
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

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

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RPWoWbSwpvbf (21 juli 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Erik van de Bos Architect Stuifketel 8, 4328 HJ Burgh-Haamstede

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Gebruik woning Stuifketel RPWoWbSwpvbf

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

21 juli 2020, 12:44 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kop van Schouwen 0,01

Toelichting Gebruik woning aan de Stuifketel te Burgh-Haamstede

RPWoWbSwpvbf (21 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeersbewegingen gebruiksgfase
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RPWoWbSwpvbf (21 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kop van Schouwen 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.

RPWoWbSwpvbf (21 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kop van Schouwen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 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.

RPWoWbSwpvbf (21 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Verkeersbewegingen
gebruiksgfase

Locatie (X,Y) 40293, 414783
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 7,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPWoWbSwpvbf (21 juli 2020)Resultaten Situatie 1

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

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

RPWoWbSwpvbf (21 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

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

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RR44V2nMXVjV (21 juli 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Erik van de Bos Architect Stuifketel 8, 4328 HJ Burgh-Haamstede

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Nieuwbouw woning Stuifketel RR44V2nMXVjV

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

21 juli 2020, 17:26 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Realisatie woning aan de Stuifketel te Burgh-Haamstede

RR44V2nMXVjV (21 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwfase woning
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- < 1 kg/j

Verkeersbewegingen bouwfase
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RR44V2nMXVjV (21 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 3/5



Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bouwfase woning
Locatie (X,Y) 40341, 414686
NOx < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Bouwfase woning 2,0 1,0 0,0 NOx < 1 kg/j

Naam Verkeersbewegingen
bouwfase

Locatie (X,Y) 40303, 414771
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

100,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 24,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RR44V2nMXVjV (21 juli 2020)Resultaten Situatie 1

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

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Database versie 2019A_20200610_3aefc4c15b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

RR44V2nMXVjV (21 juli 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
tweede lid, van het Besluit natuurbescherming.

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.

Bijlage, Maatregel

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RgZwk44Lm3fN (17 augustus 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Erik van de Bos Architect Stuifketel 8, 4328 HJ Burgh-Haamstede

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk Bevoegd gezag

Gebruik woning Stuifketel RgZwk44Lm3fN Provincie Zeeland

Datum berekening Rekenjaar

17 augustus 2020, 13:29 2030

Sector Deelsector Maatregel

Wegverkeer Binnen bebouwde kom Positieve salderingsruimte 2030
t.g.v. de landelijke
snelheidsverlagings maatregel

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Gebruik woning aan de Stuifketel te Burgh-Haamstede, berekening 2030

RgZwk44Lm3fN (17 augustus 2020)Ruimte afgeboekt Gebruik woning Stuifketel

Ruimte afgeboekt
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeersbewegingen gebruiksgfase
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RgZwk44Lm3fN (17 augustus 2020)Ruimte afgeboekt Gebruik woning Stuifketel

Ruimte afgeboekt
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Verkeersbewegingen
gebruiksgfase

Locatie (X,Y) 40293, 414783
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 7,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RgZwk44Lm3fN (17 augustus 2020)Ruimte afgeboekt Gebruik woning Stuifketel

Ruimte afgeboekt
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Disclaimer De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd
gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
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 c5ea8671e4_2019A

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

RgZwk44Lm3fN (17 augustus 2020)Ruimte afgeboekt Gebruik woning Stuifketel

Ruimte afgeboekt
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Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
tweede lid, van het Besluit natuurbescherming.

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.

Bijlage, Maatregel

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RPWoWbSwpvbf (17 augustus 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Erik van de Bos Architect Stuifketel 8, 4328 HJ Burgh-Haamstede

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk Bevoegd gezag

Gebruik woning Stuifketel RPWoWbSwpvbf Provincie Zeeland

Datum berekening Rekenjaar

17 augustus 2020, 13:28 2021

Sector Deelsector Maatregel

Wegverkeer Binnen bebouwde kom Positieve salderingsruimte t.g.v.
de landelijke snelheidsverlagings
maatregel

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Kop van Schouwen 0,01

Toelichting Gebruik woning aan de Stuifketel te Burgh-Haamstede

RPWoWbSwpvbf (17 augustus 2020)Ruimte afgeboekt Gebruik woning Stuifketel

Ruimte afgeboekt
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeersbewegingen gebruiksgfase
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RPWoWbSwpvbf (17 augustus 2020)Ruimte afgeboekt Gebruik woning Stuifketel

Ruimte afgeboekt
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Ruimte
beschikbaar?

Kop van Schouwen 0,01

Ruimte

Geen ruimte

* 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.

RPWoWbSwpvbf (17 augustus 2020)Ruimte afgeboekt Gebruik woning Stuifketel

Ruimte afgeboekt

pagina 4/7



Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden

Kop van Schouwen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Ruimte
beschikbaar?

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

Ruimte

Geen ruimte

* 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.

RPWoWbSwpvbf (17 augustus 2020)Ruimte afgeboekt Gebruik woning Stuifketel

Ruimte afgeboekt
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Verkeersbewegingen
gebruiksgfase

Locatie (X,Y) 40293, 414783
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 7,5 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RPWoWbSwpvbf (17 augustus 2020)Ruimte afgeboekt Gebruik woning Stuifketel

Ruimte afgeboekt
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Disclaimer De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd
gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
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 c5ea8671e4_2019A

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

RPWoWbSwpvbf (17 augustus 2020)Ruimte afgeboekt Gebruik woning Stuifketel

Ruimte afgeboekt
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Memo 
 

 

Datum 

Documentnummer 

Relatie 

Onderwerp 

21 juli 2020 

M198525.032/GHO 

 

Stikstoftoets Stuifketel 8 te Burgh-Haamstede (200309) 

 

 
Als aanvulling op de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de 

Stuifketel te Burg-Haamstede, is navolgende stikstoftoets opgesteld. 

De toets heeft betrekking op de realisatiefase en op de gebruiksfase van bovengenoemd plan. De 

twee fases zijn als twee separate berekeningen ingevoerd in het Aerius programma. 

 
Realisatiefase 

De realisatie fase betreft de bouw van de nieuwe woning met een oppervlakte van circa 120 

vierkante meter op een onbebouwde locatie. De bouwlocatie is thans in gebruik als tuin van 

naastgelegen woning. 

In de bouwfase wordt gebruik gemaakt van bouwmachines met een verbrandingsmotor die NOx- 

emissie veroorzaken. Naast het gebruik van bouwmachines worden de bijbehorende 

verkeersbewegingen van aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouwpersoneel meegenomen in de 

berekening. 

De NOx-emissie van het verkeer behorende bij de bouwfase wordt in de Aerius berekening 

meegenomen tot het moment dat dit verkeer opgenomen wordt in het heersend verkeersbeeld. In 

dit geval zijnde de Kloosterweg. 

 
Gebruiksfase 

De NOx-emissie van het gebruik van de nieuwe woning wordt berekend in de gebruiksfase. De 

nieuwe woning wordt voorzien van een warmtepomp en is als zodanig emissie-loos. 

In de gebruiksfase is, op basis van normen van CROW gerekend met 7,5 verkeersbewegingen per 

etmaal. De verkeersbewegingen in de gebruiksfase worden in de berekening meegenomen totdat 

het verkeer op gaat in het heersend verkeersbeeld. 

 
Aanleiding en doel 

Omdat stikstofemissie mogelijk een effect kan veroorzaken op Natura-2000 gebieden, dient een 

toets te worden uitgevoerd of het bouwen en gebruiken van de locatie aan de Stuifketel te Burgh- 

Haamstede mogelijk vergunningsplichtig is in het kader van de Wet natuurbescherming. 

Effecten kunnen in beginsel alleen optreden door zogenaamde externe werking, waarbij 

veranderingen en activiteiten binnen het plangebied kunnen leiden tot veranderingen van de 

milieusituatie in de natuurgebieden; in onderhavig plan betreft dit de uitstoot van stikstof als gevolg 

van het plan. Voor projecten, zoals onderhavig bouwplan, betekent dit dat moet worden beoordeeld 

of een natuurvergunning is vereist als gevolg van de uitstoot van stikstof tijdens de gehele 

realisatiefase en gebruiksfase. 

Het dichtstbijzijnde natuurgebied, Kop van Schouwen, ligt op een afstand van circa 200 meter van 

het plangebied. 
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Blijkt uit bovenstaande beoordeling dat geen natuurvergunning is vereist, dan kan volstaan worden 

met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Het aspect natuur vormt 

dan geen belemmering voor de uitvoering van het project. 

 
Onderzoeksopzet 

Er is een inschatting gemaakt van de werkzaamheden met machines voor de bouwfase op 

betreffende locatie. Daarnaast is een inschatting gemaakt van het aantal verkeersbewegingen in de 

bouw- en gebruiksfase. In bijlage 1 is dit verder uitgewerkt. De totalen uit bijlage 1 zijn ingevoerd in 

het AERIUS rekenmodel. 

 

 
Resultaten 

1). Realisatiefase 

Uit de berekeningen voor de realisatiefase met de AERIUS-module (zie bijlage 2) blijkt, dat er tijdens 

de realisatiefase geen sprake is van een significant effect op een voor stikstof gevoelig natuurgebied. 

Er ontstaat geen depositie > 0,00 mol/ha/jr., waardoor effecten op instandhoudingsdoelen van N- 

2000 gebieden ten gevolge van stikstof met zekerheid kunnen worden uitgesloten. 

De uitkomst van de berekening van de realisatiefase geeft derhalve geen aanleiding een Wnb- 

vergunning aan te vragen of een verklaring van geen bedenkingen te vragen vanwege mogelijke 

effecten op N2000-gebieden. 

 
2). Gebruiksfase 

Uit de berekening van de gebruiksfase (zie bijlage 2) blijkt, dat de depositie in deze fase > 0,00 

mol/ha/jr. is, waardoor een mogelijk significant effect op N-2000 gebieden niet kan worden 

uitgesloten. 

 

 
Vertrouwende u voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Aelmans ROM bv 
 

 
Bijlage   1) Invoergegevens stikstofemissie Stuifketel 8 te Burgh-Haamstede 

2) Aerius berekeningen bouw- en gebruiksfase en het resultaat 
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Bijlage   1) Invoergegevens stikstofemissie Stuifketel 8 te Burgh-Haamstede 
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Bijlage   2) Aerius berekeningen bouw- en gebruiksfase en het resultaat 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dit document bevat rekenresultaten van 
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst 
berekende stikstofbijdragen per 
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op 
basis van rekenpunten die overlappen met 
habitattypen en/of leefgebieden die 
aangewezen zijn in het kader van de Wet 
natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar 
mogelijk wel relevant. 

 

De berekening op basis van stikstofemissies 
gaat uit van de componenten ammoniak 
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx). 

 

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? 
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer 
toelichting verwijzen wij u naar de website 
www.aerius.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berekening Situatie 1 

 Kenmerken 

 Samenvatting emissies 

 Depositieresultaten 

 Gedetailleerde emissiegegevens 
 
 
 
 
 

 

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

documentatie is te raadplegen via: 

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

RR44V2nMXVjV (21 juli 2020) 
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Resultaten 

Resultaten Situatie 1 RR44V2nMXVjV (21 juli 2020) 
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie 

  

Erik van de Bos Architect 
 

Stuifketel 8, 4328 HJ Burgh-Haamstede 

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk  

  

Nieuwbouw woning Stuifketel 
 

RR44V2nMXVjV 
 

 Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie 

  

21 juli 2020, 17:26 
 

2021 
 

Berekend voor natuurgebieden 

Totale emissie Situatie 1   

  

NOx < 1 kg/j 
  

  

NH3 < 1 kg/j 
  

 

Resultaten 
Hectare met 

hoogste bijdrage 
(mol/ha/j) 

 

 

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

 

Toelichting Realisatie woning aan de Stuifketel te Burgh-Haamstede 

Natuurgebied 
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Locatie 
Situatie 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emissie 
Situatie 1 

 
 

 
Bouwfase woning 

Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie 
 

 
Verkeersbewegingen bouwfase 

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

 
 

 
- < 1 kg/j 

 
 

 
< 1 kg/j < 1 kg/j 

Bron 
Sector 

Emissie NH3 Emissie NOx 
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Emissie 
(per bron) 

Situatie 1 

Naam Bouwfase woning 
Locatie (X,Y) 40341, 414686 
NOx < 1 kg/j 

 
 
 
 
 
 

Voertuig Omschrijving Brandstof Uitstoot   Spreiding Warmte  Stof Emissie 
verbruik hoogte (m) inhoud 

  (l/j) (m)  (MW)  
 

AFW 
 

Bouwfase woning 
  

2,0 
 

1,0 
 

0,0 NOx 
 

< 1 kg/j 

 

 
Naam Verkeersbewegingen 

bouwfase 
Locatie (X,Y) 40303, 414771 
NOx < 1 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

 
 
 

 
Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 

 

Standaard 
 

Licht verkeer 
 

300,0 / jaar 
 

NOx 

NH3 

 

< 1 kg/j 

< 1 kg/j 

 

Standaard 
 

Middelzwaar 

vrachtverkeer 

 

100,0 / jaar 
 

NOx 

NH3 

 

< 1 kg/j 

< 1 kg/j 

 

Standaard 
 

Zwaar vrachtverkeer 
 

24,0 / jaar 
 

NOx 

NH3 

 

< 1 kg/j 

< 1 kg/j 
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 

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

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

geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. 

 
 

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van: 

AERIUS versie  2019A_20200610_3aefc4c15b 

Database versie  2019A_20200610_3aefc4c15b 

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 

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

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dit document bevat rekenresultaten van 
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst 
berekende stikstofbijdragen per 
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op 
basis van rekenpunten die overlappen met 
habitattypen en/of leefgebieden die 
aangewezen zijn in het kader van de Wet 
natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar 
mogelijk wel relevant. 

 

De berekening op basis van stikstofemissies 
gaat uit van de componenten ammoniak 
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx). 

 

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? 
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer 
toelichting verwijzen wij u naar de website 
www.aerius.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berekening Situatie 1 

 Kenmerken 

 Samenvatting emissies 

 Depositieresultaten 

 Gedetailleerde emissiegegevens 
 
 
 
 
 

 

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

documentatie is te raadplegen via: 

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

RPWoWbSwpvbf (21 juli 2020) 
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie 

  

Erik van de Bos Architect 
 

Stuifketel 8, 4328 HJ Burgh-Haamstede 

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk  

  

Gebruik woning Stuifketel 
 

RPWoWbSwpvbf 
 

 Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie 

  

21 juli 2020, 12:44 
 

2021 
 

Berekend voor natuurgebieden 

Totale emissie Situatie 1   

  

NOx < 1 kg/j 
  

  

NH3 < 1 kg/j 
  

 

Resultaten 
Hectare met 

hoogste bijdrage 
(mol/ha/j) 

 

 

Kop van Schouwen 0,01 

 

Toelichting Gebruik woning aan de Stuifketel te Burgh-Haamstede 

Natuurgebied Bijdrage 
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Locatie 
Situatie 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emissie 
Situatie 1 

 
 

 
Verkeersbewegingen gebruiksgfase 

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom 

 
 

 
< 1 kg/j < 1 kg/j 

Bron 
Sector 

Emissie NH3 Emissie NOx 
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Resultaten 
stikstof 

gevoelige 
Natura 2000 

gebieden 
(mol/ha/j) 

 

 

Kop van Schouwen 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. 

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 
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Resultaten 
per 

habitattype 
(mol/ha/j) 

 
voor de 10 

stikstofgevoelige 
Natura 2000- 

gebieden met het 
hoogste resultaat 

Kop van Schouwen 
 

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 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. 

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen* 
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Emissie 
(per bron) 

Situatie 1 

Naam Verkeersbewegingen 
gebruiksgfase 

Locatie (X,Y) 40293, 414783 
NOx < 1 kg/j 
NH3 < 1 kg/j 

 
 
 

 

 
 

Standaard Licht verkeer 7,5 / etmaal NOx 

NH3 

< 1 kg/j 

< 1 kg/j 

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie 
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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_20200610_3aefc4c15b 

Database versie  2019A_20200610_3aefc4c15b 

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 

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

http://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A
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Erik van den Bos Architect B.V. 

 
Keersweel 6 
4311 CT  BRUINISSE 
   
 

Ja 
onderwerp  kenmerk behandeld door verzonden 
Vergunning Wet natuurbescherming voor 
nieuwbouw van een woning aan de  
Stuifketel 6a te Burgh-Haamstede 

ZK20000173 / 20025430 

*20025430* 
 

 
 

 
 

Middelburg, 19 augustus 2020 
 
Geachte , 
 
Op 22 juli 2020 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning op grond van artikel 2.7, 
tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag heeft betrekking op de 
nieuwbouw van een woning (en daarna het gebruik ervan) aan de Stuifketel 6a te Burgh-Haamstede, 
gelegen in de directe nabijheid van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. De ontvangst van deze 
aanvraag is op 28 juli 2020, kenmerk ZK20000173 / 20023798 bevestigd. In deze brief maken wij onze 
beslissing op uw aanvraag bekend. 
  
Wij verlenen u vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor de nieuwbouw van een 
woning (en daarna het gebruik ervan) aan de Stuifketel 6a te Burgh-Haamstede. 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 
ZK20000173 / 20025430  
 
Wij besluiten: 

I. Aan u de aangevraagde vergunning voor de nieuwbouw van een woning (en daarna het gebruik 
ervan) aan de Stuifketel 6a te Burgh-Haamstede te verlenen. 

II. De benodigde depositieruimte toe te delen aan het project 
III. De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.  
IV. De voorschriften, zoals opgenomen in onderdeel 1 aan de vergunning te verbinden. Zorgvuldig 

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

V. De volgende documenten deel uit te laten maken van de vergunning: 
a. aanvraagformulier basismodule d.d. 21 juli 2020, ons kenmerk 20023723 
b. bijlagen bij de aanvraag zoals aangeleverd: 

- aanvraagformulier module 1A, kenmerk 20023375; 
- memo “stikstoftoets”, met documentnummer M198525.032/GHO d.d. 21 juli 2020, 

ons kenmerk 20023722; 
- Aerius-berekening realisatiefase met kenmerk RR44V2nMXVjV d.d. 21 juli 2020, ons 

kenmerk 20023721; 
- Aerius-berekening gebruiksfase met kenmerk RPWoWbSwpvbf d.d. 21 juli 2020, ons 

kenmerk 20023720; 
- Aerius-Register bijlage bij besluit 2021 met kenmerk RPWoWbSwpvbf d.d. 17 

augustus 2020, ons kenmerk 20025428; 
- Aerius-Register bijlage bij besluit 2030 met kenmerk RgZwk44Lm3fN d.d. 17 

augustus 2020, ons kenmerk 20025429. 
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De vergunning is gebaseerd op de aanvraag inclusief alle bijgevoegde stukken. De eventuele significante 
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden zijn uitsluitend beoordeeld op het te vergunnen 
project, zoals dit in de aanvraag beschreven is. Het project dient dan ook te worden uitgevoerd conform 
de aanvraag. Wijzigingen in de uitvoering die wenselijk of noodzakelijk zijn en die geen extra of andere 
significante negatieve effecten op beschermde natuurwaarden teweeg kunnen brengen, kunnen tijdens 
de looptijd van de vergunning mogelijk wel doorgevoerd worden. Om te bepalen of de wijziging met of 
zonder een gewijzigde vergunning doorgevoerd kan worden dient altijd contact opgenomen te worden 
met ons; dit kan via het e-mailadres natuurbeschermingswet@zeeland.nl.  
Vermeld hierbij altijd het kenmerk.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 

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

 
  

mailto:natuurbeschermingswet@zeeland.nl
mailto:groenewetten@rud-zeeland.nl
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1. VOORSCHRIFTEN 

 
1. Het project dient strikt conform de vergunningaanvraag en de daarbij behorende bijlagen te 

worden uitgevoerd, voor zover niet in strijd met de voorschriften in deze vergunning. 
 

2. De vergunning, inclusief de aanvraag moeten op de projectlocatie aanwezig zijn. 
Bouwmedewerkers en de latere bewoners van de woning moeten op de hoogte zijn van de 
vergunning en de daarin opgenomen voorschriften. 
 

3. Het vergunde project moet binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning 
worden gerealiseerd. 
 

4. De emissie in de realisatiefase mag maximaal < 1 kg NH3 en < 1 kg NOx per jaar bedragen. 
 

5. De emissie in de gebruiksfase mag maximaal < 1 kg NH3 en < 1kg NOx per jaar bedragen. 
 

6. U dient minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer u begint 
met uw werkzaamheden. U doet dit via het emailadres handhaving.groen@rud-zeeland.nl onder 
vermelding van kenmerk ZK20000173 / 20025430. 

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

genoemde e-mail adres onder vermelding van kenmerk ZK20000173 / 20025430. 

  

mailto:handhaving.groen@rud-zeeland.nl
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2. OVERWEGINGEN 
 

A. Weergave van de feiten 
 
A1.  Vergunningaanvraag 
U heeft een aanvraag op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb, ingediend voor de nieuwbouw 
van een woning (en daarna het gebruik ervan) aan de Stuifketel 6a te Burgh-Haamstede, gelegen in de 
directe nabijheid van] Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. De aanvraag is geregistreerd onder 
kenmerk ZK20000173.  
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die 
aspecten waarvoor een vergunning is vereist. De aanvraag is dan ook verder in behandeling genomen.  
 
U bent voornemens om aan de Stuifketel in Burgh-Haamstede een nieuwe woning met een oppervlakte 
van circa 120 m2 te bouwen op een onbebouwde locatie. De bouwlocatie is op dit moment nog in gebruik 
als tuin van de naastgelegen woning. De nieuwe woning wordt voorzien van een warmtepomp en is 
hierdoor in de gebruiksfase emissieloos. In de aanvraag wordt een beroep gedaan op het 
Stikstofregistratiesysteem (hierna: SSRS).  
 
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 een Natura 2000-gebied. Vanuit 
het project komt echter stikstof vrij in de vorm van stikstofoxiden en ammoniak. Uit de Aerius-
berekeningen blijkt dat deze stikstof neerslaat in Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Significante 
negatieve effecten van dit project op de beschermde natuurwaarden zijn daarom op voorhand niet uit te 
sluiten. Doordat de projectlocatie niet is gelegen in het Natura 2000-gebied en gelet op de aard van de 
aangevraagde activiteiten, zijn wij van mening dat alleen de stikstofuitstoot mogelijk significante 
negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden kan hebben en daarom reden is voor 
vergunningplicht. Andere mogelijke effecten zijn naar onze mening op voorhand uit te sluiten. Om deze 
reden wordt in de aanvraag en in deze vergunning alleen de stikstofuitstoot beschouwd. 
 
U gaat in de vergunningaanvraag in op de eventuele significante negatieve effecten van uw project op de 
beschermde natuurwaarden. Uw aanvraag betreft een project dat niet direct verband houdt met of nodig 
is voor het beheer van het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen 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 een beroep gedaan op het SSRS. Dit is mogelijk op 
grond van paragraaf 2.1.2 van de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
van 13 maart 2020, nr. WJZ/ 20072948, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming (spoedaanpak 
stikstof 
bouw en infrastructuur) d.d. 23 maart 2020. 
 
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, eerste lid 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. 
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Van het besluit tot het verlenen van een vergunning zal mededeling worden gedaan op de website van de 
provincie Zeeland, https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/wet-natuurbescherming-
overzicht-reguliere-besluiten.  
Tegen dit besluit staat bezwaar open zoals onder “rechtsmiddelen” is aangegeven. 
 

B. Toetsing 
 
B1 Beoordeling en toetsingskader  
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 1.10 en 2.7 tot en met 2.9 onderdeel Gebiedsbescherming van 
de Wnb, paragraaf 2.1.2 van de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 
13 maart 2020, nr. WJZ/ 20072948, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming (spoedaanpak 
stikstof 
bouw en infrastructuur) d.d. 23 maart 2020. Voor wat betreft het provinciale beleid is getoetst aan het 
Omgevingsplan Zeeland 2018, de Beleidsnota Natuurwetgeving en artikel 9, lid 1 van de Beleidsregels 
intern en extern salderen d.d. 23 juni 2020 (hierna: Beleidsregels). 
 
Voor ieder project zoals bedoeld in artikel 2.7, tweede lid 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, derde lid 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 en habitatsoorten in Natura 2000-gebied Kop van Schouwen en het provinciaal beleid. 
Gelet op de uitkomsten van de berekeningen met Aerius-Calculator 2019A zijn effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van andere Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten. 
 
Beoordeling van effecten op beschermde habitattypen 
Het project is onder te verdelen in een realisatiefase en een gebruiksfase. Hieronder worden de mogelijke 
effecten door stikstofdepositie per fase apart beschouwd. Voor een onderbouwing van de gebruikte 
uitgangspunten per fase verwijzen wij naar de memo “stikstoftoets”, met documentnummer 
M198525.032/GHO d.d. 21 juli 2020, ons kenmerk 20023722. 
 
Realisatiefase 
Uit de bij de aanvraag behorende Aerius-berekening met kenmerk RR44V2nMXVjV d.d. 21 juli 2020 blijkt 
dat de realisatiefase nergens leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige hexagonen. 
Deze fase van het project heeft daarom op voorhand geen significant negatief effect. 
 
Gebruiksfase 
Uit de bij de aanvraag gevoegde Aerius-berekening met kenmerk RPWoWbSwpvbf d.d. 21 juli 2020 blijkt 
dat ten gevolge van de gebruiksfase een toename van stikstofdepositie van maximaal 0,01 mol/ha/jaar 
optreedt op het volgende habitattype binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen: 

 H2180A - Duinbossen (droog), berken-eikenbos 
 
Voor dit habitattype geldt dat in het hexagoon waar depositie plaatsvindt op dit habitattypen de kritische 
depositiewaarde (hierna: KDW) voor dit habitattype reeds wordt overschreden. Hierdoor is mogelijk 
sprake van een significant negatief effect op dit habitattype. 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 (hierna: ABRvS) heeft in de uitspraak van 29 
mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1764) bevestigd dat de KDW echter niet geldt als een absolute 
grenswaarde. Het is dus niet zo dat habitattypen waarvan de KDW wordt overschreden automatisch 
verkeren in een slechte staat van instandhouding. 
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SSRS  
In de aanvraag wordt een beroep gedaan op het SSRS. Er wordt voldaan aan de voorwaarden zoals 
deze zijn opgenomen in artikel 2.8 van de Regeling natuurbescherming. Het project is daarom ingevoerd 
in dit register. Uit de Aerius-register bijlagen bij besluit met kenmerk RPWoWbSwpvbf d.d. 17 augustus 
2020, ons kenmerk 20025428 en  RgZwk44Lm3fN d.d. 17 augustus 2020, ons kenmerk 20025429 blijkt 
dat er voor dit project salderingsruimte beschikbaar is ten gevolge van de landelijke 
snelheidsverlagingsmaatregel. Door gebruik te maken van deze salderingsruimte is er in de gebruiksfase 
per saldo geen sprake van een toename van stikstofdepositie op het betreffende hexagoon in het Natura 
2000-gebied Kop van Schouwen.  
 
Conclusie  
Door gebruik te maken van de salderingsruimte die vrij is gekomen ten gevolge van de landelijke 
snelheidsverlagingsmaatregel, is er per saldo geen sprake van een toename van stikstofdepositie op enig 
stikstofgevoelig habitattype in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Dit betekent dat vanwege het 
project geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van 
beschermde habitattypen en daarmee op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 
Kop van Schouwen. De benodigde depositieruimte kan daarom aan het project worden toebedeeld. 
 
Beoordeling van effecten op habitatsoorten 
Het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen is aangewezen voor de volgende habitatsoorten: 

 H1014 - Nauwe korfslak 

 H1340 - Noordse woelmuis 

 H1903 - Groenknolorchis 
 
De leefgebieden van deze soorten zijn potentieel stikstofgevoelig. Doordat er ten gevolge van het project 
door gebruik te maken van salderingsruimte uit het SSRS per saldo geen sprake is van toename van 
stikstofdepositie, kan op voorhand gesteld worden dat er geen sprake is van significant negatieve 
effecten op deze soorten en dus op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. 
 
Beoordeling van effecten op typische soorten 
De uitspraak van de ABRvS van 20 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:547), waarin het arrest van het Hof 
van Justitie van de Europe Unie d.d. 7 november 2018 (ECLI:EU:C:2018:883) wordt toegepast maakt 
duidelijk dat in een passende beoordeling de gevolgen van een project (of plan) moeten worden 
geïnventariseerd en onderzocht voor zowel de soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor geen 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd als voor soorten en habitattypen buiten een Natura 
2000-gebied, op de voorwaarde dat deze effecten de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied 
kunnen aantasten. Dat betekent dus dat ook de effecten op soorten in een Natura 2000-gebied waarvoor 
het gebied niet is aangewezen en de habitattypen en soorten buiten dat gebied moeten worden 
onderzocht, indien effecten op die soorten de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied 
kunnen aantasten. Gelet op de locatie en aard van de aangevraagde activiteiten en het feit dat er per 
saldo geen toename is van stikstofdepositie, is er geen sprake van significante negatieve effecten op 
typische soorten die de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied kunnen aantasten.  
 
Cumulatie  
Bij vergunningverlening voor een project dient een beoordeling plaats te vinden van de cumulatieve 
gevolgen, indien het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten significante negatieve 
effecten kan hebben voor het desbetreffende Natura 2000-gebied. Een vergunning kan alleen verleend 
worden als het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten geen significante negatieve 
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 
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. Ook wordt voldaan aan artikel 9, 
lid 1 van de Beleidsregels. 
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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 het Natura 2000-gebied Natura 2000-gebied 
Kop van Schouwen. Evenmin leveren de voorgenomen activiteiten strijdigheid op met de overige 
genoemde wetsartikelen of het provinciaal beleid. Wij zijn op grond van bovenstaande overwegingen van 
mening dat de gevraagde vergunning onder oplegging van voorschriften (onderdeel 1) verleend kan 
worden. 
 
D. Overige wet- en regelgeving 
 
Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wnb, 
hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Mogelijk zijn er 
voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft nog andere bepalingen van toepassing.  
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. 




