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SAMENVATTING 

 
Ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging van het perceel aan de Torenweg 53 te Burgh-Haam- 

stede heeft Econsultancy onderzoek verricht naar de stikstofdepositiebijdrage op de omliggende Natura 

2000-gebieden. De initiatiefnemer is voornemens een landhuis te realiseren. Zowel de aanleg- als de 

gebruiksfase van het plan kunnen negatieve gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen bin- 

nen omliggende beschermde natuurgebieden. 

 
De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de 

Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aan- 

gemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te 

worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie 

op Natura 2000-gebieden. 

 
Er dient te worden aangetoond dat met het beoogde plan geen negatieve effecten worden voorzien op 

de omliggende Natura 2000-gebieden. Bij een projectbijdrage van 0,00 mol/ha/jaar zal het beoogde 

plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie zorgen en kunnen negatieve effecten wor- 

den uitgesloten. Wanneer het projecteffect hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar dient een vergunning te wor- 

den aangevraagd en is nader aanvullend onderzoek noodzakelijk. De vergunning kan alleen worden 

verleend indien de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied 

niet worden aangetast. 

 
De relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de aanlegfase vinden plaats 

door de verkeersbewegingen ten behoeve van de aanvoer van materialen en de inzet van mobiele 

werktuigen tijdens de constructie ten behoeve van de realisatie van het plan. De relevante emissies 

tijdens de gebruiksfase vinden plaats door de verkeersbewegingen van en naar het plan. 

 
De berekening van het projecteffect van de beoogde situatie met peiljaar 2020 is verricht met behulp 

van het programma Aerius Calculator (versie 2019). 

 
Uit de berekeningen blijkt dat ten gevolge van het plan voor de beoogde ontwikkelingen een overschrij- 

ding van de grenswaarde van  0,00  mol/ha/jaar  optreedt.  Met  een  projecteffect  van  maximaal  

0,46 mol/ha/jaar ten gevolge van de aanlegfase op verschillende habitattypen van het Natura 2000- 

gebied Kop van Schouwen is dit te hoog. Op de overige Natura 2000-gebieden is geen sprake van een 

overschrijding. Vanwege het overschrijden van de grenswaarde is voor het project een vergunning be- 

nodigd en wordt er een verschilberekening gemaakt. 

 
Uit het stikstofdepositie-onderzoek is gebleken dat, met behulp van interne saldering, de aanleg en het 

gebruik van een landhuis in Burgh-Haamstede niet zal leiden tot een toename in stikstofdepositie op 

de omliggende Natura 2000- gebieden. Significant negatieve gevolgen voor de stikstofgevoelige habi- 

tattypen kunnen hiermee worden uitgesloten. Hiermee kan worden uitgesloten dat de werkzaamheden 

in de aanlegfase en het gegenereerde verkeer in de gebruiksfase effect hebben op het halen van de 

instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige gebieden. 
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1 INLEIDING 

 
Ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging van het perceel aan de Torenweg 53 te Burgh-Haam- 

stede heeft Econsultancy onderzoek verricht naar de stikstofdepositiebijdrage op de omliggende Natura 

2000-gebieden. De initiatiefnemer is voornemens een landhuis te realiseren. Zowel de aanleg- als de 

gebruiksfase van het plan kunnen negatieve gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen bin- 

nen omliggende beschermde natuurgebieden. In figuur 1.1 is een globale situering van het plan weer- 

gegeven. 

 

Figuur 1.1        Situering plangebied 

 
Het plan is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. 

Het Natura 2000-gebied ‘Kop van Schouwen’ ligt naast en het meest nabij het plan. In de directe om- 

geving op circa 1 km afstand ligt tevens het Natura 2000-gebied ‘Voordelta’ en op circa 4 km afstand 

ligt het Natura 2000-gebied ‘Oosterschelde’. 
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2 TOETSINGSKADER 

 
De bescherming van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. In zowel de 

Habitat- als de Vogelrichtlijn zijn de gebieden opgenomen welke als Natura 2000-gebied worden aan- 

gemerkt. Ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden dienen negatieve effecten te 

worden uitgesloten, waardoor onder andere onderzoek plaats dient te vinden naar de stikstofdepositie 

op Natura 2000-gebieden. 

 
Na de uitspraak van de Raad van State (d.d. 29 mei 2019) mag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten die stikstof uitstoten worden gebruikt. Daarom 

moet per activiteit duidelijk worden gemaakt dat beschermde natuurgebieden daardoor niet worden 

aangetast. 

 
Er dient te worden aangetoond dat met het beoogde plan geen negatieve effecten worden voorzien op 

de omliggende Natura 2000-gebieden. Met het programma Aerius Calculator wordt de depositie van 

stikstofverbindingen in de vorm van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) op het oppervlak van de 

omliggende Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt. Bij een projectbijdrage van 0,00 mol/ha/jaar 

zal het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie zorgen en kunnen nega- 

tieve effecten worden uitgesloten. 

 
Vergunningsplicht 

Wanneer het projecteffect hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar dient een vergunning te worden aangevraagd 

en is nader aanvullend onderzoek noodzakelijk. De vergunning kan alleen worden verleend indien de 

zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aange- 

tast. Dit kan worden aangetoond met een verschilberekening tussen de referentiesituatie en de toe- 

komstige situatie (interne saldering). 
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3 UITGANGSPUNTEN 

 
3.1 Aanlegfase 

Met het plan wordt de bouw van een landhuis mogelijk gemaakt. De relevante emissies van stikstofoxi- 

den (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de aanlegfase vinden plaats door de verkeersbewegingen ten 

behoeve van de aanvoer van materialen en de inzet van mobiele werktuigen tijdens de constructie ten 

behoeve van de realisatie van het plan. De aanlegfase betreft een tijdelijke ontwikkeling en zal minder 

dan één jaar duren. De werkzaamheden zullen in 2020 worden uitgevoerd. 

 
De benodigde gegevens voor de aanlegfase zijn gebaseerd op soortgelijke opdrachten die bij Econsul- 

tancy bekend zijn, en in overleg met de opdrachtgever, en aangevuld op basis van de in AERIUS Cal- 

culator (versie 2019) opgenomen kentallen. 

 
3.1.1 Inzet mobiele werktuigen 

Voor de aanlegfase worden de in tabel 3.1 weergegeven mobiele werktuigen voorzien op basis van 

soortgelijke opdrachten binnen Econsultancy en in samenspraak met de opdrachtgever. De totale emis- 

sie per voertuig is bepaald op basis van de in tabel 3.1 opgenomen velden. 

 
Tabel 3.1 Mobiele werktuigen aanlegfase 

werktuig bouwjaar brandstof vermogen [kW] belasting [%] draaiuren 
emissiefactor 

[g/kWh] 

hijskraan va. 2015 elektrisch n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

graafmachine va. 2015 diesel 200 60 40 0,3 

betonmixer va. 2015 diesel 200 50 32 0,4 

betonpomp va. 2015 elektrisch n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

3.1.2 Verkeersbewegingen 

Naast de inzet van werktuigen vinden er ook verkeersbewegingen plaats voor het vervoer van materi- 

alen en personen van en naar het plan. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat er voor de gehele 

aanlegfase 120 zware vrachtbewegingen, 540 middelzware vrachtbewegingen en 540 lichte 

voertuigbewegingen zullen plaatsvinden. 

 
De ontsluiting van het verkeer kan in verschillende richtingen plaatsvinden. In het onderhavig onder- 

zoek is als worstcasescenario een volledige ontsluiting in oostelijke richting gehanteerd. Een criterium 

voor wanneer verkeer in het heersende verkeersbeeld is opgenomen wordt gegeven in de instructie1, 

namelijk: ‘op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopge- 

drag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Hierbij 

weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid verkeer dat door de voorgenomen ontwik- 

keling wordt aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige verkeer.’ 

 
Het verkeer ten gevolge van de aanlegfase zal over de Torenweg ter hoogte van de kruising met de 

Esdoornweg volledig zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator. Tauw, Kenmerk R001-1236533VLU-sbb-V02-NL d.d. 18 mei 2016 
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In figuur 3.1 zijn de emissiebronnen voor de mobiele werktuigen (bron 1) en voor het verkeer (bron 2) 

weergegeven. 

 

Figuur 3.1 Emissiebronnen aanlegfase 
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3.2     Gebruiksfase 

Met het plan wordt de bouw van een landhuis mogelijk gemaakt. De nieuwbouw zal niet worden aan- 

gesloten op het gasnet. De relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de 

gebruiksfase vinden plaats door de verkeersbewegingen van en naar het plan. De benodigde gegevens 

voor de gebruiksfase zijn berekend aan de hand van CROW-publicatie 381 en aangevuld op basis van 

de in AERIUS Calculator (versie 2019) opgenomen kentallen. 

 
3.2.1    Verkeersgegevens 

De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig 

parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Schouwen-Duivenland is conform de demografisch 

kencijfers van het CBS2, aan te merken als een niet stedelijke gemeente. De locatie van het plan is 

gelegen in de stedelijke zone ‘rest bebouwde kom’. Een landhuis genereert maximaal 9 

verkeersbewegingen per dag. Voor de ontsluiting van het verkeer wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2. 

In figuur 3.2 is de emissiebron voor het verkeer (bron 1) globaal weergegeven. 

 

Figuur 3.2        Emissiebron gebruiksfase 

 

2 Centraal Bureau voor de Statistiek 
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4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 

 
De berekening van het projecteffect van de beoogde situatie met peiljaar 2020 is verricht met behulp 

van het programma Aerius Calculator (versie 2019). In tabel 4.1 zijn de resultaten van de aanleg- en 

gebruiksfase op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden samengevat. 

 
Tabel 4.1       Projecteffect per habitattype van Kop van Schouwen met overschrijding 

 

 
habitattype 

max. projecteffect 

aanlegfase 

[mol/ha/jaar] 

max. projecteffect 

gebruiksfase 

[mol/ha/jaar] 

duindoornstruwelen 0,23 0,03 

zoom, mantel en droog 

struweel van de duinen 

0,23 0,03 

grijze duinen kalkrijk 0,07 0,01 

grijze duinen kalkarm 0,07 0,01 

duinbossen vochtig 0,02 0,01 

duinbossen droog, berken- 

eikenbos 

0,01 0,00 

duinbossen binnenduin- 

rand 

0,01 0,01 

 

Uit de berekeningen blijkt dat ten gevolge van het plan voor de beoogde ontwikkelingen een overschrij- 

ding van de grenswaarde van  0,00  mol/ha/jaar  optreedt.  Met  een  projecteffect  van  maximaal  

0,46 mol/ha/jaar ten gevolge van de aanlegfase op verschillende habitattypen van het Natura 2000- 

gebied Kop van Schouwen is dit te hoog. Op de overige Natura 2000-gebieden is geen sprake van een 

overschrijding. Vanwege het overschrijden van de grenswaarde is voor het project een vergunning be- 

nodigd en wordt er een verschilberekening gemaakt. 
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5 VERSCHILBEREKENING 

 
Bij een projecteffect van meer dan 0,00 mol/ha/jaar kan er een verschilberekening worden gemaakt om 

aan te tonen dat er in de nieuwe situatie net zo veel of minder stikstof depositie plaatsvindt. Bij een 

verschilberekening wordt de stikstofdepositie van de referentiesituatie vergeleken met de plansituatie. 

De verschilberekening is gemaakt tussen de referentiesituatie en de aanlegfase. Dit is gedaan omdat 

de aanlegfase het hoogste projecteffect heeft. 

 
5.1 Referentiesituatie 

Ter plaatse van de beoogde locatie voor het nieuwe landhuis vinden in de referentiesituatie (2004) 

activiteiten plaats welke voor stikstofemissies zorgen. Voorheen werd het perceel ook gebruikt als wo- 

ning. Toen waren er 6 appartementen inclusief een inpandig zwembad. De relevante emissies van 

stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de referentiesituatie vinden plaats door de verkeersbe- 

wegingen van en naar de locatie en het gasverbruik van het pand. Met de realisatie van het plan zal de 

uitstoot van de locatie veranderen. 

 
5.1.1 Verkeersgegevens 

De verkeersgeneratie in de referentiesituatie is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 

Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. De verkeersgeneratie is berekend aan de hand 

van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente 

Schouwen-Duivenland is conform de demografisch kencijfers van het CBS, aan te merken als een niet 

stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de stedelijke zone ‘rest bebouwde kom’. De 

6 appartementen genereren maximaal 47 verkeersbewegingen per dag. Voor de ontsluiting van het 

verkeer wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2. 

 
5.1.2 Aardgasverbruik 

Het aardgasverbruik van een zwembad met een oppervlak van (5,8 x 4 =)23,2 m2 zal circa 5000 m³ 

per jaar zijn geweest, hierbij is uitgegaan van een gemiddelde4 van 230 m3 gas per m2. Als worstcase- 

scenario is voor het zwembad in de referentiesituatie uitgegaan van een lager aardgasverbruik, 4000 

m3, in verband met de afwijkende omstandigheden ten opzichte van een regulier zwembad. De calori- 

sche onderwaarde van aardgas in Nederland bedraagt 31.650 kJ/m³, waardoor bij verbranding voor de 

verwarming van een verblijf circa 126,6 GJ aan warmte wordt afgeleverd. Een bad-geiser emitteert 42 

g NOx per GJ5, wat overeenkomt met 5,32 kg NOx per jaar. In het programma Aerius Calculator zijn de 

emissies ten gevolge van het zwembad door middel van een puntbron gemodelleerd. 

 
Het aardgasverbruik ten gevolge van de 6 appartementen is gebaseerd op in Aerius opgenomen ken- 

tallen. Dit komt neer op 6,7 kg NOx per jaar. In het programma Aerius zijn de emissies ten gevolge van 

de appartementen door middel van een puntbron gemodelleerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 https://www.milieubarometer.nl/voorbeelden/zwembad/ 

5 TNO-rapport 2014 R10584, Update NOx-emissiefactoren kleine vuurhaarden - glastuinbouw en huishoudens - 31 maart 2014 

https://www.milieubarometer.nl/voorbeelden/zwembad/
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In figuur 5.1 zijn de emissiebronnen voor de appartementen (bron 1), het verkeer (bron 2) en het zwem- 

bad (bron 3) globaal weergegeven. 

 

Figuur 5.1 Emissiebronnen referentiesituatie 
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5.2 Berekeningsresultaten en toetsing verschilberekening 

 
De berekening van het projecteffect van de beoogde situatie met peiljaar 2020 is verricht met behulp 

van het programma Aerius Calculator (versie 2019). 

 
In tabel 5.1 zijn de resultaten van de verschilberekening tussen de referentiesituatie en de aanlegfase 

op de habitattypen van het nabijgelegen Natura 2000-gebied Kop van Schouwen samengevat. 

 
Tabel 5.1 Projecteffect per habitattype van Kop van Schouwen met overschrijding 

 

 
habitattype 

max. projecteffect 

referentiesituatie 

[mol/ha/jaar] 

max. projecteffect 

aanlegfase 

[mol/ha/jaar] 

verschil 

[mol/ha/jaar] 

duindoornstruwelen 1,50 0,23 0,00 

zoom, mantel en droog 

struweel van de duinen 
1,50 

0,23 
0,00 

grijze duinen kalkrijk 0,32 0,07 0,00 

grijze duinen kalkarm 0,32 0,07 0,00 

duinbossen vochtig 0,09 0,02 -0,01 

duinbossen droog, berken- 

eikenbos 
0,06 

0,01 
-0,01 

duinbossen binnenduin- 

rand 
0,05 

0,01 
0,00 

witte duinen 0,01 0,00 0,00 

vochtige duinvalleien kalk- 

rijk 
0,01 0,00 0,00 

kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00 

 

Wanneer de stikstofdepositie ten gevolge van de aanlegfase lager is dan die van de referentiesituatie, 

wordt er een negatief (-) effect weergegeven. Ten behoeve van de aanlegfase zal intern salderen, door 

het wegvallen van het gasverbruik en de voertuigbewegingen, zorgen voor een afname in stikstofde- 

positie op de omliggende Natura 2000-gebieden. 

 
6 CONCLUSIE 

Uit het stikstofdepositie-onderzoek is gebleken dat, met behulp van interne saldering, de aanleg en het 

gebruik van een landhuis in Burgh-Haamstede niet zal leiden tot een toename in stikstofdepositie op 

de omliggende Natura 2000- gebieden. Significant negatieve gevolgen voor de stikstofgevoelige habi- 

tattypen kunnen hiermee worden uitgesloten. Hiermee kan worden uitgesloten dat de werkzaamheden 

in de aanlegfase en het gegenereerde verkeer in de gebruiksfase effect hebben op het halen van de 

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

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

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

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening referentie en aanleg

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RtUA1hp5R9gM (10 januari 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Econsultancy Torenweg 63, 4328 KH Burgh-Haamstede

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Villa Burgh-Haamstede RtUA1hp5R9gM

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 januari 2020, 17:24 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 18,66 kg/j 5,11 kg/j -13,55 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,34 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 referentiesituatie - aanlegfase villa Burgh-Haamstede

RtUA1hp5R9gM (10 januari 2020)Resultaten referentie

aanleg

Resultaten

pagina 2/9



Locatie
referentie

Emissie
referentie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

verwarming appartementen
Plan | Plan

- 6,66 kg/j

woonverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 6,70 kg/j

verwarming zwembad
Wonen en Werken | Woningen

- 5,30 kg/j

RtUA1hp5R9gM (10 januari 2020)Resultaten referentie

aanleg

Resultaten
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Locatie
aanleg

Emissie
aanleg

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 2,72 kg/j

werkverkeer binnen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,39 kg/j
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aanleg

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

Voordelta 0,01 0,00 0,00

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

RtUA1hp5R9gM (10 januari 2020)Resultaten referentie

aanleg

Resultaten

pagina 5/9



Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kop van Schouwen

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

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

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

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

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,00 0,00

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

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 - 0,01 -0,02

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,02 0,00 - 0,01

Voordelta

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

referentie

Naam verwarming appartementen
Locatie (X,Y) 37645, 414599
NOx 6,66 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Appartement

6 appartementen 6,0 NOx 6,66 kg/j

Naam woonverkeer
Locatie (X,Y) 38032, 414843
NOx 6,70 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 47,0 / etmaal NOx
NH3

6,70 kg/j
< 1 kg/j

Naam verwarming zwembad
Locatie (X,Y) 37645, 414599
Uitstoothoogte 9,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 5,30 kg/j
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Emissie
(per bron)

aanleg

Naam mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 37637, 414591
NOx 2,72 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW graafmachine 2015
200kw

4,0 4,0 0,0 NOx 1,44 kg/j

AFW betonmixer 200 kw
2015

4,0 4,0 0,0 NOx 1,28 kg/j

Naam werkverkeer binnen
Locatie (X,Y) 38032, 414842
NOx 2,39 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 540,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

540,0 / jaar NOx
NH3

1,59 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 120,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RtUA1hp5R9gM (10 januari 2020)Resultaten referentie
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie c53b8fdaa8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

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

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

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening referentie en gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S3ezEPjDZefC (04 december 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Econsultancy Torenweg 63, 4328 KH Burgh-Haamstede

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Villa Burgh-Haamstede S3ezEPjDZefC

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

04 december 2019, 12:16 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 18,66 kg/j 1,28 kg/j -17,38 kg/j

NH3 < 1 kg/j < 1 kg/j -0,33 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 referentiesituatie - gebruiksfase villa Burgh-Haamstede

S3ezEPjDZefC (04 december 2019)Resultaten referentie
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Locatie
referentie

Emissie
referentie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

verwarming appartementen
Plan | Plan

- 6,66 kg/j

woonverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 6,70 kg/j

verwarming zwembad
Wonen en Werken | Woningen

- 5,30 kg/j
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Locatie
gebruiksfase

Emissie
gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

werkverkeer binnen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,28 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*

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

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

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Kop van Schouwen

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

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01 0,00 0,00

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

H2160 Duindoornstruwelen 0,01 0,00 0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01 0,00 0,00

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

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

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

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01 0,00 - 0,01 -0,02

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,02 0,00 - 0,02

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

referentie

Naam verwarming appartementen
Locatie (X,Y) 37645, 414599
NOx 6,66 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Appartement

6 appartementen 6,0 NOx 6,66 kg/j

Naam woonverkeer
Locatie (X,Y) 38032, 414843
NOx 6,70 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 47,0 / etmaal NOx
NH3

6,70 kg/j
< 1 kg/j

Naam verwarming zwembad
Locatie (X,Y) 37645, 414599
Uitstoothoogte 9,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 5,30 kg/j
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Emissie
(per bron)

gebruiksfase

Naam werkverkeer binnen
Locatie (X,Y) 38032, 414842
NOx 1,28 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 9,0 / etmaal NOx
NH3

1,28 kg/j
< 1 kg/j

S3ezEPjDZefC (04 december 2019)Resultaten referentie
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

S3ezEPjDZefC (04 december 2019)Resultaten referentie

gebruiksfase

Resultaten

pagina 9/9



k 

 
 

Provinciehuis Abdij 6 
4331 BK Middelburg 

Postbus 6001 
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IBAN NL08 BNGH 0285010557 

     

 

 

 

 
Econsultancy 

 
Heinz Moormannstraat 1B 
5831 AS  BOXMEER 
 

Ja 
onderwerp  kenmerk behandeld door verzonden 
Besluit op aanvraag vergunning 
Wet natuurbescherming voor nieuwbouw en 
gebruik van een woning op de locatie 
Torenweg 53 in Burgh-Haamstede 
 

ZK19000251 / 20001626 

*20001626* 
–  

 
 
 
 

 
 

Middelburg, 17 januari 2020 
 
Geachte  
 
Op 4 december 2019 hebben wij van u namens  (hierna: uw cliënt) een 
aanvraag ontvangen voor een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet 
natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op de nieuwbouw en het gebruik van een woning op 
de locatie Torenweg 53 in Burgh-Haamstede, grenzend aan het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. 
De ontvangst van deze aanvraag is op 11 december 2019, kenmerk ZK19000251 / 19434758 bevestigd. 
In deze brief geven wij u ons antwoord op uw aanvraag. 
 
Wij verlenen uw cliënt vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming 
voor de nieuwbouw en het gebruik van een woning op de locatie Torenweg 53 in 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 
ZK19000251 / 20001626 
 
Wij besluiten: 

I. aan  de aangevraagde vergunning voor de nieuwbouw en het gebruik 
van een woning op de locatie Torenweg 53 in Burgh-Haamstede, grenzend aan het Natura 2000-
gebied Kop van Schouwen te verlenen. 

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

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

a. aanvraagformulier basismodule d.d. 4 december 2019, kenmerk 19434005; 
b. bijlagen bij de aanvraag zoals aangeleverd: 
- aanvraagformulier module 1A d.d. 4 december 2019, kenmerk 19434007; 
- machtiging adviseur d.d. 25 november 2019, ingekomen op 4 december 2019, kenmerk 

19434004; 
- Aerius-verschilberekening referentie-gebruiksfase met kenmerk S3ezEPjDZefC d.d. 

4 december 2019, ons kenmerk 20000253; 
- Aerius-verschilberekening referentie-aanlegfase met kenmerk RtUA1hp5R9gM  

d.d. 10 januari 2020, ons kenmerk 20001619; 
- rapport ‘Onderzoek stikstofdepositie Torenweg 53 te Burgh-Haamstede’ met 

rapportnummer 9453.004, versie D2 d.d. 14 januari 2020, ons kenmerk 20001620. 
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De vergunning is gebaseerd op de aanvraag inclusief alle bijgevoegde stukken. De eventuele negatieve 
effecten op beschermde natuurwaarden zijn uitsluitend beoordeeld op de te vergunnen activiteiten, zoals 
die in de aanvraag beschreven zijn. De werkzaamheden dienen dan ook te worden uitgevoerd conform 
de aanvraag. Wijzigingen in de uitvoering die wenselijk of noodzakelijk zijn en die geen extra of andere 
negatieve effecten op beschermde natuurwaarden teweeg kunnen brengen, kunnen tijdens de looptijd 
van de vergunning mogelijk wel doorgevoerd worden. Om te bepalen of de wijziging met of zonder een 
gewijzigde vergunning doorgevoerd kan worden dient altijd contact opgenomen te worden met ons; dit 
kan via het e-mailadres natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Vermeld hierbij altijd het zaaknummer.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 
 
 
 
 

 

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

 
1. De werkzaamheden dienen strikt conform de vergunningaanvraag te worden uitgevoerd. 

 
2. De vergunning, inclusief de aanvraag moet op de locatie aanwezig zijn. Bouwmedewerkers en de 

gebruikers van de woning moeten op de hoogte zijn van de vergunning en de daarin opgenomen 
voorschriften. 
 

3. Alle bouwmaterialen en afval dienen op een zodanige wijze opgeslagen te worden dat ze niet door 
verwaaiing, verspoeling of op andere wijze in het Natura 2000-gebied verspreid kunnen raken. 
 

4. U dient minimaal twee weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden te melden wanneer u 
begint met uw werkzaamheden. U doet dit via het emailadres handhaving.groen@rud-zeeland.nl 
onder vermelding van kenmerknummer ZK19000251 / 20001626. 
 

5. Uiterlijk 2 dagen nadat de bouwwerkzaamheden zijn beëindigd wordt dit gemeld op het hierboven 
genoemde e-mail adres onder vermelding van kenmerknummer ZK19000251 / 20001626. 
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2. OVERWEGINGEN 
 

A. Weergave van de feiten 
 
A1.  Vergunningaanvraag 
U heeft op 4 december 2019 namens mevrouw M.P.M. Slippens een aanvraag op grond van artikel 2.7, 
tweede lid, van de Wet natuurbescherming, ingediend voor de nieuwbouw en het gebruik van een woning 
op de locatie Torenweg 53 in Burgh-Haamstede, grenzend aan het Natura 2000-gebied Kop van 
Schouwen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk ZK19000251. 
 
Omdat wij enkele vragen hadden met betrekking tot de invoergegevens in de Aerius-berekeningen, 
hebben wij u in de gelegenheid gesteld om deze gegevens te verduidelijken en eventueel aan te passen. 
Wij hebben deze aangepaste gegevens ontvangen op 14 januari 2020. Na ontvangst van de 
aangepaste gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de 
aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een 
vergunning is vereist. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. 
 
Uw client is voornemens om op de locatie Torenweg 53 in Burgh-Haamstede de bestaande bebouwing te 
vervangen door een nieuw te bouwen landhuis, wat vervolgens in gebruik zal worden genomen als 
woonhuis. De werkzaamheden worden uitgebreider beschreven in het door Econsultancy opgestelde 
rapport ‘Onderzoek stikstofdepositie Torenweg 53 te Burgh-Haamstede’ met rapportnummer 9453.004, 
versie D2 d.d. 14 januari 2020, bij ons ingeboekt onder kenmerk 20001620. 
 
A2. Vergunningplicht 
Het is verboden om zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren die gelet op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of 
habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen 
hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen en die de natuurlijke kenmerken van het 
Natura 2000-gebied kunnen aantasten.  
 
De aangevraagde activiteiten vinden plaats grenzend aan het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. 
Doordat de projectlocatie niet is gelegen binnen het Natura 2000-gebied en gelet op de aard van de 
aangevraagde activiteiten, zijn wij van mening dat alleen de stikstofemissie en bijbehorende depositie 
mogelijk (significant) 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 worden in de aanvraag en in deze vergunning alleen de mogelijke effecten van 
stikstofdepositie beschouwd. 
  
U gaat in de vergunningaanvraag in op de eventuele negatieve effecten door stikstofdepositie afkomstig 
van uw activiteiten op de beschermde natuurwaarden. Uw aanvraag betreft een activiteit die niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van 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 de 
handeling kan hebben voor een Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat 
gebied. Gedeputeerde Staten verlenen uitsluitend een vergunning, indien de zekerheid is verkregen dat 
de aangevraagde activiteiten geen negatieve invloed zullen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen 
voor het gebied. 
 
A3. Bevoegd gezag 
De aangevraagde handeling vindt geheel plaats binnen de grenzen van de provincie Zeeland. 
Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn daarom op grond van artikel 1.3, eerste lid van de Wet 
natuurbescherming het bevoegd gezag om op uw vergunningaanvraag te besluiten. Er zijn geen 
mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden buiten de provincie Zeeland, waardoor instemming van 
andere provincies niet aan de orde is. 
 
A4. Procedure 
De vergunningenprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5, artikel 5.1 van de Wet 
natuurbescherming. Op uw aanvraag is de reguliere procedure uit hoofdstuk 4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (verder: Awb) van toepassing. 
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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/wet-natuurbescherming-overzicht-reguliere-besluiten.  
Tegen dit besluit staat bezwaar open zoals in het besluit onder “rechtsmiddelen” is aangegeven. 
 

B. Toetsing 
 
B1 Beoordeling en toetsingskader  
De aanvraag is getoetst aan de artikelen 1.10 en 2.7 tot en met 2.9 onderdeel Gebiedsbescherming van 
de Wet natuurbescherming en, voor wat betreft het provinciale beleid, aan het Omgevingsplan Zeeland 
2018, de Beleidsnota Natuurwetgeving en de Beleidsregel intern en extern salderen d.d. 10 december 
2019.  
 
Voor ieder project of andere handeling zoals bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet 
natuurbescherming dat niet is vrijgesteld van de vergunningplicht, moet het bevoegd gezag beoordelen of 
toestemming kan worden verleend op grond van artikel 2.7, derde lid van de Wet natuurbescherming. 
 
B2.   Algemene doelen en kernopgaven Natura 2000 
Voor alle Natura 2000-gebieden zijn dezelfde vijf algemene doelen geformuleerd en per gebied zijn 
kernopgaven geformuleerd. Deze algemene doelen en kernopgaven zijn een hulpmiddel bij de 
formulering van de doelen op gebiedsniveau. Op dit gebiedsniveau geven de kernopgaven aan wat de 
belangrijkste verbeteropgaven zijn en wat de belangrijkste bijdrage van dat landschap aan het Natura 
2000-netwerk is. De kernopgaven omvatten vaak verscheidene habitattypen en soorten die op 
landschapsniveau en op gebiedsniveau om een samenhangende aanpak vragen in het kader van beheer 
en inrichting. De in de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden opgenomen 
instandhoudingdoelstellingen zijn de specifieke uitwerking van de algemene doelen en kernopgaven per 
Natura 2000-gebied. De effecten van de te vergunnen activiteit op die instandhoudingdoelstellingen zijn 
beoordeeld. Die beoordeling is de kern van deze vergunning. Verderop in deze paragraaf blijkt uit de 
beoordeling dat geen (significant) negatieve effecten op zullen treden. Het uitvoeren van de 
aangevraagde activiteit achten wij dan ook niet in strijd met de algemene doelen en kernopgaven 
opgesteld voor het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. 
 
B3. Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen, typische soorten en het 
provinciaal beleid  
De beoordeling van de aanvraag beperkt zich tot de effecten door stikstofdepositie op de 
instandhoudingsdoelstellingen en typische soorten van het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen en 
het provinciaal beleid. Gelet op de uitkomsten van de berekeningen met Aerius-Calculator 2019 zijn 
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van andere Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten. 
 
Beoordeling van effecten op instandhoudingsdoelstellingen  
 
Bouwfase  
Uit de bij de aanvraag gevoegde berekeningen met Aerius-Calculator 2019 blijkt dat ten gevolge van de 
bouwwerkzaamheden een tijdelijke stikstofdepositie van maximaal 0,23 mol/ha/jr optreedt op de volgende 
habitattypen en leefgebied van soorten binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen:  

 H2160 Duindoornstruwelen 

 Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van duinen 

 H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 

 H2130B Grijze duinen (kalkarm) 

 H2180B Duinbossen (vochtig) 

 H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 

 H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 

 H2120 Witte duinen 

 H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 

 H2179 Kruipwilstruwelen 
 
De hoogste depositie vindt plaats op een hexagoon waar geen sprake is van overschrijding (of 
naderende overschrijding) van de kritische depositiewaarde (KDW). Op dit hexagoon is dus op voorhand 
geen sprake van een mogelijk (significant) negatief effect. Op enkele hexagonen waar een lagere 
depositie (maximaal 0,07 mol/ha/jr) plaatsvindt wordt de KDW al wel overschreden. Hierdoor is op deze 
hexagonen mogelijk wel sprake van een (significant) negatief effect. Doordat de bestaande bebouwing 
ten tijde van de bouwwerkzaamheden echter niet meer in gebruik is en dus de stikstofemissies afkomstig 
van de stookinstallaties en voertuigbewegingen van de bewoners niet meer plaatsvinden, mag de 
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stikstofemissie van de bouwwerkzaamheden op grond van artikel 7, lid 2 van de Beleidsregels intern- en 
extern salderen d.d. 10 december 2019 hier tegen worden afgezet door middel van intern salderen.  
Uit een verschilberekening blijkt dat er per saldo op geen enkel hexagoon een toename van 
stikstofdepositie plaatsvindt. (Significant) negatieve effecten door de stikstofdepositie vanuit bouwfase op 
de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden zijn dus uitgesloten.  
 
Gebruiksfase  
Uit de bij de aanvraag gevoegde berekeningen met Aerius-Calculator 2019 blijkt dat ten gevolge van het 
gebruik van de nieuwe woning een stikstofdepositie van maximaal 0,03 mol/ha/jr optreedt op de volgende 
habitattypen en leefgebied van soorten binnen het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen:  

 H2160 Duindoornstruwelen 

 Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van duinen 

 H2180B Duinbossen (vochtig) 

 H2130A Grijze duinen (kalkarm) 

 H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 

 H2130B Grijze duinen (kalkrijk) 

 H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 

 H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 

 H2179 Kruipwilstruwelen 

 H2120 Witte duinen 
 
De hoogste depositie vindt plaats op een hexagoon waar geen sprake is van overschrijding (of 
naderende overschrijding) van de kritische depositiewaarde (KDW). Op dit hexagoon is dus op voorhand 
geen sprake van een mogelijk (significant) negatief effect. Op enkele hexagonen waar een lagere 
depositie (maximaal 0,01 mol/ha/jr) plaatsvindt wordt de KDW al wel overschreden. Hierdoor is op deze 
hexagonen mogelijk sprake van een (significant) negatief effect. Doordat de stikstofemissies afkomstig 
van de stookinstallaties en voertuigbewegingen van bewoners niet meer plaatsvinden, mag de 
stikstofemissie van de gebruiksfase van de nieuwe woning op grond van artikel 7, lid 2 van de 
Beleidsregels intern- en extern salderen d.d. 10 december 2019 hier tegen worden afgezet door middel 
van intern salderen. De stikstofemissie in de gebruiksfase neemt per saldo af ten opzichte van de 
referentiesituatie. Dit komt doordat de nieuwe woning voorzien wordt van een warmtepomp en dus 
gasloos wordt en doordat het (verwarmde) zwembad niet meer aanwezig is. Er zijn dus geen 
stookinstallaties meer aanwezig. De voertuigbewegingen van bewoners nemen af ten opzichte van de 
referentiesituatie. Dit komt doordat er in de referentiesituatie 6 appartementen aanwezig waren en in de 
nieuwe situatie slechts 1 woning. Dit heeft minder voertuigbewegingen tot gevolg. Uit de Aerius-
verschilberekening blijkt dat er per saldo een afname van depositie plaatsvindt. Gelet op het voorgaande 
kan op voorhand gesteld worden dat er in de gebruiksfase geen sprake is van (significant) negatieve 
effecten 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 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 habitattypen of- 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 negatieve effecten op typische soorten die de instandhoudingsdoelstellingen van 
het Natura 2000- gebied kunnen aantasten.  
 
Beoordeling ten aanzien van het provinciaal beleid  
Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor intern salderen, zoals deze zijn opgenomen in artikel 7 van 
de Beleidsregel intern en extern salderen d.d. 10 december 2019. Uit de aanvraag blijkt dat de 
aangevraagde activiteiten zodanig worden uitgevoerd dat er geen significante aantasting plaatsvindt van 
de wezenlijke kenmerken of waarden van de Zeeuwse beschermde natuur en is het gelet op de aard en 
omvang van de activiteiten aannemelijk dat onvermijdelijke verstoringen zo klein mogelijk worden 
gehouden. Naar ons oordeel is er hierdoor ook 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 de aangevraagde activiteiten geen 
aantasting plaatsvindt van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. 
Evenmin leveren de voorgenomen activiteiten strijdigheid op met de overige genoemde wetsartikelen of 
het provinciaal beleid. Wij zijn op grond van bovenstaande overwegingen van mening dat de gevraagde 
vergunning onder oplegging van voorschriften (onderdeel 1) verleend kan worden. 
 
D. Overige wet- en regelgeving 
 
Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de  
Wet natuurbescherming, hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden en de daarbij behorende regelgeving niet 
betrokken. Mogelijk zijn er voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft nog andere 
bepalingen van toepassing. Wij wijzen u erop dat het kan zijn dat voor het uitvoeren van de activiteit 
alsnog een vergunning en/of ontheffing en/of melding op grond van andere hoofstukken van de  
Wet natuurbescherming, dan wel op grond van andere wet- en regelgeving vereist kan zijn. 




