

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,06 0,06 0,00 -

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,06 0,06 0,00 -

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,05 0,05 0,00 -

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,05 0,05 0,00 -

H2120 Witte duinen 0,05 0,05 0,00 -

H2110 Embryonale duinen 0,03 0,03 0,00 -

RfzBpeWajjBG (01 september 2020)Resultaten Uitgangssituatie

Beoogde situatie

Resultaten

pagina 15/27



Yerseke en Kapelse Moer

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,06 0,06 0,00 -

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

Voordelta

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

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

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,05 0,05 0,00 -

H2120 Witte duinen 0,05 0,05 0,00 -

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,05 0,05 0,00 -

H1320 Slijkgrasvelden 0,04 0,04 0,00 -
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Oosterschelde

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,30 0,30 0,00 -

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,15 0,15 0,00 -

H1320 Slijkgrasvelden 0,11 0,11 0,00 -

H7210 Galigaanmoerassen 0,10 0,10 0,00 -

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,06 0,06 0,00 -

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,06 0,06 0,00 -

H2160 Duindoornstruwelen 0,05 0,05 0,00 -

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,04 0,04 0,00 -
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Brabantse Wal

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

L4030 Droge heiden 0,07 0,07 0,00 -

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,05 0,05 0,00 -

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,05 0,05 0,00 -

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

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

Lg09 Droog struisgrasland 0,04 0,04 0,00 -

H2330 Zandverstuivingen 0,04 0,04 0,00 -

Lg04 Zuur ven 0,03 0,03 0,00 -

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

H3160 Zure vennen 0,03 0,03 0,00 -

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

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

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

Uitgangssituatie

Naam Stal 1
Locatie (X,Y) 59132, 408569
Gebouw (LxBxH)
Oriëntatie

70,9 x 62,0 x 6,4 m 30°

Uitstoothoogte 9,9 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.769,95 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

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

97 NH3 13,000 1.261,00 kg/j

PAS
2015.08
-01

Beweiden ten minste 720 uur in een
kalenderjaar- 5% emissiereductie

NH3 1.197,95 kg/j

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

130 NH3 4,400 572,00 kg/j

Naam Stal 4
Locatie (X,Y) 59111, 408600
Gebouw (LxBxH)
Oriëntatie

70,9 x 62,0 x 6,4 m 30°

Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.272,05 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

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

103 NH3 13,000 1.339,00 kg/j

PAS
2015.08
-01

Beweiden ten minste 720 uur in een
kalenderjaar- 5% emissiereductie

NH3 1.272,05 kg/j
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Naam Kalveriglo's
Locatie (X,Y) 59099, 408550
Uitstoothoogte 0,8 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 44,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

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

10 NH3 4,400 44,00 kg/j

Naam Verkeersbewegingen zuid
Locatie (X,Y) 59130, 408432
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.678,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 986,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Verkeersbewegingen noord
Locatie (X,Y) 59053, 408580
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 669,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 246,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele bronnen
Locatie (X,Y) 59150, 408559
NOx 164,32 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Tractor 3,5 3,5 0,0 NOx 164,32
kg/j

Naam Mobiele bronnen
Locatie (X,Y) 59150, 408559
NOx 159,12 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Loader 4,0 4,0 0,0 NOx 159,12 kg/j
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Naam Stationair draaien
Locatie (X,Y) 59150, 408559
NOx 28,31 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE III B, 130 –
560 kW,
bouwjaar 2011/01,
Cat. L

Stationair draaien
vrachtwagens

2.553 NOx 28,31 kg/j

Naam Woning
Locatie (X,Y) 59136, 408488
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 kg/j
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Emissie
(per bron)

Beoogde situatie

Naam Stal 1
Locatie (X,Y) 59132, 408569
Gebouw (LxBxH)
Oriëntatie

70,9 x 62,0 x 6,4 m 30°

Uitstoothoogte 9,9 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.769,95 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

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

97 NH3 13,000 1.261,00 kg/j

PAS
2015.08
-01

Beweiden ten minste 720 uur in een
kalenderjaar- 5% emissiereductie

NH3 1.197,95 kg/j

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

130 NH3 4,400 572,00 kg/j

Naam Stal 4
Locatie (X,Y) 59111, 408600
Gebouw (LxBxH)
Oriëntatie

70,9 x 62,0 x 6,4 m 30°

Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.272,05 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

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

103 NH3 13,000 1.339,00 kg/j

PAS
2015.08
-01

Beweiden ten minste 720 uur in een
kalenderjaar- 5% emissiereductie

NH3 1.272,05 kg/j
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Naam Kalveriglo's
Locatie (X,Y) 59099, 408550
Uitstoothoogte 0,8 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 44,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

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

10 NH3 4,400 44,00 kg/j

Naam Verkeersbewegingen zuid
Locatie (X,Y) 59130, 408432
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.678,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 986,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Verkeersbewegingen noord
Locatie (X,Y) 59053, 408580
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 669,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 246,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele bronnen
Locatie (X,Y) 59150, 408559
NOx 164,32 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Tractor 3,5 3,5 0,0 NOx 164,32
kg/j

Naam Mobiele bronnen
Locatie (X,Y) 59150, 408559
NOx 159,12 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Loader 4,0 4,0 0,0 NOx 159,12 kg/j
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Naam Stationair draaien
Locatie (X,Y) 59150, 408559
NOx 28,31 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE III B, 130 –
560 kW,
bouwjaar 2011/01,
Cat. L

Stationair draaien
vrachtwagens

2.553 NOx 28,31 kg/j

Naam Woning
Locatie (X,Y) 59136, 408488
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 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_20200805_f3dee6357e

Database versie 2019A_20200805_f3dee6357e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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Middelburg, 9 oktober 2020 
 
Geachte ,  
 
Op 2 september 2020 hebben wij van u namens Melkveebedrijf Van der Wel (hierna: uw cliënt) een 
aanvraag ontvangen voor een vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming 
(hierna: Wnb). De aanvraag heeft betrekking op het vastleggen van de huidige situatie van Melkveebedrijf 
Van der Wel op de locatie Stoofweg 4 te Nieuwerkerk, gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebied 
Grevelingen. De ontvangst van deze aanvraag is op 9 september 2020, kenmerk ZK20000198 / 
20027618 bevestigd. In deze brief maken wij onze beslissing op uw aanvraag bekend. 
  
Wij verlenen uw cliënt vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wnb voor het vastleggen van de 
huidige situatie van Melkveebedrijf Van der Wel op de locatie Stoofweg 4 te Nieuwerkerk. 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 
ZK20000198 / 20031628 
 
Wij besluiten: 

I. Aan uw cliënt de aangevraagde vergunning voor het vastleggen van de huidige situatie van 
Melkveebedrijf Van der Wel op de locatie Stoofweg 4 te Nieuwerkerk, gelegen in de nabijheid van 
Natura 2000-gebied Grevelingen, te verlenen. 

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

nakomen van deze voorschriften voorkomt dat we op grond van artikel 5.4 lid 1 van de Wnb de 
vergunning voortijdig intrekken of wijzigen. 

IV. De volgende documenten deel uit te laten maken van de vergunning: 
a. aanvraagformulier basismodule van 2 september 2020, ons kenmerk 20027506; 
b. bijlagen bij de aanvraag zoals aangeleverd: 

- Brief ‘Natuurbeschermingswetvergunning, Locatie: Stoofweg 4, 4306 NC te 
Nieuwerkerk (gemeente Schouwen-Duiveland)’, d.d. 21 augustus 2012, ons kenmerk 
20027511; 

- Brief ‘Vergunningplicht Natuurbeschermingswet rundvee Stoofweg 4 te Nieuwerkerk’, 
d.d. 13 september 2012, ons kenmerk 20027510; 

- Aerius-berekening beoogde situatie Belgische gebieden, kenmerk RvovVGtX8gXo, 
d.d. 1 september 2020, ons kenmerk 20027507; 

- Aerius-verschilberekening uitgangssituatie – beoogde situatie, kenmerk 
RfzBpeWajjBG, d.d. 1 september 2020, ons kenmerk 20027509; 

- Aerius-berekening beoogde situatie, kenmerk RrP9FFQTxTgp, d.d. 1 september 
2020, ons kenmerk 20027508; 

- Invoergegevens AERIUS-berekening, kenmerk EW/07212.015, d.d. 2 september 
2020, ons kenmerk 20027512; 

- Plattegrondtekening, projectnummer 07212.015, d.d. 2 september 2020, ons 
kenmerk 20027513. 
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De vergunning is gebaseerd op de aanvraag inclusief alle bijgevoegde stukken. De eventuele significante 
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden zijn uitsluitend beoordeeld op het te vergunnen 
project, zoals dit in de aanvraag beschreven is. Het project dient dan ook te worden uitgevoerd conform 
de aanvraag, voor zover niet in tegenspraak met de in deze vergunning geformuleerde voorschriften. 
Wijzigingen in de uitvoering die wenselijk of noodzakelijk zijn en die geen extra of andere significante 
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden teweeg kunnen brengen, kunnen tijdens de looptijd 
van de vergunning mogelijk wel doorgevoerd worden. Om te bepalen of de wijziging met of zonder een 
gewijzigde vergunning doorgevoerd kan worden dient altijd contact opgenomen te worden met ons; dit 
kan via het e-mailadres natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Vermeld hierbij altijd het kenmerk.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 
 
 
 
 

 

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

 
 
  

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl
http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar
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1. VOORSCHRIFTEN    
 
 

1. Het project dient strikt conform de vergunningaanvraag en de daarbij behorende bijlagen te 
worden uitgevoerd, voor zover niet in strijd met de voorschriften in deze vergunning. 
 

2. De vergunning, inclusief de aanvraag moet op de locatie aanwezig zijn. Medewerkers moeten op 
de hoogte zijn van de vergunning en de daarin opgenomen voorschriften. 
 

3. Op grond van artikel 8 van de provinciale Beleidsregels intern en extern salderen, d.d. 11 
september 2020 moet het vergunde project binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van deze 
vergunning worden gerealiseerd. 

 
4. De houder van deze vergunning toont op verzoek van het bevoegd gezag de aanwezige 

aantallen dieren binnen het bedrijf aan door middel van een actueel overzicht.  
 

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

diercategorie in de daarvoor ingerichte huisvestingssystemen worden gehouden: 

 

6. De vergunninghouder moet een registratiesysteem/administratie bijhouden, voor zover dit niet al 
voortvloeit uit andere wettelijke verplichtingen, over het gebruik van en het type 
huisvestingssysteem of systemen en/of aantallen en soort dieren per huisvestingssysteem en 
daarbij behorende RAV-codes. 

 
 
 
 
 
 
  

Stal Stalsysteem 

(RAV-code) 

Diersoort Aantal 

dieren 

1 A 1.100 

 

overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en 

kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) 

97 

 PAS 2015.08 

-01 

Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% 

emissiereductie 

 

A 3.100 overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk 

jongvee tot 2 jaar) (Overig) 

130 

4 A 1.100 overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en 

kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) 

103 

PAS 2015.08 

-01 

Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% 

emissiereductie 

Kalveriglo’s A 3.100 overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk 

jongvee tot 2 jaar) (Overig) 

10 
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2. OVERWEGINGEN 

A. Weergave van de feiten 
 
A1.  Vergunningaanvraag 
U heeft namens uw cliënt een aanvraag op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wnb, ingediend voor het 
vastleggen van de huidige situatie van Melkveebedrijf Van der Wel op de locatie Stoofweg 4 te 
Nieuwerkerk, gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebied Grevelingen. De aanvraag is geregistreerd 
onder kenmerk ZK20000198.  
 
Uw cliënt is voornemens om de huidige situatie van Melkveebedrijf Van der Wel op de locatie Stoofweg 4 
te Nieuwerkerk vast te leggen.  
 
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 op 
een Natura 2000-gebied. Het aangevraagde project vindt niet plaats in of grenzend aan een Natura 2000- 
gebied. Vanuit het project komt echter stikstof vrij in de vorm van stikstofoxiden (356,56 kg/j) en 
ammoniak (3.086,04 kg/j). Deze stikstof slaat (ook) neer op grotere afstanden van de projectlocatie en 
dus mogelijk ook in Natura 2000-gebieden. Uit de bij de aanvraag gevoegde Aerius-berekeningen blijkt 
dat dit het geval is. Significante negatieve effecten van dit project op de beschermde natuurwaarden zijn 
daarom op voorhand niet uit te sluiten. Doordat de projectlocatie niet is gelegen in een Natura 2000-
gebied en gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten, zijn wij van mening dat alleen de 
stikstofuitstoot mogelijk significante negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden kan hebben en 
daarom reden is voor vergunningplicht. Andere mogelijke effecten zijn naar onze mening op voorhand uit 
te sluiten. Om deze reden wordt in de aanvraag en in deze vergunning alleen de stikstofuitstoot 
beschouwd. 
 
U gaat in de vergunningaanvraag in op de eventuele significante negatieve effecten van uw project op de 
beschermde natuurwaarden. Uw aanvraag betreft een project dat niet direct verband houdt met of nodig 
is voor het beheer van Natura 2000-gebieden en is niet opgenomen in een beheerplan. 
 
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. In de aanvraag wordt gebruik gemaakt van intern salderen. Op grond van 
artikel 3 van de Beleidsregels intern en extern salderen, d.d. 11 september 2020 (hierna Beleidsregels) 
verlenen Gedeputeerde Staten een natuurvergunning in gevallen waarin bij de aanvraag gebruik is 
gemaakt van intern salderen uitsluitend indien wordt voldaan aan de in deze beleidsregels opgenomen 
voorwaarden. 
 
A3. Bevoegd gezag 
Ingeval Gedeputeerde Staten ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze wet bevoegd zijn tot het 
nemen van een besluit met betrekking tot handelingen, zijn, tenzij anders bepaald, bevoegd 
Gedeputeerde Staten van de provincie waar de handeling wordt verricht. 
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  lid 1 van de Wnb 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 Wnb. 
Op uw aanvraag is de reguliere procedure uit hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht  van 
toepassing. 
 
Van het besluit tot het verlenen van een vergunning zal mededeling worden gedaan op de website van de 
provincie Zeeland, https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/wet-natuurbescherming-
overzicht-reguliere-besluiten.  
Tegen dit besluit staat bezwaar open zoals onder “rechtsmiddelen” is aangegeven. 
 
 

https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/wet-natuurbescherming-overzicht-reguliere-besluiten
https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/wet-natuurbescherming-overzicht-reguliere-besluiten
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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 Wnb en, voor wat betreft het provinciale beleid, aan het Omgevingsplan Zeeland 2018, de Beleidsnota 
Natuurwetgeving en de Beleidsregels. 
 
Voor ieder project zoals bedoeld in artikel 2.7 lid 2 van de Wnb dat niet is vrijgesteld van de 
vergunningplicht, moet het bevoegd gezag beoordelen of vergunning kan worden verleend op grond van 
artikel 2.7, lid 3 van de Wnb. 
 
B2.   Algemene doelen en kernopgaven Natura 2000 
In de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingdoelstellingen opgenomen 
die een specifieke uitwerking van de algemene doelen en kernopgaven per Natura 2000-gebied vormen. 
De mogelijke significante negatieve effecten van het te vergunnen project op die 
instandhoudingsdoelstellingen zijn beoordeeld. Die beoordeling is de kern van deze vergunning. 
 
B3. Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen, beschermde habitattypen, 
beschermde soorten, typische soorten en het provinciaal beleid  
De beoordeling van de aanvraag beperkt zich tot de effecten door stikstofdepositie vanwege het project 
op habitattypen, habitatsoorten, aangewezen broedvogels en aangewezen niet-broedvogels in Natura 
2000-gebieden en het provinciaal beleid. 
 
Beoordeling van effecten op beschermde habitattypen 
Het project bestaat enkel uit de gebruiksfase. Hieronder worden de mogelijke effecten door 
stikstofdepositie beschouwd. Voor een onderbouwing van de gebruikte uitgangspunten verwijzen wij naar 
het document ‘Invoergegevens AERIUS-berekening, kenmerk EW/07212.015, d.d. 2 september 2020, 
ons kenmerk 20027512’. 
 
Gebruiksfase 
Bij de aanvraag is een Aerius-berekening gevoegd, waaruit blijkt dat de gebruiksfase leidt tot een 
berekende stikstofdepositie van maximaal 3,95 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige habitattypen in 
verschillende Natura 2000-gebieden in Nederland. De hoogst berekende depositie vindt plaats op de 
habitattypen H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) en H2160 Duindoornstruwelen in Natura 
2000-gebied Grevelingen. Van diverse hexagonen waarop depositie plaatsvindt wordt de kritische 
depositiewaarde (KDW) voor dit habitattype reeds overschreden of bijna overschreden.  
 
De depositie vanuit de gebruiksfase zou op de betreffende habitattypen in deze hexagonen mogelijk 
kunnen leiden tot een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende 
Natura 2000-gebied. Overschrijding van de KDW vormt namelijk een indicatie dat een toename van de 
stikstofdepositie kan leiden tot aantasting van de natuurwaarden. De Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State heeft in de uitspraak van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1764) bevestigd dat de 
KDW echter niet geldt als een absolute grenswaarde. Het is dus niet zo dat habitattypen waarvan de 
KDW wordt overschreden automatisch in een slechte staat van instandhouding verkeren. 
 
Intern salderen 
In de aanvraag wordt gebruik gemaakt van intern salderen. De gebruiksfase wordt hierbij afgezet tegen 
de referentiesituatie. Dit is toegestaan zolang voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 5 van de 
Beleidsregels. 
 
Toetsing referentiesituatie en voorwaarden intern salderen 
Een activiteit mag alleen worden ingezet ten behoeve van intern salderen voor zover de stikstofemissie 
was toegestaan in de referentiesituatie en sindsdien onafgebroken aanwezig is geweest of nog kan zijn 
tot het moment van intrekking van de toestemming, zodat hervatting van de activiteit mogelijk is zonder 
dat daarvoor een natuurvergunning voor de realisering van een project is vereist. De referentiesituatie is 
een verleende vigerende en onherroepelijke natuurvergunning. Indien er geen natuurvergunning is, dan 
voldoet de toestemming o.g.v. artikel 1 onder m sub 3 van de Beleidsregels, voor een activiteit waarvoor 
geen natuurvergunning nodig was, maar die wel voldoet aan artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming. 
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Uw cliënt is niet in het bezit van een natuurvergunning, maar wel van een bestuurlijk oordeel. U heeft op 
21 augustus 2018 aan ons het voornemen meegedeeld om ten opzichte van de vergunde situatie op 
basis van het Besluit Landbouw, d.d. 25 november 1996, de dieraantallen uit te breiden met 101 stuks 
melk- en kalfkoeien en 70 stuks jongvee. In ons bestuurlijk oordeel van 13 september 2012 hebben wij 
geoordeeld dat deze uitbreiding van dieraantallen geen significante negatieve effecten heeft op de 
beschermde natuurwaarden. Dit is een toestemming zoals bedoeld in artikel 1 onder m sub 3 van de 
Beleidsregels, zodat het bestuurlijk oordeel van 13 september 2012 geldt als referentiesituatie zoals 
bedoeld in artikel 1 onder g van de Beleidsregels. Deze toestemming geldt dus als referentiesituatie. 
 
Op grond van artikel 5 lid 5 van de Beleidsregels hanteren Gedeputeerde Staten als uitgangspunt dat 
alleen gebruik wordt gemaakt van de in de toestemming opgenomen stikstofemissie in de 
referentiesituatie, voor zover de capaciteit aantoonbaar feitelijk is gerealiseerd. Op grond van artikel 5 lid 
6 van de Beleidsregels gaan Gedeputeerde Staten bij de beoordeling van de feitelijk gerealiseerde 
capaciteit, bedoeld in het vijfde lid, uit van de op het moment van indienen van de aanvraag op grond van 
een toestemming volledig opgerichte installaties en gebouwen, of gerealiseerde infrastructuur en overige 
voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit. De vergunde bedrijfssituatie is 
volledig gerealiseerd, zoals blijkt uit luchtfoto’s van 2015 en 2019.  
 
Er is uitgegaan van een juiste referentiesituatie. Tevens zijn wij van mening dat wordt voldaan aan de 
voorwaarden voor intern salderen, zoals opgenomen in artikel 5 van de Beleidsregels. Wij zijn akkoord 
met de gebruikte uitgangspunten en invoergegevens, zoals deze zijn beschreven in het document 
‘Invoergegevens AERIUS-berekening, kenmerk EW/07212.015, d.d. 2 september 2020, ons kenmerk 
20027512’. 
 
De referentiesituatie bestaat uit de volgende stikstofbronnen: 

 
 

Soort vervoersbewegingen Voertuig  Aantal voertuigen per jaar 

Verkeersbewegingen zuid Licht verkeer 2.678 

 Zwaar vrachtverkeer 986 

Verkeersbewegingen noord Licht verkeer 669 

 Zwaar vrachtverkeer 246 

 

Stal Stalsysteem 

(RAV-code) 

Diersoort Aantal 

dieren 

1 A 1.100 

 

overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en 

kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) 

97 

 PAS 2015.08 

-01 

Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% 

emissiereductie 

 

A 3.100 overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk 

jongvee tot 2 jaar) (Overig) 

130 

4 A 1.100 overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en 

kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig) 

103 

PAS 2015.08 

-01 

Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar- 5% 

emissiereductie 

Kalveriglo’s A 3.100 overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk 

jongvee tot 2 jaar) (Overig) 

10 
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Bron Voertuig Uitstoothoogte (m) Spreiding (m) 

Mobiele bronnen Tractor 3,5 3,5 

 Loader 4,0 4,0 

 
 

Bron Voertuig Brandstofverbruik (l/jaar) 

Stationair draaien Vrachtwagens 2.553 

 
 

Bron Uitstoothoogte (m) 

Woning 7 

 
 
Conclusie 
Uit de bij de aanvraag behorende Aerius-verschilberekening met kenmerk RfzBpeWajjBG, d.d. 
1 september 2020, ons kenmerk 20027509, blijkt dat het beoogde project in de gebruiksfase door intern 
salderen per saldo nergens leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige hexagonen. 
Dit betekent dat vanwege het project geen sprake is van significante negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van beschermde habitattypen en daarmee op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
 
Beoordeling van effecten op habitatsoorten een aangewezen broedvogels en niet-broedvogels 
Doordat er door intern salderen per saldo geen sprake is van toename van stikstofdepositie, kan op 
voorhand gesteld worden dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstelling van de habitatsoorten en aangewezen broedvogels en niet-broedvogels en 
daarmee op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
 
Beoordeling van effecten op typische soorten 
De uitspraak van de ABRvS van 20 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:547), waarin het arrest van het 
HvJ EU d.d. 7 november 2018 (ECLI:EU:C:2018:883) wordt toegepast maakt duidelijk dat in een 
passende beoordeling de gevolgen van een project (of plan) moeten worden geïnventariseerd en 
onderzocht voor zowel de soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor geen 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd als voor soorten en habitattypen buiten een Natura 
2000-gebied, op de voorwaarde dat deze effecten de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied 
kunnen aantasten. Dat betekent dus ook dat ook een voortoets met betrekking tot de effecten op soorten 
in een Natura 2000-gebied waarvoor het gebied niet is aangewezen en de habitattypen en soorten buiten 
dat gebied moeten worden onderzocht, indien effecten op die soorten de instandhoudingsdoelstellingen 
van een Natura 2000-gebied kunnen aantasten. Gelet op de locatie en aard van de aangevraagde 
activiteiten en het feit dat er per saldo geen toename is van stikstofdepositie, is er geen sprake van 
significante negatieve effecten op typische soorten die de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 
2000-gebied kunnen aantasten.  
 
Cumulatie  
Bij vergunningverlening voor een project dient een beoordeling plaats te vinden van de cumulatieve 
gevolgen, indien het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten significante negatieve 
effecten kan hebben voor het desbetreffende Natura 2000-gebied. Een vergunning kan alleen verleend 
worden als het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten geen significante gevolgen 
heeft. Omdat er in dit geval per saldo geen sprake is van toename van stikstofdepositie, is er ook geen 
kans op cumulatie. 
 
Beoordeling ten aanzien van het provinciaal beleid 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor intern salderen, zoals deze zijn opgenomen in artikel 5 van 
de Beleidsregels. 
Het aangevraagde project wordt zodanig uitgevoerd dat er geen significante aantasting plaatsvindt van 
de wezenlijke kenmerken of waarden van de Zeeuwse beschermde natuur en onvermijdelijke 
verstoringen zo klein mogelijk worden gehouden. Naar ons oordeel is er geen strijdigheid met het 
Omgevingsplan Zeeland 2018 of met de Beleidsnota Natuurwetgeving. 
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C. Conclusies 
 
U heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat met het uitvoeren van het aangevraagde project geen 
aantasting plaatsvindt van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden. Evenmin leveren de 
voorgenomen activiteiten strijdigheid op met de overige genoemde wetsartikelen of het provinciaal beleid. 
Wij zijn op grond van bovenstaande overwegingen van mening dat de gevraagde vergunning onder 
oplegging van voorschriften (onderdeel 1) verleend kan worden. 
 
D. Overige wet- en regelgeving 
 
Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wnb, 
hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Mogelijk zijn er 
voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft nog andere bepalingen van toepassing. Wij 
wijzen u erop dat het kan zijn dat voor het uitvoeren van uw activiteit alsnog een vergunning en/of 
ontheffing en/of melding op grond van andere hoofstukken van de Wnb, dan wel op grond van andere 
wet- en regelgeving vereist kan zijn. 
 




