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Geachte

Naar aanleiding van uw verzoek van 4 oktober 2019 tot het verstrekken van informatie op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob), berichten wij u als volgt.
In uw e-mail van 4 oktober 2019, aangevuld op 10 oktober 2019, verzoekt u om toezending van de
Wet natuurbescherming vergunningen van de volgende bedrijven:
1. Yara Sluiskil;
2. Dow Benelux BV Terneuzen;
3. Zeeland Refinery NV Nieuwdorp;
4. Elsta BV & Co CV Terneuzen;
5. Sloe Centrale BV Vlissingen-Oost;
6. Cargill Sas van Gent;
7. Century Aluminium Vlissingen-Oost;
8. Eastman Middelburg;
9. Warmtekrachtcentrale Kruiningen / Lamb Weston/Meijer;
10. J.G. Timmerman Groenvoederdrogerij Kortgene.
Wij hebben de ontvangst van uw verzoek op 9 oktober 2019 bevestigd.
Uw brief beschouwen wij als een verzoek om informatie, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wob.
Wij zullen dit verzoek dan ook overeenkomstig het bepaalde in deze wet behandelen.
Wettelijk kader
Ingevolge artikel 1, aanhef en onder a, van de Wob wordt in deze wet en de daarop rustende
bepalingen verstaan onder document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of
ander materiaal dat gegevens bevat.
Ingevolge artikel 2, eerste lid van de Wob verstrekt een bestuursorgaan bij de uitvoering van zijn
taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet en gaat
daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie.
Ingevolge artikel 3, eerste lid van de Wob, kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
Ingevolge artikel 3, tweede lid van de Wob, meldt de verzoeker bij zijn verzoek de bestuurlijke
aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te
ontvangen.
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Ingevolge artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d van de Wob blijft het verstrekken van informatie
achterwege voor zover dit persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de
Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer maakt.
Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob blijft het verstrekken van informatie
eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Besluit
Op grond van uw verzoek en het gestelde in de Wob hebben wij het volgende besloten:
1.

ll.

Wij zenden de door u gevraagde Natuurbeschermingswetvergunningen of vergunningen o.g.v. de
Wet natuurbescherming van Yara Sluiskil, Dow Benelux BV Terneuzen, Zeeland Refinery NV
Nieuwdorp, Elsta BV & Co CV Terneuzen, Sloe Centrale BV Vlissingen-Oost, Cargill Sas van
Gent, Century Aluminium Vlissingen-Oost en Warmtekrachtcentrale Kruiningen / Lamb
Weston/Meijer digitaal en geanonimiseerd toe naar e-mailadres: johan@mobilisation.nl;
Wij kunnen niet voldoen aan uw verzoek om de Natuurbeschermingswetvergunningen of
vergunningen o.g.v. de Wet natuurbescherming van Eastman Middelburg en J.G. Timmerman
Groenvoederdrogerij toe te zenden, omdat de gevraagde documenten niet onder ons berusten.

Overwegingen
1. -

-

ll. -

-

De door u gevraagde Natuurbeschermingswetvergunningen of vergunningen o.g.v. de Wet
natuurbescherming hebben tijdens de zienswijze- en beroepsfase voor een ieder ter inzage
gelegen. De documenten waren gedurende die periode volledig openbaar. Na de periode van
terinzagelegging zijn de vergunningen niet meer voor een ieder toegankelijk. Wij hebben de
gevraagde documenten beoordeeld. Doordat deze documenten reeds ter inzage hebben gelegen
zijn zij in beginsel van openbare aard en kunnen daarom worden verstrekt;
Met artikel 10, lid 2 sub e van de Wob wordt erkend dat de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in de weg kan staan aan openbaarmaking van informatie door bestuursorganen. In de
vergunningen en bijbehorende documenten komen persoonsgegevens voor zoals handtekeningen
en NAW-gegevens. Wij hebben een afweging gemaakt tussen enerzijds het belang van het
verstrekken van informatie, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wob, en anderzijds het belang van de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, als bedoeld in artikel 10, lid 2 sub e van de Wob. Wij
komen tot de conclusie dat het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
prevaleert. U ontvangt de documenten dan ook geanonimiseerd.
Er zijn geen Natuurbeschermingswetvergunningen of vergunningen o.g.v. de Wet
natuurbescherming aan Eastman Middelburg verleend. De bestaande activiteiten van Eastman
Chemica! Middelburg B.V. zijn in verleende omgevingsvergunningen beoordeeld ten aanzien van
effecten op natuur en landschap waarbij op basis van het afstandscriterium significante negatieve
effecten op beschermde natuurwaarden binnen gebieden die een speciale status genieten op basis
van de Vogel- en/of Habitatrichtlijn zijn uitgesloten.
De verleende omgevingsvergunningen van Eastman Chemica! Middelburg B.V. vindt u op de
website van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland: http://www.rudzeeland.nl/Producten en dienstenNerleende vergunningen/ Verleende vergunningen en
meldingen/E/Eastman Chemica! Middelburg B VNergunningen en meldingen;
Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft geen Natuurbeschermingswetvergunningen of
vergunningen o.g.v. de Wet natuurbescherming aan J.G. Timmerman Groenvoederdrogerij
verleend. Volledigheidshalve maken wij u erop attent dat het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Noord-Beveland bevoegd gezag is voor de omgevingsvergunning
van J.G. Timmerman Groenvoederdrogerij. Voor het dossier over dit bedrijf en/of de
omgevingsvergunning verwijzen wij u door naar het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Noord-Beveland.
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Conclusie
U ontvangt de volgende documenten digitaal:
1a. Yara vergunning Wet natuurbescherming ZK 17000 12 1 d.d. 19 december 20 18
1b. Yara vergunning Wet natuurbescherming ZK 17000 12 1 d.d. 19 december 2018 Basismodule
1c. Yara vergunning Wet natuurbescherming ZK 17000 12 1 d.d. 19 december 2018 - Module
1APAS
1d. Yara vergunning Wet natuurbescherming ZK 17000 12 1 d.d. 19 december 20 18 - Bijlage
3 Aerius register bijlage bij besluit
1e. Yara vergunning Wet natuurbescherming ZK 17000 12 1 d.d. 19 december 20 18 - Bijlage
4 Overzicht bronspecifieke bijdragen stationaire bronnen
1f. Yara vergunning Wet natuurbescherming ZK 1700012 1 d.d. 19 december 20 18 Natuurbeschermingswet 1998 vergunning d.d. 3 1 oktober 20 14
1g. Yara_accumulated_calculation_relevant_results_scenario-deposition-delta-20 18
1h. Yara_accumulated_calculation_results_scenario-deposition-2008
1i. Yara_accumulated_calculation_results_scenario-deposition-20 18
1j. Yara_accumulated_calculation_results_scenario-deposition-20 19
1k. Yara_accumulated_calculation_results_scenario-deposition-delta-2019
2a. Dow vergunning Wet natuurbescherming ZK 17000135 d.d. 7 december 2017
2b. Dow vergunning Wet natuurbescherming ZK 17000135 d.d. 7 december 2017 - aanvraag
van 29 juni 20 17
2c. Dow vergunning Wet natuurbescherming ZK 17000135 d.d. 7 december 2017 - Aanvulling
op de Passende Beoordeling 29 september 20 17
3. Zeeland Refinery NV vergunning Wet natuurbescherming 15.043 d.d. 10 december 20 15
4a. Elsta vergunning Wet natuurbescherming ZK 17000054 d.d. 4 september 2017
4b. Elsta vergunning Wet natuurbescherming ZK 17000054 d.d. 4 september 20 17 Aanvraag van 15 februari 20 17
4c. Elsta vergunning Wet natuurbescherming ZK 17000054 d.d. 4 september 20 17 - E4T
AERIUS berekening projecteffect 17-02-2017 ( 17005705)
4d. Elsta vergunning Wet natuurbescherming ZK 17000054 d.d. 4 september 20 17 - E4T
AERIUS verschilberekening 10-03-2017 ( 17005706)
Sa. Sloecentrale vergunning Wet natuurbescherming 15.1 13 d.d. 25 juli 20 16
5b. Sloecentrale vergunning Wet natuurbescherming 15.1 13 d.d. 25 juli 20 16 - Aanvraag van
17 november 20 15
Sc. Sloecentrale vergunning Wet natuurbescherming 15.1 13 d.d. 25 juli 20 16 - Aerius
Calculator verschilberekening van 11 augustus 20 15
5d. Sloecentrale vergunning Wet natuurbescherming 15.1 13 d.d. 25 juli 20 16 - Rapport
Passende beoordeling Sloecentrale van 10 november 2015
Se. Sloecentrale vergunning Wet natuurbescherming 15.1 13 d.d. 25 juli 20 16 - Rapport
Voortoets Sloecentrale van 10 november 2015
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6. Cargill Sas van Gent vergunning Natuurbeschermingswet 1998 NB.15.115 d.d. 15 juli 2016
7. Century Aluminium Vlissingen-Oost vergunning Natuurbeschermingswet 1998 NB.12.036
d.d. 7 juni 2013
9. Lamb-Weston Meijer vergunning Natuurbeschermingswet 1998 NB.15.021 d.d. 11 april
2016
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,
namens dezen,

mevr. mr. R.B. Jobse,
Afdelingsmanager Personeel, Omgeving & Juridische Zaken.
Kopie aan: Gemeente Noord-Beveland, het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3,
4490 AA WISSENKERKE.
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, Abdij 6 in Middelburg, telefoonnummer + 31 118 631254 / + 31 118 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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FORMULIER

Dit formulier wordt regelmatig
als gevolg van gewijzigde
inzichten aangepast; raadpleeg
voor de meest recente versie
daarom www.zeeland.nl

Postadres
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E provincie@zeeland.nl
I www.zeeland.nl

Aanvraag

Wet Natuurbescherming - Basismodule

Heeft u de checklist ingevuld?
Er zijn drie soorten checklists beschikbaar (gebiedsbescherming, soortenbescherming en houtopstanden).
Een ingevulde checklist geeft antwoord op de vraag of u een vergunning en/of ontheffing moet aanvragen of
een melding moet doen.

Juiste bevoegd gezag?
Controleer voordat u een aanvraag/melding indient of de Provincie Zeeland het bevoegd gezag is om uw
aanvraag te beoordelen.
Juiste bestuursorgaan1
De Provincie is het bevoegd gezag voor het verlenen van een vergunning/ontheffing dan wel het indienen
van een melding voor:
Gebiedsbescherming:
- het realiseren van een project of andere handelingen te verrichten die gelet op de
instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de
habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen
hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen;
Soortenbescherming:
- de verboden als bedoeld in artikel 3.1 of artikel 3.2, zesde lid, van de Wet natuurbescherming ten
aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van hun nest, rustplaatsen of
eieren;
- de verboden als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Wet natuurbescherming;
- de verboden als bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, ten
aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de
voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij aangewezen soorten;
- het verbod als bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, van de Wet natuurbescherming;
- de verboden als bedoeld in artikel 3.10, eerste en tweede lid, van de Wet natuurbescherming.
Houtopstanden:
- het gestelde in artikel 4.3, eerste lid en tweede lid, van de Wet natuurbescherming, ten behoeve van
herbeplanting op andere grond;
- het gestelde in artikel 4.2, eerste lid, of artikel 4.3, eerste, tweede of vijfde lid, van de Wet
natuurbescherming;
- het gestelde in artikel 4.1 lid 1 van de Wet natuurbescherming, zijnde het vooraf melden van het geheel
of gedeeltelijk vellen of doen vellen van een houtopstand, met uitzondering van het periodiek vellen van
griend- of hakhout.

1

In bepaalde situaties is de minister het bevoegd gezag. Zie hiervoor de toelichting.
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Juiste provincie
Wanneer de locatie van uw project of de handeling die wordt gerealiseerd zich bevindt binnen de provincie
Zeeland, dan is de Provincie Zeeland het juiste bevoegd gezag.
Als het project of handelingen tevens nadelige gevolgen heeft op een Natura 2000-gebied, een bijzonder
nationaal natuurgebied, dan wel vogels, dieren of planten van soorten die beschermd worden door de Wet
natuurbescherming die zich bevinden in een andere provincie, dan zal door de provincie Zeeland
overeenstemming plaatsvinden met deze andere provincie. Dit is ook het geval als het project of de
handeling in verschillende provincies plaatsvindt. Als het project of de handeling in hoofdzaak zich bevindt in
de provincie Zeeland, is de provincie Zeeland het bevoegd gezag. De aanvraag voor een vergunning en/of
ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming wordt alsnog ingediend bij de provincie waar het project
of de handeling (in hoofdzaak) plaatsvindt.

Juiste formulier(en)?
Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing of een melding op grond van de
Wet natuurbescherming dient u altijd deze basismodule in te vullen (onderdelen 1 t/m 7) in combinatie met
één of meerdere (sub)modules. Welke (sub)modules u dient in te vullen is afhankelijk van welke
verbodsbepalingen worden overtreden. De modules zijn als volgt:
Module 1: Gebiedsbescherming; Module 2: Soortenbescherming; Module 3: Houtopstanden.

Toelichting op algemeen deel aanvraagformulier
Bij dit onderdeel van het aanvraagformulier hoort een toelichting, waarbij per vraag achtergrondinformatie is
opgenomen om de vragen afdoende te kunnen beantwoorden. Wij adviseren om voorafgaand aan het
invullen van het aanvraagformulier de toelichting goed door te lezen.

1. SOORT AANVRAAG/MELDING EN DE STATUS
Kruis aan voor welk onderdeel u een aanvraag/melding indient

Status

Onderdeel

Concept

1. Gebiedsbescherming (vul na de basismodule ook module 1 in)
2. Soortenbescherming (vul na de basismodule ook module 2 in)
3. Houtopstanden (vul na de basismodule ook module 3 in)
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Definitief

X

2. CONTACTGEGEVENS
2.1 Contactgegevens van de initiatiefnemer
Naam organisatie / bedrijf:

Yara Sluiskil B.V.

Adres:

Industrieweg 10

Postcode en woonplaats:

4541 HJ

Postadres:

Industrieweg 10

Postcode en woonplaats:

4541 HJ

Contactpersoon:

Dhr. P.R. Cnudde

Telefoonnummer contact:

0115 474 444

Emailadres contact:

peter.cnudde@yara.com

Uniek bedrijfsnummer (UBN)
Voor zover van toepassing

2.2 Contactgegevens van de adviseur, indien van toepassing
Naam organisatie / bedrijf:

SPA WNP ingenieurs B.V.

Adres:

Oostelijk Bolwerk 9

Postcode en woonplaats:

4531 GP Terneuzen

Postadres:

Klinkenbergerweg 30a

Postcode en woonplaats:

6711 MK EDE

Contactpersoon:

Dhr. J. Boschloo

Telefoonnummer contact:

0115 649 680

Emailadres contact:

jochem.boschloo@spawnp.nl

2.3 Contactgegevens van het bevoegd gezag voor de (eventuele) omgevingsvergunning
Naam gemeente /
omgevingsdienst:

RUD Zeeland

Postadres:

Stadhuisplein 1

Postcode en woonplaats:

4531 GZ Terneuzen

Contactpersoon:

Mevr. M.I.R. de Pooter - de Winne

Telefoonnummer contact:

0115 745 100

Emailadres contact:

mir.depooterdewinne@rud-zeeland.nl
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3. ACTIVITEITEN
3.1 Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteiten.

Yara is producent van stikstofhoudende (kunst)meststoffen en aanverwante producten. Als
gevolg van meerdere wijzigingen en/of uitbreidingen is een actualisatie van de Wnb-vergunning
nodig.
3.2 Op welke locatie of locaties worden de activiteiten uitgevoerd?
- Gemeente(n):

Terneuzen (Sluiskil)

- Adres(sen):

Industrieweg 10

- Natura 2000-gebied(en):

-

- Kadastrale gegevens:

-

3.3 Voor welke duur wordt de vergunning en/of ontheffing aangevraagd?
Onbepaalde tijd

X

Bepaalde tijd. Tijdelijke vergunning en/of ontheffing voor de periode van … tot en met …
Het betreft een melding voor Houtopstanden

4. BIJLAGEN
Checklist bijlagen
Kruis aan welke bijlagen u meestuurt. Verplicht voor zover van toepassing. Zie de toelichting.

X

Kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager

X

Uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de statuten als de aanvrager
een rechtspersoon is
Ondertekend machtigingsformulier als u iemand wilt machtigen om de vergunning /
ontheffing voor u aan te vragen

5. SAMENHANGENDE BESLUITEN
Samenhang met andere besluiten
Welke van de volgende besluiten of rapportages zijn benodigd voor uitvoering van het project?
nieuw bestemmingsplan / wijziging bestemmingsplan (streep door indien n.v.t.)
milieueffectrapportage (MER) of -beoordeling

X

omgevingsvergunning milieu
omgevingsvergunning overig
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Toelichting aanvraagformulier
Heeft u de checklist ingevuld?
Er zijn drie soorten checklists beschikbaar (gebiedenbescherming, soortenbescherming en houtopstanden).
Een ingevulde checklist geeft antwoord op de vraag of u een vergunning en/of ontheffing moet aanvragen.

Juiste bevoegd gezag?
Voor het indienen van een aanvraag is het van belang dat de aanvraag voor vergunning/ontheffing bij het
juiste bevoegd gezag wordt ingediend.
Opsommingsgewijs is weergegeven voor welke verboden een vergunning/ontheffing kan worden verleend
door de provincie middels dit aanvraagformulier. In specifieke situaties ligt de bevoegdheid tot het verlenen
van een vergunning/ontheffing in het kader van gebiedenbescherming, soortenbescherming en
houtopstanden niet bij de provincie, maar bij de Minister. Deze specifieke situaties zijn opgenomen in de
artikelen 1.3 tot en met 1.7 van het Besluit natuurbescherming. Voor de volledige weergave van de
categorieën van handelingen en projecten, en handelingen en projecten die geheel of gedeeltelijk
plaatsvinden in of gevolgen voor deze aangewezen categorieën van gebieden wijzen wij naar het Besluit
natuurbescherming. Om een beeld te geven waar aan gedacht kan worden met betrekking de categorieën is
hieronder een korte weergave gegeven van mogelijke situaties.
-

-

aanleg, gebruik, beheer en onderhoud van: hoofdwegen, landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen,
primaire waterkeringen, militaire terreinen en oefengebieden, militaire luchthavens, het landelijke
gastransportnet en hoogspanningsverbindingen;
activiteiten ten aanzien van: het voorkomen/tegengaan van verplaatsing van de kustlijn,
landaanwinning in de territoriale zee, het winnen van delfstoffen;
vluchten met opsporings- of reddingshelikopters, uitoefenen van bepaalde vormen van visserij;
het vervoeren van zieke of gewonden dieren in een dierenambulance;
de exclusieve economische zone van Nederland, andere niet-provinciaal ingedeelde gebieden.

Juiste formulier(en)?
Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing op grond van de Wet
natuurbescherming (Wnb) dient u altijd deze basismodule in te vullen (onderdelen 1 t/m 7) in combinatie met
één of meerdere (sub)modules. Welke (sub)modules u na deze basismodule dient in te vullen is afhankelijk
van welke verbodsbepalingen worden overtreden. De modules zijn als volgt:
Module 1: Gebiedsbescherming; Module 2: Soortenbescherming; Module 3: Houtopstanden.
Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het vragen van een vergunning en/of ontheffing voor het overtreden
van de in de Wnb opgenomen verboden. Deze verboden hebben betrekking op gebiedsbescherming (Natura
2000), soortenbescherming en houtopstanden.
De activiteiten waarvoor een vergunning in verband met gebiedsbescherming noodzakelijk kan zijn, zijn zeer
divers. Het kan gaan om een activiteit in of buiten het Natura 2000-gebied (link naar de gebieden). U kunt
hierbij denken aan muziek- of sportieve evenementen in een Natura 2000-gebied, het bouwen van woningen
in of direct grenzend aan een gebied of het oprichten of wijzigen van een agrarisch of industrieel bedrijf
buiten een gebied. Activiteiten waarvoor een ontheffing in verband met soortenbescherming noodzakelijk
kan zijn, kunnen gaan om beheer en schadebestrijding van soorten, ruimtelijke ingrepen, etc. Het komt zeer
regelmatig voor dat voor de activiteit een vergunning én een ontheffing nodig is. In dat geval dient u beide
modules van de aanvraag in te vullen en in te dienen. Indien u een (sub)module vergeet kunnen wij, nadat
wij u hierop hebben gewezen, de aanvraag buiten behandeling laten.
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1. SOORT AANVRAAG/MELDING EN DE STATUS
Geef per onderdeel (gebiedenbescherming, soortenbescherming en houtopstanden) aan of u uw
aanvraag/melding in concept of definitief wilt indienen. Wij adviseren u een aanvraag eerst in concept in te
dienen, zodat wij kunnen vaststellen of de aanvraag volledig is. Is de aanvraag volledig, dan kunt u een
definitieve aanvraag indienen.
U leest hier tevens welke module u naast de basismodule dient in te vullen voor het onderdeel waar u een
aanvraag/melding voor indient.

2. CONTACTGEGEVENS
2.1. Contactgegevens van de initiatiefnemer
Vul in ten behoeve van verder correspondentie. De initiatiefnemer is de (rechts)persoon die verantwoordelijk
is voor plannen, activiteiten en werkzaamheden.
2.2. Contactgegevens van de adviseur
Indien van toepassing: Vul in ten behoeve van verdere correspondentie. Als de adviseur de aanvraag
namens de initiatiefnemer indient, moet een machtiging bijgevoegd worden.
2.3. Contactgegevens gemeente(n) of omgevingsdienst
Indien van toepassing: Vul hier de contactgegevens van de gemeente of omgevingsdienst die de taken
uitvoert met betrekking tot de omgevingsvergunning en/of Wet milieubeheer.

3. ACTIVITEITEN
3.1 Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteiten. Een uitgebreide beschrijving van uw
plannen/werkzaamheden kan worden opgenomen in één of meerdere (sub)modules.
3.2 Geef aan op welke locatie(s) uw initiatief zal plaatsvinden. Denk hierbij aan gemeente(n), Natura 2000gebied(en) of kadastrale gegevens. Gedetailleerde kaarten van de locatie(s) dienen te worden
bijgevoegd in één of meerdere (sub)modules.
3.3 Vraagt u een vergunning en/of ontheffing aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? Indien u een tijdelijke
vergunning en/of ontheffing aanvraagt, dient u te vermelden voor welke periode u een aanvraag indient.

4. BIJLAGEN
Als er gevraagd wordt om bepaalde bijlagen dient u deze samen met de aanvraag in te dienen.

5. SAMENHANGENDE BESLUITEN
Indien verschillende onderdelen van uw plannen, werkzaamheden en/of activiteiten onlosmakelijk met elkaar
zijn verbonden, dient voor al deze onderdelen tegelijk toestemming gevraagd te worden. Waar mogelijk
nemen wij daarover een besluit in samenhang.
Het onderdeel houtopstanden kan niet aanhaken bij andere onderdelen. Deze wordt altijd als zelfstandig
onderdeel behandeld.

6. ONDERTEKENING
Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze zijn ondertekend.
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FORMULIER

Dit formulier wordt regelmatig
als gevolg van gewijzigde
inzichten aangepast; raadpleeg
voor de meest recente versie
daarom www.zeeland.nl

Postadres
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E provincie@zeeland.nl
I www.zeeland.nl

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

Module 1A Gebiedsbescherming: Programmatische aanpak stikstof (PAS)

Algemeen
1. Geef een korte omschrijving van de activiteiten (bijv. vastleggen bestaande/feitelijke situatie,
uitbreiding middels nieuwbouw, uitbreiding dieraantallen/capaciteit in bestaande stallen/installatie) en
de ligging van het bedrijf ten opzichte van relevante PAS-gebieden
Maak hierbij onderscheid tussen de aanlegfase en de gebruiksfase en tussen tijdelijke activiteiten en
activiteiten voor onbepaalde tijd. (zie toelichting)

Als gevolg van meerdere wijzigingen en/of uitbreidingen in bedrijfsactiviteiten is de
geldende vergunning vanaf 1-1-2018 niet meer actueel. In dat verband is een Aerius
Calculator berekening van het projecteffect gedaan waar kortheidshalve naar wordt
verwezen.

Beschrijving is als bijlage toegevoegd.

2. Prioritair of niet prioritair? (zie toelichting)
Heeft uw aanvraag betrekking op:
Een prioritair project (segment 1), zoals genoemd op de lijst van prioritaire projecten uit
de Regeling natuurbescherming.

A
B

X

Niet prioritaire activiteiten (segment 2).

Indien u A heeft aangekruist, geef hieronder dan aan onder welke (project)naam uw activiteit is opgenomen op
de prioritaire projectenlijst:
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3. Is voor het bedrijf al eerder een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend, een
Verklaring van geen bedenkingen voor de Wet natuurbescherming bij een omgevingsvergunning
afgegeven, of is eerder een melding onder de PAS ingediend?
Nee
Ja, voorafgaand aan de PAS is een Wnb/Nbwet vergunning / Vvgb verleend met:

X

Kenmerk:
Zaaknummer:
Datum:

14016168/NB.14024
31 oktober 2014

Voeg een kopie van de Wnb/Nbwet vergunning /Vvgb /melding bij de aanvraag.
(mogelijkheid uploaden vergunning)
Ja, onder de PAS is een Wnb/Nbwet vergunning / Vvgb verleend met:
Kenmerk:
Zaaknummer:
Datum:
Voeg een kopie van de Wnb/Nbwet vergunning /Vvgb bij de aanvraag.
(mogelijkheid uploaden vergunning)
Ja, onder de PAS is een melding ingediend met:
Kenmerk:
Zaaknummer:
Datum: .
Voeg een kopie van de melding bij de aanvraag.
(mogelijkheid uploaden vergunning)

Vaststellen vergunning- of meldingsplicht
4. Uw verzoek betreft
A
B
C

X

het vastleggen van de bestaande/feitelijke situatie.
U dient onderdeel A in te vullen.
de uitbreiding/wijziging van een bestaand bedrijf of van een andersoortige activiteit.
U dient onderdeel B in te vullen.
de oprichting van een nieuw bedrijf of van een andersoortige activiteit.
U dient onderdeel C in te vullen.
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A Vastleggen bestaande/feitelijke situatie

n.v.t.

5. Wat is de met AERIUS Calculator1 berekende stikstofdepositie die ten hoogste feitelijk op enig
moment in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 werd veroorzaakt? (zie
toelichting)
Stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar. Een aanvraag om vergunning en/of melding is niet
nodig. U hoeft dit aanvraagformulier niet verder in te vullen en op te sturen.
1
Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening inclusief
bewijsmiddelen wel in uw administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie ≥ 0,05 mol/ha/jaar en ≤ grenswaarde2. U hoeft dit aanvraagformulier
niet verder in te vullen en op te sturen. Een aanvraag om vergunning en/of het doen van
een melding is niet nodig.
2

3

Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening inclusief
bewijsmiddelen wel in uw administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie > grenswaarde3. U heeft een vergunning voor het vastleggen van de
bestaande/feitelijke situatie nodig. Hiervoor dient u vraag 6. in te vullen en daarna kunt u
de aanvraag indienen. Bij de aanvraag dient u de onder vraag 6. genoemde
bewijsstukken én de berekening uit AERIUS Calculator bij te voegen.

6. Beschrijf hieronder de hoogste feitelijke situatie in de periode 2012-2014 en de milieu vergunde
situatie op 1 januari 2015. Toon daarna aan de hand van bewijsstukken de feitelijke situatie en de milieu
vergunde situatie op 1 januari 2015 aan. Voeg tevens de AERIUS-berekening toe die onder vraag 5 is
gemaakt. (zie toelichting)

Bewijsstukken met betrekking tot het vaststellen van de bestaande/feitelijke situatie
Berekening met AERIUS Calculator
Kenmerk:
Datum:
Bewijsstukken feitelijke situatie (zie ook de toelichting)
Soort:
de op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of een vergunning of melding op
grond van de Wet milieubeheer (Wm) of de Hinderwet.
Soort:
Datum:

1

www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
Op de website http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen kunt u zien of de grenswaarde voor het Natura
2000-gebied is verlaagd.
3 Op de website http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen kunt u zien of de grenswaarde voor het Natura
2000-gebied is verlaagd.
2
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B Uitbreiden/wijzigen bestaande (bedrijfs)situatie
7. Voor de vaststelling of er sprake is van een vergunnings- of meldingsplicht, is het van belang om
onderscheid te maken tussen de situatie dat er nog niet eerder een vergunning op grond van de
Wnb/Nbwet is verleend en de situatie waarin dat wel het geval is. Kruis onderstaand aan wat in uw
situatie van toepassing is
Er is nog niet eerder een Wnb/Nbwet vergunning verleend en/of een melding onder de
1
PAS ingediend. U gaat verder naar vraag 8.
Er is al eerder een Wnb/Nbwet vergunning verleend en/of een melding onder de PAS
2X
gedaan. U gaat verder naar vraag 9.

8. Er is nog niet eerder een vergunning op grond van de Wnb/Nbwet verleend en/of een melding onder
de PAS ingediend:
In deze situatie dient bij de vaststelling van de vergunningplicht rekening te worden gehouden met de gehele
bedrijfsvoering. Voer de beoogde bedrijfsvoering in AERIUS Calculator4 in en kruis hieronder aan welke situatie
van toepassing is
Stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar. U hoeft dit aanvraagformulier niet verder in te vullen
en op te sturen.
1
Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening inclusief
bewijsmiddelen wel in uw administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie ≥ 0,05 mol/ha/jaar en ≤ grenswaarde. U dient met AERIUS Calculator
een verschilberekening te maken van de feitelijke5 en de beoogde situatie. Er is namelijk
geen depositieruimte nodig voor de feitelijke situatie. U voert de gegevens van de
feitelijke situatie en de beoogde situatie in. In AERIUS Calculator berekent u vervolgens
het verschil in depositie.
Als uw activiteit onder de meldingsplichtige categorieën valt, dient u een melding in te
2
dienen. AERIUS zal in dat geval het verschil in depositieruimte afboeken. Bij de melding
dienen de volgende stukken bijgevoegd te worden:
 AERIUS verschilberekening;
 Gegevens ter onderbouwing van het feitelijk gebruik;
 De op 1 januari 2015 vigerende milieutoestemming.
Stikstofdepositie > grenswaarde6. Uw activiteit is vergunningsplichtig. U dient een
verschilberekening te maken met behulp van AERIUS Calculator om vast te kunnen
stellen hoeveel depositie- of ontwikkelingsruimte nodig is. U voert de gegevens van de
feitelijke situatie en de beoogde situatie in AERIUS Calculator. Voor het verschil in
depositie is ontwikkelingsruimte nodig. Bij de aanvraag dienen de volgende stukken
bijgevoegd te worden:
AERIUS Calculator berekening beoogde bedrijfsvoering
Kenmerk:
Datum:
3
AERIUS Calculator verschilberekening
Kenmerk:
Datum:
Gegevens ter onderbouwing van het feitelijk gebruik
Soort:
De op 1 januari 2015 vigerende milieutoestemming
Soort:
Datum:

4

www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
De feitelijke situatie betreft de daadwerkelijk plaatsgevonden stikstofdepositie die in de periode 2012 tot en met 2014 ten hoogste
werd veroorzaak, voor zover dit plaatsvond binnen de kaders van de omgevingsvergunning of een vergunning of melding op grond van
de Wet milieubeheer of Hinderwet geldend op 1 januari 2015.
6 Op de website http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen kunt u zien of de grenswaarde voor het Natura
2000-gebied is verlaagd.
5
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9. Er is al eerder een vergunning op grond van de Wnb/Nbwet verleend en/of een melding onder de PAS
gedaan
Kruis aan wat in uw geval van toepassing is:
1

X

Er is een Wnb/Nbwet vergunning verleend vóór de PAS. U gaat verder naar vraag 10.

2

Er is een Wnb/Nbwet vergunning verleend onder de PAS7. U gaat verder naar vraag 11.

3

Er zijn een of meerdere meldingen gedaan onder de PAS. U gaat verder naar vraag 12.

10. Er is een Nbwet vergunning verleend vóór de PAS
Om te bepalen welke optie op uw aanvraag van toepassing is, dient u allereerst een berekening te maken in
AERIUS Calculator8 van de depositie van het effect van uw activiteit (projecteffect). In de toelichting wordt
uitgelegd op welke wijze u dit kan vaststellen en berekenen. Kruis aan wat het effect is van uw activiteit
Stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar. U hoeft u dit aanvraagformulier niet verder in te
vullen en op te sturen.
1

2

3

X

Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening inclusief
bewijsmiddelen wel in uw administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie ≥ 0,05 mol/ha/jaar en ≤ grenswaarde. U moet een melding indienen,
indien uw activiteit behoort tot de meldingsplichtige categorieën. In deze situatie dient u
in AERIUS Calculator een verschilberekening te maken tussen de Wnb/Nbwet vergunde
situatie en de beoogde situatie. Voor het verschil boekt AERIUS depositieruimte af. Bij
de melding dienen de volgende stukken bijgevoegd te worden:
 AERIUS berekening van het “projecteffect”;
 AERIUS verschilberekening van de beoogde situatie en de eerder verleende
Wnb/Nbwet vergunning;
 de verleende Wnb/Nbwet vergunning.
Stikstofdepositie > grenswaarde. U dient een vergunning aan te vragen voor de
beoogde situatie. Hierbij dient u een AERIUS verschilberekening te maken van de
beoogde situatie en de eerder verleende Wnb/Nbwet vergunning om te bepalen hoeveel
ontwikkelingsruimte nodig is. Bij de aanvraag dienen de volgende stukken bijgevoegd te
worden:
AERIUS berekening van het “projecteffect”
Kenmerk:
Datum:
AERIUS verschilberekening van de beoogde situatie en de eerder
verleende Nbwet vergunning
Kenmerk:
Datum:
Verleende Nbwet vergunning
Zaaknummer:
Datum:

7

Hieronder vallen de Nbwet-vergunningen die voor 1 juli 2015 zijn verleend en de Nbwet-vergunningen die na 1 juli 2015 zijn verleend
op basis van het overgangsrecht van de Nbwet.
8 www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
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11. Er is een Wnb/Nbwet vergunning verleend onder de PAS
In dat geval is de uitbreiding/wijziging van uw activiteit altijd vergunningplichtig. Dit heeft te maken met de in
artikel 2.12 (ontwerp-)Besluit natuurbescherming opgenomen cumulatiebepaling. U dient met AERIUS
Calculator9 een verschilberekening te maken tussen de Wnb vergunde situatie en de beoogde situatie, om te
bepalen of er ontwikkelingsruimte nodig is. In de toelichting is uitgelegd op welke wijze u deze berekening doet.
Kruis hieronder aan wat de uitkomst is van deze verschilberekening:
Als het verschil > 0 vraagt u een vergunning aan voor de beoogde activiteit en vermeldt
daarbij hoeveel ontwikkelingsruimte u nodig heeft. Ter onderbouwing voegt u bij de
aanvraag:
De verschilberekening uit AERIUS Calculator
1

Kenmerk:
Datum:
De reeds verleende Wnb/Nbwet vergunning

2

9

Kenmerk:
Zaaknummer:
Datum:
Als het verschil ≤ 0 vraagt u een vergunning aan voor de beoogde activiteit en vermeldt
daarbij dat er geen ontwikkelingsruimte nodig is. Ter onderbouwing voegt u bij de
aanvraag:
De verschilberekening uit AERIUS Calculator
Kenmerk:
Datum:
De reeds verleende Wnb/Nbwet vergunning
Kenmerk:
Zaaknummer:
Datum:

www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
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12. Er zijn één of meerdere meldingen gedaan onder de PAS
Om te bepalen welke optie op uw aanvraag van toepassing is, dient u allereerst een berekening te maken in
AERIUS Calculator10 van de depositie van het effect van uw activiteit (projecteffect). In de toelichting wordt
uitgelegd op welke wijze u dit kan vaststellen en berekenen. Kruis aan wat het effect is van uw activiteit:
Stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar. U hoeft dit aanvraagformulier niet verder in te vullen en op
te sturen.
1

2

3

Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening inclusief
bewijsmiddelen wel in uw administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie ≥ 0,05 mol/ha/jaar en ≤ grenswaarde. Er dient bekeken te worden of de
activiteit cumulatief nog steeds vergunningsvrij is. U dient in AERIUS Calculator een
verschilberekening te maken tussen het voor de Wnb/Nbwet vergunde dan wel het feitelijk
gebruik van voor 1 januari 2015 en de beoogde situatie. Indien het verschil onder de
grenswaarde blijft, is de activiteit vrijgesteld van de vergunningplicht, maar wel
meldingsplichtig indien de activiteit tot de meldingsplichtige categorieën behoort. Is dat laatste
het geval dan dient u bij de melding de volgende stukken ter onderbouwing te voegen:
 De AERIUS berekening van het “projecteffect”;
 De AERIUS verschilberekening;
 De eerder gedane melding(en).
Stikstofdepositie > grenswaarde. U dient een vergunning aan te vragen voor de beoogde
situatie. Hierbij dient u een verschilberekening te maken van de beoogde situatie en de eerder
gedane melding(en), om te bepalen hoeveel ontwikkelingsruimte nodig is. Ter onderbouwing
voegt u bij de aanvraag:
AERIUS berekening van het “projecteffect”
Kenmerk:
Datum:
De AERIUS verschilberekening
Kenmerk:
Datum:
De eerder gedane melding(en)
Kenmerk:
Datum:

C Oprichting van een bedrijf of een andersoortige activiteit

n.v.t.

13. Indien u onder vraag 4 een oprichting van een bedrijf of andersoortige activiteit heeft aangekruist,
wat is dan de berekende stikstofdepositie van de beoogde situatie?11
Stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar. U hoeft dit aanvraagformulier niet verder in te vullen
en op te sturen. Een aanvraag om vergunning en/of melding is niet nodig.
1
Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening wel in uw
administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie ≥ 0,05 mol/ha/jaar en ≤ grenswaarde. U kunt volstaan met het melden
van de activiteit, indien deze onder de meldingsplichtige categorieën hoort. Deze
2
melding kunt u indienen via de AERIUS Calculator. De melding komt dan automatisch
terecht bij de juiste provincie.
Stikstofdepositie > grenswaarde. U heeft een vergunning nodig. De nieuwe activiteit
wordt in zijn geheel in AERIUS Calculator ingevoerd. Er hoeft geen verschilberekening
te worden gemaakt. De berekende depositie voor de beoogde situatie is de benodigde
ontwikkelingsruimte. Ter onderbouwing voegt u bij de aanvraag:
3
Berekening uit AERIUS Calculator
Kenmerk:
Datum:

10
11

www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
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Prioritaire activiteiten

n.v.t.

Voor projecten en andere handelingen die aanspraak kunnen maken op ontwikkelingsruimte in segment 1, is al op
voorhand bij de inwerkingtreding van het Programma ontwikkelingsruimte gereserveerd (artikel 2.8 eerste lid
Besluit natuurbescherming). Bij de beoordeling van deze aanvragen is het van belang dat de aangevraagde
ontwikkelingsruimte past binnen de gereserveerde ontwikkelingsruimte voor deze activiteit.
14. Kruis aan of de berekende ontwikkelingsruimte waarvoor vergunning wordt gevraagd, past binnen
de gedane reservering. Geef ook aan of uw activiteit valt onder het Haven Industrie Complex.
1

De berekende ontwikkelingsruimte past binnen de gedane reservering

2

De berekende ontwikkelingsruimte past niet binnen de gedane reservering

Bijlagen
15. Checklist bijlagen
Welke bijlagen stuurt u mee? Kruis aan welke bijlagen u meestuurt. Zie de toelichting.
Berekening met AERIUS Calculator van de beoogde situatie

X

Berekening met AERIUS Calculator van het projecteffect
Berekening met AERIUS Calculator van het verschil tussen de uitgangssituatie en de
beoogde situatie
Onderbouwing van het hoogste feitelijke gebruik binnen 2012, 2013 of 2014
Kopie van de vigerende milieuvergunde situatie met bijbehorende tekening ten tijde van
1 januari 2015
Kopie van de vigerende Wnb/Nbwet vergunning met bijbehorende tekening op grond
van artikel 2.7, lid 2 en 3, van de Wet natuurbescherming
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Toelichting aanvraagformulier
1 Toelichting activiteit
Geef een beschrijving van de beoogde activiteit. Denk daarbij aan dieraantallen, huisvesting, bouw nieuwe stal,
ligging ten opzichte van relevante PAS-gebieden. Maak hierbij onderscheid tussen tijdelijke en permanente
activiteiten.
Indien sprake is van een uitbreiding/wijziging op een afstand van 500 meter of minder van het PAS-gebied, geef
dat dan duidelijk aan op het formulier. U dient dan tevens de module ‘1B Overige effecten’ te doorlopen.

2 Prioritair of niet prioritair?
Dit onderscheid is van belang, omdat voor prioritaire activiteiten bij aanvang van het PAS programma al een
reservering is gedaan voor ontwikkelingsruimte. De vastgestelde lijst met prioritaire projecten is te vinden in de
Regeling natuurbescherming, bijlage bij artikel 2.5.

3 Al eerder vergunning gehad?
Voor een juiste beoordeling van de aanvraag is het van belang om te weten of eerder een vergunning in het kader
van de Natuurbeschermingswet is verleend. Zie verder 9.

4 Vaststellen vergunning- of meldingsplicht
Onder 4 dient u aan te geven waarvoor u een vergunning wenst aan te vragen. Dit onderscheid is van belang
voor:




de vraag of er sprake is van een vergunning- of meldingsplicht;
de vraag welke berekeningen in AERIUS Calculator moeten worden gemaakt, en;
welke bewijsstukken dienen te worden meegestuurd met de vergunningaanvraag of melding.

A. Vastleggen bestaande/feitelijke situatie (5 en 6)
In deze situatie gaat het om het legaliseren van activiteiten die zonder toestemming op grond van de Wnb in het
verleden zijn gerealiseerd. De emissies van deze activiteiten vonden al plaats vóór de aanvang van het
programma aanpak stikstof en maken deel uit van de achtergronddepositie waarmee in het programma rekening
is gehouden en die is beoordeeld in de passende beoordeling van het programma. Het gaat hier om de feitelijke
stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste werd veroorzaakt.
Bij de toestemmingverlening voor deze activiteiten kunnen wij verwijzen naar de passende beoordeling die ten
grondslag ligt aan het programma. Voor deze activiteiten wordt geen ontwikkelingsruimte toegekend.
Om de feitelijk veroorzaakte stikstofdepositie aan te kunnen tonen, mag worden uitgegaan van de hoeveelheid
stikstofdepositie die in periode 2012 tot en met 2014 ten hoogste werd veroorzaakt als gevolg van hetgeen
daadwerkelijk plaatsvond binnen de kaders van de op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of een
vergunning of melding op grond van de Wet milieubeheer (Wm) of de Hinderwet. Voor landbouw geldt dat de
feitelijke situatie moet passen binnen de op grond van de Wm toegestane diersoort. Als u gedurende genoemde
periode 100 melkvee heeft gehouden, maar op grond van de Wm toestemming heeft voor 60 melkvee en 40
jongvee, dan mag u uitgaan van de op basis van de Wm toegestane maximale emissie behorend bij 60 melkvee
en 40 jongvee. Als u echter 100 melkvee heeft gehouden, maar op grond van de Wm alleen toestemming heeft
voor bv schapen, is de feitelijke situatie 0.
Voor landbouw mogen de volgende bewijsmiddelen worden gebruikt:





Gecombineerde jaaropgave (Meitellingen) met hoogste veebezetting in de periode 2012-2014; en/of
Bedrijfsregister (rundvee en schapen/geiten); en/of
Vee saldokaarten; en/of
Financiële boekhouding (grootboekrekeningen en jaarrekening); en/of
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Diertelgegevens op basis van artikel 3.120 activiteitenbesluit met ondersteunende aan en afvoergegevens;
en/of
Aan- en verkoop nota’s; en/of
Controlerapporten/bezoekverslagen Omgevingsdienst, NVWA, SKAL, Cross Compliance, Nb-wet handhaving
(etc.); en/of
Rapportages Meststoffenwet.

Van belang hierbij is dat het betreffende document is voorzien van een accountantsverklaring. Deze verplichting
geldt niet voor de meitelling, diertelgegevens en de controlerapporten.
Zowel in de referentiesituatie als in de beoogde situatie kan de managementmaatregel ‘Beweiden ten minste 720
uur in een kalenderjaar (PAS 2015.08-02)’ worden toegepast. Bij vergunningaanvragen waarbij in de
uitgangssituatie is uitgegaan van een reductie door beweiden, wordt geen aanvullende onderbouwing gevraagd.
Dit geldt ook voor opstallen. Voor situaties waarin bij het feitelijk gebruik wordt uitgegaan van opstallen of
beweiding van minder dan 720 uur en in de beoogde situatie wordt uitgegaan van beweiden ten minste 720 uur,
geldt een uitzondering. In dat geval dient met de gecombineerde opgave met de gegevens van het jaar dat als
referentie wordt gebruikt worden aangetoond dat er ten minste 720 uur is beweid. In onderstaand schema zijn de
verschillende situaties en de benodigde bewijsmiddelen overzichtelijke weergegeven.
Referentie

Gewenste situatie

Bewijsmiddelen voor feitelijk
gebruik

Beweiden met PAS-maatregel

Beweiden met PAS-maatregel

Geen aanvullend bewijs nodig

Opstallen

Opstallen

Geen aanvullend bewijs nodig

Beweiden met PAS-maatregel

Opstallen

Geen aanvullend bewijs nodig

Opstallen

Beweiden met PAS-maatregel

Aantonen dat er sprake is geweest
van opstallen

Voor industrie mogen de onderstaande bewijsmiddelen worden gebruikt. Voor de industrie wordt daarbij
onderscheid gemaakt tussen bedrijven die verplicht zijn een milieujaarverslag te maken en bedrijven die hiertoe
niet verplicht zijn.


Bedrijven die verplicht zijn een milieujaarverslag te maken.
Veel bedrijven, waaronder bijvoorbeeld de procesindustrie, raffinaderijen en de elektriciteitscentrales dienen
jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. Uit het milieujaarverslag kan rechtstreeks de stikstofemissie
worden gehaald. Formeel heet dit het Integraal PRTR-verslag, en volgt deze verplichting uit de Europese
PRTR-verordening. Uit de jaarverslagen over de periode 1 januari 2012 - 31 december 2014 kan dus worden
afgeleid hoeveel stikstofdepositie in deze periode ten hoogste werd veroorzaakt.
Voor zover uit deze jaarverslagen niet alle bronnen kunnen worden afgeleid, denk aan emissies van intern en
extern transport, kan de stikstofemissie worden berekend aan de hand van bijvoorbeeld het aantal
voertuigbewegingen en het daarbij behorende brandstofgebruik.



Bedrijven die niet verplicht zijn om een milieujaarverslag te maken.
Bedrijven die geen milieujaarverslag opstellen, kunnen aan de hand van de volgende gegevens de feitelijk
veroorzaakte stikstofdepositie bepalen en aantonen:
o Milieuverslag welke op basis van een voorschrift in de milieu-/omgevingsvergunning verplicht is.
o Energiejaaropgave. Stikstofemissies zijn vrijwel altijd gerelateerd aan opwekking van energie in de vorm
van elektriciteit, stoom, warmte of het gebruik van mobiele werktuigen. Bedrijven moeten jaarlijks over het
energieverbruik rapporteren. Dat kan via deelname aan de Europese CO2-emissiehandel trade systeem
(ETS) of deelname aan een van de twee energieconvenanten (MJA en MEE); en/of
o Stookinstallaties; soms worden de stikstofemissies van de stookinstallaties gerapporteerd; is dat niet het
geval dan kan deze berekend worden aan de hand van het brandstofverbruik; en/of
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o
o
o
o
o
o
o

Aantal voer- en werktuigen op het terrein van de inrichting; stikstofemissie kan worden berekend aan de
hand van bijvoorbeeld het dieselverbruik; en/of
Aantal schepen en voertuigen die de inrichting aandoen; en/of
Vertaling vanuit geluidrapporten/vergunningaanvraag, en/of
Vertaling aan de hand van de doorzet en/of omzet; en/of
Boekhouding met accountantsverklaring
Een reconstructie op basis van productiegegevens, procesactiviteiten, etc.
Managementsystemen

Voor de vraag welke invoergegevens gebruikt moeten worden voor de berekening van het feitelijk gebruik
verwijzen wij naar het onderdeel “Algemene invoergegevens” onder C.

B Uitbreiden/wijzigen bestaande (bedrijfssituatie) (7)
Voor de vaststelling of er sprake is van een vergunning-of meldingsplicht is het van belang om onderscheid te
maken tussen de situatie dat er nog niet eerder een vergunning op grond van de Wnb is verleend of een melding
onder de PAS ingediend en de situatie waarin dat wel het geval is.

8 Er is nog niet eerder een vergunning op grond van de Wnb verleend en/of een
melding onder de PAS ingediend
In deze situatie dient voor de vaststelling van een eventuele vergunning-of meldingsplicht een berekening in
Calculator te worden gemaakt van de totale stikstofdepositie in de beoogde situatie. Indien de omvang van de
depositie in de beoogde situatie de grenswaarde overschrijdt, dient hiervoor een vergunningaanvraag bij het
bevoegd gezag ingediend te worden. Wordt in de beoogde situatie de grenswaarde niet overschreden dan geldt
de uitzondering op de vergunningplicht en geldt enkel voor de activiteiten die zijn opgenomen in de Regeling12 een
meldingsplicht.
Voor de vergunningaanvraag dan wel melding dient een verschilberekening te worden gemaakt met behulp van
AERIUS Calculator. Er is namelijk geen depositieruimte nodig voor het feitelijk gebruik van voor 1 januari 2015.
Bij de melding of aanvraag om vergunning dienen 2 berekeningen uit Calculator (beoogde situatie en een
verschilberekening) én de gegevens waarop het feitelijk gebruik is gebaseerd te worden bijgevoegd.

9 Er is vóór de PAS een Nbwet vergunning verleend voor de bestaande activiteit
Indien de wijziging/uitbreiding past binnen de reeds verleende Nbwet vergunning en daardoor geen sprake is van
een nieuwe activiteit, is geen vergunning nodig. Mocht de wijziging/uitbreiding niet passen binnen de verleende
vergunning dan dient allereerst bepaald te worden wat het zelfstandige effect is van de activiteit. De berekende
depositie hiervan (we noemen dit “het projecteffect”) bepaalt of er sprake is van een vergunningplicht. Aan de
hand van het volgende voorbeeld wordt dit toegelicht:

12

Landbouw, industrie en infrastructuur; zie voor een volledige omschrijving artikel 2.7 van de Regeling.
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Uitgangssituatie:

Middels AERIUS
Calculator wordt het
‘projecteffect’ bepaald
door het volgende in te
voeren:

Verklaring:
Stal 1: Gelijk in beide situaties, geen wijziging, daarom niet meenemen.
Stal 2: Krijgt een fysieke aanpassing (wat een effect heeft op de emissie van
alle dieren) en moet daarom geheel meegenomen worden bij de berekening
van het projecteffect.
Stal 3: Stal krijgt andere veebezetting. De nog niet eerder vergunde dieren in de
stal, namelijk 80 jongvee, worden meegenomen in het projecteffect. De overige
20 jongvee waren reeds vergund. De emissiekenmerken van deze 20 stuks
jongvee veranderen niet, ze worden daarom niet meegenomen in het bepalen
van het projecteffect.
Stal 4: Nieuwe stal, daarom geheel meenemen als projecteffect.

Indien de omvang van de depositie van de activiteit (het projecteffect) de grenswaarde overschrijdt, dient hiervoor
een vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag ingediend te worden. Wordt met de activiteit de grenswaarde niet
overschreden, dan geldt de uitzondering op te vergunningplicht, en geldt enkel voor de activiteiten die zijn
opgenomen in de Regeling een meldingsplicht.Voor de vergunningaanvraag dan wel melding dient een
verschilberekening te worden gemaakt met behulp van AERIUS Calculator. Er is namelijk geen depositieruimte
nodig voor de reeds vergunde activiteit, en het kan zelfs zo zijn dat er ten opzichte van de vergunde activiteit
sprake is van een gelijkblijvende of afname van depositie. In dat geval is geen ontwikkelingsruimte nodig.
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Bij de melding of de aanvraag om vergunning dienen de twee berekeningen uit AERIUS Calculator te worden
gevoegd (berekening projecteffect én verschilberekening van beoogde situatie en de eerder verleende Nbwet
vergunning), én de eerder verleende Nbwet vergunning te worden gevoegd.

10 Er is een Wnb/Nbwet vergunning verleend onder de PAS
Indien er reeds een vergunning is verleend onder de PAS dan is iedere toekomstige wijziging vergunningplichtig.
Dit heeft te maken met de in artikel 2.12 (ontwerp)Besluit natuurbescherming opgenomen cumulatiebepaling. Voor
de vrijstelling van de vergunningplicht is vereist dat de stikstofdepositie van activiteiten in cumulatie met andere
projecten en handelingen van dezelfde inrichting in de periode waarvoor het programma geldt onder de
grenswaarde blijft. Wanneer een initiatiefnemer binnen bijvoorbeeld de 1e PAS periode een vergunning heeft
gekregen voor een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt die hoger is dan de grenswaarde, kan hij daarna
binnen de 1e PAS periode voor de desbetreffende inrichting geen melding meer doen voor activiteiten, ook niet
wanneer die activiteiten een stikstofdepositie veroorzaken die lager is dan of gelijk is aan de grenswaarde. In deze
gevallen dient hiervoor altijd een vergunning te worden aangevraagd. Het feit dat de depositie gelijk blijft of
afneemt, doet hieraan niet af. U dient met AERIUS Calculator een verschilberekening te maken tussen de
Wnb/Nbwet vergunde situatie en de beoogde situatie om te bepalen of, en zo ja hoeveel, ontwikkelingsruimte
nodig is.

11 Er zijn een of meerdere meldingen onder de PAS gedaan
Op basis van het effect van de activiteit (het projecteffect) dient bepaald te worden of er sprake is van een
vergunningplicht.13 Zie onder 9. Wanneer het effect van uw activiteit < 0,05 mol is, hoeft u niets te doen. Indien het
effect van uw activiteit, samen met de eerder in de betreffende PAS-periode ingediende meldingen, groter of gelijk
is aan de grenswaarde, dient hiervoor een vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag ingediend te worden. Wordt
met de totale stikstofdepositie van de meldingen de grenswaarde niet overschreden dan geldt de uitzondering op
de vergunningplicht.
Om dit te bepalen dient een verschilberekening te worden gemaakt met behulp van AERIUS Calculator. De
uitgangssituatie gebruikt voor de eerste melding (Nbwet vergund danwel het feitelijk gebruik) dient vergeleken te
worden met de beoogde situatie. Indien de depositie nog onder de grenswaarde blijft dan geldt de vrijstelling van
de vergunningplicht en eventueel de meldingsplicht. Zo niet dan geldt voor de huidige activiteit een
vergunningplicht. U dient dus in deze situatie verschillende berekeningen in AERIUS Calculator te maken. De
eerste is een berekening van het effect van uw activiteit. Afhankelijk van de uitkomst dient ook een
verschilberekening te worden gemaakt tussen de uitgangssituatie van de eerste melding en de beoogde situatie.

C Oprichting van een bedrijf of een andersoortige activiteit
Afhankelijk van de omvang van de depositie van de beoogde situatie dient bepaald te worden of er sprake is van
een vergunningplicht. Indien de omvang van de depositie van de beoogde situatie de grenswaarde overschrijdt,
dient hiervoor een vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag ingediend te worden. Wordt met de beoogde
situatie de grenswaarde niet overschreden, dan geldt de uitzondering op de vergunningplicht, en geldt enkel voor
de activiteiten die zijn opgenomen in de Regeling een meldingsplicht.
Vergunningplicht in combinatie met een meldingsplicht
Het zal vaak voorkomen dat een activiteit op dichtbijgelegen Natura 2000-gebieden een depositie veroorzaakt die
boven de grenswaarde ligt en dat voor verder weg gelegen gebieden er sprake is van een depositie onder de
grenswaarde. Indien dat het geval is, wordt alleen voor de gebieden waar de depositie boven de grenswaarde ligt
een vergunning verstrekt. Deze vergunningaanvraag geldt dan als een melding voor de gebieden onder de
grenswaarde blijven (= automatische melding). De initiatiefnemer hoeft voor deze gebieden geen aparte melding
meer te doen. Op het moment dat de benodigde ontwikkelingsruimte in Register gereserveerd wordt voor de
vergunning, wordt automatisch voor de gebieden waarvoor de toename onder de grenswaarde blijft de benodigde
depositieruimte afgeschreven.

13

Het te berekenen projecteffect is gelijk aan het projecteffect dat berekend moest worden voor inwerkingtreding van de PAS.
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Algemene invoergegevens
Bij het invoeren van gegevens in AERIUS Calculator is de emissie van de betreffende activiteit het uitgangspunt.
De emissiebronnen worden ingevoerd in AERIUS Calculator. Op basis hiervan wordt de stikstofdepositie bepaald.
Het is dus van belang dat de invoerparameters duidelijk zijn; deze zijn namelijk van invloed op de wijze waarop
stikstof zich verspreidt en dus ook op de hoeveelheid stikstofdepositie. Te denken valt aan de uitstoothoogte, de
hoeveelheid bronnen op leefniveau, etc.. U kunt met punt-, lijn- of vlakbron(nen) de locatie(s) van de
emissiebron(nen) invoeren aan de hand van de X- en Y-coördinaten, of door de locatie in te tekenen op de kaart.
Een puntbron geeft een emissie vanuit één centraal punt weer (geldt voor de meeste bedrijven). Een lijnbron staat
voor een constante emissie over een bepaalde lengte, zoals bij een weg of een kanaal. Een vlakbron geeft een
constante emissie over een gebied weer, zoals bij grondgebruik.
De X- en Y coördinaten kunnen gebruikt worden voor puntbronnen, terwijl het intekenen van een bron met name
voor lijn- en vlakbronnen handig is. Per emissiebron worden vervolgens diverse invulvelden weergegeven. Eerst
dient de sector gekozen te worden (zie onderstaande afbeelding). Binnen de sector wordt vaak nog een keuze
gegeven uit ‘specifieke sectoren’.

Binnen de specifieke sector moeten meestal verschillende kenmerken worden ingevoerd, het gaat dan
bijvoorbeeld om uitstoothoogte, gebouwhoogte en warmte-inhoud (met behulp van de rekenoptie). Hier zijn vaak
standaardwaarden ingevuld. Echter, voor een ontvankelijke aanvraag dienen de waarden ingevuld te worden
die op de betreffende activiteit van toepassing zijn! Een praktische instructie, op basis waarvan onderbouwde
keuzes voor de invoergegevens van AERIUS Calculator kunnen worden gemaakt, is te vinden op www.bij12.nl14.
Daarnaast dienen de emissies van NOx en NH3 ingevoerd te worden. Voor verkeer of stalsystemen worden om
specifieke gegevens gevraagd, zoals categorieën van voertuigen of een RAV-code. AERIUS Calculator berekent
in principe de depositie voor het huidige jaar (zichtjaar). Voor infrastructurele werken is het met name van belang
om het zichtjaar aan te passen aan het jaar waarin de emissie plaats gaat vinden, omdat er voor de toekomstige
jaren soms andere emissiefactoren voor verkeer zijn opgenomen in AERIUS Calculator.

14

http://pas.bij12.nl/content/instructie-aerius-calculator
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Door gebruik te maken van de help-functie in Calculator kunt u extra informatie krijgen betreffende de knoppen in
Calculator. Via de handleiding van Calculator15 wordt nader toegelicht hoe de bronnen ingevoerd moeten worden.

Welke bronnen meenemen in de berekening
Om de depositiebijdrage van een activiteit te kunnen bepalen, moeten alle relevante emissiebronnen van een
activiteit worden vastgesteld. Om de depositie van een activiteit te kunnen berekenen, zal beoordeeld moeten
worden welke bronnen meegenomen worden en welke buiten beschouwing kunnen blijven. Onderstaande
informatie is richtinggevend, per situatie kan de invoer van bronnen variëren. Bij twijfel of vragen neemt u contact
op met het bevoegd gezag.
Onderstaand wordt aan de hand van de meest voorkomende sectoren landbouw, industrie en/of infrastructuur
toegelicht welke emissiebronnen meegenomen moeten worden. Voor een robuuste onderbouwing van besluiten is
het belangrijk dat de gemaakte keuzes transparant en goed onderbouwd zijn.
Landbouw
In Calculator kan voor de sector landbouw vervolgens een selectie worden gemaakt tussen de specifieke sectoren
stalemissies, mestopslag, beweiding, mestaanwending of glastuinbouw. Bij een aanvraag die betrekking heeft op
bijvoorbeeld een veehouderijbedrijf dienen puntbronnen ingevoerd te worden per emissiebron. Hierbij wordt het
aantal gehouden dieren aan de hand van de RAV-code(s) via de ‘stalemissies’ ingevoerd. Mestopslag en
eventuele beweiding zijn gedekt met de invoer van stalemissies, dit hoeft niet afzonderlijk in beeld gebracht te
worden. Middels de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zeeland 2017 zijn de activiteiten het weiden
van vee en het op of in de bodem brengen van meststoffen uitgezonderd van de vergunningplicht op grond van
artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. Voor alle andere specifieke landbouwsectoren kan in
AERIUS Calculator naast de bronkenmerken direct de emissie worden ingevoerd.
Industrie
Voor de industrie onderscheidt AERIUS Calculator diverse specifieke sectoren (bijvoorbeeld energie, mobiele
werktuigen en industrie). Vervolgens is het mogelijk om in de sector industrie te kiezen voor de een subsector
zoals afvalverwerking of bouwmaterialen. Voor alle sectoren betreffen de relevante emissiebronnen voornamelijk
de stookinstallaties, mobiele werktuigen en verkeersbewegingen op het terrein van de inrichting (zie ook
verkeersaantrekkende werking).
Infrastructuur
In AERIUS Calculator kan het onderscheid worden gemaakt tussen rail-, lucht-, wegverkeer en scheepvaart. Voor
infrastructurele projecten geldt dat de aanpassing van een tracé netwerkeffecten kan hebben in een gebied buiten
het projecttracé. Dit betekent dat bij het bepalen van de depositiebijdrage van het project in beginsel ook de
effecten van veranderingen in verkeersbewegingen op overige tracévakken worden meegenomen. De
netwerkeffecten van infrastructurele projecten worden in kaart gebracht met een verkeersmodel. Vervolgens is het
mogelijk om de resultaten hiervan weer in AERIUS Calculator te laden om de stikstofeffecten te berekenen.
Verkeersaantrekkende werking van een inrichting
Nieuwe of wijziging van activiteiten binnen een inrichting kunnen ook leiden tot extra verkeer en vervoer
(wegverkeer, railverkeer, scheepvaart) van en naar de inrichting. Bij activiteiten met een dergelijke
verkeersaantrekkende werking, moeten ook de emissies buiten de inrichting worden meegenomen (indirecte
effecten). Daarbij spelen de volgende factoren een rol:



15

de afstand van een emissiebron tot een N2000-gebied;
de omvang van de emissies.

Zie www.aerius.nl/manuals/calculator
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Wanneer verkeer en vervoersbewegingen (over weg, water, spoor) van en naar de inrichting worden
meegenomen als emissiebron, ligt de vraag voor of en tot hoever van de inrichting de effecten van wijzigingen in
verkeer- en vervoerbewegingen worden meegenomen. Deze grens zal per project bepaald moeten worden en is
afhankelijk van de project specifieke omstandigheden.16
Een algemeen criterium is dat de gevolgen voor het milieu van dit verkeer niet meer aan de inrichting worden
toegerekend wanneer dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld17. Het
berekenen van de depositie van de verkeersaantrekkende werking kan in AERIUS en hoeft niet middels een
verkeersmodel.
Voor zeescheepvaart wordt een afstand aangehouden van 60 km uit de kust. Het kan zijn dat het schip
verschillende inrichtingen aandoet. Bij de berekening mag hiermee rekening worden gehouden (zgn hopfactor). Dit
moet dan wel duidelijk worden toegelicht in de aanvraag om verwarring te voorkomen.

12 Prioritaire activiteiten
Voor activiteiten die aanspraak kunnen maken op ontwikkelingsruimte in segment 1, is al op voorhand bij de
inwerkingtreding van het Programma ontwikkelingsruimte gereserveerd (artikel 2.8, eerste lid Wnb). Deze
activiteiten staan vermeld op de bij de Regeling vastgestelde lijst van projecten en andere handelingen of
categorieën van projecten of andere handelingen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd (zie
PAS.natura2000.nl). Het is van belang dat u duidelijk aangeeft waar uw activiteit onder valt. Bij de beoordeling van
de aanvraag toetsen wij of de gevraagde ontwikkelingsruimte past binnen de gereserveerde ontwikkelingsruimte
voor deze activiteit.
Het invullen van het aanvraagformulier en de procedure voor prioritaire activiteiten verschilt niet van die van “niet
prioritaire activiteiten” (segment 2). Het verschil is alleen dat voor prioritaire activiteiten al een reservering is
gedaan. Indien de gevraagde ontwikkelingsruimte past binnen de gereserveerde ontwikkelingsruimte, kunnen wij
overgaan tot toekenning van ontwikkelingsruimte, mits aan de overige eventueel van toepassing zijnde
voorwaarden is voldaan (eventuele instemming andere provincies). Past de gevraagde ontwikkelingsruimte niet
binnen de gereserveerde ontwikkelingsruimte, dan treedt het bevoegd gezag in overleg met de initiatiefnemer. In
dit overleg zal worden nagegaan of de activiteit zodanig kan worden gewijzigd, of dat op andere wijze geschoven
kan worden met ontwikkelingsruimte binnen de (categorie van) prioritaire projecten, zodat deze toch binnen de
gereserveerde ontwikkelingsruimte valt. Is dit niet mogelijk, dan is actualisatie van de lijst met prioritaire projecten
nodig.

16

Met betrekking tot de berekeningen betreffende verkeersaantrekkende werking kan gebruik worden gemaakt van de kengetallen van
kennisgroep CROW.
17
Verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersend verkeersbeeld op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich
door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg
kan bevinden.
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Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Bijlage, Prioritair project
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: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.
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Ontwikkelingsruimte
toegekend

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

SPAWNP Adviseurs

Industrieweg 10, 4541 JH Sluiskil

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Bevoegd gezag

Yara Sluiskil B.V.

RpYECWwBTexd

Provincie Zeeland

Datum berekening

Rekenjaar

19 januari 2018, 10:14

2018

Sector

Deelsector

Prioritair project

Industrie

Overig

Yara Sluiskil B.V.

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Situatie 1

NOx

-

NH3

-

Natuurgebied

Bijdrage

Westerschelde & Saeftinghe

1,11

Resultaten van gespecialiseerde berekening voor NOx, NH3, NH4OCN en NH4NO3

Yara Sluiskil B.V.
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Emissie
scenariodeposition-delta2018

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Yara Sluiskil B.V.
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Resultaten
PASgebieden
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Natuurgebied

Hoogste bijdrage *

Westerschelde & Saeftinghe

1,11

Manteling van Walcheren

0,79

Kop van Schouwen

0,65

Voornes Duin

0,50

Grevelingen

0,50

Oosterschelde

0,46

Duinen Goeree & Kwade Hoek

0,38

Solleveld & Kapittelduinen

0,29

Meijendel & Berkheide

0,25

Westduinpark & Wapendal

0,23

Brabantse Wal

0,21

Kempenland-West

0,19

Kennemerland-Zuid

0,14

Zwin & Kievittepolder

0,14

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

0,13

Coepelduynen

0,13

Veluwe

0,12

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

0,11

Kampina & Oisterwijkse Vennen

0,10

Yara Sluiskil B.V.
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Ontwikkelingsruimte
toegekend

Natuurgebied

Hoogste bijdrage *

Naardermeer

0,08

Ulvenhoutse Bos

0,08

Oostelijke Vechtplassen

0,08

Deurnsche Peel & Mariapeel

0,07

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

0,06

Leudal

0,06

Groote Peel

0,06

Noordhollands Duinreservaat

0,06

Rijntakken

>0,05

Regte Heide & Riels Laag

0,05

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Ontwikkelingsruimte beschikbaar
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Ontwikkelingsruimte
toegekend

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 tussen haakjes aangegeven.
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Resultaten
per
habitattype

Westerschelde & Saeftinghe

(mol/ha/j)
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H1320 Slijkgrasvelden

1,11

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

1,11

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Manteling van Walcheren

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,79

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,76

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,76

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,71

H2160 Duindoornstruwelen

0,58

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,57

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,45

H2120 Witte duinen

0,22

H2190A Vochtige duinvalleien (open water)

0,16

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,16

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Kop van Schouwen

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,65

H2160 Duindoornstruwelen

0,65

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,65

H2130C Grijze duinen (heischraal)

0,56

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,52

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,47

H6410 Blauwgraslanden

0,43

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,33

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,20

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

0,19

H2150 Duinheiden met struikhei

0,17

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

0,17

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Voornes Duin

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,50

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,46

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

0,41

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

0,41

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,40

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

0,40

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,40

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,32

H2160 Duindoornstruwelen

0,29

H2120 Witte duinen

0,24

H2130C Grijze duinen (heischraal)

0,22

Yara Sluiskil B.V.
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Grevelingen
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2160 Duindoornstruwelen

0,50

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,43

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,41

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

0,21

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

0,21

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Oosterschelde

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

0,46

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Duinen Goeree & Kwade Hoek

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,38

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

0,38

H2160 Duindoornstruwelen

0,38

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

0,28

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,18

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,14

H2120 Witte duinen

0,07

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,06
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Ontwikkelingsruimte
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Solleveld & Kapittelduinen

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,29

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

0,26

H2160 Duindoornstruwelen

0,16

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,15

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,13

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

0,08

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,07

H2150 Duinheiden met struikhei

0,06

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,06
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Meijendel & Berkheide

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,25

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,25

H2160 Duindoornstruwelen

0,20

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

0,18

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,18

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,18

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,18

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,17

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,17

ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,16

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,16

H2120 Witte duinen

0,14

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,14

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,09

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,07
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Westduinpark & Wapendal
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2160 Duindoornstruwelen

0,23

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,23

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,23

H2120 Witte duinen

0,18

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,08

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,08

H2150 Duinheiden met struikhei

0,07

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

>0,05

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Brabantse Wal

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

Lg13 Bos van arme zandgronden

0,21

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden

0,13

L4030 Droge heiden

0,13
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Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

RpYECWwBTexd (19 januari 2018)
pagina 13/22

Ontwikkelingsruimte
toegekend
Kempenland-West

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,19

H4030 Droge heiden

0,17

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,17

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen

0,12
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Kennemerland-Zuid
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,14

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,11

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

0,10

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,10

H2160 Duindoornstruwelen

0,10

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,10

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,10

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,09

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,09

H2120 Witte duinen

0,08

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,07

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,07

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Zwin & Kievittepolder

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2160 Duindoornstruwelen

0,14

H2120 Witte duinen

0,14

Yara Sluiskil B.V.
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H9190 Oude eikenbossen

0,13

H2330 Zandverstuivingen

0,12

Lg03 Zwakgebufferde sloot

0,09

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,09

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

0,09

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,08

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Coepelduynen

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,13

H2160 Duindoornstruwelen

0,09

Yara Sluiskil B.V.
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beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Veluwe

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden

0,12

Lg13 Bos van arme zandgronden

0,11

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,11

L4030 Droge heiden

0,10

H9190 Oude eikenbossen

0,09

ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop

0,09

ZGL4030 Droge heiden

0,09

ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden

0,09

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

0,08

ZGLg13 Bos van arme zandgronden

0,08

H2330 Zandverstuivingen

0,08

H4030 Droge heiden

0,08

Lg09 Droog struisgrasland

0,08

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm

0,06

ZGH4030 Droge heiden

0,06

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

>0,05
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H4030 Droge heiden

0,11

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,09

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,09

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen

0,06

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,06

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,10

Lg03 Zwakgebufferde sloot

0,09

L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,08

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,08

L4030 Droge heiden

0,08

H4030 Droge heiden

0,06

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,06

H3160 Zure vennen

0,06
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Naardermeer
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,08

H91D0 Hoogveenbossen

0,08

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,08

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Ulvenhoutse Bos
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,08

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,08

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)

0,08

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Oostelijke Vechtplassen

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,08

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,08

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,08

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,07
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Deurnsche Peel & Mariapeel
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen

0,07

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven
Habitattype

Hoogste bijdrage *

Lg13 Bos van arme zandgronden

0,06

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

>0,05

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Leudal
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)

0,06

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,06

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Groote Peel

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen

0,06

Yara Sluiskil B.V.
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Noordhollands Duinreservaat
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,06

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,06

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,06

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

>0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

>0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

>0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,05

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Rijntakken
Habitattype

Hoogste bijdrage *

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland

>0,05

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Regte Heide & Riels Laag
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H4030 Droge heiden

0,05

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Ontwikkelingsruimte beschikbaar
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Ontwikkelingsruimte
toegekend

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 tussen haakjes aangegeven.
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
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 2016L_20171215_64190d2d2b
Database
versie 2016L_20170828_c3f058f00f
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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FORMULIER

Dit formulier wordt regelmatig
als gevolg van gewijzigde
inzichten aangepast; raadpleeg
voor de meest recente versie
daarom www.zeeland.nl

Postadres
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E provincie@zeeland.nl
I www.zeeland.nl

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

Module 1A Gebiedsbescherming: Programmatische aanpak stikstof (PAS)

Algemeen
1. Geef een korte omschrijving van de activiteiten (bijv. vastleggen bestaande/feitelijke situatie,
uitbreiding middels nieuwbouw, uitbreiding dieraantallen/capaciteit in bestaande stallen/installatie) en
de ligging van het bedrijf ten opzichte van relevante PAS-gebieden
Maak hierbij onderscheid tussen de aanlegfase en de gebruiksfase en tussen tijdelijke activiteiten en
activiteiten voor onbepaalde tijd. (zie toelichting)

Als gevolg van meerdere wijzigingen en/of uitbreidingen in bedrijfsactiviteiten is de
geldende vergunning vanaf 1-1-2018 niet meer actueel. In dat verband is een Aerius
Calculator berekening van het projecteffect gedaan waar kortheidshalve naar wordt
verwezen.

Beschrijving is als bijlage toegevoegd.

2. Prioritair of niet prioritair? (zie toelichting)
Heeft uw aanvraag betrekking op:
Een prioritair project (segment 1), zoals genoemd op de lijst van prioritaire projecten uit
de Regeling natuurbescherming.

A
B

X

Niet prioritaire activiteiten (segment 2).

Indien u A heeft aangekruist, geef hieronder dan aan onder welke (project)naam uw activiteit is opgenomen op
de prioritaire projectenlijst:

1/6

3. Is voor het bedrijf al eerder een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend, een
Verklaring van geen bedenkingen voor de Wet natuurbescherming bij een omgevingsvergunning
afgegeven, of is eerder een melding onder de PAS ingediend?
Nee
Ja, voorafgaand aan de PAS is een Wnb/Nbwet vergunning / Vvgb verleend met:

X

Kenmerk:
Zaaknummer:
Datum:

14016168/NB.14024
31 oktober 2014

Voeg een kopie van de Wnb/Nbwet vergunning /Vvgb /melding bij de aanvraag.
(mogelijkheid uploaden vergunning)
Ja, onder de PAS is een Wnb/Nbwet vergunning / Vvgb verleend met:
Kenmerk:
Zaaknummer:
Datum:
Voeg een kopie van de Wnb/Nbwet vergunning /Vvgb bij de aanvraag.
(mogelijkheid uploaden vergunning)
Ja, onder de PAS is een melding ingediend met:
Kenmerk:
Zaaknummer:
Datum: .
Voeg een kopie van de melding bij de aanvraag.
(mogelijkheid uploaden vergunning)

Vaststellen vergunning- of meldingsplicht
4. Uw verzoek betreft
A
B
C

X

het vastleggen van de bestaande/feitelijke situatie.
U dient onderdeel A in te vullen.
de uitbreiding/wijziging van een bestaand bedrijf of van een andersoortige activiteit.
U dient onderdeel B in te vullen.
de oprichting van een nieuw bedrijf of van een andersoortige activiteit.
U dient onderdeel C in te vullen.

2/16

A Vastleggen bestaande/feitelijke situatie

n.v.t.

5. Wat is de met AERIUS Calculator1 berekende stikstofdepositie die ten hoogste feitelijk op enig
moment in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 werd veroorzaakt? (zie
toelichting)
Stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar. Een aanvraag om vergunning en/of melding is niet
nodig. U hoeft dit aanvraagformulier niet verder in te vullen en op te sturen.
1
Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening inclusief
bewijsmiddelen wel in uw administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie ≥ 0,05 mol/ha/jaar en ≤ grenswaarde2. U hoeft dit aanvraagformulier
niet verder in te vullen en op te sturen. Een aanvraag om vergunning en/of het doen van
een melding is niet nodig.
2

3

Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening inclusief
bewijsmiddelen wel in uw administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie > grenswaarde3. U heeft een vergunning voor het vastleggen van de
bestaande/feitelijke situatie nodig. Hiervoor dient u vraag 6. in te vullen en daarna kunt u
de aanvraag indienen. Bij de aanvraag dient u de onder vraag 6. genoemde
bewijsstukken én de berekening uit AERIUS Calculator bij te voegen.

6. Beschrijf hieronder de hoogste feitelijke situatie in de periode 2012-2014 en de milieu vergunde
situatie op 1 januari 2015. Toon daarna aan de hand van bewijsstukken de feitelijke situatie en de milieu
vergunde situatie op 1 januari 2015 aan. Voeg tevens de AERIUS-berekening toe die onder vraag 5 is
gemaakt. (zie toelichting)

Bewijsstukken met betrekking tot het vaststellen van de bestaande/feitelijke situatie
Berekening met AERIUS Calculator
Kenmerk:
Datum:
Bewijsstukken feitelijke situatie (zie ook de toelichting)
Soort:
de op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of een vergunning of melding op
grond van de Wet milieubeheer (Wm) of de Hinderwet.
Soort:
Datum:

1

www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
Op de website http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen kunt u zien of de grenswaarde voor het Natura
2000-gebied is verlaagd.
3 Op de website http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen kunt u zien of de grenswaarde voor het Natura
2000-gebied is verlaagd.
2
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B Uitbreiden/wijzigen bestaande (bedrijfs)situatie
7. Voor de vaststelling of er sprake is van een vergunnings- of meldingsplicht, is het van belang om
onderscheid te maken tussen de situatie dat er nog niet eerder een vergunning op grond van de
Wnb/Nbwet is verleend en de situatie waarin dat wel het geval is. Kruis onderstaand aan wat in uw
situatie van toepassing is
Er is nog niet eerder een Wnb/Nbwet vergunning verleend en/of een melding onder de
1
PAS ingediend. U gaat verder naar vraag 8.
Er is al eerder een Wnb/Nbwet vergunning verleend en/of een melding onder de PAS
2X
gedaan. U gaat verder naar vraag 9.

8. Er is nog niet eerder een vergunning op grond van de Wnb/Nbwet verleend en/of een melding onder
de PAS ingediend:
In deze situatie dient bij de vaststelling van de vergunningplicht rekening te worden gehouden met de gehele
bedrijfsvoering. Voer de beoogde bedrijfsvoering in AERIUS Calculator4 in en kruis hieronder aan welke situatie
van toepassing is
Stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar. U hoeft dit aanvraagformulier niet verder in te vullen
en op te sturen.
1
Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening inclusief
bewijsmiddelen wel in uw administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie ≥ 0,05 mol/ha/jaar en ≤ grenswaarde. U dient met AERIUS Calculator
een verschilberekening te maken van de feitelijke5 en de beoogde situatie. Er is namelijk
geen depositieruimte nodig voor de feitelijke situatie. U voert de gegevens van de
feitelijke situatie en de beoogde situatie in. In AERIUS Calculator berekent u vervolgens
het verschil in depositie.
Als uw activiteit onder de meldingsplichtige categorieën valt, dient u een melding in te
2
dienen. AERIUS zal in dat geval het verschil in depositieruimte afboeken. Bij de melding
dienen de volgende stukken bijgevoegd te worden:
 AERIUS verschilberekening;
 Gegevens ter onderbouwing van het feitelijk gebruik;
 De op 1 januari 2015 vigerende milieutoestemming.
Stikstofdepositie > grenswaarde6. Uw activiteit is vergunningsplichtig. U dient een
verschilberekening te maken met behulp van AERIUS Calculator om vast te kunnen
stellen hoeveel depositie- of ontwikkelingsruimte nodig is. U voert de gegevens van de
feitelijke situatie en de beoogde situatie in AERIUS Calculator. Voor het verschil in
depositie is ontwikkelingsruimte nodig. Bij de aanvraag dienen de volgende stukken
bijgevoegd te worden:
AERIUS Calculator berekening beoogde bedrijfsvoering
Kenmerk:
Datum:
3
AERIUS Calculator verschilberekening
Kenmerk:
Datum:
Gegevens ter onderbouwing van het feitelijk gebruik
Soort:
De op 1 januari 2015 vigerende milieutoestemming
Soort:
Datum:

4

www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
De feitelijke situatie betreft de daadwerkelijk plaatsgevonden stikstofdepositie die in de periode 2012 tot en met 2014 ten hoogste
werd veroorzaak, voor zover dit plaatsvond binnen de kaders van de omgevingsvergunning of een vergunning of melding op grond van
de Wet milieubeheer of Hinderwet geldend op 1 januari 2015.
6 Op de website http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen kunt u zien of de grenswaarde voor het Natura
2000-gebied is verlaagd.
5
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9. Er is al eerder een vergunning op grond van de Wnb/Nbwet verleend en/of een melding onder de PAS
gedaan
Kruis aan wat in uw geval van toepassing is:
1

X

Er is een Wnb/Nbwet vergunning verleend vóór de PAS. U gaat verder naar vraag 10.

2

Er is een Wnb/Nbwet vergunning verleend onder de PAS7. U gaat verder naar vraag 11.

3

Er zijn een of meerdere meldingen gedaan onder de PAS. U gaat verder naar vraag 12.

10. Er is een Nbwet vergunning verleend vóór de PAS
Om te bepalen welke optie op uw aanvraag van toepassing is, dient u allereerst een berekening te maken in
AERIUS Calculator8 van de depositie van het effect van uw activiteit (projecteffect). In de toelichting wordt
uitgelegd op welke wijze u dit kan vaststellen en berekenen. Kruis aan wat het effect is van uw activiteit
Stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar. U hoeft u dit aanvraagformulier niet verder in te
vullen en op te sturen.
1

2

3

X

Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening inclusief
bewijsmiddelen wel in uw administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie ≥ 0,05 mol/ha/jaar en ≤ grenswaarde. U moet een melding indienen,
indien uw activiteit behoort tot de meldingsplichtige categorieën. In deze situatie dient u
in AERIUS Calculator een verschilberekening te maken tussen de Wnb/Nbwet vergunde
situatie en de beoogde situatie. Voor het verschil boekt AERIUS depositieruimte af. Bij
de melding dienen de volgende stukken bijgevoegd te worden:
 AERIUS berekening van het “projecteffect”;
 AERIUS verschilberekening van de beoogde situatie en de eerder verleende
Wnb/Nbwet vergunning;
 de verleende Wnb/Nbwet vergunning.
Stikstofdepositie > grenswaarde. U dient een vergunning aan te vragen voor de
beoogde situatie. Hierbij dient u een AERIUS verschilberekening te maken van de
beoogde situatie en de eerder verleende Wnb/Nbwet vergunning om te bepalen hoeveel
ontwikkelingsruimte nodig is. Bij de aanvraag dienen de volgende stukken bijgevoegd te
worden:
AERIUS berekening van het “projecteffect”
Kenmerk:
Datum:
AERIUS verschilberekening van de beoogde situatie en de eerder
verleende Nbwet vergunning
Kenmerk:
Datum:
Verleende Nbwet vergunning
Zaaknummer:
Datum:

7

Hieronder vallen de Nbwet-vergunningen die voor 1 juli 2015 zijn verleend en de Nbwet-vergunningen die na 1 juli 2015 zijn verleend
op basis van het overgangsrecht van de Nbwet.
8 www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
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11. Er is een Wnb/Nbwet vergunning verleend onder de PAS
In dat geval is de uitbreiding/wijziging van uw activiteit altijd vergunningplichtig. Dit heeft te maken met de in
artikel 2.12 (ontwerp-)Besluit natuurbescherming opgenomen cumulatiebepaling. U dient met AERIUS
Calculator9 een verschilberekening te maken tussen de Wnb vergunde situatie en de beoogde situatie, om te
bepalen of er ontwikkelingsruimte nodig is. In de toelichting is uitgelegd op welke wijze u deze berekening doet.
Kruis hieronder aan wat de uitkomst is van deze verschilberekening:
Als het verschil > 0 vraagt u een vergunning aan voor de beoogde activiteit en vermeldt
daarbij hoeveel ontwikkelingsruimte u nodig heeft. Ter onderbouwing voegt u bij de
aanvraag:
De verschilberekening uit AERIUS Calculator
1

Kenmerk:
Datum:
De reeds verleende Wnb/Nbwet vergunning

2

9

Kenmerk:
Zaaknummer:
Datum:
Als het verschil ≤ 0 vraagt u een vergunning aan voor de beoogde activiteit en vermeldt
daarbij dat er geen ontwikkelingsruimte nodig is. Ter onderbouwing voegt u bij de
aanvraag:
De verschilberekening uit AERIUS Calculator
Kenmerk:
Datum:
De reeds verleende Wnb/Nbwet vergunning
Kenmerk:
Zaaknummer:
Datum:

www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
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12. Er zijn één of meerdere meldingen gedaan onder de PAS
Om te bepalen welke optie op uw aanvraag van toepassing is, dient u allereerst een berekening te maken in
AERIUS Calculator10 van de depositie van het effect van uw activiteit (projecteffect). In de toelichting wordt
uitgelegd op welke wijze u dit kan vaststellen en berekenen. Kruis aan wat het effect is van uw activiteit:
Stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar. U hoeft dit aanvraagformulier niet verder in te vullen en op
te sturen.
1

2

3

Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening inclusief
bewijsmiddelen wel in uw administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie ≥ 0,05 mol/ha/jaar en ≤ grenswaarde. Er dient bekeken te worden of de
activiteit cumulatief nog steeds vergunningsvrij is. U dient in AERIUS Calculator een
verschilberekening te maken tussen het voor de Wnb/Nbwet vergunde dan wel het feitelijk
gebruik van voor 1 januari 2015 en de beoogde situatie. Indien het verschil onder de
grenswaarde blijft, is de activiteit vrijgesteld van de vergunningplicht, maar wel
meldingsplichtig indien de activiteit tot de meldingsplichtige categorieën behoort. Is dat laatste
het geval dan dient u bij de melding de volgende stukken ter onderbouwing te voegen:
 De AERIUS berekening van het “projecteffect”;
 De AERIUS verschilberekening;
 De eerder gedane melding(en).
Stikstofdepositie > grenswaarde. U dient een vergunning aan te vragen voor de beoogde
situatie. Hierbij dient u een verschilberekening te maken van de beoogde situatie en de eerder
gedane melding(en), om te bepalen hoeveel ontwikkelingsruimte nodig is. Ter onderbouwing
voegt u bij de aanvraag:
AERIUS berekening van het “projecteffect”
Kenmerk:
Datum:
De AERIUS verschilberekening
Kenmerk:
Datum:
De eerder gedane melding(en)
Kenmerk:
Datum:

C Oprichting van een bedrijf of een andersoortige activiteit

n.v.t.

13. Indien u onder vraag 4 een oprichting van een bedrijf of andersoortige activiteit heeft aangekruist,
wat is dan de berekende stikstofdepositie van de beoogde situatie?11
Stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar. U hoeft dit aanvraagformulier niet verder in te vullen
en op te sturen. Een aanvraag om vergunning en/of melding is niet nodig.
1
Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening wel in uw
administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie ≥ 0,05 mol/ha/jaar en ≤ grenswaarde. U kunt volstaan met het melden
van de activiteit, indien deze onder de meldingsplichtige categorieën hoort. Deze
2
melding kunt u indienen via de AERIUS Calculator. De melding komt dan automatisch
terecht bij de juiste provincie.
Stikstofdepositie > grenswaarde. U heeft een vergunning nodig. De nieuwe activiteit
wordt in zijn geheel in AERIUS Calculator ingevoerd. Er hoeft geen verschilberekening
te worden gemaakt. De berekende depositie voor de beoogde situatie is de benodigde
ontwikkelingsruimte. Ter onderbouwing voegt u bij de aanvraag:
3
Berekening uit AERIUS Calculator
Kenmerk:
Datum:

10
11

www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
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Prioritaire activiteiten

n.v.t.

Voor projecten en andere handelingen die aanspraak kunnen maken op ontwikkelingsruimte in segment 1, is al op
voorhand bij de inwerkingtreding van het Programma ontwikkelingsruimte gereserveerd (artikel 2.8 eerste lid
Besluit natuurbescherming). Bij de beoordeling van deze aanvragen is het van belang dat de aangevraagde
ontwikkelingsruimte past binnen de gereserveerde ontwikkelingsruimte voor deze activiteit.
14. Kruis aan of de berekende ontwikkelingsruimte waarvoor vergunning wordt gevraagd, past binnen
de gedane reservering. Geef ook aan of uw activiteit valt onder het Haven Industrie Complex.
1

De berekende ontwikkelingsruimte past binnen de gedane reservering

2

De berekende ontwikkelingsruimte past niet binnen de gedane reservering

Bijlagen
15. Checklist bijlagen
Welke bijlagen stuurt u mee? Kruis aan welke bijlagen u meestuurt. Zie de toelichting.
Berekening met AERIUS Calculator van de beoogde situatie

X

Berekening met AERIUS Calculator van het projecteffect
Berekening met AERIUS Calculator van het verschil tussen de uitgangssituatie en de
beoogde situatie
Onderbouwing van het hoogste feitelijke gebruik binnen 2012, 2013 of 2014
Kopie van de vigerende milieuvergunde situatie met bijbehorende tekening ten tijde van
1 januari 2015
Kopie van de vigerende Wnb/Nbwet vergunning met bijbehorende tekening op grond
van artikel 2.7, lid 2 en 3, van de Wet natuurbescherming
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Toelichting aanvraagformulier
1 Toelichting activiteit
Geef een beschrijving van de beoogde activiteit. Denk daarbij aan dieraantallen, huisvesting, bouw nieuwe stal,
ligging ten opzichte van relevante PAS-gebieden. Maak hierbij onderscheid tussen tijdelijke en permanente
activiteiten.
Indien sprake is van een uitbreiding/wijziging op een afstand van 500 meter of minder van het PAS-gebied, geef
dat dan duidelijk aan op het formulier. U dient dan tevens de module ‘1B Overige effecten’ te doorlopen.

2 Prioritair of niet prioritair?
Dit onderscheid is van belang, omdat voor prioritaire activiteiten bij aanvang van het PAS programma al een
reservering is gedaan voor ontwikkelingsruimte. De vastgestelde lijst met prioritaire projecten is te vinden in de
Regeling natuurbescherming, bijlage bij artikel 2.5.

3 Al eerder vergunning gehad?
Voor een juiste beoordeling van de aanvraag is het van belang om te weten of eerder een vergunning in het kader
van de Natuurbeschermingswet is verleend. Zie verder 9.

4 Vaststellen vergunning- of meldingsplicht
Onder 4 dient u aan te geven waarvoor u een vergunning wenst aan te vragen. Dit onderscheid is van belang
voor:




de vraag of er sprake is van een vergunning- of meldingsplicht;
de vraag welke berekeningen in AERIUS Calculator moeten worden gemaakt, en;
welke bewijsstukken dienen te worden meegestuurd met de vergunningaanvraag of melding.

A. Vastleggen bestaande/feitelijke situatie (5 en 6)
In deze situatie gaat het om het legaliseren van activiteiten die zonder toestemming op grond van de Wnb in het
verleden zijn gerealiseerd. De emissies van deze activiteiten vonden al plaats vóór de aanvang van het
programma aanpak stikstof en maken deel uit van de achtergronddepositie waarmee in het programma rekening
is gehouden en die is beoordeeld in de passende beoordeling van het programma. Het gaat hier om de feitelijke
stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste werd veroorzaakt.
Bij de toestemmingverlening voor deze activiteiten kunnen wij verwijzen naar de passende beoordeling die ten
grondslag ligt aan het programma. Voor deze activiteiten wordt geen ontwikkelingsruimte toegekend.
Om de feitelijk veroorzaakte stikstofdepositie aan te kunnen tonen, mag worden uitgegaan van de hoeveelheid
stikstofdepositie die in periode 2012 tot en met 2014 ten hoogste werd veroorzaakt als gevolg van hetgeen
daadwerkelijk plaatsvond binnen de kaders van de op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of een
vergunning of melding op grond van de Wet milieubeheer (Wm) of de Hinderwet. Voor landbouw geldt dat de
feitelijke situatie moet passen binnen de op grond van de Wm toegestane diersoort. Als u gedurende genoemde
periode 100 melkvee heeft gehouden, maar op grond van de Wm toestemming heeft voor 60 melkvee en 40
jongvee, dan mag u uitgaan van de op basis van de Wm toegestane maximale emissie behorend bij 60 melkvee
en 40 jongvee. Als u echter 100 melkvee heeft gehouden, maar op grond van de Wm alleen toestemming heeft
voor bv schapen, is de feitelijke situatie 0.
Voor landbouw mogen de volgende bewijsmiddelen worden gebruikt:





Gecombineerde jaaropgave (Meitellingen) met hoogste veebezetting in de periode 2012-2014; en/of
Bedrijfsregister (rundvee en schapen/geiten); en/of
Vee saldokaarten; en/of
Financiële boekhouding (grootboekrekeningen en jaarrekening); en/of
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Diertelgegevens op basis van artikel 3.120 activiteitenbesluit met ondersteunende aan en afvoergegevens;
en/of
Aan- en verkoop nota’s; en/of
Controlerapporten/bezoekverslagen Omgevingsdienst, NVWA, SKAL, Cross Compliance, Nb-wet handhaving
(etc.); en/of
Rapportages Meststoffenwet.

Van belang hierbij is dat het betreffende document is voorzien van een accountantsverklaring. Deze verplichting
geldt niet voor de meitelling, diertelgegevens en de controlerapporten.
Zowel in de referentiesituatie als in de beoogde situatie kan de managementmaatregel ‘Beweiden ten minste 720
uur in een kalenderjaar (PAS 2015.08-02)’ worden toegepast. Bij vergunningaanvragen waarbij in de
uitgangssituatie is uitgegaan van een reductie door beweiden, wordt geen aanvullende onderbouwing gevraagd.
Dit geldt ook voor opstallen. Voor situaties waarin bij het feitelijk gebruik wordt uitgegaan van opstallen of
beweiding van minder dan 720 uur en in de beoogde situatie wordt uitgegaan van beweiden ten minste 720 uur,
geldt een uitzondering. In dat geval dient met de gecombineerde opgave met de gegevens van het jaar dat als
referentie wordt gebruikt worden aangetoond dat er ten minste 720 uur is beweid. In onderstaand schema zijn de
verschillende situaties en de benodigde bewijsmiddelen overzichtelijke weergegeven.
Referentie

Gewenste situatie

Bewijsmiddelen voor feitelijk
gebruik

Beweiden met PAS-maatregel

Beweiden met PAS-maatregel

Geen aanvullend bewijs nodig

Opstallen

Opstallen

Geen aanvullend bewijs nodig

Beweiden met PAS-maatregel

Opstallen

Geen aanvullend bewijs nodig

Opstallen

Beweiden met PAS-maatregel

Aantonen dat er sprake is geweest
van opstallen

Voor industrie mogen de onderstaande bewijsmiddelen worden gebruikt. Voor de industrie wordt daarbij
onderscheid gemaakt tussen bedrijven die verplicht zijn een milieujaarverslag te maken en bedrijven die hiertoe
niet verplicht zijn.


Bedrijven die verplicht zijn een milieujaarverslag te maken.
Veel bedrijven, waaronder bijvoorbeeld de procesindustrie, raffinaderijen en de elektriciteitscentrales dienen
jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. Uit het milieujaarverslag kan rechtstreeks de stikstofemissie
worden gehaald. Formeel heet dit het Integraal PRTR-verslag, en volgt deze verplichting uit de Europese
PRTR-verordening. Uit de jaarverslagen over de periode 1 januari 2012 - 31 december 2014 kan dus worden
afgeleid hoeveel stikstofdepositie in deze periode ten hoogste werd veroorzaakt.
Voor zover uit deze jaarverslagen niet alle bronnen kunnen worden afgeleid, denk aan emissies van intern en
extern transport, kan de stikstofemissie worden berekend aan de hand van bijvoorbeeld het aantal
voertuigbewegingen en het daarbij behorende brandstofgebruik.



Bedrijven die niet verplicht zijn om een milieujaarverslag te maken.
Bedrijven die geen milieujaarverslag opstellen, kunnen aan de hand van de volgende gegevens de feitelijk
veroorzaakte stikstofdepositie bepalen en aantonen:
o Milieuverslag welke op basis van een voorschrift in de milieu-/omgevingsvergunning verplicht is.
o Energiejaaropgave. Stikstofemissies zijn vrijwel altijd gerelateerd aan opwekking van energie in de vorm
van elektriciteit, stoom, warmte of het gebruik van mobiele werktuigen. Bedrijven moeten jaarlijks over het
energieverbruik rapporteren. Dat kan via deelname aan de Europese CO2-emissiehandel trade systeem
(ETS) of deelname aan een van de twee energieconvenanten (MJA en MEE); en/of
o Stookinstallaties; soms worden de stikstofemissies van de stookinstallaties gerapporteerd; is dat niet het
geval dan kan deze berekend worden aan de hand van het brandstofverbruik; en/of
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o
o
o
o
o
o
o

Aantal voer- en werktuigen op het terrein van de inrichting; stikstofemissie kan worden berekend aan de
hand van bijvoorbeeld het dieselverbruik; en/of
Aantal schepen en voertuigen die de inrichting aandoen; en/of
Vertaling vanuit geluidrapporten/vergunningaanvraag, en/of
Vertaling aan de hand van de doorzet en/of omzet; en/of
Boekhouding met accountantsverklaring
Een reconstructie op basis van productiegegevens, procesactiviteiten, etc.
Managementsystemen

Voor de vraag welke invoergegevens gebruikt moeten worden voor de berekening van het feitelijk gebruik
verwijzen wij naar het onderdeel “Algemene invoergegevens” onder C.

B Uitbreiden/wijzigen bestaande (bedrijfssituatie) (7)
Voor de vaststelling of er sprake is van een vergunning-of meldingsplicht is het van belang om onderscheid te
maken tussen de situatie dat er nog niet eerder een vergunning op grond van de Wnb is verleend of een melding
onder de PAS ingediend en de situatie waarin dat wel het geval is.

8 Er is nog niet eerder een vergunning op grond van de Wnb verleend en/of een
melding onder de PAS ingediend
In deze situatie dient voor de vaststelling van een eventuele vergunning-of meldingsplicht een berekening in
Calculator te worden gemaakt van de totale stikstofdepositie in de beoogde situatie. Indien de omvang van de
depositie in de beoogde situatie de grenswaarde overschrijdt, dient hiervoor een vergunningaanvraag bij het
bevoegd gezag ingediend te worden. Wordt in de beoogde situatie de grenswaarde niet overschreden dan geldt
de uitzondering op de vergunningplicht en geldt enkel voor de activiteiten die zijn opgenomen in de Regeling12 een
meldingsplicht.
Voor de vergunningaanvraag dan wel melding dient een verschilberekening te worden gemaakt met behulp van
AERIUS Calculator. Er is namelijk geen depositieruimte nodig voor het feitelijk gebruik van voor 1 januari 2015.
Bij de melding of aanvraag om vergunning dienen 2 berekeningen uit Calculator (beoogde situatie en een
verschilberekening) én de gegevens waarop het feitelijk gebruik is gebaseerd te worden bijgevoegd.

9 Er is vóór de PAS een Nbwet vergunning verleend voor de bestaande activiteit
Indien de wijziging/uitbreiding past binnen de reeds verleende Nbwet vergunning en daardoor geen sprake is van
een nieuwe activiteit, is geen vergunning nodig. Mocht de wijziging/uitbreiding niet passen binnen de verleende
vergunning dan dient allereerst bepaald te worden wat het zelfstandige effect is van de activiteit. De berekende
depositie hiervan (we noemen dit “het projecteffect”) bepaalt of er sprake is van een vergunningplicht. Aan de
hand van het volgende voorbeeld wordt dit toegelicht:

12

Landbouw, industrie en infrastructuur; zie voor een volledige omschrijving artikel 2.7 van de Regeling.
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Uitgangssituatie:

Middels AERIUS
Calculator wordt het
‘projecteffect’ bepaald
door het volgende in te
voeren:

Verklaring:
Stal 1: Gelijk in beide situaties, geen wijziging, daarom niet meenemen.
Stal 2: Krijgt een fysieke aanpassing (wat een effect heeft op de emissie van
alle dieren) en moet daarom geheel meegenomen worden bij de berekening
van het projecteffect.
Stal 3: Stal krijgt andere veebezetting. De nog niet eerder vergunde dieren in de
stal, namelijk 80 jongvee, worden meegenomen in het projecteffect. De overige
20 jongvee waren reeds vergund. De emissiekenmerken van deze 20 stuks
jongvee veranderen niet, ze worden daarom niet meegenomen in het bepalen
van het projecteffect.
Stal 4: Nieuwe stal, daarom geheel meenemen als projecteffect.

Indien de omvang van de depositie van de activiteit (het projecteffect) de grenswaarde overschrijdt, dient hiervoor
een vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag ingediend te worden. Wordt met de activiteit de grenswaarde niet
overschreden, dan geldt de uitzondering op te vergunningplicht, en geldt enkel voor de activiteiten die zijn
opgenomen in de Regeling een meldingsplicht.Voor de vergunningaanvraag dan wel melding dient een
verschilberekening te worden gemaakt met behulp van AERIUS Calculator. Er is namelijk geen depositieruimte
nodig voor de reeds vergunde activiteit, en het kan zelfs zo zijn dat er ten opzichte van de vergunde activiteit
sprake is van een gelijkblijvende of afname van depositie. In dat geval is geen ontwikkelingsruimte nodig.
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Bij de melding of de aanvraag om vergunning dienen de twee berekeningen uit AERIUS Calculator te worden
gevoegd (berekening projecteffect én verschilberekening van beoogde situatie en de eerder verleende Nbwet
vergunning), én de eerder verleende Nbwet vergunning te worden gevoegd.

10 Er is een Wnb/Nbwet vergunning verleend onder de PAS
Indien er reeds een vergunning is verleend onder de PAS dan is iedere toekomstige wijziging vergunningplichtig.
Dit heeft te maken met de in artikel 2.12 (ontwerp)Besluit natuurbescherming opgenomen cumulatiebepaling. Voor
de vrijstelling van de vergunningplicht is vereist dat de stikstofdepositie van activiteiten in cumulatie met andere
projecten en handelingen van dezelfde inrichting in de periode waarvoor het programma geldt onder de
grenswaarde blijft. Wanneer een initiatiefnemer binnen bijvoorbeeld de 1e PAS periode een vergunning heeft
gekregen voor een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt die hoger is dan de grenswaarde, kan hij daarna
binnen de 1e PAS periode voor de desbetreffende inrichting geen melding meer doen voor activiteiten, ook niet
wanneer die activiteiten een stikstofdepositie veroorzaken die lager is dan of gelijk is aan de grenswaarde. In deze
gevallen dient hiervoor altijd een vergunning te worden aangevraagd. Het feit dat de depositie gelijk blijft of
afneemt, doet hieraan niet af. U dient met AERIUS Calculator een verschilberekening te maken tussen de
Wnb/Nbwet vergunde situatie en de beoogde situatie om te bepalen of, en zo ja hoeveel, ontwikkelingsruimte
nodig is.

11 Er zijn een of meerdere meldingen onder de PAS gedaan
Op basis van het effect van de activiteit (het projecteffect) dient bepaald te worden of er sprake is van een
vergunningplicht.13 Zie onder 9. Wanneer het effect van uw activiteit < 0,05 mol is, hoeft u niets te doen. Indien het
effect van uw activiteit, samen met de eerder in de betreffende PAS-periode ingediende meldingen, groter of gelijk
is aan de grenswaarde, dient hiervoor een vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag ingediend te worden. Wordt
met de totale stikstofdepositie van de meldingen de grenswaarde niet overschreden dan geldt de uitzondering op
de vergunningplicht.
Om dit te bepalen dient een verschilberekening te worden gemaakt met behulp van AERIUS Calculator. De
uitgangssituatie gebruikt voor de eerste melding (Nbwet vergund danwel het feitelijk gebruik) dient vergeleken te
worden met de beoogde situatie. Indien de depositie nog onder de grenswaarde blijft dan geldt de vrijstelling van
de vergunningplicht en eventueel de meldingsplicht. Zo niet dan geldt voor de huidige activiteit een
vergunningplicht. U dient dus in deze situatie verschillende berekeningen in AERIUS Calculator te maken. De
eerste is een berekening van het effect van uw activiteit. Afhankelijk van de uitkomst dient ook een
verschilberekening te worden gemaakt tussen de uitgangssituatie van de eerste melding en de beoogde situatie.

C Oprichting van een bedrijf of een andersoortige activiteit
Afhankelijk van de omvang van de depositie van de beoogde situatie dient bepaald te worden of er sprake is van
een vergunningplicht. Indien de omvang van de depositie van de beoogde situatie de grenswaarde overschrijdt,
dient hiervoor een vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag ingediend te worden. Wordt met de beoogde
situatie de grenswaarde niet overschreden, dan geldt de uitzondering op de vergunningplicht, en geldt enkel voor
de activiteiten die zijn opgenomen in de Regeling een meldingsplicht.
Vergunningplicht in combinatie met een meldingsplicht
Het zal vaak voorkomen dat een activiteit op dichtbijgelegen Natura 2000-gebieden een depositie veroorzaakt die
boven de grenswaarde ligt en dat voor verder weg gelegen gebieden er sprake is van een depositie onder de
grenswaarde. Indien dat het geval is, wordt alleen voor de gebieden waar de depositie boven de grenswaarde ligt
een vergunning verstrekt. Deze vergunningaanvraag geldt dan als een melding voor de gebieden onder de
grenswaarde blijven (= automatische melding). De initiatiefnemer hoeft voor deze gebieden geen aparte melding
meer te doen. Op het moment dat de benodigde ontwikkelingsruimte in Register gereserveerd wordt voor de
vergunning, wordt automatisch voor de gebieden waarvoor de toename onder de grenswaarde blijft de benodigde
depositieruimte afgeschreven.

13

Het te berekenen projecteffect is gelijk aan het projecteffect dat berekend moest worden voor inwerkingtreding van de PAS.
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Algemene invoergegevens
Bij het invoeren van gegevens in AERIUS Calculator is de emissie van de betreffende activiteit het uitgangspunt.
De emissiebronnen worden ingevoerd in AERIUS Calculator. Op basis hiervan wordt de stikstofdepositie bepaald.
Het is dus van belang dat de invoerparameters duidelijk zijn; deze zijn namelijk van invloed op de wijze waarop
stikstof zich verspreidt en dus ook op de hoeveelheid stikstofdepositie. Te denken valt aan de uitstoothoogte, de
hoeveelheid bronnen op leefniveau, etc.. U kunt met punt-, lijn- of vlakbron(nen) de locatie(s) van de
emissiebron(nen) invoeren aan de hand van de X- en Y-coördinaten, of door de locatie in te tekenen op de kaart.
Een puntbron geeft een emissie vanuit één centraal punt weer (geldt voor de meeste bedrijven). Een lijnbron staat
voor een constante emissie over een bepaalde lengte, zoals bij een weg of een kanaal. Een vlakbron geeft een
constante emissie over een gebied weer, zoals bij grondgebruik.
De X- en Y coördinaten kunnen gebruikt worden voor puntbronnen, terwijl het intekenen van een bron met name
voor lijn- en vlakbronnen handig is. Per emissiebron worden vervolgens diverse invulvelden weergegeven. Eerst
dient de sector gekozen te worden (zie onderstaande afbeelding). Binnen de sector wordt vaak nog een keuze
gegeven uit ‘specifieke sectoren’.

Binnen de specifieke sector moeten meestal verschillende kenmerken worden ingevoerd, het gaat dan
bijvoorbeeld om uitstoothoogte, gebouwhoogte en warmte-inhoud (met behulp van de rekenoptie). Hier zijn vaak
standaardwaarden ingevuld. Echter, voor een ontvankelijke aanvraag dienen de waarden ingevuld te worden
die op de betreffende activiteit van toepassing zijn! Een praktische instructie, op basis waarvan onderbouwde
keuzes voor de invoergegevens van AERIUS Calculator kunnen worden gemaakt, is te vinden op www.bij12.nl14.
Daarnaast dienen de emissies van NOx en NH3 ingevoerd te worden. Voor verkeer of stalsystemen worden om
specifieke gegevens gevraagd, zoals categorieën van voertuigen of een RAV-code. AERIUS Calculator berekent
in principe de depositie voor het huidige jaar (zichtjaar). Voor infrastructurele werken is het met name van belang
om het zichtjaar aan te passen aan het jaar waarin de emissie plaats gaat vinden, omdat er voor de toekomstige
jaren soms andere emissiefactoren voor verkeer zijn opgenomen in AERIUS Calculator.

14

http://pas.bij12.nl/content/instructie-aerius-calculator
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Door gebruik te maken van de help-functie in Calculator kunt u extra informatie krijgen betreffende de knoppen in
Calculator. Via de handleiding van Calculator15 wordt nader toegelicht hoe de bronnen ingevoerd moeten worden.

Welke bronnen meenemen in de berekening
Om de depositiebijdrage van een activiteit te kunnen bepalen, moeten alle relevante emissiebronnen van een
activiteit worden vastgesteld. Om de depositie van een activiteit te kunnen berekenen, zal beoordeeld moeten
worden welke bronnen meegenomen worden en welke buiten beschouwing kunnen blijven. Onderstaande
informatie is richtinggevend, per situatie kan de invoer van bronnen variëren. Bij twijfel of vragen neemt u contact
op met het bevoegd gezag.
Onderstaand wordt aan de hand van de meest voorkomende sectoren landbouw, industrie en/of infrastructuur
toegelicht welke emissiebronnen meegenomen moeten worden. Voor een robuuste onderbouwing van besluiten is
het belangrijk dat de gemaakte keuzes transparant en goed onderbouwd zijn.
Landbouw
In Calculator kan voor de sector landbouw vervolgens een selectie worden gemaakt tussen de specifieke sectoren
stalemissies, mestopslag, beweiding, mestaanwending of glastuinbouw. Bij een aanvraag die betrekking heeft op
bijvoorbeeld een veehouderijbedrijf dienen puntbronnen ingevoerd te worden per emissiebron. Hierbij wordt het
aantal gehouden dieren aan de hand van de RAV-code(s) via de ‘stalemissies’ ingevoerd. Mestopslag en
eventuele beweiding zijn gedekt met de invoer van stalemissies, dit hoeft niet afzonderlijk in beeld gebracht te
worden. Middels de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zeeland 2017 zijn de activiteiten het weiden
van vee en het op of in de bodem brengen van meststoffen uitgezonderd van de vergunningplicht op grond van
artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. Voor alle andere specifieke landbouwsectoren kan in
AERIUS Calculator naast de bronkenmerken direct de emissie worden ingevoerd.
Industrie
Voor de industrie onderscheidt AERIUS Calculator diverse specifieke sectoren (bijvoorbeeld energie, mobiele
werktuigen en industrie). Vervolgens is het mogelijk om in de sector industrie te kiezen voor de een subsector
zoals afvalverwerking of bouwmaterialen. Voor alle sectoren betreffen de relevante emissiebronnen voornamelijk
de stookinstallaties, mobiele werktuigen en verkeersbewegingen op het terrein van de inrichting (zie ook
verkeersaantrekkende werking).
Infrastructuur
In AERIUS Calculator kan het onderscheid worden gemaakt tussen rail-, lucht-, wegverkeer en scheepvaart. Voor
infrastructurele projecten geldt dat de aanpassing van een tracé netwerkeffecten kan hebben in een gebied buiten
het projecttracé. Dit betekent dat bij het bepalen van de depositiebijdrage van het project in beginsel ook de
effecten van veranderingen in verkeersbewegingen op overige tracévakken worden meegenomen. De
netwerkeffecten van infrastructurele projecten worden in kaart gebracht met een verkeersmodel. Vervolgens is het
mogelijk om de resultaten hiervan weer in AERIUS Calculator te laden om de stikstofeffecten te berekenen.
Verkeersaantrekkende werking van een inrichting
Nieuwe of wijziging van activiteiten binnen een inrichting kunnen ook leiden tot extra verkeer en vervoer
(wegverkeer, railverkeer, scheepvaart) van en naar de inrichting. Bij activiteiten met een dergelijke
verkeersaantrekkende werking, moeten ook de emissies buiten de inrichting worden meegenomen (indirecte
effecten). Daarbij spelen de volgende factoren een rol:



15

de afstand van een emissiebron tot een N2000-gebied;
de omvang van de emissies.

Zie www.aerius.nl/manuals/calculator
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Wanneer verkeer en vervoersbewegingen (over weg, water, spoor) van en naar de inrichting worden
meegenomen als emissiebron, ligt de vraag voor of en tot hoever van de inrichting de effecten van wijzigingen in
verkeer- en vervoerbewegingen worden meegenomen. Deze grens zal per project bepaald moeten worden en is
afhankelijk van de project specifieke omstandigheden.16
Een algemeen criterium is dat de gevolgen voor het milieu van dit verkeer niet meer aan de inrichting worden
toegerekend wanneer dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld17. Het
berekenen van de depositie van de verkeersaantrekkende werking kan in AERIUS en hoeft niet middels een
verkeersmodel.
Voor zeescheepvaart wordt een afstand aangehouden van 60 km uit de kust. Het kan zijn dat het schip
verschillende inrichtingen aandoet. Bij de berekening mag hiermee rekening worden gehouden (zgn hopfactor). Dit
moet dan wel duidelijk worden toegelicht in de aanvraag om verwarring te voorkomen.

12 Prioritaire activiteiten
Voor activiteiten die aanspraak kunnen maken op ontwikkelingsruimte in segment 1, is al op voorhand bij de
inwerkingtreding van het Programma ontwikkelingsruimte gereserveerd (artikel 2.8, eerste lid Wnb). Deze
activiteiten staan vermeld op de bij de Regeling vastgestelde lijst van projecten en andere handelingen of
categorieën van projecten of andere handelingen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd (zie
PAS.natura2000.nl). Het is van belang dat u duidelijk aangeeft waar uw activiteit onder valt. Bij de beoordeling van
de aanvraag toetsen wij of de gevraagde ontwikkelingsruimte past binnen de gereserveerde ontwikkelingsruimte
voor deze activiteit.
Het invullen van het aanvraagformulier en de procedure voor prioritaire activiteiten verschilt niet van die van “niet
prioritaire activiteiten” (segment 2). Het verschil is alleen dat voor prioritaire activiteiten al een reservering is
gedaan. Indien de gevraagde ontwikkelingsruimte past binnen de gereserveerde ontwikkelingsruimte, kunnen wij
overgaan tot toekenning van ontwikkelingsruimte, mits aan de overige eventueel van toepassing zijnde
voorwaarden is voldaan (eventuele instemming andere provincies). Past de gevraagde ontwikkelingsruimte niet
binnen de gereserveerde ontwikkelingsruimte, dan treedt het bevoegd gezag in overleg met de initiatiefnemer. In
dit overleg zal worden nagegaan of de activiteit zodanig kan worden gewijzigd, of dat op andere wijze geschoven
kan worden met ontwikkelingsruimte binnen de (categorie van) prioritaire projecten, zodat deze toch binnen de
gereserveerde ontwikkelingsruimte valt. Is dit niet mogelijk, dan is actualisatie van de lijst met prioritaire projecten
nodig.

16

Met betrekking tot de berekeningen betreffende verkeersaantrekkende werking kan gebruik worden gemaakt van de kengetallen van
kennisgroep CROW.
17
Verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersend verkeersbeeld op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich
door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg
kan bevinden.
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Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Bijlage, Prioritair project
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: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.
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Ontwikkelingsruimte
toegekend

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

SPAWNP Adviseurs

Industrieweg 10, 4541 JH Sluiskil

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Bevoegd gezag

Yara Sluiskil B.V.

RpYECWwBTexd

Provincie Zeeland

Datum berekening

Rekenjaar

19 januari 2018, 10:14

2018

Sector

Deelsector

Prioritair project

Industrie

Overig

Yara Sluiskil B.V.

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Situatie 1

NOx

-

NH3

-

Natuurgebied

Bijdrage

Westerschelde & Saeftinghe

1,11

Resultaten van gespecialiseerde berekening voor NOx, NH3, NH4OCN en NH4NO3

Yara Sluiskil B.V.
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Emissie
scenariodeposition-delta2018

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Yara Sluiskil B.V.
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Resultaten
PASgebieden
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Natuurgebied

Hoogste bijdrage *

Westerschelde & Saeftinghe

1,11

Manteling van Walcheren

0,79

Kop van Schouwen

0,65

Voornes Duin

0,50

Grevelingen

0,50

Oosterschelde

0,46

Duinen Goeree & Kwade Hoek

0,38

Solleveld & Kapittelduinen

0,29

Meijendel & Berkheide

0,25

Westduinpark & Wapendal

0,23

Brabantse Wal

0,21

Kempenland-West

0,19

Kennemerland-Zuid

0,14

Zwin & Kievittepolder

0,14

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

0,13

Coepelduynen

0,13

Veluwe

0,12

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

0,11

Kampina & Oisterwijkse Vennen

0,10

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend

Natuurgebied

Hoogste bijdrage *

Naardermeer

0,08

Ulvenhoutse Bos

0,08

Oostelijke Vechtplassen

0,08

Deurnsche Peel & Mariapeel

0,07

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

0,06

Leudal

0,06

Groote Peel

0,06

Noordhollands Duinreservaat

0,06

Rijntakken

>0,05

Regte Heide & Riels Laag

0,05

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Ontwikkelingsruimte beschikbaar
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Ontwikkelingsruimte
toegekend

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 tussen haakjes aangegeven.

Yara Sluiskil B.V.
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Resultaten
per
habitattype

Westerschelde & Saeftinghe

(mol/ha/j)
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H1320 Slijkgrasvelden

1,11

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

1,11

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Manteling van Walcheren

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,79

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,76

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,76

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,71

H2160 Duindoornstruwelen

0,58

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,57

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,45

H2120 Witte duinen

0,22

H2190A Vochtige duinvalleien (open water)

0,16

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,16

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Kop van Schouwen

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,65

H2160 Duindoornstruwelen

0,65

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,65

H2130C Grijze duinen (heischraal)

0,56

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,52

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,47

H6410 Blauwgraslanden

0,43

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,33

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,20

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

0,19

H2150 Duinheiden met struikhei

0,17

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

0,17

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Voornes Duin

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,50

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,46

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

0,41

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

0,41

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,40

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

0,40

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,40

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,32

H2160 Duindoornstruwelen

0,29

H2120 Witte duinen

0,24

H2130C Grijze duinen (heischraal)

0,22

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Grevelingen
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2160 Duindoornstruwelen

0,50

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,43

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,41

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

0,21

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

0,21

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Oosterschelde

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

0,46

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Duinen Goeree & Kwade Hoek

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,38

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

0,38

H2160 Duindoornstruwelen

0,38

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

0,28

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,18

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,14

H2120 Witte duinen

0,07

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)

0,06

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Solleveld & Kapittelduinen

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,29

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

0,26

H2160 Duindoornstruwelen

0,16

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,15

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,13

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

0,08

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,07

H2150 Duinheiden met struikhei

0,06

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,06

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Meijendel & Berkheide

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,25

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,25

H2160 Duindoornstruwelen

0,20

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

0,18

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,18

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,18

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,18

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,17

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,17

ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig

0,16

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,16

H2120 Witte duinen

0,14

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,14

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,09

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,07

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Westduinpark & Wapendal
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2160 Duindoornstruwelen

0,23

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,23

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,23

H2120 Witte duinen

0,18

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,08

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,08

H2150 Duinheiden met struikhei

0,07

H2180Ao Duinbossen (droog), overig

>0,05

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Brabantse Wal

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

Lg13 Bos van arme zandgronden

0,21

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden

0,13

L4030 Droge heiden

0,13

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Kempenland-West

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,19

H4030 Droge heiden

0,17

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,17

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen

0,12

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Kennemerland-Zuid
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,14

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,11

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

0,10

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,10

H2160 Duindoornstruwelen

0,10

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,10

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,10

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,09

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,09

H2120 Witte duinen

0,08

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,07

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,07

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Zwin & Kievittepolder

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2160 Duindoornstruwelen

0,14

H2120 Witte duinen

0,14

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H9190 Oude eikenbossen

0,13

H2330 Zandverstuivingen

0,12

Lg03 Zwakgebufferde sloot

0,09

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,09

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

0,09

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,08

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Coepelduynen

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,13

H2160 Duindoornstruwelen

0,09

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Veluwe

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden

0,12

Lg13 Bos van arme zandgronden

0,11

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,11

L4030 Droge heiden

0,10

H9190 Oude eikenbossen

0,09

ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop

0,09

ZGL4030 Droge heiden

0,09

ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden

0,09

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

0,08

ZGLg13 Bos van arme zandgronden

0,08

H2330 Zandverstuivingen

0,08

H4030 Droge heiden

0,08

Lg09 Droog struisgrasland

0,08

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm

0,06

ZGH4030 Droge heiden

0,06

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

>0,05

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H4030 Droge heiden

0,11

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,09

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,09

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen

0,06

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,06

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,10

Lg03 Zwakgebufferde sloot

0,09

L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,08

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,08

L4030 Droge heiden

0,08

H4030 Droge heiden

0,06

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,06

H3160 Zure vennen

0,06

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Naardermeer
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,08

H91D0 Hoogveenbossen

0,08

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,08

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Ulvenhoutse Bos
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,08

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,08

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)

0,08

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Oostelijke Vechtplassen

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,08

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,08

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,08

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,07

Yara Sluiskil B.V.
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Deurnsche Peel & Mariapeel
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen

0,07

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven
Habitattype

Hoogste bijdrage *

Lg13 Bos van arme zandgronden

0,06

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

>0,05

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Leudal
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)

0,06

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,06

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Groote Peel

Ontwikkelingsruimte
toegekend

Habitattype

Hoogste bijdrage *

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen

0,06

Yara Sluiskil B.V.

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
Noordhollands Duinreservaat
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,06

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,06

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,06

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

>0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

>0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

>0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,05

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Rijntakken
Habitattype

Hoogste bijdrage *

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland

>0,05

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Regte Heide & Riels Laag
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H4030 Droge heiden

0,05

Ontwikkelingsruimte
beschikbaar?

Ontwikkelingsruimte beschikbaar
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
*

Ontwikkelingsruimte
toegekend

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 tussen haakjes aangegeven.
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Ontwikkelingsruimte
toegekend
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 2016L_20171215_64190d2d2b
Database
versie 2016L_20170828_c3f058f00f
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Ontwikkelingsruimte
toegekend
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Geukes M.A. (Lonneke)
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Witkam, Pepijn (PM) <PMWitkam@dow.com>
donderdag 29 juni 2017 15:40
Hage W.N. (Wim); Provincie Zeeland
De Groene-Van Langevelde, Sofie (S)
Aanvraag Wnb revisie Dow-Trinseo-Olin
Aanvr_totalsite_2017_natuur_revisie_Wnb_getekend.PDF

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Gemarkeerd

Beste Wim,
Bijgevoegd ontvang je de aanvraag, inclusief passende beoordeling voor een vergunning in het kader van de Wet
natuurbescherming voor het continueren van de bestaande vergunde activiteiten binnen de inrichting van Dow,
Trinseo en Olin.
Zoals afgesproken is er tevens een exemplaar van de aanvraag per post gestuurd.
We hopen op een voorspoedig verloop van de procedure. Mochten er naar aanleiding van deze aanvraag nog vragen
zijn, dan graag even contact met Sofie de Groene of met mij. Ook kan je altijd mailen naar ftnperm@dow.com ,deze
mailbox wordt bijv. tijdens de vakantieperiode altijd gecontroleerd.
Met vriendelijke groet,
Pepijn Witkam
Responsible Care Excellence Center
Environmental Legislation Specialist
Dow Benelux B.V.
Herbert H. Dowweg 5, 4542 NM Hoek
P.O. Box 48, 4530 AA, Terneuzen
Phone: +31 115 671032 | email: pmwitkam@dow.com
Handelsregisternr. 24104547

[Paginanummer]

Provincie Zeeland
Vergunningenteam Wet natuurbescherming
T.a.v. dhr. Hage
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Aanvr_totalsite_2017_natuur_revis
ie_Wnb

Datum
27 juni 2017

Aanvraag vergunning Wet natuurbescherming site Dow, Trinseo, Olin
Geachte heer Hage,
Hierbij ontvangt u de aanvraag voor een vergunning in het kader van de Wet
natuurbescherming voor het continueren van de bestaande vergunde activiteiten binnen
de inrichting van Dow, Trinseo en Olin.
Voor vragen over deze aanvraag kunt u contact opnemen met:
•
Sofie de Groene, tel. 0115-672052, e-mail SDeGroeneVanLangevelde@dow.com of
•
Pepijn Witkam, tel. 0115-671032, e-mail pmwitkam@dow.com
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw reactie graag
tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Dow Benelux B.V.

S. de Groene – van Langevelde
Responsible Care Excellence Center

FORMULIER

Dit formulier wordt regelmatig
als gevolg van gewijzigde
inzichten aangepast; raadpleeg
voor de meest recente versie
daarom www.zeeland.nl

Postadres
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E provincie@zeeland.nl
I www.zeeland.nl

Aanvraag

Wet Natuurbescherming - Basismodule

Heeft u de checklist ingevuld?
Er zijn drie soorten checklists beschikbaar (gebiedsbescherming, soortenbescherming en houtopstanden).
Een ingevulde checklist geeft antwoord op de vraag of u een vergunning en/of ontheffing moet aanvragen of
een melding moet doen.

Juiste bevoegd gezag?
Controleer voordat u een aanvraag/melding indient of de Provincie Zeeland het bevoegd gezag is om uw
aanvraag te beoordelen.
Juiste bestuursorgaan1
De Provincie is het bevoegd gezag voor het verlenen van een vergunning/ontheffing dan wel het indienen
van een melding voor:
Gebiedsbescherming:
- het realiseren van een project of andere handelingen te verrichten die gelet op de
instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de
habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen
hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen;
Soortenbescherming:
- de verboden als bedoeld in artikel 3.1 of artikel 3.2, zesde lid, van de Wet natuurbescherming ten
aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van hun nest, rustplaatsen of
eieren;
- de verboden als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Wet natuurbescherming;
- de verboden als bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, ten
aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de
voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij aangewezen soorten;
- het verbod als bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, van de Wet natuurbescherming;
- de verboden als bedoeld in artikel 3.10, eerste en tweede lid, van de Wet natuurbescherming.
Houtopstanden:
- het gestelde in artikel 4.3, eerste lid en tweede lid, van de Wet natuurbescherming, ten behoeve van
herbeplanting op andere grond;
- het gestelde in artikel 4.2, eerste lid, of artikel 4.3, eerste, tweede of vijfde lid, van de Wet
natuurbescherming;
- het gestelde in artikel 4.1 lid 1 van de Wet natuurbescherming, zijnde het vooraf melden van het geheel
of gedeeltelijk vellen of doen vellen van een houtopstand, met uitzondering van het periodiek vellen van
griend- of hakhout.

1

In bepaalde situaties is de minister het bevoegd gezag. Zie hiervoor de toelichting.

1/6

Juiste provincie
Wanneer de locatie van uw project of de handeling die wordt gerealiseerd zich bevindt binnen de provincie
Zeeland, dan is de Provincie Zeeland het juiste bevoegd gezag.
Als het project of handelingen tevens nadelige gevolgen heeft op een Natura 2000-gebied, een bijzonder
nationaal natuurgebied, dan wel vogels, dieren of planten van soorten die beschermd worden door de Wet
natuurbescherming die zich bevinden in een andere provincie, dan zal door de provincie Zeeland
overeenstemming plaatsvinden met deze andere provincie. Dit is ook het geval als het project of de
handeling in verschillende provincies plaatsvindt. Als het project of de handeling in hoofdzaak zich bevind t in
de provincie Zeeland, is de provincie Zeeland het bevoegd gezag. De aanvraag voor een vergunning en/of
ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming wordt alsnog ingediend bij de provincie waar het project
of de handeling (in hoofdzaak) plaatsvindt.

Juiste formulier(en)?
Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing of een melding op grond van de
Wet natuurbescherming dient u altijd deze basismodule in te vullen (onderdelen 1 t/m 7) in combinatie met
één of meerdere (sub)modules. Welke (sub)modules u dient in te vullen is afhankelijk van welke
verbodsbepalingen worden overtreden. De modules zijn als volgt:
Module 1: Gebiedsbescherming; Module 2: Soortenbescherming; Module 3: Houtopstanden.

Toelichting op algemeen deel aanvraagformulier
Bij dit onderdeel van het aanvraagformulier hoort een toelichting, waarbij per vraag achtergrondinformatie is
opgenomen om de vragen afdoende te kunnen beantwoorden. Wij adviseren om voorafgaand aan het
invullen van het aanvraagformulier de toelichting goed door te lezen.

1. SOORT AANVRAAG/MELDING EN DE STATUS
Kruis aan voor welk onderdeel u een aanvraag/melding indient

Status

Onderdeel

Concept

1. Gebiedsbescherming (vul na de basismodule ook module 1 in)
2. Soortenbescherming (vul na de basismodule ook module 2 in)
3. Houtopstanden (vul na de basismodule ook module 3 in)
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Definitief
X

2. CONTACTGEGEVENS
2.1 Contactgegevens van de initiatiefnemer
Naam organisatie / bedrijf:

Dow Benelux B.V. - Trinseo Netherlands B.V. - Blue Cube Netherlands B.V.

Adres:

Herbert H. Dowweg 5

Postcode en woonplaats:

4542 NM Hoek

Postadres:

Postbus 48

Postcode en woonplaats:

4530 AA Terneuzen

Contactpersoon:

S. de Groene - Van Langevelde

Telefoonnummer contact:

0115-672052

Emailadres contact:

SDeGroeneVanLangevelde@dow.com

Uniek bedrijfsnummer (UBN)
Voor zover van toepassing

2.2 Contactgegevens van de adviseur, indien van toepassing
Naam organisatie / bedrijf:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Postadres:
Postcode en woonplaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer contact:
Emailadres contact:

2.3 Contactgegevens van het bevoegd gezag voor de (eventuele) omgevingsvergunning
Naam gemeente /
omgevingsdienst:
Postadres:
Postcode en woonplaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer contact:
Emailadres contact:
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3. ACTIVITEITEN
3.1 Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteiten.
Voor de huidige activiteiten van Dow Benelux B.V., Trinseo Netherlands B.V. en Blue Cube Netherlands B.V. is een
Nbw-vergunning verleend. Deze vergunning is geldig tot 31 december 2017. Onderhavige aanvraag betreft het
continueren van de bestaande vergunde activiteiten binnen de inrichting. Voor een uitgebreide beschrijving en toetsing
van de effecten wordt verwezen naar bijgevoegde passende beoordeling (Bijlage I).

3.2 Op welke locatie of locaties worden de activiteiten uitgevoerd?
- Gemeente(n): Terneuzen
- Adres(sen): Herbert H. Dowweg 5
- Natura 2000-gebied(en): Westerschelde en Saeftinghe
- Kadastrale gegevens: In bijlage I is divers kaartmateriaal opgenomen
3.3 Voor welke duur wordt de vergunning en/of ontheffing aangevraagd?
X

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd. Tijdelijke vergunning en/of ontheffing voor de periode van … tot en met …
Het betreft een melding voor Houtopstanden

4. BIJLAGEN
Checklist bijlagen
Kruis aan welke bijlagen u meestuurt. Verplicht voor zover van toepassing. Zie de toelichting.
Kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager
Uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de statuten als de aanvrager
een rechtspersoon is
Ondertekend machtigingsformulier als u iemand wilt machtigen om de vergunning /
ontheffing voor u aan te vragen

5. SAMENHANGENDE BESLUITEN
Samenhang met andere besluiten
Welke van de volgende besluiten of rapportages zijn benodigd voor uitvoering van het project?
nieuw bestemmingsplan / wijziging bestemmingsplan (streep door indien n.v.t.)
milieueffectrapportage (MER) of -beoordeling
omgevingsvergunning milieu
omgevingsvergunning overig
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U bent voornemens om de toestemming(en) inzake de Wet natuurbescherming:
Aan te laten haken bij de
aanvraag
Omgevingsvergunning

Als zelfstandige vergunning en/of ontheffing
o.g.v. de Wet natuurbescherming aan te vragen

Module

1. Gebiedenbescherming
2. Soortenbescherming
n.v.t.
Toelichting:

Dit is altijd een zelfstandig onderdeel

3. Houtopstanden

Er worden geen verbodsbepalingen met betrekking tot soortenbescherming overtreden. Ook worden
geen houtopstanden verwijderd. Een ontheffing of kapmelding Wet natuurbescherming is derhalve niet
aan de orde.

6. ONDERTEKENING
Ondertekening

De aanvrager, ondergetekende of degene die bevoegd is namens de aanvrager te handelen verklaart:
X

Alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt;

X

Bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de
beoordeling van de aanvraag of het verzoek , dit zo spoedig mogelijk doorgegeven dient te
worden aan de provincie Zeeland (natuurbeschermingswet@zeeland.nl) onder vermelding van
het nummer waaronder de aanvraag of het verzoek in behandeling is;

X

Dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle
benodigde gegevens terstond en naar waarheid zal verstrekken aan de met behandeling en
controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren.

Naam in blokletters
S. de Groene - Van Langevelde

Functie / hoedanigheid
ondertekenaar

Datum ondertekening
29 juni 2017

Plaats
Hoek

Machtiging*

Handtekening

Milieucoördinator
JA
NEE
Dow Benelux B.V.
*Machtiging bijvoegen indien de aanvraag niet door de aanvrager zelf is ondertekend.

Graag ontvangen wij uw aanvraag digitaal via provincie@zeeland.nl, onder vermelding van de naam van de
activiteit. Wij nemen uitsluitend ondertekende aanvragen in behandeling. De aanvraag kan ook per post
worden gezonden naar:
Gedeputeerde staten van Zeeland
Afdeling Water, Bodem en Natuur
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG
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Toelichting aanvraagformulier
Heeft u de checklist ingevuld?
Er zijn drie soorten checklists beschikbaar (gebiedenbescherming, soortenbescherming en houtopstanden).
Een ingevulde checklist geeft antwoord op de vraag of u een vergunning en/of ontheffing moet aanvragen.

Juiste bevoegd gezag?
Voor het indienen van een aanvraag is het van belang dat de aanvraag voor vergunning/ontheffing bij het
juiste bevoegd gezag wordt ingediend.
Opsommingsgewijs is weergegeven voor welke verboden een vergunning/ontheffing kan worden verleend
door de provincie middels dit aanvraagformulier. In specifieke situaties ligt de bevoegdheid tot het verlenen
van een vergunning/ontheffing in het kader van gebiedenbescherming, soortenbescherming en
houtopstanden niet bij de provincie, maar bij de Minister. Deze specifieke situaties zijn opgenomen in de
artikelen 1.3 tot en met 1.7 van het Besluit natuurbescherming. Voor de volledige weergave van de
categorieën van handelingen en projecten, en handelingen en projecten die geheel of gedeeltelijk
plaatsvinden in of gevolgen voor deze aangewezen categorieën van gebieden wijzen wij naar het Besluit
natuurbescherming. Om een beeld te geven waar aan gedacht kan worden met betrekking de categorieën is
hieronder een korte weergave gegeven van mogelijke situaties.
-

-

aanleg, gebruik, beheer en onderhoud van: hoofdwegen, landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen,
primaire waterkeringen, militaire terreinen en oefengebieden, militaire luchthavens, het landelijke
gastransportnet en hoogspanningsverbindingen;
activiteiten ten aanzien van: het voorkomen/tegengaan van verplaatsing van de kustlijn,
landaanwinning in de territoriale zee, het winnen van delfstoffen;
vluchten met opsporings- of reddingshelikopters, uitoefenen van bepaalde vormen van visserij;
het vervoeren van zieke of gewonden dieren in een dierenambulance;
de exclusieve economische zone van Nederland, andere niet-provinciaal ingedeelde gebieden.

Juiste formulier(en)?
Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing op grond van de Wet
natuurbescherming (Wnb) dient u altijd deze basismodule in te vullen (onderdelen 1 t/m 7) in combinatie met
één of meerdere (sub)modules. Welke (sub)modules u na deze basismodule dient in te vullen is afhankelijk
van welke verbodsbepalingen worden overtreden. De modules zijn als volgt:
Module 1: Gebiedsbescherming; Module 2: Soortenbescherming; Module 3: Houtopstanden.
Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het vragen van een vergunning en/of ontheffing voor het overtreden
van de in de Wnb opgenomen verboden. Deze verboden hebben betrekking op gebiedsbescherming (Natura
2000), soortenbescherming en houtopstanden.
De activiteiten waarvoor een vergunning in verband met gebiedsbescherming noodzakelijk kan zijn, zijn zeer
divers. Het kan gaan om een activiteit in of buiten het Natura 2000-gebied (link naar de gebieden). U kunt
hierbij denken aan muziek- of sportieve evenementen in een Natura 2000-gebied, het bouwen van woningen
in of direct grenzend aan een gebied of het oprichten of wijzigen van een agrarisch of industrieel bedrijf
buiten een gebied. Activiteiten waarvoor een ontheffing in verband met soortenbescherming noodzakelijk
kan zijn, kunnen gaan om beheer en schadebestrijding van soorten, ruimtelijke ingrepen, etc. Het komt zeer
regelmatig voor dat voor de activiteit een vergunning én een ontheffing nodig is. In dat geval dient u beide
modules van de aanvraag in te vullen en in te dienen. Indien u een (sub)module vergeet kunnen wij, nadat
wij u hierop hebben gewezen, de aanvraag buiten behandeling laten.
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1. SOORT AANVRAAG/MELDING EN DE STATUS
Geef per onderdeel (gebiedenbescherming, soortenbescherming en houtopstanden) aan of u uw
aanvraag/melding in concept of definitief wilt indienen. Wij adviseren u een aanvraag eerst in concept in te
dienen, zodat wij kunnen vaststellen of de aanvraag volledig is. Is de aanvraag volledig, dan kunt u een
definitieve aanvraag indienen.
U leest hier tevens welke module u naast de basismodule dient in te vullen voor het onderdeel waar u een
aanvraag/melding voor indient.

2. CONTACTGEGEVENS
2.1. Contactgegevens van de initiatiefnemer
Vul in ten behoeve van verder correspondentie. De initiatiefnemer is de (rechts)persoon die verantwoordelijk
is voor plannen, activiteiten en werkzaamheden.
2.2. Contactgegevens van de adviseur
Indien van toepassing: Vul in ten behoeve van verdere correspondentie. Als de adviseur de aanvraag
namens de initiatiefnemer indient, moet een machtiging bijgevoegd worden.
2.3. Contactgegevens gemeente(n) of omgevingsdienst
Indien van toepassing: Vul hier de contactgegevens van de gemeente of omgevingsdienst die de taken
uitvoert met betrekking tot de omgevingsvergunning en/of Wet milieubeheer.

3. ACTIVITEITEN
3.1 Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteiten. Een uitgebreide beschrijving van uw
plannen/werkzaamheden kan worden opgenomen in één of meerdere (sub)modules.
3.2 Geef aan op welke locatie(s) uw initiatief zal plaatsvinden. Denk hierbij aan gemeente(n), Natura 2000gebied(en) of kadastrale gegevens. Gedetailleerde kaarten van de locatie(s) dienen te worden
bijgevoegd in één of meerdere (sub)modules.
3.3 Vraagt u een vergunning en/of ontheffing aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? Indien u een tijdelijke
vergunning en/of ontheffing aanvraagt, dient u te vermelden voor welke periode u een aanvraag indient.

4. BIJLAGEN
Als er gevraagd wordt om bepaalde bijlagen dient u deze samen met de aanvraag in te dienen.

5. SAMENHANGENDE BESLUITEN
Indien verschillende onderdelen van uw plannen, werkzaamheden en/of activiteiten onlosmakelijk met elkaar
zijn verbonden, dient voor al deze onderdelen tegelijk toestemming gevraagd te worden. Waar mogelijk
nemen wij daarover een besluit in samenhang.
Het onderdeel houtopstanden kan niet aanhaken bij andere onderdelen. Deze wordt altijd als zelfstandig
onderdeel behandeld.

6. ONDERTEKENING
Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze zijn ondertekend.
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FORMULIER

Dit formulier wordt regelmatig als
gevolg van gewijzigde inzichten
aangepast; raadpleeg voor de
meest recente versie daarom
www.zeeland.nl.

Postadres
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E provincie@zeeland.nl
I www.zeeland.nl

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

Module 1B Gebiedsbescherming: Overige effecten (anders dan stikstof)
Algemeen

U bent van plan (een) activiteit(en) of project(en) in of nabij een Natura 2000-gebied uit te voeren.
Per vraag wordt, indien van toepassing, om een korte samenvatting gevraagd. De natuurtoets of passende
beoordeling (afhankelijk van de beantwoording van de vragen) dient als bijlage bij de aanvraag te worden
gevoegd. Bij elke vraag dient u aan te geven in welk hoofdstuk/paragraaf en op welke bladzijden van
natuurtoets of passende beoordeling de uitgebreide beschrijving is opgenomen.

1. Beschrijving activiteit
1.1 Beschrijving activiteit

Beschrijf de activiteit op detailniveau. Geef hierbij ook duidelijk aan de naam van het Natura 2000-gebied
waarop de activiteit effecten heeft en de afstand van de projectlocatie tot het Natura 2000-gebied.
Voor de huidige activiteiten van Dow Benelux B.V., Trinseo Netherlands B.V. en Blue Cube Netherlands B.V. is een
Nbw-vergunning verleend. De activiteiten betreffen een grootschalig geïntegreerd petrochemisch fabriekscomplex,
waarin een verscheidenheid aan chemische producten wordt geproduceerd.
De huidige vergunning is geldig tot 31 december 2017. Onderhavige aanvraag betreft het continueren van de bestaande
vergunde activiteiten binnen de inrichting. Voor een uitgebreide beschrijving van de activiteiten en toetsing van de
effecten op het Natura-2000 gebied Westerschelde en Saeftinghe wordt verwezen naar bijgevoegde passende
beoordeling (Bijlage I).

1.2 Beschrijving locatie

Voeg een topografische kaart van 1:25.000 toe waarop de ligging van de activiteit is weergegeven en
eveneens de ligging van de kwalificerende habitattypen/soorten is opgenomen.
Topografische kaart van de ligging en afstand t.o.v. Natura 2000-gebieden en ligging
X
kwalificerende habitattypen/soorten is bijgevoegd

1.3 Status activiteit
De aanvraag betreft
X

de voortzetting/wijziging/uitbreiding van een activiteit waarvoor eerder een vergunning in
het kader van Wnb of Wabo is verleend.
Ga verder naar 1.4
een bestaande activiteit, waarvoor niet eerder een vergunning in het kader van de Wnb
is aangevraagd. Ga verder naar 2
een nieuwe activiteit. Ga verder naar 2
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1.4 Vigerende vergunning/toestemming Wnb/Wabo
Vermeld de gegevens van de vigerende vergunning/toestemming Wnb/Wabo
Kenmerk
zaaknummer:
Datum:

08006564 en W-WOV140017/00082808
27 mei 2008 en 13 mei 2015

X

Voeg een kopie van de vergunning/toestemming Wnb/Wabo

1.5 Aanleiding aanvraag vergunning Wnb
X

Verlenging periode van een activiteit
Uitbreiding (vergroten) van een activiteit
Wijziging (andere werkwijze) van een project

1.6 Aard activiteit
Maatregelen die verband houden met of nodig zijn voor het beheer van het Natura
2000-gebied (en niet nader zijn uitgewerkt en beoordeeld in het beheerplan)
Ga verder naar 2 en 6.
Andere handeling
X

Ga verder naar 2 en 6.
Project
Ga verder naar 2 t/m 6.

2. Effecten
2.1 Overzicht effecten
Geef in onderstaande tabel aan welke effecten kunnen optreden als gevolg van de gevraagde activiteit op
aangewezen habitats en habitats van soorten en welke consequenties dat heeft op de
instandhoudingsdoelstelling van de desbetreffende habitat of soort.
Via de website van het Ministerie van Economische Zaken, www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 kunt u de
effectenindicator invullen. Ga naar www.synbiosys.alterra.nl/natura2000, klik op “Natura 2000” in hoofdmenu en
klik dan op “Effectenindicator”.
De effectenindicator geeft per natuurgebied informatie over de gevoeligheid voor effecten van de aangewezen
habitattypen en soorten. De informatie op deze website is echter niet uitputtend en is slechts een indicatie. In de
natuurtoets (of indien van toepassing de passende beoordeling) dient een nadere uitwerking plaats te vinden.
Maak in de natuurtoets/passende beoordeling voorts, indien van toepassing, onderscheid in effecten van
tijdelijke aard (aanlegfase) en permanente effecten (exploitatie/gebruiksfase).
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Tabel effecten
Kwalificerende
habitat/soort

Komt het/de
kwalificerend/
habitat/soort
binnen het
plangebied
voor?

Mogelijke antwoorden

Ja/nee/incidenteel

Habitattype

Zie hoofdstuk 3 van Bijlage I voor de selectie van relevante soorten en habitattypen
Zie hoofdstuk 5 van Bijlage I voor de effecten op instandhoudingsdoelstellingen

Benoem ieder
habitattype
afzonderlijk
Broedvogels (benoem
iedere kwalificerende
broedvogel met code)
Niet broedvogels
(benoem iedere
kwalificerende soort
met code)
Zoogdieren (benoem
iedere kwalificerende
soort met code)
Amfibieën

In geval van
pendelende soorten
die ook buiten het
N2000-gebied
in/nabij een
plangebied kunnen
voorkomen: is de
aanwezige soort
mogelijk afkomstig
uit de populatie in
het naburige N2000gebied?
Ja, nee, niet bekend,
nvt

Is er een mogelijk
effect op een
instandhoudingsdoelstelling?

Zo ja, is er een
mogelijk significant
effect?

Ja, nee, nvt

Ja, nee, nvt

Reptielen
Vissen
Ongewervelden

2.2 Effectbeoordeling
Geef een onderbouwing waarom de gevraagde activiteit wel / niet leidt tot een verslechtering of een verstoring
op natuurlijke habitats of de habitats van soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen en houdt
daarbij rekening met de instandhoudingsdoelstellingen.
Zie hoofdstuk 5 van Bijlage I voor de onderbouwing van effecten op instandhoudingsdoelstellingen.
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3. Bepaling significantie
B3.1 Significante effecten
Is er sprake van mogelijke significante gevolgen op natuurlijke habitats of habitats van soorten? Onderbouw
waarom wel of geen sprake is van significante gevolgen.

Nee, ga verder 6
Ja, ga verder naar 4
E

4. Passende beoordeling
4. Opstellen passende beoordeling

Indien er mogelijke significante gevolgen zijn te verwachten dient u een passende beoordeling op te stellen. Bij
deze beoordeling is van belang dat de vereiste zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het
Natura 2000-gebied niet worden aangetast.
In de passende beoordeling kunt u maatregelen betrekken die de effecten van de activiteit verzachten of
voorkomen. Toon in de passende beoordeling aan dat de effecten als gevolg van uw project afzonderlijk of in
combinatie met andere projecten niet significant zijn.
Uit de passende beoordeling blijkt:
Er zijn geen significant negatieve gevolgen
Geef een onderbouwing waaruit blijkt dat de vereiste zekerheid is verkregen dat de natuurlijke
kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast.

Geef aan of en zo ja welke beschermingsmaatregelen genomen worden?

Ga verder naar 6.
Er zijn wel significant negatieve gevolgen
Ga verder naar 5.
G
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5. Significant negatieve gevolgen
5. Indien uit de passende beoordeling niet de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken

van het gebied niet worden aangetast, dient de zgn. ADC-toets te worden uitgevoerd.

Neem in dit geval altijd contact op met de provincie Zeeland via e-mail natuurbeschermingswet@zeeland.nl.

6. Bijlagen
Checklist bijlagen
Welke bijlagen stuurt u mee? Kruis aan welke bijlagen u meestuurt.
X

Topografische kaart van de ligging en afstand t.o.v. Natura 2000-gebieden en ligging
kwalificerende habitattypen/soorten
Natuurtoets

X

Passende beoordeling

te doorlopen om een antwoord te krijgen op de vraag of u een vergunning op grond van artikel 2.7 tweede
lid WNB nodig heeft.

5/5

BIJLAGE I
PASSENDE BEOORDELING

Effecten van Dow, Trinseo en Olin
op Natura 2000-gebieden

27 juni 2017

Effecten van Dow, Trinseo en Olin
op Natura 2000-gebieden

Onderbouwing aanvraag Wnb-vergunning

Kenmerk R001-1237138NJE-baw-V04-NL

Verantwoording

Opdrachtgever

Effecten van Dow, Trinseo en Olin op Natura 2000-gebieden
Dow Benelux B.V.

Projectleider

Peter Stufkens

Auteur(s)
Projectnummer

Niels Jeurink
1237138

Aantal pagina's

58 (exclusief bijlagen)

Datum

27 juni 2017

Handtekening

Ontbreekt in verband met digitale verwerking.
Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Titel

Colofon
Tauw bv
BU Meten, Inspectie & Advies
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon +31 57 06 99 91 1

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd
met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom.
De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw
hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:
-

NEN-EN-ISO 9001

Effecten van Dow, Trinseo en Olin op Natura 2000-gebieden

5\58

Kenmerk R001-1237138NJE-baw-V04-NL

6\58

Effecten van Dow, Trinseo en Olin op Natura 2000-gebieden

Kenmerk R001-1237138NJE-baw-V04-NL

Inhoud
Verantwoording en colofon .......................................................................................................... 5
1

Inleiding........................................................................................................................ 11

1.1

Wie zijn wat doen Dow, Trinseo en Olin?...................................................................... 11

1.2
1.3

Waarom dit onderzoek? ................................................................................................ 11
Leeswijzer ..................................................................................................................... 12

2

Wettelijk kader: de Wet natuurbescherming in het kort .......................................... 13

2.1
2.2

Inleiding ......................................................................................................................... 13
Vergunningplicht............................................................................................................ 14

2.3

Referentiesituaties......................................................................................................... 14

2.3.1

Overzicht vergunningen ................................................................................................ 14

2.3.2

Nbw-vergunning ............................................................................................................ 15

2.3.3
2.3.4

Overige informatie met betrekking tot referentiedata .................................................... 16
Wvo-vergunning ............................................................................................................ 17

3

De Natura 2000-gebieden in de omgeving van de inrichting: selectie van

3.1

Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe....................................................... 19

3.1.1
3.1.2

Inleiding ......................................................................................................................... 19
Habitattypen .................................................................................................................. 19

3.1.3

Habitatrichtlijnsoorten.................................................................................................... 21

3.1.4

Vogelrichtlijnsoorten: broedende vogelsoorten ............................................................. 22

3.1.5

Vogelrichtlijnsoorten: niet-broedende vogelsoorten ...................................................... 23

3.2

Overige Natura 2000-gebieden ..................................................................................... 27

4

Stikstofdepositie ......................................................................................................... 28

4.1

Aangevraagde situatie................................................................................................... 28

4.2
4.2.1

Bronnen en emissies ..................................................................................................... 28
Algemeen ...................................................................................................................... 28

4.2.2

Stationaire bronnen fabrieken ....................................................................................... 29

4.2.3
4.2.4

Mobiele werktuigen ....................................................................................................... 30
Wegverkeer ................................................................................................................... 30

4.2.5

Spoor............................................................................................................................. 31

4.2.6
4.2.7

Scheepvaart .................................................................................................................. 31
Conclusie emissies........................................................................................................ 32

relevante gebieden, soorten en habitattypen ........................................................... 19

Effecten van Dow, Trinseo en Olin op Natura 2000-gebieden

7\58

Kenmerk R001-1237138NJE-baw-V04-NL

8\58

5

Effecten ........................................................................................................................ 33

5.1

Inleiding ......................................................................................................................... 33

5.2

Oppervlakteverlies en versnippering ............................................................................. 33

5.3

Verzuring door N-depositie uit de lucht ......................................................................... 34

5.3.1
5.3.2

De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor verzuring door stikstofdepositie..... 34
Conclusie verzuring door N-depositie uit de lucht ......................................................... 35

5.4

Vermesting door N-depositie uit de lucht ...................................................................... 35

5.4.1
5.4.2

De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor vermesting door stikstofdepositie.. 35
Conclusie vermesting door stikstofdepositie door bedrijfsactiviteiten............................ 37

5.5

Verontreiniging .............................................................................................................. 37

5.5.1

De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor verontreiniging............................... 37

5.5.2
5.5.3

Effecten van verontreiniging door bedrijfsactiviteiten .................................................... 39
Conclusie verontreiniging .............................................................................................. 40

5.6

Verdroging ..................................................................................................................... 41

5.6.1

De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor verdroging ..................................... 41

5.6.2

Effecten van verdroging door bedrijfsactiviteiten........................................................... 42

5.6.3
5.7

Conclusie verdroging..................................................................................................... 43
Verstoring door geluid ................................................................................................... 43

5.7.1

De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor verstoring door geluid.................... 43

5.7.2
5.7.3

Effecten van verstoring door geluid door bedrijfsactiviteiten ......................................... 44
Conclusie verstoring door geluid ................................................................................... 47

5.8

Verstoring door licht ...................................................................................................... 47

5.8.1
5.8.2

De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor verstoring door licht ....................... 47
Effecten van verlichting door bedrijfsactiviteiten............................................................ 49

5.8.3

Conclusie verstoring door licht ...................................................................................... 50

5.9

Verstoring door trilling ................................................................................................... 50

5.9.1

De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor verstoring door trillingen ................ 50

5.9.2
5.9.3

Effecten van trillingen .................................................................................................... 52
Conclusie verstoring door trillingen ............................................................................... 52

5.10

Optische verstoring ....................................................................................................... 52

5.10.1

De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor optische verstoring ........................ 52

5.10.2
5.10.3

Effecten van optische verstoring door bedrijfsactiviteiten ............................................. 55
Conclusie optische verstoring ....................................................................................... 56

5.11

Verstoring door mechanische effecten.......................................................................... 56

6

Literatuur...................................................................................................................... 57

Effecten van Dow, Trinseo en Olin op Natura 2000-gebieden

Kenmerk R001-1237138NJE-baw-V04-NL

Bijlage(n)
1
Kaartmateriaal
2

Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe - deel van het definitieve
aanwijzingsbesluit met de instandhoudingsdoelstellingen

3

Soorten en habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is

4
5

Uitgewerkte schoorsteenemissies
Toelichting geluidberekeningen DGMR

6

Lozingseisen oppervlaktewater per lozingspunt

aangewezen en gevoeligheden

Effecten van Dow, Trinseo en Olin op Natura 2000-gebieden

9\58

Kenmerk R001-1237138NJE-baw-V04-NL

10\58

Effecten van Dow, Trinseo en Olin op Natura 2000-gebieden

Kenmerk R001-1237138NJE-baw-V04-NL

1 Inleiding
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. De wet
beschermt de Natura 2000-gebieden en daarnaast een groot aantal soorten, ongeacht waar
die voorkomen. Dit onderzoek is bedoeld om te bepalen óf, en zo ja in welke mate, door de
bedrijfsactiviteiten van de inrichting van Dow Benelux B.V. (Dow), Trinseo Netherlands
B.V. (Trinseo) en Blue Cube Netherlands B.V. (Olin) schade aan Natura 2000-gebieden
wordt toegebracht en in hoeverre die effecten zijn toegenomen. Het onderzoek dient mede
als onderbouwing voor de aanvraag van een (nieuwe) Wnb-vergunning.

1.1

Wie zijn wat doen Dow, Trinseo en Olin?

De activiteiten van de bedrijven Dow Benelux B.V. (hierna: Dow), Trinseo Netherlands B.V.
(hierna: Trinseo) en Blue Cube Netherlands B.V. (hierna: Olin) te Terneuzen betreffen een
grootschalig geïntegreerd petrochemisch fabriekscomplex, waarin een verscheidenheid aan
chemische producten wordt geproduceerd (hierna; ‘de inrichting’). De producten vallen onder de
organische basischemie en de polymeerchemie. Drie naftakrakers (LHC1 1, 2 en 3) vormen het
hart van het bedrijf. Hier worden nafta en LPG omgezet in de basisgrondstoffen voor kunststof.
De nafta, een aardoliefractie, wordt eerst tot meer dan 850 graden Celsius verhit en daarna
gekoeld tot min 130 graden Celcius. Tijdens het verhittingsproces worden de naftamoleculen
‘gekraakt’: ze worden opgesplitst in verschillende stoffen als ethyleen, propyleen, benzeen en
butadieen. Deze vier stoffen vormen de belangrijkste grondstoffen voor alle productieprocessen
bij Dow, Trinseo en Olin.
De inrichting bestaat in totaal uit 22 fabrieken voor de productie van onder andere ethyleen,
polyethyleen, styreen, polystyreen, latex, cumeen, polyurethaan en amines. Daarnaast zijn er
verschillende ondersteunende afdelingen actief, zoals Maintenance, Engineering Solutions (ES),
Research & Development (R&D), Inkoop, IT, et cetera. De totale oppervlakte van het terrein
beslaat 560 hectare, waarvan 440 hectare in gebruik is.

1.2

Waarom dit onderzoek?

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De wet
beschermt (populaties van) soorten, beschermt bepaalde natuurgebieden en houtopstanden. Het
is in beginsel niet toegestaan schade toe te brengen aan de beschermde gebieden of populaties
van soorten. De wet biedt echter de mogelijkheid om toestemming te verlenen om - onder
bepaalde voorwaarden - schade toe te brengen.
Ook voor de activiteiten van Dow, Trinseo en Olin is een geldige vergunning als bedoeld in de
Wet natuurbescherming nodig. De inrichting beschikt nu nog over een geldige Nbw(Natuurbeschermingswet) vergunning.
1

LHC staat voor Light Hydro Carbons
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Deze vergunning heeft betrekking op alle activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting van
Dow, Trinseo en Olin te Terneuzen die van invloed zijn op het naastgelegen Natura 2000-gebied
Westerschelde & Saeftinghe. De vergunning is afgegeven door de provincie Zeeland en is geldig
tot en met 2017.
Om ook na 2017 over een geldige Wnb-vergunning te kunnen beschikken moet het onderzoek
naar de mogelijke effecten van de inrichting op de beschermde natuurgebieden worden
geactualiseerd. Deze passende beoordeling, een verkenning van de mogelijke effecten van de
bedrijfsvoering op Natura 2000-gebieden, is daarvoor de eerste stap. Het rapport dient als
onderbouwing van de aanvraag van de nieuwe Wnb-vergunning bij het bevoegde gezag, de
provincie Zeeland. De aanvraag betreft het continueren van de bestaande vergunde activiteiten
binnen de inrichting.

1.3

Leeswijzer

Dit rapport beschrijft eerst het wettelijke kader van de Wet natuurbescherming, in hoofdstuk 2.
Daarna worden, in hoofdstuk 3, de Natura 2000-gebieden geselecteerd die in dit onderzoek
relevant zijn. Naast het gebied Westerschelde & Saeftinghe zijn er immers nog meer gebieden
met de status Natura 2000-gebied die óók door de bedrijfsactiviteiten van de inrichting geschaad
zouden kunnen worden. Van de soorten en habitattypen waarvoor het gebied Westerschelde &
Saeftinghe is aangewezen geldt daarnaast dat niet al die soorten en habitattypen gevoelig zijn
voor de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten van de inrichting. Ook komen niet alle soorten en
habitattypen in de omgeving van Terneuzen voor.
In hoofdstuk 3 heeft daarom een selectie plaats van de voor dit onderzoek relevante soorten en
habitattypen.
Een deel van de effecten van de bedrijfsactiviteiten van de inrichting wordt veroorzaakt door
emissies naar de lucht. In hoofdstuk 4 wordt hierop nader ingegaan en wordt onderbouwd dat de
emissies in de aangevraagde situatie afnemen ten opzichte van de reeds vergunde situatie.
Vervolgens wordt - in hoofdstuk 5 - uitvoerig ingegaan op de effecten van de bedrijfsactiviteiten
van de inrichting. Per manier waarop die activiteiten schade zouden kunnen toebrengen aan
natuur (de ‘storingsfactoren’) wordt aangegeven welke van de soorten en habitattypen daarvoor
gevoelig kunnen zijn en wat de effecten zijn. Elke paragraaf sluit af met een conclusie.
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2 Wettelijk kader: de Wet natuurbescherming in het
kort
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de Wet natuurbescherming en de gevolgen die de
nieuwe wet heeft voor de bedrijfsvoering van de inrichting van Dow, Trinseo en Olin.
Ingegaan wordt op zowel de vergunningplicht, op de al vigerende vergunningen en op de
door die vergunningen al toegestane handelingen.

2.1

Inleiding

De per 1 januari 2017 in werking getreden Wet natuurbescherming (Wnb) vervangt de drie
‘groene wetten’, te weten de Flora- en faunawet (Ffw), de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) en
de Boswet. Deze drie wetten zijn per 1 januari 2017 ingetrokken. Net als voorheen gaat het
beschermingsregime uit van het “nee, tenzij-principe“. Dit betekent dat het door de Wnb verboden
is schade toe te brengen aan (populaties van) beschermde soorten, beschermde natuurgebieden
en houtopstanden.
De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om toestemming te verlenen om - onder bepaalde
voorwaarden - schade toe te brengen aan populaties van beschermde soorten. Dit kan al naar
gelang van toepassing is worden geregeld in een ontheffing (voor soorten) of een vergunning
(voor schade aan gebieden). Het aantal redenen dat kan worden aangevoerd voor het aanvragen
van een ontheffing voor schade aan populaties van de ‘overige’ beschermde soorten is
uitgebreid. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zeeland is het bevoegde gezag voor het
verlenen van toestemming door middel van een vergunning, ontheffing of vrijstelling.
Voor de inrichting van Dow, Trinseo en Olin zijn de gevolgen beperkt. Belangrijk is vooral dat de
lijst met soorten die door de nieuwe wet worden beschermd beduidend afwijkt van de lijst die
gekoppeld was aan de Ffw. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de soorten die niet
Europeesrechtelijk beschermd zijn. Veel van de tot 1 januari 2017 door de Ffw beschermde
soorten hebben hun beschermde status verloren. Daarvoor in de plaats is een beschermde status
gekomen voor een aantal ernstig bedreigde planten- en diersoorten.
Uit het voorgaande blijkt al dat in dit onderzoek alleen wordt ingegaan op de eventuele effecten
van de installaties en verkeersbewegingen op Natura 2000-gebieden. De eventuele effecten op
beschermde soorten die niet hebben geleid tot aanwijzing van een Natura 2000-gebied, op
beschermde soorten die buiten de Natura 2000-gebieden voorkomen of de eventuele effecten op
de ‘wezenlijke waarden en kenmerken’ van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen:
Ecologische Hoofdstructuur) blijven in dit rapport buiten beschouwing.
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2.2

Vergunningplicht

Voor de bedrijfsactiviteiten van de inrichting van Dow, Trinseo en Olin is een vergunning
ingevolge de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) verplicht. Dat vloeit voort uit artikel 2.7 lid 2
van die wet 2.
2. Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere
handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied
de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of
een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.

De bedrijfsactiviteiten van de inrichting moeten– in de zin van de Wnb- worden beschouwd als
‘andere handelingen’. Zulke handelingen zijn, althans wanneer ze gevolgen kunnen hebben voor
één of meer instandhoudingsdoelstellingen in één of meer Natura 2000-gebieden, alleen
toegestaan met een vergunning. In deze passende beoordeling wordt dan ook nagegaan óf de
bedrijfsvoering door de inrichting gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden, en zo ja
welke gevolgen.
Behalve van ‘andere handelingen’ kan overigens, wanneer ook fysieke veranderingen in of rond
het bedrijf plaatsvinden, sprake zijn van een project als bedoeld in de Wnb. In deze passende
beoordeling worden echter alleen de mogelijke effecten van ‘andere handelingen’ beschreven en
aan de Wnb getoetst.
Een deel van de effecten die de inrichting op Natura 2000-gebieden kan veroorzaken is
(onherroepelijk) toegestaan. Er is daarmee sprake van een referentiesituatie; alle mogelijke
effecten die voor die datum zijn vergund mogen als ‘bestaand recht’ worden beschouwd. Hierop
wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan. Onderbouwd wordt welke referentie in dit geval
aan de orde is. In de navolgende paragrafen worden vervolgens de effecten van de
bedrijfsvoering van de inrichting bepaald en beoordeeld. Daarbij wordt voor de relevante
‘storingsfactoren’ een vergelijking gemaakt tussen de referentie- of uitgangssituatie en de
toekomstige of aangevraagde situatie gemaakt.

2.3
2.3.1

Referentiesituaties
Overzicht vergunningen

Een overzicht van de vergunningen die aan Dow, Trinseo en Olin zijn verstrekt en bijbehorende
jurisprudentie is te vinden in tabel 2.1.

2
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Tabel 2.1 Overzicht vergunningen en jurisprudentie Dow, Trinseo en Olin
Omschrijving

Datum

Kenmerk

Opmerking

Wvo-vergunning

16 maart 2004

WVO 1937

Onherroepelijk

Natuurbeschermingswet-

27 mei 2008

08006564/NB.07.058/49/18

Onherroepelijk

27 mei 2008

Wm.07.028/08016879

vergunning
Revisievergunning provincie
Zeeland

Deels vernietigd door
uitspraak RvS

Uitspraak RvS

23 september 2009

Zaaknummer 200805176/1/M1

Leidde tot vernietiging van
een deel van de
voorschriften van de
Revisievergunning

Herstelbesluit provincie

6 april 2010

10013503/Wm.07.028/23

Onherroepelijk

Zeeland

2.3.2

Nbw-vergunning

Dow Benelux B.V. beschikt over een (vigerende) Nbw- (Natuurbeschermingswet) vergunning.
Deze vergunning heeft betrekking op alle activiteiten van de inrichting van Dow Benelux B.V. te
Terneuzen die van invloed zijn op het naastgelegen Natura 2000-gebied Westerschelde &
Saeftinghe. De vergunning is afgegeven door het bevoegde gezag (provincie Zeeland) op 27 mei
2008, kenmerk 08006564/NB.07.058/49/18. Uit de Nbw-vergunning blijkt dat de stikstofdepositie
die door Dow Benelux vanaf 27 mei 2008 werd veroorzaakt is toegestaan.
De Nbw-vergunning is oorspronkelijk verleend aan Dow Benelux B.V. Afgelopen jaren zijn diverse
bedrijfsonderdelen die binnen deze vergunning vallen verkocht aan derden. In 2010 zijn de
fabrieken die styreen monomeer, plastics en latex maken, verkocht aan Trinseo. In 2015 is de
cumeen fabriek als onderdeel van een wereldwijde transactie met Olin Corporation verkocht en
geregistreerd als Blue Cube Netherlands B.V., (handelsnaam ‘Olin’). De overdracht naar Trinseo
en Olin is bij provincie Zeeland gemeld. Omdat de activiteiten onveranderd bleven, was geen
wijziging van de omgevingsvergunning en/of Nbw-vergunning nodig.
Opvolging van de vergunningvoorschriften van de Nbw-vergunning 2008
In de huidige vergunning zijn drie reducerende maatregelen opgenomen in voorschrift 1, namelijk:
·
·

Emissiereductie van PAK’s in de lozing van de LHC fabriek
Emissiereductie van HBCD in de Styrofoamplant

·

Eliminatie van 1,2-dichloorethaan emissie van de Aminesplant
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Voor wat betreft PAK’s van de LHC is de tank FB-886 in gebruik als buffer- en settlertank voor de
spuistroom van quenchwater. Hiermee wordt voorkomen dat er vrije olie naar de Biox wordt
gestuurd. Er is dus geen sprake meer van incidentele hoge lozingen van PAK’s. De Biox voldoet
aan de lozingseisen van de vigerende Watervergunning (emissie-eis PAK’s totaal 5µg/l).
De Styrofoamplant is in 2012 buiten gebruik gesteld. Emissies van HBCD vinden dus niet meer
plaats. In de huidige vergunningaanvraag is geen Styrofoamproductie voorzien. Emissie van
HBCD is dus niet meer relevant.
De emissie van 1,2-dichloormethaan (EDC) van de twee EDC-opslagtanks van de Aminesplant
wordt, sinds de vigerende milieuvergunning in 2008 van kracht werd, berekend conform
Milieumonitor 14 (Handboek Emissiefactoren) en 15 (Meetprotocol voor lekverliezen) van het
RIVM. Hierdoor komt de berekende EDC-emissie lager uit dan voorheen werd berekend, namelijk
op maximaal 93 kg per tank, in plaats van de destijds berekende circa 4.000 kg per tank. Dit heeft
vooral te maken met het feit dat in Milieumonitor 14 een extra reductiefactor wordt gehanteerd
voor tanks met vast dak met een ademventiel èn een inwendig drijvend dek. Met deze
hoeveelheid EDC adem- en vulverliezen wordt voldaan aan de vigerende milieuvergunning
(emissie-eis EDC 1 mg/Nm 3) en is er geen noodzaak om aanvullende maatregelen te nemen.
2.3.3

Overige informatie met betrekking tot referentiedata

Zoals uit vaste jurisprudentie van de Afdeling blijkt 3 kunnen gevolgen worden uitgesloten, voor
zover het gaat om de stikstofdepositie op het betrokken gebied, als de wijziging of uitbreiding van
de inrichting niet leidt tot een verhoging van de stikstofdepositie ten opzichte van de vergunde
situatie op de referentiedatum. De vergunde situatie op de referentiedatum kan worden ontleend
aan hetgeen is vergund krachtens de Wet milieubeheer of de Wabo. Voor Vogelrichtlijngebieden
is de referentiedatum de datum waarop het aanwijzingsbesluit van kracht werd, tenzij die datum
voor 10 juni 1994 ligt. In die situaties geldt 10 juni 1994 als referentiedatum.
Indien de ten tijde van de referentiedatum geldende vergunning echter niet meer of niet meer
geheel van kracht is, dan kan de vergunde situatie op de referentiedatum niet zonder meer als
uitgangspunt worden genomen bij de beoordeling van de vraag of de aangevraagde situatie leidt
tot een toename van stikstofdepositie, zoals blijkt uit de uitspraak van de Afdeling van
13 november 20134.

3
4
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Indien na de referentiedatum een vergunning is verleend voor een activiteit die minder emissies
tot gevolg heeft5 dan maakt de op de referentiedatum vergunde situatie slechts gedeeltelijk deel
uit van de aangevraagde situatie. Dit betekent dat bij de beoordeling van de vraag of de
aangevraagde situatie leidt tot een toename van stikstofdepositie een vergelijking dient te worden
gemaakt tussen de stikstofdepositie als gevolg van de voorgenomen activiteit met de
stikstofdepositie in de vergunde situatie met de laagst toegestane emissie in de periode vanaf de
referentiedatum tot de datum van het verlenen van de Nbw-vergunning. De laagst vergunde
emissies hebben als uitgangspunt te gelden. Van de in 2008 aan Dow Benelux B.V. verstrekte
milieuvergunning is in 2009 een deel van voorschriften door de Raad van State vernietigd. Dit
werd hersteld in 2010 in een ‘Herstelbesluit’; dit herstelbesluit is onherroepelijk en is daarom nu
(i.c.m. die delen niet betrokken waren in het beroep) de milieuvergunde situatie. De herstelde
voorschriften zijn van invloed op NOx-emissies.
Het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe werd definitief aangewezen als
Vogelrichtlijngebied op 24 maart 2000 (zie ook bijlage 2). Formeel zou die datum dus hebben te
gelden als referentiedatum, ware het niet dat nadien nog een vergunning is afgegeven die
stikstofemissies regelt en op basis waarvan de Natuurbeschermingswetvergunning is afgegeven
(de Revisievergunning d.d. 27 mei 2008). Deze laatste datum heeft daarom als referentiedatum
te gelden.
Tauw gaat ervan uit dat, gelet op de formulering in deze jurisprudentie, de gevolgde redenering
ook voor andere factoren dan stikstofdepositie geldt. Dit blijkt echter niet letterlijk uit de
betreffende uitspraken.
2.3.4

Wvo-vergunning

Volgens de aan Dow Benelux BV verstrekte Wvo-vergunning (die lozingen op het
oppervlaktewater regelt) mag het bedrijf op een drietal plaatsen water met daarin opgeloste
stoffen lozen. In de vergunning zijn ook regels gesteld aan de warmtelozing (lozing van
opgewarmd koelwater). De voorwaarden zijn te vinden in tabel 2.2 (een volledig overzicht is te
vinden in bijlage 6).

5
En wanneer tevens voor de exploitatie niet eerder een vergunning op grond van de Nbw 1998 of de
Natuurbeschermingswet (oud) is verleend
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Tabel 2.2 Overzicht van de vergunde maximale emissies van stoffen en warmte op het oppervlaktewater als
gevolg van de bedrijfsprocessen van Dow Benelux BV
Lozing van
TOC (Total Organic Carbon)

Lozingspunt

Maximaal toegestane emissie

A

380 kg/etmaal

B

40 mg/l

C

40 mg/l

BZV

C

20 mg/l

N-totaal

A

180 kg/etmaal

P-totaal

C

10 mg/l (jaargemiddeld)

A

25 kg/etmaal

C

2 mg/l (jaargemiddeld)

Onopgeloste bestanddelen

C

50 mg/l

VOCL-totaal6

C

50 µg/l

Zink

A

2 mg/l

Vrij chloor

A

0,5 mg/l

B

0,5 mg/l

MAK’s-totaal (aromaten BTEX7)

C

250 µg/l

PAK’s totaal (6 van Borneff)

C

5 µg/l

Fenolen (wv)

C

0,5 mg/l

Koelwater

B

53.600 m3/uur, met een maximale
warmtevracht van 698 MW

Tmax (°C) koelwater

B

33

Maximaal D T (°C)

B

158

Via lozingspunt A wordt ook water geloosd dat afkomstig is van een grondwatersanering
(styreen 3). Volgens de lozingsvergunning mag de maximale concentratie van s-MAK die daarvan
afkomstig is 200 µg/l bedragen; het debiet mag maximaal 2,5 m3 per uur bedragen.

VOCL: Vluchtige Organochloorverbindingen; het betreft een achttal chlooralkanen
BTEX: Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xyleen
8
Bij een watertemperatuur kleiner dan of gelijk aan 10 °C. Als de watertemperatuur hoger is dan 10 °C dan mag het
temperatuurverschil maximaal 12 °C zijn
6
7
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3 De Natura 2000-gebieden in de omgeving van de
inrichting: selectie van relevante gebieden,
soorten en habitattypen
3.1

Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe

3.1.1

Inleiding

Het uitgestrekte Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe grenst aan de noordkant van
de inrichting van Dow, Trinseo en Olin. Het gebied is van grote waarde voor natuur, wat tot uiting
komt in instandhoudingsdoelstellingen voor een reeks van soorten en habitattypen. De diverse
doelstellingen van dit Natura 2000-gebied zijn opgenomen in bijlage 2. Hierna wordt ingegaan op
resp. de habitattypen, de Habitatrichtlijnsoorten en de Vogelrichtlijnsoorten (broedvogels en nietbroedvogels).
3.1.2

Habitattypen

Het Natura 2000-gebied is aangewezen vanwege de waarde voor de volgende habitattypen. Per
habitattype is aangegeven waar dat, op basis van literatuur en de habitattypenkaart, in het gebied
Westerschelde & Saeftinghe is aangetroffen. Geconcludeerd wordt of het betreffende habitattype
relevant is voor de toetsing van de effecten van de inrichting op het Natura 2000-gebied. ‘NEE’
moet daarbij zo worden gelezen dat het is uitgesloten dat een effect van de inrichting tot een
significant effect op het habitattype zou kunnen leiden. ‘JA’ betekent dat alleen op grond van de
locaties van een habitattype een effect zou kunnen optreden wanneer het habitattype gevoelig is
voor de effecten van de inrichting.
·

H1110B Permanent overstroomde zandbanken (Noordzeekustzone). Relevant voor
beoordeling effecten van de inrichting? NEE

·

H1130 Estuaria. Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? JA

·

H1310 Zilte pionierbegroeiingen; betreft de subtypen:
- H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal). Relevant voor beoordeling effecten van de
inrichting? JA
-

·
·

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur). Relevant voor beoordeling effecten van
de inrichting? JA

H1320 Slijkgrasvelden. Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? JA
H1330 Schorren en zilte graslanden; betreft de subtypen:
-

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks). Relevant voor beoordeling effecten

-

van de inrichting? JA
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks). Relevant voor beoordeling effecten
van de inrichting? JA
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·

H2110 Embryonale wandelende duinen Verkorte naam Embryonale duinen. Relevant voor
beoordeling effecten van de inrichting? JA

·

H2120 Witte duinen. Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? JA

·
·

H2160 Duindoornstruwelen. Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? JA
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk). Relevant voor beoordeling effecten van de
inrichting? JA

Uit de meest recente habitattypenkaart (opgenomen in bijlage 1) blijkt dat in de directe omgeving
van de inrichting de volgende habitattypen voorkomen:
·

H1130 estuaria. Het overgrote deel van de Westerschelde wordt tot dit habitattype gerekend.
In feite is sprake van (een dynamische afwisseling van) enkele habitattypen, te weten H1110
(permanent onder water staande zandbanken) en H1140 (bij eb droogvallende slik- en
zandplaten) en daarnaast watervlaktes en geulen (LNV, 2008): “Het habitattype ‘Estuarium’
bestaat intern uit een mozaïek van mariene en brakke ecotopen9, zoals watervlaktes, geulen,
permanent onder water staande zandbanken (H1140) en bij eb droogvallende slik- en
zandplaten (H1110). Veel soorten brengen een deel van hun levenscyclus door in
verschillende deelgebieden binnen het habitattype. Het (mozaïek van ecotopen van het)
estuarium vormt een landschapsecologisch geheel met terrestrische habitattypen van

·

kwelders / schorren en duinen.” (LNV, 2008)
H1320 Slijkgrasvelden. Op enkele plekken, bijvoorbeeld ten noordoosten van Biervliet, op
een plaat ten noorden van Hoofdplaat en daarnaast kleine oppervlaktes oostelijk van

·

Ellewoutsdijk
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks). Voornamelijk te vinden ten noordoosten
van Biervliet (buitendijks) en oostelijk van Ellewoutsdijk

Op wat grotere afstand van de bedrijfslocatie liggen daarnaast de volgende habitattypen:
·

H1140A Slik- en zandplaten (laagdynamisch). Voor dit habitattype is in het Natura 2000gebied Westerschelde en Saeftinghe geen afzonderlijke instandhoudingsdoelstelling
geformuleerd. Volgens het definitieve aanwijzingsbesluit is dit omdat de slikken en
zandplaten deel uitmaken van het ‘integrale’ habitattype estuaria H1130 (EZ, 2009). In deze
rapportage wordt daarom verwezen naar de beschrijving van de eventuele effecten van de
bedrijfsvoering van de inrichting op het habitattype estuaria

·

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal). Te vinden op een bij eb droogvallende plaat ten
noordoosten van Hoofdplaat, en daarnaast in een inlaag ten noorden van de Westerschelde
bij Ellewoutsdijk. Voorts buitendijks nabij Hoofdplaat

·

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks). Te vinden aan de noordzijde van de
Westerschelde, in een inlaag ten westen van Ellewoutsdijk

9
Ecotoop: een geografische, landschappelijke eenheid die binnen bepaalde grenzen homogeen is wat betreft de
belangrijkste hydraulische, morfologische en fysisch-chemische omgevingsfactoren die relevant zijn voor de biota
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·

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk). Alleen te vinden in een klein vlakje ten westen van
Hoofdplaat

3.1.3
Habitatrichtlijnsoorten
Het Natura 2000-gebied is aangewezen vanwege de waarde voor de volgende niet-vogelsoorten.
Per soort is aangegeven waar, op basis van literatuur, de grootste aantallen in het gebied
Westerschelde & Saeftinghe zijn aangetroffen. Geconcludeerd wordt of de betreffende soort
relevant is voor de toetsing van de effecten van de inrichting op het Natura 2000-gebied. ‘NEE’
moet daarbij zo worden gelezen dat het is uitgesloten dat een effect van de inrichting tot een
significant effect op de betreffende soort zou kunnen leiden. ‘JA’ betekent dat alleen op grond van
aantallen een effect op de betreffende soort zou kunnen optreden wanneer de soort gevoelig is
voor de effecten van de inrichting.
·

H1014 Nauwe korfslak (Vertigo angustior). Van deze soort zijn alleen waarnemingen bekend
uit het kustgebied tussen Breskens en Cadzand-Bad, zo blijkt uit het kaartmateriaal
behorende bij het Natura 2000-beheerplan. Relevant voor beoordeling effecten van de
inrichting? NEE

·

H1095 Zeeprik (Petromyzon marinus). De Westerschelde dient voor deze soort, én voor de
beide andere vissoorten (rivierprik en fint) als doortrekgebied. Herstelmaatregelen worden
voor de drie vissoorten niet noodzakelijk geacht. Relevant voor beoordeling effecten van de
inrichting? JA

·

H1099 Rivierprik (Lampetra fluviatilis). Zie zeeprik. Relevant voor beoordeling effecten van de
inrichting? JA

·

H1103 Fint (Alosa fallax). De Westerschelde wordt gerekend tot de (potentiële) leefgebieden
van de fint (Patberg et al., 2005). De aantallen finten nemen in de Schelde weer toe,
waarschijnlijk door de verbeterde waterkwaliteit. Zo werd in Vlaanderen na meer dan 100 jaar
afwezigheid weer paaiactiviteit van finten vastgesteld in de Rupelmonding en in de Nete, zo
meldt Natuurpunt. De paai-intrek in de Schelde begint in de maand mei en bereikt in juni het
hoogtepunt (de Laak, 2009). Onderzoek naar de intrek van fint in de Schelde (Maes et al.,
2005 in (de Laak, 2009)) blijkt dat de 1.260 gevangen exemplaren alle langer waren dan
20 cm. De meest voorkomende lengte bleek de categorie tussen 40 en 45 cm. Relevant voor
beoordeling effecten van de inrichting? JA

·

H1365 Gewone zeehond (Phoca vitulina). Uit het kaartmateriaal behorende bij het Natura
2000-beheerplan blijkt dat zowel adulte exemplaren als pups van de gewone zeehond op de
diverse platen in de Westerschelde worden waargenomen. Op de plaat in de Westerschelde
voor de waterkant bij de inrichting wordt tot 10 % van de zeehonden in de Westerschelde
geteld; pups zijn daar overigens niet aangetroffen. Relevant voor beoordeling effecten van de
inrichting? JA
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·

H1903 Groenknolorchis (Liparis loeselii). In het Natura 2000-gebied is, zo blijkt uit het
kaartmateriaal behorende bij het Natura 2000-beheerplan, één groeiplaats bekend van de
groenknolorchis, en wel ter hoogte van Hoofdplaat (in een inlaag). Relevant voor beoordeling
effecten van de inrichting? JA

Uit het kaartmateriaal dat deel uitmaakt van het beheerplan voor het Natura 2000-gebied blijkt dat
de waterverbindingen tussen de Braakmankreek en de Westerschelde én de sluis tussen het
kanaal van Gent naar Terneuzen en de Westerschelde als trekvisroutes worden beschouwd. De
Westerschelde is voor de zeeprik, rivierprik en fint vooral belangrijk als doortrekgebied, zodat een
gezonde populatie in de Belgische wateren kan bestaan. Deze vissoorten paaien dus niet op
Nederlands grondgebied, waar het water van de Westerschelde zout is, maar verder
stroomopwaarts in Vlaanderen. Eventuele effecten van de inrichting kunnen dus alleen betrekking
hebben op de waarde van het water als trekroute voor de genoemde vissoorten.
3.1.4
Vogelrichtlijnsoorten: broedende vogelsoorten
Het Natura 2000-gebied is aangewezen vanwege de waarde voor de volgende broedende
vogelsoorten. Per soort is aangegeven waar, op basis van literatuur, de grootste aantallen in het
gebied Westerschelde & Saeftinghe zijn aangetroffen. Geconcludeerd wordt of de betreffende
soort relevant is voor de toetsing van de effecten van de inrichting op het Natura 2000-gebied.
‘NEE’ moet daarbij zo worden gelezen dat het is uitgesloten dat een effect van de inrichting tot
een significant effect op de betreffende soort zou kunnen leiden. ‘JA’ betekent dat alleen op grond
van aantallen een effect op de betreffende soort zou kunnen optreden wanneer de soort gevoelig
is voor de effecten van de inrichting.
·

A081 Bruine kiekendief (Circus aeruginosus). Broedt m.n. in de rietlanden langs de randen
van de Westerschelde, m.n. in de Saeftinghe. Daarnaast broeden ze in kleinere dichtheden

·

op andere schorren en in inlagen. Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta). De kluut is één van de soorten die in het Natura 2000gebied broedt op schorren, hoge zandplaten, (schelpen)strandjes, dijkvakken en op schaars
begroeide gronden (I&M, 2015). De soort wordt verspreid langs de Westerschelde

·

waargenomen (gegevens NDFF). Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? JA
A137 Bontbekplevier (Charadrius hiaticula). In de Westerschelde zitten bontbekplevieren
vooral op de Hooge Platen, het schor van Baarland en de dijk bij Bath (I&M, 2015). Relevant
voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE

·

A138 Strandplevier (Charadrius alexandrinus). Strandplevieren broeden verspreid langs de
Westerschelde in relatief bescheiden aantallen (RWS, 2015). De meeste paren broeden nu
langs de kust van Zuid-Beveland.
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De Strandplevier broedt niet tot nauwelijks meer in het Verdronken Land van Saeftinghe,
maar broedt nu op de Hooge Platen en mogelijk op het buitentalud van dijken aan de
Westerschelde. Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE
·

A176 Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus). Van deze soort is een kolonie nabij
Ellewoutsdijk bekend. Verspreid langs de Westerschelde zijn ook broedgevallen bekend.
Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE

·

A191 Grote stern (Sterna sandvicensis). De Hooge Platen bij Breskens vormen binnen het
Natura 2000-gebied het belangrijkste (broed)gebied (I&M, 2015). Relevant voor beoordeling
effecten van de inrichting? NEE

·

A193 Visdief (Sterna hirundo). De belangrijkste broedlocaties in het Natura 2000-gebied zijn de
Hooge Platen bij Breskens en de Saeftinghe. Relevant voor beoordeling effecten van de

inrichting? NEE
·

A195 Dwergstern (Sterna albifrons). De dwergstern is één van de soorten die in het Natura
2000-gebied broedt op schorren, hoge zandplaten, (schelpen)strandjes, dijkvakken en op
schaars begroeide gronden (I&M, 2015). De soort wordt voornamelijk waargenomen in het
westelijke deel van de Westerschelde (gegevens NDFF). Relevant voor beoordeling effecten
van de inrichting? NEE

·

A272 Blauwborst (Luscinia svecica). Broedt met name in de rietlanden langs de randen van
de Westerschelde, met name in de Saeftinghe. Relevant voor beoordeling effecten van de
inrichting? NEE

3.1.5

Vogelrichtlijnsoorten: niet-broedende vogelsoorten

Het Natura 2000-gebied is aangewezen vanwege de waarde voor de volgende niet-broedende
vogelsoorten:
· A005 Fuut (Podiceps cristatus). Voornaamste aantallen in de Westerschelde worden geteld
bij de Braakmankreek; de aantallen zijn overigens beduidend geringer dan die in andere
delen van het Deltagebied, zoals het Veerse Meer en Grevelingen (Arts et al., 2015).
Aanwezigheid in Westerschelde is vooral gerelateerd aan aanwezigheid vis. Relevant voor
beoordeling effecten van de inrichting? JA
·

A026 Kleine zilverreiger (Egretta garzetta). Van deze reigersoort werden in de Saeftinghe de

·

grootste aantallen geteld. Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE
A034 Lepelaar (Platalea leucorodia). De lepelaar gebruikt dit Natura 2000-gebied om er te
foerageren, wadend, in ondiepe zones, zoals de platen en slikken. De soort wordt verspreid
langs de Westerschelde aangetroffen (gegevens NDFF). Relevant voor beoordeling effecten

·

van de inrichting? JA
A041 Kolgans (Anser albifrons). De kolgans overwintert tegenwoordig buiten het Natura
2000-gebied. Het open water, de oevers, dijken en schorren in het gebied worden als
slaapplaats / rustplek en foerageerplek gebruikt. Voor hun voedsel zijn ze afhankelijk van
waterplanten en wieren, bodemfauna (zoals mosselen), of schorren en graslanden.
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Het Verdronken Land van Saeftinghe kent een grote concentratie ganzen. Relevant voor
beoordeling effecten van de inrichting? NEE
·

A043 Grauwe gans (Anser anser). Het open water, de oevers, dijken en schorren in het
gebied worden als slaapplaats/rustplek en foerageerplek gebruikt. Voor hun voedsel zijn ze
afhankelijk van waterplanten en wieren, bodemfauna (zoals mosselen), of schorren en
graslanden. Het Verdronken Land van Saeftinghe kent een grote concentratie ganzen.

·

Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE
A048 Bergeend (Tadorna tadorna). De aantallen van de bergeend zijn het grootst in het
najaar, en wel op de Hooge Platen bij Breskens en bij Ossenisse. Bij de sluis bij Terneuzen
zijn kleinere aantallen van de soort aangetroffen (Arts et al., 2015). Relevant voor beoordeling

·

effecten van de inrichting? JA
A050 Smient (Anas penelope). De grootste aantallen van de smient zijn aangetroffen op de
Hooge Platen bij Breskens en in de Saeftinghe. In de winter zijn daarnaast hoge aantallen
geteld bij Ellewoutsdijk (Zuid-Beveland; Arts et al., 2015). Grasetende soort. Relevant voor
beoordeling effecten van de inrichting? NEE

·
·

A051 Krakeend (Anas strepera). Deze eendensoort komt overal in de Westerschelde voor
(gegevens NDFF). Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? JA
A052 Wintertaling (Anas crecca). De grootste aantallen van de wintertaling zijn geteld in de
Saeftinghe en op de Hooge Platen bij Breskens. Kleinere aantallen zijn op diverse plaatsen
geteld, bv. bij Ellewoutsdijk en ’s-Gravenpolder (Arts et al., 2015). Relevant voor beoordeling
effecten van de inrichting? NEE

·

A053 Wilde eend (Anas platyrhynchos). De grootste aantallen van de wilde eend zijn geteld
in het najaar bij Ellewoutsdijk, Ossenisse en in de Saeftinghe. Verder op een aantal
verspreide plaatsen, zoals ten oosten van Terneuzen en bij Waarde (Zuid-Beveland). Direct
ten westen van Terneuzen zijn de aangetroffen aantallen gering (Arts et al., 2015). Relevant
voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE

·

A054 Pijlstaart (Anas acuta). De aantallen van deze eendensoort zijn het grootst in de
Saeftinghe en op de Hooge Platen bij Breskens. Bij Terneuzen is de pijlstaart niet
aangetroffen (Arts et al., 2015). Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE

·

A056 Slobeend (Anas clypeata). Net als de krakeend komt ook de slobeend overal in het
Natura 2000-gebied voor (gegevens NDFF). Relevant voor beoordeling effecten van de
inrichting? JA

·

A069 Middelste zaagbek (Mergus serrator). De aantallen van deze eendensoort in de
Westerschelde zijn gering, zeker vergeleken met andere zeearmen Grevelingen, Veerse
Meer en delen van de Oosterschelde (Arts et al., 2015). De soort werd langs de
Westerschelde op een aantal verspreide plaatsen in kleine aantallen aangetroffen. Relevant
voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE
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·

A075 Zeearend (Haliaeetus albicilla). Deze grote roofvogel gebruikt het gebied als rust- en
foerageergebied. De soort foerageert er op watervogels, kleine zoogdieren en aas (I&M,
2015). Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE

·

A103 Slechtvalk (Falco peregrinus). Deze valkensoort profiteert net als de zeearend van het
grote voedselaanbod en de rustige omstandigheden. De soort voedt zich met middelgrote
vogels als eenden en steltlopers. Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE

·

A130 Scholekster (Haematopus ostralegus). Deze steltloper wordt langs de Westerschelde
op verspreide plaatsen waargenomen. De grootste aantallen zijn geteld op de Hooge Platen
bij Breskens. Andere plaatsen waar de soort wordt waargenomen zijn - bijvoorbeeld - bij
Terneuzen en bij de Braakmankreek (Arts et al., 2015). Relevant voor beoordeling effecten

·

van de inrichting? JA
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta). De kluut is één van de soorten die in het Natura 2000gebied broedt op schorren, hoge zandplaten, (schelpen)strandjes, dijkvakken en op schaars
begroeide gronden (I&M, 2015). De soort wordt verspreid langs de Westerschelde
waargenomen (gegevens NDFF). Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? JA

·

A137 Bontbekplevier (Charadrius hiaticula). In de Westerschelde zitten bontbekplevieren
vooral op de Hooge Platen, het schor van Baarland en de dijk bij Bath (I&M, 2015). Relevant
voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE

·

A138 Strandplevier (Charadrius alexandrinus). De strandplevier is in de Westerschelde &
Saeftinghe aanwezig tussen medio maart en medio oktober, piekend rond augustus. Relatief
grote aantallen worden tijdens hoogwater waargenomen in de buurt van Terneuzen: de
haven van Terneuzen en de Braakmanhaven (I&M, 2015). Relevant voor beoordeling
effecten van de inrichting? JA

·

A140 Goudplevier (Pluvialis apricaria). Deze steltloper wordt voornamelijk in het westelijk
deel van het Natura 2000-gebied waargenomen. De soort heeft vooral last van verslechtering
van de kwaliteit in het agrarische gebied. Relevant voor beoordeling effecten van de
inrichting? NEE

·

A141 Zilverplevier (Pluvialis squatarola). Van de zilverplevier werden vooral op de Hooge
Platen bij Breskens grote aantallen geteld, en daarnaast in kleinere aantallen op enkele
andere plaatsen, m.n. bij Ellewoutsdijk en bij Ossenisse. Bij de zeesluis bij Terneuzen worden
in het najaar en de winter hoogstens kleine aantallen geteld. Relevant voor beoordeling
effecten van de inrichting? NEE

·

A142 Kievit (Vanellus vanellus). Net als de goudplevier heeft ook de kievit last van
verslechtering in agrarische percelen (buiten het beschermde gebied). De kievit wordt overal
in het Natura 2000-gebied waargenomen. Relevant voor beoordeling effecten van de
inrichting? JA
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·

A143 Kanoet (Calidris canutus). Van deze steltloper worden langs de Westerschelde vooral
in het najaar en winter hoge aantallen geteld op de Hooge Platen bij Breskens. Overal elders
zijn de aantallen (veel) lager, alleen bij Ellewoutsdijk is een geringe concentratie geteld.

·

Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE
A144 Drieteenstrandloper (Calidris alba). Van deze soort worden de grootste aantallen geteld
bij Vlissingen, op de Hooge Platen bij Breskens en nabij Ossenisse. Nabij de Braakmankreek
en bij Terneuzen zijn (veel) kleinere aantallen geteld. Relevant voor beoordeling effecten van
de inrichting? NEE

·

A149 Bonte strandloper (Calidris alpina subsp. alpina). Van deze steltloper worden de
hoogste aantallen geteld op de Hooge Platen, nabij Ellewoutsdijk (alleen najaar), Ossenisse
(winter) en bij Hansweert (najaar). Bij Terneuzen en bij de Braakman zijn hoogstens kleine
aantallen geteld. Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE

·

A157 Rosse grutto (Limosa lapponica). De grootste aantallen van deze steltloper zijn geteld
op en in de omgeving van de Hooge Platen bij Breskens. Op andere plaatsen wordt de soort
vrijwel niet aangetroffen. Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE

·

A160 Wulp (Numenius arquata). De wulp wordt verspreid in de Westerschelde aangetroffen;
de grootste aantallen zijn geteld op de Hooge Platen bij Breskens, bij Ellewoutsdijk, in de
omgeving van ’s-Gravenpolder en bij Ossenisse. De aantallen bij Terneuzen (zeesluis) zijn

·

relatief gezien gering. Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE
A161 Zwarte ruiter (Tringa erythropus), Van deze soort zijn de getelde aantallen (verreweg)
het grootst in de Saeftinghe (LNV, 2009). In mindere mate is ook de Inlaag 1887 bij

·

Ellewoutsdijk van belang. Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? NEE
A162 Tureluur (Tringa totanus). Van deze steltlopersoort worden verspreid langs de
Westerschelde hogere aantallen geteld, m.n. bij ’s-Gravenpolder en daarnaast op een aantal
verspreide plaatsen (Vlissingen, Breskens, Ossenisse en Saeftinghe). Bij de Braakmankreek
worden vooral in het najaar hogere aantallen geteld (Arts et al., 2015). Relevant voor
beoordeling effecten van de inrichting? JA

·
·

A164 Groenpootruiter (Tringa nebularia). Deze steltlopersoort wordt verspreid langs de
Westerschelde waargenomen. Relevant voor beoordeling effecten van de inrichting? JA
A169 Steenloper (Arenaria interpres). Van de steenloper worden relatief grote aantallen
waargenomen bij de Molenpolder en direct ten oosten en westen van Terneuzen (de haven
van Terneuzen en bij de Margarethapolder). Relevant voor beoordeling effecten van de
inrichting? JA

Gebruikte informatie:
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·

Arts et al., 2015

·
·

I&M, 2015
RWS, 2015

·

Gegevens NDFF (voor zover beschikbaar via telmee.nl)
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3.2

Overige Natura 2000-gebieden

In de wijdere omgeving van de inrichting zijn - naast het Natura 2000-gebied Westerschelde en
Saeftinghe - nog enkele andere Natura 2000-gebieden te vinden. Het betreft:
Gebieden in Nederland (provincie Zeeland)10:
· Vogelkreek bij Hengstdijk. De afstand tot de inrichting bedraagt ongeveer 13 km.
Aangewezen vanwege de waarde van het gebied voor kruipend moerasscherm
·
·

Canisvliet bij Sas van Gent. De afstand tot de inrichting bedraagt ongeveer 9 km.
Aangewezen vanwege de waarde van het gebied voor kruipend moerasscherm
Yerseke en Kapelse Moer tussen Kapelle en Yerseke. De afstand tot de inrichting bedraagt
ongeveer 14 km. Aangewezen vanwege de waarde van het gebied voor een tweetal
habitattypen (H1310A en H1330B), en de niet-broedvogels kolgans en smient

Gebieden in Vlaanderen (provincie Oost-Vlaanderen)11:
· Bossen en heiden van zandig Vlaanderen (oostelijk deel; Habitatrichtlijngebied): diverse,
verspreide delen onder andere bij Kemzeke en Moerbeke. De afstand tot de inrichting
bedraagt (ten minste) ongeveer 15 km. Aangewezen voor een reeks van habitattypen,
kamsalamander en drijvende waterweegbree
·

Polders (Habitatrichtlijngebied): Verspreide percelen, onder andere ten zuiden van Philippine.
De afstand tot de site van de inrichting bedraagt (ten minste) ongeveer 8 km. Aangewezen
voor vijf habitattypen, meervleermuis en kamsalamander

·

Krekengebied (Vogelrichtlijngebied). Idem. Aangewezen vanwege de waarde voor drie
soorten broedvogels en vijf soorten niet-broedvogels

Alle andere Natura 2000-gebieden, in Nederland én Vlaanderen, liggen op grotere afstand van de
inrichting dan de genoemde gebieden. De afstand tussen het bedrijfsterrein van de inrichting en
de genoemde Natura 2000-gebieden maakt dat alleen de storingsfactoren met een grote
reikwijdte (groter dan 8 km) in deze gebieden effecten kunnen hebben. Van de diverse
storingsfactoren zijn dat alleen de emissies naar de lucht.

10
11

Bronnen: Definitieve aanwijzingsbesluiten van de drie genoemde Natura 2000-gebieden
Bronnen: (Vlaamse regering, 2001) en (Vlaamse Regering, 1988-2000)

Effecten van Dow, Trinseo en Olin op Natura 2000-gebieden

27\58

Kenmerk R001-1237138NJE-baw-V04-NL

4 Stikstofdepositie
4.1

Aangevraagde situatie

De aanvraag betreft het continueren van de bestaande vergunde activiteiten binnen de inrichting.
In de aanvraag worden de wijzigingen die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan
meegenomen, zodat de nieuwe vergunning gebaseerd is op de actuele situatie met betrekking tot
emissies. In beginsel gaat het om dezelfde installaties en processen. In de afgelopen jaren
hebben zich echter enkele (beperkte) wijzigingen voorgedaan die effect hebben op de totale
emissies uit de installaties. De totale emissie van NO x is daardoor in de aangevraagde situatie
lager dan de vergunde situatie in 2008.
In het onderstaande wordt nader ingegaan op de verschillen in de emissies in de aangevraagde
situatie en in de thans vergunde situatie.

4.2
4.2.1

Bronnen en emissies
Algemeen

Wij onderscheiden binnen de inrichting de volgende bronnen van stikstofemissies:
1. Stationaire bronnen fabrieken
2. Mobiele werktuigen
3. Wegtransport
4. Spoor
5. Scheepvaart
Deze aanvraag is gebaseerd op de maximale bedrijfssituatie van de verschillende installaties. Dit
is gelijk aan de vigerende vergunning waarin ook alle activiteiten in de maximale bedrijfssituatie
zijn vergund. In het kader van de vigerende Nbw-vergunning zijn in 2008 geen berekeningen voor
de stikstofdepositie uitgevoerd. Ook is geen specificatie opgenomen van de emissies van de
verschillende installaties en andere emissiebronnen. Op basis van de gegevens uit de destijds
gecombineerde en gekoppelde aanvraag voor vergunningen voor milieu en natuur en de emissieeisen die in de milieuvergunningen zijn vastgesteld, is een inschatting gemaakt van de omvang
van de in 2008 vergunde situatie, waarbij de emissie-eisen van het herstelbesluit voor de
milieuvergunning uit 2010 zijn meegenomen als zijnde de ‘in 2008 vergunde situatie’.
Hiermee worden voor deze aanvraag en vergunning de uitgangspunten transparant
weergegeven.
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Op 15 februari 2017 is bij Gedeputeerde Staten van Zeeland een aanvraag
Wet natuurbescherming ingediend voor de realisatie van een nieuwe stoomketel binnen de
inrichting van Dow. In verband met de stikstofemissie van de installatie en de depositie hiervan
op omliggende Natura-2000 gebieden, is deze vergunning aangevraagd. De vergunningaanvraag
is in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gedaan met het bijbehorende
rekeninstrument AERIUS. De vergunning voor het project steamboiler12 zal gelden naast de te
verlenen vergunning naar aanleiding van deze aanvraag. De aanvraag van de steamboiler blijft in
dit hoofdstuk verder buiten beschouwing.
In deze paragraaf worden de reeds vergunde en de aangevraagde emissies naast elkaar gezet.
Daar waar het AERIUS model zelf voorziet in emissies, bijvoorbeeld voor voertuigen, worden niet
de emissies weergegeven maar de relevante gegevens die de emissies in AERIUS bepalen (voor
wegverkeer gaat het daarbij om het aantal en type voertuigen). Zo blijven de gegevens ook bij
gewijzigde emissiefactoren eenduidig, omdat het uiteindelijk gaat om het vergunnen van de
activiteiten. De emissies worden hierna per broncategorie beschreven. Alle gegevens zijn
afkomstig van Dow, Trinseo en Olin.
4.2.2

Stationaire bronnen fabrieken

De emissies van de verschillende installaties in de aangevraagde situatie zijn ingeschat op basis
van de volledige capaciteit. Het gaat daarbij om het geïnstalleerde vermogen van de installaties,
de maximale belasting en bedrijfsduur en de maximale emissie-eis op basis van de geldende
milieuvergunning. In bijlage 4 is per fabriek en installatie een uitsplitsing van de emissies van NOx
en NH3 in de aangevraagde situatie weergegeven.
Voor de vergunde situatie in 2008 zijn de emissies van de fabrieken op vergelijkbare wijze
afgeleid. Hierbij is gebruik gemaakt van de vergunde emissie-eisen uit de milieuvergunning van
2008 inclusief het herstelbesluit van 2010 waarin de maximale toegelaten NOx-emissies van een
aantal fabrieken naar beneden zijn bijgesteld. Na die tijd hebben zich bij verschillende installaties
wijzigingen voorgedaan met betrekking tot de vergunde emissieconcentratie-eis. In 2014 is een
vergunning verleend voor de NOx-sommatie. Hierdoor is de NOx-jaarvracht van de bronnen
binnen deze sommatie afgenomen.
Er is sprake van een afname van de NOx emissies. De NH3 emissies zijn ongewijzigd.

12

De in dit rapport behandelde situatie geldt in de Wet natuurbescherming als een ‘andere handeling’
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Tabel 4.1 Overzicht vergunde en aangevraagde emissies stationaire bronnen
Emissie fabrieken

Aangevraagde emissie

Vergunde emissie

kg/jaar

kg/jaar

NOx

3.474.114

3.720.730

NH3

6.571

6.571

4.2.3
Mobiele werktuigen
Binnen de inrichting wordt gebruik gemaakt van twee kraanatlassen, twee minikranen en twee
hijskranen. Deze zijn 40 uur per week, 52 weken per jaar in gebruik. De inzet van deze mobiele
werktuigen is ongewijzigd ten opzicht van 2008. Er is geen sprake van wezenlijke verschillen.
Alleen is er nu sprake van nieuwer materieel. In 2008 was er sprake van kranen met een
bouwjaar van eerder dan 2005. Inmiddels zijn alle kranen van bouwjaar 2005 of nieuwer. Dit
betekent dat de emissies van de mobiele werktuigen, verdeeld over het gehele terrein, zijn
afgenomen.
4.2.4
Wegverkeer
De intensiteit van het wegverkeer in de aangevraagde situatie is vergelijkbaar met de situatie in
2008. Tussen de vergunde situatie en de aangevraagde situatie zijn er enkele kleine wijzigingen
in het aantal te verwachten personenauto’s en vrachtwagens en in de te verwachten rijroutes.
Nieuw ten opzichte van de vergunde situatie is de parking Boerengat voor personenauto’s en de
extra medewerkers door de komst van het BPSC. Daarnaast is het aantal
vrachtwagenbewegingen en vervoersbewegingen van de Yard trekkers in de aangevraagde
situatie licht afgenomen (zie figuur 4.1 voor de locaties).
Personenauto’s
Gemiddeld zijn er dagelijks circa 3.300 medewerkers op het terrein. De onderverdeling hierin is
globaal als volgt:
· 1.700 Dow Benelux medewerkers (gehele terrein)
·

400 Trinseo en Olin medewerkers (inclusief Trinseo contractors)

·

400 BPSC medewerkers (parking Boerengat en naast het hoofdkantoor, alleen in de te
vergunnen situatie)

·
·

300 contractors Dow Benelux overig terrein
500 contractors contractorpark

Circa 80 % van bovengenoemde medewerkers komt met de auto. Daarnaast zijn er nog ‘interne’
verkeersbewegingen vanwege besprekingen op de site. Dow, Trinseo en Olin schat deze
bewegingen op 10 % van de 3.300 medewerkers; deze maken één heen- en terug-beweging over
de site (rijlijn vanaf poort 1 tot noordwesthoek site).
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Vrachtauto’s
In de aangevraagde situatie rijden er circa 140.000 vrachtwagens per jaar van en naar de
inrichting van Dow, Trinseo en Olin via Poort 1. Dat is een afname ten opzichte van de vergunde
situatie, waar is uitgegaan van circa 143.000 vrachtwagens per jaar.
De Yard trekkers rijden circa 79.000 keer per jaar via de Speedgate. Dat is een afname ten
opzichte van de vergunde situatie, waar is uitgegaan van circa 80.000 Yard trekkers. Het verkeer
is aan de inrichting toe te schrijven tot de rotonde buiten het terrein bij de oprit naar de N62.
Vanaf dat punt zijn de voertuigen opgenomen in het heersend verkeersbeeld; zie ook figuur 4.1.
Opgemerkt wordt dat de gemiddelde emissie van voertuigen in de loop der jaren steeds lager is
geworden.

Figuur 4.1 Routes en belangrijke oriëntatiepunten wegverkeer. De route van de Yard trekkers is geel
gemarkeerd, de locatie van Poort 1 is rood gemarkeerd. De gele cirkel geeft de speedgate weer; de blauwe
locatie is Boerengat

4.2.5

Spoor

Dow Benelux maakt gebruik van twee diesellocomotieven: een MaK van 316 kW en een Bemo
van 298 kW. De dieseltreinen verbruiken gemiddeld 700 liter diesel per week. Er zijn geen
wijzigingen in het treingebruik.
4.2.6

Scheepvaart

In tabel 4.1 is het aantal schepen ten behoeve van de inrichting in 2015 weergegeven. De
scheepsaantallen en ligtijden zijn afgeleid van de werkelijke situatie in 2015.
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Zowel de vergunde als de aangevraagde situatie betreffen circa 50 % meer schepen dan
opgenomen in de onderstaande tabel. De ligtijden en de gebruikte docks kunnen jaarlijks
variëren. Voor de binnenvaartschepen is sprake van een gemiddeld laadvermogen van 4.000 m3.
De zeeschepen hebben een gemiddeld laadvermogen van 2.100 ton.

Tabel 4.2 Overzicht van aantallen schepen en gemiddelde ligtijden
Dock

Zeevaartschepen

Binnenvaartschepen

Aantal

Gemiddelde ligtijd in uren

Aantal

Gemiddelde ligtijd in uren

A-Oost

5

13

415

13

A-West

161

20

142

11

B-Oost

97

21

288

15

B-West

113

25

248

15

C-Oost

3

9

436

11

C-West

118

22

306

14

Oceandock-Noord

106

47

176

10

Oceandock-Zuid

118

50

103

6

Scheldesteiger

24

15

88

5

4.2.7

Conclusie emissies

De aanvraag betreft het continueren van de bestaande vergunde activiteiten binnen de inrichting.
Uit voorgaande wordt geconcludeerd dat er sprake is van een afname van de emissies in de
aangevraagde situatie:
·

De NO x emissie van de fabrieken neemt af met circa 250 ton per jaar. De NH3 emissie blijft
ongewijzigd

De omvang van transportbewegingen (weg, spoor, water) en de inzet van mobiele werktuigen
blijft vrijwel gelijk ten opzichte van de reeds vergunde situatie. Er is voor deze bronnen sprake
van een afname van de emissies omdat voertuigen in de loop van de jaren schoner zijn
geworden.
De NOx-emissies zijn zoals beschreven op dit moment lager dan de emissies die in 2008 zijn
vergund (waarbij rekening is gehouden met het milieuherstelbesluit van 2010). De
stikstofdepositie zal om die reden afnemen ten opzichte van de vergunde situatie. Er hoeft geen
gebruik te worden gemaakt van ontwikkelingsruimte. Vanuit stikstofdepositie is de aangevraagde
situatie (gebaseerd op de verstrekte gegevens) inpasbaar.
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5 Effecten
5.1

Inleiding

Industriële activiteiten kunnen op verschillende manieren effecten hebben op natuur. Gesproken
wordt over ‘storingsfactoren’. Voor de bedrijfsvoering van de inrichting zijn de volgende
storingsfactoren relevant (bron: effectenindicator):
·

Oppervlakteverlies

·

Versnippering

·
·

Verzuring door N-depositie uit de lucht
Vermesting door N-depositie uit de lucht

·

Verontreiniging

·

Verdroging

·
·

Verstoring door geluid
Verstoring door licht

·

Verstoring door trilling

·
·

Optische verstoring
Verstoring door mechanische effecten

Niet elke soort en niet elk habitattype is in gelijke mate gevoelig voor deze storingsfactoren. In het
navolgende wordt per storingsfactor nagegaan welke effecten de bedrijfsvoering van de inrichting
kan hebben op de soorten of habitattypen. Alleen de soorten en habitattypen waarvan in
hoofdstuk 3 is onderbouwd dat deze voor de situatie bij Terneuzen relevant zijn worden in de
effectbeoordeling betrokken. Een overzicht van alle soorten en habitattypen waarvoor het Natura
2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is aangewezen en hun gevoeligheden voor de diverse
storingsfactoren is te vinden in bijlage 3. In de effectanalyse zijn alle soorten en habitattypen
betrokken waarvan op basis van de effectenindicator vast staat dat deze gevoelig tot zeer
gevoelig zijn voor een bepaalde storingsfactor (geel, rood), of waarvan de gevoeligheid nog
onbekend is (?).

5.2

Oppervlakteverlies en versnippering

Reeds bestaande locaties kunnen (per definitie) niet ten koste gaan van een gedeelte van het
oppervlak van de Natura 2000-gebieden. Er zijn geen plannen het bedrijfsterrein uit te breiden;
van areaalverlies of versnippering van Natura 2000-gebieden is met andere woorden geen
sprake. Dit type effecten is daarom buiten beschouwing gelaten.
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5.3
5.3.1

Verzuring door N-depositie uit de lucht
De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor verzuring door stikstofdepositie

De gevoeligheid van de relevante soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘verzuring door
stikstofdepositie uit de lucht’ blijkt uit tabel 5.1.

Tabel 5.1 Gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘verzuring door
stikstofdepositie uit de lucht’
Soort / habitattype
Habitattypen
H1130 Estuaria
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
H1320 Slijkgrasvelden
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
H2110 Embryonale duinen
H2120 Witte duinen
H2160 Duindoornstruwelen
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
Niet-vogelsoorten
H1903 Groenknolorchis (Liparis loeselii)
H1103 Fint (Alosa fallax)
H1365 Gewone zeehond (Phoca vitulina)
H1099 Rivierprik (Lampetra fluviatilis)
H1095 Zeeprik (Petromyzon marinus)
Niet-broedvogels
A048 Bergeend (Tadorna tadorna)
A005 Fuut (Podiceps cristatus)
A164 Groenpootruiter (Tringa nebularia)
A142 Kievit (Vanellus vanellus)
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
A051 Krakeend (Anas strepera)
A034 Lepelaar (Platalea leucorodia)
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Soort / habitattype

Gevoeligheid

A130 Scholekster (Haematopus ostralegus)
A056 Slobeend (Anas clypeata)
A169 Steenloper (Arenaria interpres)
A138 Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
A162 Tureluur (Tringa totanus)
Broedvogels
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
Toelichting:
Niet gevoelig
Gevoelig
Zeer gevoelig

5.3.2

?

Onbekend

-

Niet van toepassing

Conclusie verzuring door N-depositie uit de lucht

De NOx-emissies zijn op dit moment lager dan de in 2008 vergunde emissies. Zie hoofdstuk 4
voor een uitvoerige toelichting. De stikstofdepositie zal om die reden afnemen ten opzichte van
de vergunde situatie. Er is daarom geen sprake van een toename van de verzurende invloed van
stikstofdepositie door emissies van de inrichting.

5.4

Vermesting door N-depositie uit de lucht

5.4.1

De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor vermesting door
stikstofdepositie
De gevoeligheid van de relevante soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘vermesting door
stikstofdepositie uit de lucht’ blijkt uit tabel 5.2.
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Tabel 5.2 Gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘vermesting door
stikstofdepositie uit de lucht’
Soort / habitattype
Habitattypen
H1130 Estuaria
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
H1320 Slijkgrasvelden
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
H2110 Embryonale duinen
H2120 Witte duinen
H2160 Duindoornstruwelen
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
Niet-vogelsoorten
H1903 Groenknolorchis (Liparis loeselii)
H1103 Fint (Alosa fallax)
H1365 Gewone zeehond (Phoca vitulina)
H1099 Rivierprik (Lampetra fluviatilis)
H1095 Zeeprik (Petromyzon marinus)
Niet-broedvogels
A048 Bergeend (Tadorna tadorna)
A005 Fuut (Podiceps cristatus)
A164 Groenpootruiter (Tringa nebularia)
A142 Kievit (Vanellus vanellus)
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
A051 Krakeend (Anas strepera)
A034 Lepelaar (Platalea leucorodia)
A130 Scholekster (Haematopus ostralegus)
A056 Slobeend (Anas clypeata)
A169 Steenloper (Arenaria interpres)
A138 Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
A162 Tureluur (Tringa totanus)
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Soort / habitattype

Gevoeligheid

Broedvogels
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
Toelichting:
Niet gevoelig
Gevoelig
Zeer gevoelig

5.4.2

?

Onbekend

-

Niet van toepassing

Conclusie vermesting door stikstofdepositie door bedrijfsactiviteiten

De NOx-emissies zijn op dit moment lager dan de in 2008 vergunde emissies. Zie hoofdstuk 4
voor een uitvoerige toelichting. De stikstofdepositie zal om die reden afnemen ten opzichte van
de vergunde situatie. Er is daarom geen sprake van een toename van de vermestende invloed
van stikstofdepositie door emissies van de inrichting.

5.5
5.5.1

Verontreiniging
De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor verontreiniging

De gevoeligheid van de relevante soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘verontreiniging’
blijkt uit tabel 5.3. Onder ‘Verontreiniging’ worden in dit kader de eventuele gevolgen verstaan
van de emissie van stoffen en opgewarmd koelwater op het oppervlaktewater. In paragraaf 2.3.4
is aangegeven welke stoffen de inrichting mag lozen en in welke hoeveelheden. De diverse
soorten en habitattypen verschillen uiteraard in de gevoeligheid voor verontreiniging. Zo zullen
vogels heel verschillend kunnen reageren, afhankelijk bijvoorbeeld van de reactie van de soorten
waarop vogels foerageren op verontreiniging.
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Tabel 5.3 Gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘verontreiniging’
Soort / habitattype

Gevoeligheid

Habitattypen
H1130 Estuaria
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
H1320 Slijkgrasvelden
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)
H2110 Embryonale duinen
H2120 Witte duinen
H2160 Duindoornstruwelen
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
Niet-vogelsoorten
H1903 Groenknolorchis (Liparis loeselii)
H1103 Fint (Alosa fallax)
H1365 Gewone zeehond (Phoca vitulina)
H1099 Rivierprik (Lampetra fluviatilis)
H1095 Zeeprik (Petromyzon marinus)
Niet-broedvogels
A048 Bergeend (Tadorna tadorna)
A005 Fuut (Podiceps cristatus)
A164 Groenpootruiter (Tringa nebularia)
A142 Kievit (Vanellus vanellus)
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
A051 Krakeend (Anas strepera)
A034 Lepelaar (Platalea leucorodia)
A130 Scholekster (Haematopus ostralegus)
A056 Slobeend (Anas clypeata)
A169 Steenloper (Arenaria interpres)
A138 Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
A162 Tureluur (Tringa totanus)
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Soort / habitattype

Gevoeligheid

Broedvogels
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
Toelichting:
Niet gevoelig
Gevoelig
Zeer gevoelig

5.5.2

?

Onbekend

-

Niet van toepassing

Effecten van verontreiniging door bedrijfsactiviteiten

LC50 en LD50
De gevoeligheid van organismen voor een bepaald type verontreiniging wordt vaak uitgedrukt als
de ‘LC50’, de Lethal Concentration 50, de concentratie waarbij 50 % van de dieren van een
bepaalde soort die aan die concentratie worden blootgesteld overlijdt. Alternatief is de ‘LD50’, de
Lethal Dose 50, de dosis waarbij 50 % van de dieren van een bepaalde soort die daaraan worden
blootgesteld overlijdt. De LC50- en de LD50-waarden zijn doorgaans in laboratoria bepaald. Voor
stoffen die met het afvalwater van de inrichting in relatief grote hoeveelheden worden geloosd en
voor stoffen die relatief toxisch zijn, zijn de LC50- / LD50-waarden als volgt:
·

Fenolen (emissie via lozingspunt C, maximale vergunde concentratie is 0,5 mg/l. LC50
bedraagt 5 - 12 mg/l voor de meest gevoelige vissoort (regenboogforel, Oncorhynchus
mykiss, bij een blootstellingsduur van 96 uur

·

Zink (emissie via lozingspunt C, effluent BIOX). LC50 bedraagt 2,01 mg/l (mediaanwaarde
voor vissen, bij een blootstellingsduur van 96 uur)

·

Arseen (emissie via lozingspunt C, effluent BIOX). LC50 bedraagt 1,85 mg/l (mediaanwaarde

·

voor crustaceeën, bij een blootstellingsduur van 48 uur)
Kwik (emissie via lozingspunt C, effluent BIOX). LC50 bedraagt 0,16 mg/l (mediaanwaarde
voor vissen, blootstellingsduur van 96 uur)

Ook voor andere stoffen die door de inrichting op het oppervlaktewater worden geloosd zijn de
LC50 waarden te vinden in de GESTIS-database13. Deze LC50-waarden worden nimmer
overschreden, wat te maken heeft met de grote dynamiek en de grote omvang van het
ontvangende watersysteem in de Westerschelde.

13
Bron: GESTIS substance database d.d. 13 januari 2017, url: http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/
000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng$3.0
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Verontreiniging met stoffen als gevolg van de emissies op het oppervlaktewater door de
bedrijfsvoering van de inrichting leidt daarom niet tot effecten op de aquatische soorten waarvoor
het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe is aangewezen. Dat geldt evenzeer voor
de gewone zeehond, een blijkens tabel 5.3 zeer gevoelige soort als het om verontreinigingen
gaat. Omdat de gewone zeehond echter een brede dieetkeuze heeft (diverse vissoorten, naast
platvissen ook kabeljauwachtigen en haring, maar ook inktvis, kreeftachtigen en wulken) worden
geen effecten verwacht van verontreinigingen op de voedselbeschikbaarheid voor en daarmee op
de populatie van de gewone zeehond.
Behalve aquatische soorten zijn volgens tabel 5.3 ook de meeste vogelsoorten en de
habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen gevoelig voor verontreiniging.
Voor de vogelsoorten is de reden hiervoor gelegen in de mogelijke effecten van verontreiniging
op de voedselbeschikbaarheid. Hiervoor is aangetoond dat de door de inrichting veroorzaakte
verontreinigingen geen schade aan het ecosysteem van de Westerschelde berokkenen. Om die
reden worden ook op de daarop foeragerende vogelsoorten geen significante effecten verwacht.
De diverse habitattypen worden evenmin door verontreiniging van het water geschaad. Dat heeft
vooral te maken met de geringe tijd dat de meeste habitattypen door het water van de
Westerschelde worden overstroomd en vanwege de afstand tussen veel van de locaties met
habitattypen en de lozingspunten van verontreinigingen van de inrichting.
5.5.3

Conclusie verontreiniging

Verontreiniging van het oppervlaktewater is de enige vorm van verontreiniging die door de
bedrijfsvoering van de inrichting veroorzaakt kan worden. De locaties en de mate waarin
verontreiniging is toegelaten verschillen uiteraard per stof. Voor alle stoffen waarvan lozing is
toegelaten is nagegaan in hoeverre er een kans bestaat dat de zogeheten LC50-waarden worden
overschreden. De LC50-waarde is een ecotoxicologische maatstaf die de gevoeligheid van
soorten voor een bepaalde vorm van verontreiniging in een getal uitdrukt. Geconstateerd wordt
dat de LC50 voor geen van de stoffen (bij lange na) niet wordt overschreden, wat verband houdt
met de grote dynamiek (getijdenstroming) en de grote omvang van het watersysteem in de
Westerschelde. Om dezelfde redenen heeft ook de lozing van koelwater geen effecten op het
Westerscheldesysteem. Verontreiniging met stoffen als gevolg van de emissies op het
oppervlaktewater door de bedrijfsvoering van de inrichting leidt daarom niet tot effecten op de
aquatische soorten waarvoor het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe is
aangewezen.
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5.6
5.6.1

Verdroging
De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor verdroging

De gevoeligheid van de relevante soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘verdroging’ blijkt
uit tabel 5.4.

Tabel 5.4 Gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘verdroging’
Soort / habitattype

Gevoeligheid

Habitattypen
H1130 Estuaria

-

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

-

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

-

H1320 Slijkgrasvelden

-

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

-

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

-

H2110 Embryonale duinen
H2120 Witte duinen
H2160 Duindoornstruwelen
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
Niet-vogelsoorten
H1903 Groenknolorchis (Liparis loeselii)
H1103 Fint (Alosa fallax)
H1365 Gewone zeehond (Phoca vitulina)

?

H1099 Rivierprik (Lampetra fluviatilis)
H1095 Zeeprik (Petromyzon marinus)
Niet-broedvogels
A048 Bergeend (Tadorna tadorna)
A005 Fuut (Podiceps cristatus)
A164 Groenpootruiter (Tringa nebularia)
A142 Kievit (Vanellus vanellus)
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
A051 Krakeend (Anas strepera)
A034 Lepelaar (Platalea leucorodia)
A130 Scholekster (Haematopus ostralegus)
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Soort / habitattype

Gevoeligheid

A056 Slobeend (Anas clypeata)
A169 Steenloper (Arenaria interpres)
A138 Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
A162 Tureluur (Tringa totanus)
Broedvogels
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
Toelichting:
Niet gevoelig
Gevoelig
Zeer gevoelig
?

Onbekend

-

Niet van toepassing

De nauwe korfslak is voornamelijk gevoelig voor veranderingen in beheer en hydrologische
omstandigheden van de habitats. Gelet op de grote afstand van de bedrijfslocatie van de
inrichting tot de dichtstbijzijnde habitats van de nauwe korfslak (hemelsbreed ± 20 km,
Verdronken Zwarte Polder bij Nieuwvliet-Bad) hebben de bedrijfsactiviteiten met zekerheid geen
effect op de soort.
5.6.2

Effecten van verdroging door bedrijfsactiviteiten

Verdroging kan worden veroorzaakt door onttrekking van water aan de grond- of de
oppervlaktewatervoorraad ten behoeve van bedrijfsprocessen. De inrichting onttrekt geen
grondwater ten behoeve van bedrijfsprocessen. Lokale verlaging van de grondwaterstand op of in
de nabije omgeving van het bedrijfsterrein is daardoor niet aan de orde.
De inrichting onttrekt met de daarvoor benodigde Waterwetvergunning wel water aan de
Westerschelde ten behoeve van waterkoeling. Het opgewarmde koelwater wordt met een aantal
stoffen weer op de Westerschelde geloosd (zie voor meer informatie de paragraaf over effecten
van verontreiniging). De Westerschelde is een zeer groot en zeer dynamisch watersysteem met
een sterke stroming en zeker voor Nederlandse begrippen grote getijverschillen. De onttrekking
van water aan de Westerschelde leidt daar met zekerheid niet tot beïnvloeding van de
waterstanden waardoor bijvoorbeeld zandplaten langer droog zouden vallen. De
bedrijfsactiviteiten van de inrichting leiden daardoor met zekerheid niet tot een toename van de
verdroging van habitattypen of habitats van soorten waarvoor Natura 2000-gebieden zijn
aangewezen.
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5.6.3

Conclusie verdroging

Verdroging kan worden veroorzaakt door onttrekking van water aan de grond- of de
oppervlaktewatervoorraad ten behoeve van bedrijfsprocessen. De inrichting onttrekt geen
grondwater ten behoeve van bedrijfsprocessen. Wel onttrekt de inrichting water aan de
Westerschelde ten behoeve van waterkoeling. De bedrijfsactiviteiten van de inrichting leiden
echter met zekerheid niet tot een toename van de verdroging van habitattypen of habitats van
soorten waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen.

5.7
5.7.1

Verstoring door geluid
De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor verstoring door geluid

De gevoeligheid van de relevante soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘verstoring door
geluid’ blijkt uit tabel 5.5.

Tabel 5.5 Gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘verstoring door geluid’
Soort / habitattype

Gevoeligheid

Habitattypen
H1130 Estuaria

-

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

-

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

-

H1320 Slijkgrasvelden

-

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

-

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

-

H2110 Embryonale duinen

-

H2120 Witte duinen

-

H2160 Duindoornstruwelen

-

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

-

Niet-vogelsoorten
H1903 Groenknolorchis (Liparis loeselii)

-

H1103 Fint (Alosa fallax)
H1365 Gewone zeehond (Phoca vitulina)
H1099 Rivierprik (Lampetra fluviatilis)
H1095 Zeeprik (Petromyzon marinus)
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Soort / habitattype

Gevoeligheid

Niet-broedvogels
A048 Bergeend (Tadorna tadorna)
A005 Fuut (Podiceps cristatus)
A164 Groenpootruiter (Tringa nebularia)
A142 Kievit (Vanellus vanellus)
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
A051 Krakeend (Anas strepera)
A034 Lepelaar (Platalea leucorodia)
A130 Scholekster (Haematopus ostralegus)
A056 Slobeend (Anas clypeata)
A169 Steenloper (Arenaria interpres)
A138 Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
A162 Tureluur (Tringa totanus)
Broedvogels
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
Toelichting:
Niet gevoelig
Gevoelig
Zeer gevoelig
?

Onbekend

-

Niet van toepassing

5.7.2

Effecten van verstoring door geluid door bedrijfsactiviteiten

Vogels
Voor de vertaling van geluidsproductie in effecten op vogels is gebruik gemaakt van de weinige
onderzoeken die hiernaar inmiddels zijn gedaan, te weten Tulp et al., 2002 voor effecten van
geluid van treinverkeer en Reijnen, 1995 en Reijnen et al., 1992 voor effecten van wegverkeer op
weidevogels. Onderzoek naar de mogelijke effecten van minder continue geluidsbronnen op
vogels zijn voor zover ons bekend nooit verricht.
Voor dit onderzoek is aangenomen dat het onderzoek (Tulp et al., 2002) ook representatief is
voor het bepalen van effecten van geluid van bedrijfsactiviteiten op watervogels. Omdat de dosiseffectrelatie alleen is vastgesteld voor broedende weidevogels is deze aanname strikt genomen
onjuist. De geciteerde studie is echter de enige studie die naar deze relatie (geluid - vogels) is
uitgevoerd. De gevonden gegevens zijn met andere woorden de op dit moment beste
beschikbare gegevens van de mogelijke effecten van geluid op vogels.
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Om deze reden is ervoor gekozen tóch van deze dosis-effectrelatie uit te gaan en deze mede
representatief te beschouwen voor pleisterende en overwinterende (water)vogels.
De effecten van geluid op vogels variëren sterk per soort. Dit uit zich in:
1. De per soort verschillende geluidsintensiteit waarboven effecten op vogels (met name
verlaagde aantallen territoria per oppervlakte-eenheid) merkbaar worden. Tot een bepaalde
geluidsintensiteit is geen effect merkbaar; deze drempelwaarde verschilt dus sterk per soort
2. De mate waarin de dichtheden van territoria bij toenemende geluidsintensiteiten (dus boven
de drempelwaarde) afnemen. Ook deze afname verschilt sterk per soort. Bij sommige soorten
neemt het aantal territoria per oppervlakte-eenheid bij toenemende geluidsintensiteiten vrij
snel af tot vrijwel nihil. Andere soorten lijken minder gevoelig voor geluid; bij zulke soorten
neemt het aantal territoria per oppervlakte-eenheid bij een toenemende geluidsintensiteit veel
langzamer af
Uit de eerdere studie naar effecten van (geluid van) wegverkeer op vogels bleek verder dat de
geluids-immissie onder andere afhankelijk is van de intensiteit van het verkeer, de snelheid van
het verkeer en de aanwezigheid van beplanting.
Uit de studie naar effecten van (geluid van) treinverkeer op vogels (Tulp et al., 2002, blz. 53) zijn
de volgende drempelwaarden afgeleid:
· Veldleeuwerik 42 dB(A)
·

Grutto 45 dB(A)

·
·

Zomertaling 50 dB(A)
Steltlopers 14 47 dB(A)

·

Alle weidevogels15 45 dB(A)

Voor dit onderzoek is de drempelwaarde van 45 dB(A) als uitgangspunt gehanteerd, aangezien
de in tabel 5.5 genoemde soorten vrijwel allemaal steltlopers zijn, waarvan de grutto het meest
gevoelig blijkt. Overigens gelden voor de grutto en de veldleeuwerik in dit Natura 2000-gebied
géén instandhoudingsdoelstellingen.
Vissen
Alleen vissoorten die over een zwemblaas beschikken zijn in staat geluid onder water (verschillen
in de geluiddruk in feite, de amplitude van trillingen) waar te nemen. De zwemblaas reageert op
fluctuaties in de geluidsbelasting; de bewegingen van de zwemblaas worden vervolgens
doorgegeven aan het binnenoor. Niet alle vissoorten beschikken overigens over een verbinding
tussen de zwemblaas en het middenoor (Kleijn, 2008).
Onderzocht zijn Kievit, Grutto, Scholekster, Tureluur, Wulp en Watersnip
Naast de zes soorten steltlopers betreft het Zomertaling, Slobeend, Wulp, Graspieper, Gele kwikstaart en
Veldleeuwerik
14
15
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Relevante geluidbronnen onder water in de omgeving van de inrichting zijn uitsluitend de
scheepvaart van en naar de inrichting. Het aantal scheepvaartbewegingen is gering in verhouding
tot het totale aantal scheepvaartbewegingen door de Westerschelde van / naar Antwerpen en
van / naar de Kanaalzone tussen Terneuzen en Gent.
Zeehonden
De gewone zeehond is het enige zeezoogdier waarvoor het Natura 2000-gebied Westerschelde
& Saeftinghe is aangewezen. Andere Natura 2000-gebieden liggen (veel) verder weg; aantasting
van die gebieden door geluid dat afkomstig is van de inrichting is daarom uitgesloten. De gewone
zeehond geldt als zeer gevoelig voor geluid. Effecten op het gedrag die zijn gedocumenteerd
betreffen het veranderen van de patronen van duiken, boven water komen en de zwemrichting
(Kleijn, 2008). Zeehonden bleken in een onderzoek een afstand van 284 meter te houden van
een gesimuleerde geluidsbron, een (gesimuleerde) windmolen van 2 MW (Koschinski in Kleijn,
2008).
Zeehonden voeden zich met allerlei soorten vis, vooral meerjarige platvissen als bot en schol.
Zulke soorten kunnen door onderwatergeluid beïnvloedt worden. Omdat de gewone zeehond
echter een brede dieetkeuze heeft (diverse vissoorten, naast platvissen ook kabeljauwachtigen
en haring, maar ook inktvis, kreeftachtigen en wulken) worden geen effecten verwacht van
(onderwater) geluid op de voedselbeschikbaarheid voor en daarmee op de populatie van de
gewone zeehond.
De ligplaatsen van de gewone zeehond bevinden zich in dit deel van de Westerschelde
voornamelijk ten noordwesten van de inrichting, ter hoogte van rekenpunt 3 en verder
westwaarts. De berekende maximale geluidbelasting is hier 39,0 dB(A), dat wil zeggen dat
voldaan wordt aan het voorschrift ten aanzien van geluid in de Nbw-vergunning. De ligplaatsen
van zeehonden waar ook pups zijn waargenomen liggen op grotere afstand van Terneuzen.
Vergund (Nbw-vergunning 27 mei 2008)
Het geluid ter plaatse van meetpunten dient 40 dB(A) of lager te zijn. Verder enkele aanvullende
voorwaarden aan de wijze van meting van het industrielawaai en aan de maximale
geluidbelasting tijdens het opstarten of uit bedrijf nemen van installaties of fabrieken.
Hieruit volgt dat de drempel waarboven effecten van geluid op vogels kunnen optreden voor alle
soorten hoger is dan de (berekende) geluidsbelasting van die delen van het beschermde
natuurgebied Westerschelde & Saeftinghe die geschikt kunnen zijn voor de genoemde soorten
steltlopers (zie hierna). Er worden dan ook met zekerheid geen effecten verwacht van geluid op
de beschermde natuurwaarden van het gebied. De instandhoudingdoelstellingen worden met
zekerheid niet geschaad.
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Analyse aangevraagde situatie
DGMR Industrie Verkeer en Milieu BV heeft in 2016 de gehele site van DOW Benelux te
Terneuzen qua geluidsemissie in kaart gebracht in het kader van de aan te vragen
revisievergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ten behoeve van dit
onderzoek is door DGMR berekend wat de geluidbelasting is op zes in de Nbw-vergunning
expliciet vermelde rekenpunten. Een toelichting op de uitgevoerde berekeningen is te vinden in
bijlage 5. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op geen van de zes rekenpunten
uitstijgt boven 40,0 dB(A). Er wordt met andere woorden in de nu vergunde situatie voldaan aan
de in de Nbw-vergunning ten aanzien van geluid gestelde voorschriften. Er is als gevolg van de
aangevraagde Omgevingsvergunning geen sprake van een toename van de geluidbelasting in
het daarvoor gevoelige gebied.
5.7.3

Conclusie verstoring door geluid

Sommige van de soorten waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt in het Natura 2000gebied Westerschelde & Saeftinghe zijn (zeer) gevoelig voor geluid. Dat blijkt uit de (lage)
drempelwaarde waarboven effecten van geluid op vogels kunnen optreden; voor de hier
relevante vogelsoorten is dat het geval boven een drempelwaarde van 45 dB(A). Van de gewone
zeehond en van bepaalde vissoorten is bekend dat ze zeer gevoelig kunnen zijn voor geluid maar
een drempelwaarde is voor deze soorten niet bekend.
Vanwege de mogelijke effecten van geluid op de geluidgevoelige diersoorten zijn aanvullende
geluidberekeningen uitgevoerd. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidemissie van de inrichting
op de zes in de vigerende Nbw-vergunning voorgeschreven meetpunten niet tot een te hoge
geluidbelasting leidt. De berekende geluidbelasting mag op de zes meetpunten volgens de
vigerende Nbw-vergunning maximaal 40 dB(A) bedragen. Omdat ook aan deze veel lagere
geluidnorm wordt voldaan is geen sprake van effecten van geluid afkomstig van het terrein van
de inrichting op vogels of andere diersoorten.

5.8
5.8.1

Verstoring door licht
De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor verstoring door licht

De gevoeligheid van de relevante soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘verstoring door
licht’ blijkt uit tabel 5.6.
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Tabel 5.6 Gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘licht’
Soort / habitattype

Gevoeligheid

Habitattypen
H1130 Estuaria

-

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

-

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

-

H1320 Slijkgrasvelden

-

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

-

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

-

H2110 Embryonale duinen

-

H2120 Witte duinen

-

H2160 Duindoornstruwelen

-

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

-

Niet-vogelsoorten
H1903 Groenknolorchis (Liparis loeselii)

-

H1103 Fint (Alosa fallax)

?

H1365 Gewone zeehond (Phoca vitulina)
H1099 Rivierprik (Lampetra fluviatilis)

?

H1095 Zeeprik (Petromyzon marinus)

?

Niet-broedvogels
A048 Bergeend (Tadorna tadorna)
A005 Fuut (Podiceps cristatus)
A164 Groenpootruiter (Tringa nebularia)
A142 Kievit (Vanellus vanellus)
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
A051 Krakeend (Anas strepera)
A034 Lepelaar (Platalea leucorodia)
A130 Scholekster (Haematopus ostralegus)
A056 Slobeend (Anas clypeata)
A169 Steenloper (Arenaria interpres)
A138 Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
A162 Tureluur (Tringa totanus)
Broedvogels
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
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Toelichting:
Niet gevoelig
Gevoelig
Zeer gevoelig

5.8.2

?

Onbekend

-

Niet van toepassing

Effecten van verlichting door bedrijfsactiviteiten

Vergund (Nbw-vergunning 27 mei 2008)
Op de grens met het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe (coördinaten 43,010 /
374,630) moet de verlichtingssterkte op het aanliggende Natura 2000-gebied lager of gelijk aan
0,1 lux zijn. Een tijdelijke verhoging van de verlichtingssterkte tijdens calamiteiten is toegestaan.
Analyse vergunde situatie
Voor verlichting zijn meerdere eenheden in gebruik. ‘Lux’ en ‘lumen’ zijn eenheden van
verlichtingssterkte, lumen is een eenheid voor de totale lichtstroom in een lichtbundel. Daarnaast
wordt ‘Candela’ gebruikt, de eenheid van lichtsterkte. Een verlichtingssterkte van 1 Lux is gelijk
aan 1 lumen per m 2. Wanneer een bundel met een sterkte van 1 lumen op een oppervlak van
1 vierkante meter valt geeft dit een verlichtingssterkte van 1 lux. Een lichtbundel met een sterkte
van 1 candela en een ruimtehoek van 1 steradiaal (voor een kegelvormige bundel komt dit
overeen met een openingshoek van 65,5°) heeft een totale lichtstroom van 1 lumen. 1 candela is
dus gelijk aan 1 lumen per steradiaal. Als een lichtbron homogeen in alle richtingen licht uitzendt,
kan de lichtstroom gevonden worden door de lichtsterkte te vermenigvuldigen met 4π. Hieruit
volgt dat een uniforme bron van 1 candela, 12,6 lumen uitzendt.
De verlichtingssterkte mag volgens de Nbw-vergunning op de grens met het Natura 2000-gebied
maximaal 0,1 lux bedragen. Dit komt dus overeen met een verlichtingssterkte van 0,1 lumen
per m2. Ervan uitgaande dat de verlichtingsbronnen op het Dow-terrein in alle richtingen licht
uitzenden komt dit overeen met een lichtsterkte van 0,1 / 4π = 0,008 Candela/m2
(of 8 microcandela/m2).
Wanneer in een gebied elke lichtbron op grote afstand staat is sprake van de ‘natuurlijke
hemelhelderheid’, deze heeft een waarde van ongeveer 0,25 mcd/m². Nederland heeft in het
algemeen tussen de 2 en 100 keer een zo hoge waarde als de natuurlijke hemelhelderheid, dus
0,5 - 25 mcd/m 2. Dicht bij16 het in de Nbw-vergunning genoemde punt op de rand van het Natura
2000-gebied ligt een punt waar ook de hemelhelderheid is gemeten (Sotto Le Stelle, 2006).
Deze bedroeg op punt (x/y) 42,58074/374,5462 2,25 millicandela per m2 (dit komt dus overeen
met 2,25 * 4π = 0,028 lux (of lumen/m2)). Dit betekent dat ruimschoots aan de in de Nbwvergunning gestelde voorwaarde wordt voldaan.
16

Afstand < 450 meter
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Analyse aangevraagde situatie
In de aangevraagde situatie is geen sprake van een toename van de verlichtingssterkte. Er is
daarom geen sprake van een toename van verstoring door licht. Omdat de vergunde
verlichtingssterkte ruimschoots voldoet aan de daaraan in de Nbw-vergunning gestelde
voorwaarde is er geen sprake van significante effecten van verstoring door licht op de
lichtgevoelige soorten. In de aangevraagde situatie komen er geen grote lichtbronnen bij. De
lichtemissie zal eerder afnemen doordat er vanwege energiebesparing steeds minder lichten aangezet
worden en er bij het ontwerp van nieuwe installaties op wordt gelet dat er geen overbodige hoge
lichtbronnen worden geplaatst. Het fakkelen zal ook zeker niet toenemen, dit blijft gelijk of neemt af
vanwege steeds strengere milieuregels.

5.8.3

Conclusie verstoring door licht

Sommige van de soorten waarvoor het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is
aangewezen zijn gevoelig voor verstoring door licht. In de bestaande situatie wordt echter
ruimschoots voldaan aan de in de Nbw-vergunning gestelde voorwaarde dat de
verlichtingssterkte op de grens met het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe lager of
gelijk aan 0,1 lux mag zijn. In de aangevraagde situatie neemt de verlichtingssterkte niet toe.
Daarom is geen sprake van een toename van effecten van verstoring van licht.

5.9
5.9.1

Verstoring door trilling
De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor verstoring door trillingen

De gevoeligheid van de relevante soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘verstoring door
trilling’ blijkt uit tabel 5.7.

Tabel 5.7 Gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘verstoring door trilling’
Soort / habitattype

Gevoeligheid

Habitattypen
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H1130 Estuaria

-

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

-

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

-

H1320 Slijkgrasvelden

-

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

-

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

-

H2110 Embryonale duinen

-

H2120 Witte duinen

-

H2160 Duindoornstruwelen

-
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Soort / habitattype
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

Gevoeligheid
-

Niet-vogelsoorten
H1903 Groenknolorchis (Liparis loeselii)

-

H1103 Fint (Alosa fallax)
H1365 Gewone zeehond (Phoca vitulina)
H1099 Rivierprik (Lampetra fluviatilis)
H1095 Zeeprik (Petromyzon marinus)
Niet-broedvogels
A048 Bergeend (Tadorna tadorna)
A005 Fuut (Podiceps cristatus)
A164 Groenpootruiter (Tringa nebularia)
A142 Kievit (Vanellus vanellus)
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
A051 Krakeend (Anas strepera)
A034 Lepelaar (Platalea leucorodia)

?

A130 Scholekster (Haematopus ostralegus)
A056 Slobeend (Anas clypeata)
A169 Steenloper (Arenaria interpres)
A138 Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
A162 Tureluur (Tringa totanus)
Broedvogels
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
Toelichting:
Niet gevoelig
Gevoelig
Zeer gevoelig
?

Onbekend

-

Niet van toepassing
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5.9.2

Effecten van trillingen

Van trillingen afkomstig van het terrein van de inrichting is maar in geringe mate sprake. Trillingen
zijn enkel te verwachten bij ernstige onbalans van draaiende delen van installaties (calamiteiten).
Hierbij wordt de installatie zo snel mogelijk gestopt om schade te voorkomen. De reikwijdte van
deze trillingen is beperkt en deze zijn daarom voornamelijk binnen de grenzen van de inrichting
merkbaar. Trillingen dempen in de grond op korte afstand uit en zijn binnen de grenzen van
Natura 2000-gebieden niet meer voelbaar. Op de platen in de Westerschelde, die door de
gewone zeehond worden gebruikt als rustplaats, is door het tussen de site en de platen gelegen
open water van de Westerschelde geen sprake van trillingen (die immers door de bodem worden
doorgegeven).
Behalve door calamiteiten veroorzaken ook schepen die van en naar de inrichting varen trillingen.
Uit tabel 5.7 volgt dat (alleen) enkele vissoorten en de gewone zeehond (zeer) gevoelig blijken
voor trillingen die veroorzaakt worden op de inrichting. Ten opzichte van de reeds vergunde
situatie verandert de omvang van transportbewegingen (weg, spoor, water) en de inzet van
mobiele werktuigen echter vrijwel niet.
5.9.3

Conclusie verstoring door trillingen

Trillingen die veroorzaakt worden op het terrein van de inrichting zijn enkel te verwachten
calamiteiten en door scheepvaartbewegingen. De reikwijdte van de trillingen door calamiteiten is
beperkt. Trillingen dempen in de grond op korte afstand uit en zijn binnen de grenzen van Natura
2000-gebieden niet meer voelbaar. Trillingen door scheepvaartbewegingen nemen niet toe ten
opzichte van de reeds vergunde situatie. In het Natura 2000-gebied komen enkele voor trillingen
gevoelige soorten voor maar de instandhoudingsdoelstellingen van deze soorten worden daarom
met zekerheid niet door trillingen geschaad.

5.10 Optische verstoring
5.10.1

De gevoeligheid van soorten en habitattypen voor optische verstoring

Optische verstoring betreft verstoring door mensen, voertuigen of schepen waardoor bij dieren
vluchtgedrag optreedt. Menselijke aanwezigheid en het gebruik van voertuigen vindt alleen op het
terrein van de inrichting plaats, niet binnen het Natura 2000-gebied. Optische verstoring kan
alleen effect hebben op organismen met het vermogen verstoring waar te nemen; planten zijn
hiervoor daarom per definitie niet gevoelig. De afstand waarbinnen optische verstoring effect kan
hebben verschilt per soort maar is voor de meeste (vogel)soorten beperkt tot enkele honderden
meters (zie Krijgsveld et al., 2007). Daarom kan optische verstoring per definitie alleen effect
hebben in het Natura 2000-gebied het Westerschelde & Saeftinghe. Andere Natura 2000gebieden zijn op (veel) grotere afstand gelegen.
De gevoeligheid van de relevante soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘optische
verstoring’ blijkt uit tabel 5.8.
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Tabel 5.8 Gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de storingsfactor ‘optische verstoring’
Soort / habitattype

Gevoeligheid

Habitattypen
H1130 Estuaria

-

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

-

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

-

H1320 Slijkgrasvelden

-

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

-

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

-

H2110 Embryonale duinen

-

H2120 Witte duinen

-

H2160 Duindoornstruwelen

-

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

-

Niet-vogelsoorten
H1903 Groenknolorchis (Liparis loeselii)

-

H1103 Fint (Alosa fallax)

?

H1365 Gewone zeehond (Phoca vitulina)
H1099 Rivierprik (Lampetra fluviatilis)

?

H1095 Zeeprik (Petromyzon marinus)

?

Niet-broedvogels
A048 Bergeend (Tadorna tadorna)
A005 Fuut (Podiceps cristatus)
A164 Groenpootruiter (Tringa nebularia)
A142 Kievit (Vanellus vanellus)
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
A051 Krakeend (Anas strepera)
A034 Lepelaar (Platalea leucorodia)
A130 Scholekster (Haematopus ostralegus)
A056 Slobeend (Anas clypeata)
A169 Steenloper (Arenaria interpres)
A138 Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
A162 Tureluur (Tringa totanus)
Broedvogels
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)
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Toelichting:
Niet gevoelig
Gevoelig
Zeer gevoelig
?

Onbekend

-

Niet van toepassing

Dat de diverse habitattypen gevoelig zouden zijn voor ‘optische verstoring’ is uitgesloten. Het
betreft vermoedelijk een vergissing in de effectenindicator. In deze passende beoordeling is
daarom bij de habitattypen een ‘-‘ (niet van toepassing) geplaatst.
Uit tabel 5.8 volgt dat van de (relevante; zie hoofdstuk 3) kwalificerende soorten de gewone
zeehond en de strandplevier als ‘zeer gevoelig’ zijn voor (optische) verstoring.
Vissen
Van de drie vissoorten is de gevoeligheid voor optische verstoring onbekend. Omdat de
vissoorten de Westerschelde gebruiken als trekroute, het water in de Westerschelde bij
Terneuzen ten minste 20 meter diep is (plaatselijk dieper) en het bij deze storingsfactor de
verstoring betreft die op de oever plaats heeft, heeft optische verstoring in dit geval geen effecten
op de drie vissoorten.
Gewone zeehond
De gewone zeehond is (zeer) gevoelig voor optische verstoring. Vooral de rustplaatsen en
plaatsen waar jongen worden gezoogd zijn gevoelig. Dat is volgens het kaartmateriaal behorende
bij het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe het geval op een
aantal zandplaten in de Westerschelde. Bedrijfsactiviteiten, inclusief scheepvaart van/naar de
site, mogen geen gevolgen hebben voor de zeehondenconcentraties op de platen. Overigens zijn
op de platen in de Westerschelde bij Terneuzen tot dusverre geen zeehonden met pups
waargenomen; kennelijk zijn andere platen daarvoor meer geschikt.
Op plaatsen waar de vaargeul op een kleinere afstand dan (indicatief) 500 meter van de
zandplaten ligt is verstoring van zeehonden mogelijk. In het ontwerpbeheerplan voor het gebied
wordt daarom aangegeven dat delen van een viertal platen in de Westerschelde als rustgebied
worden aangewezen (wettelijk is dat mogelijk via artikel 2.5 Wnb). Daarmee wordt, aldus het
beheerplan, de instandhoudingsdoelstelling (behoud omvang, verbetering kwaliteit leefgebied
voor groei van de populatie tot 200 dieren; zie ook bijlage 2) gehaald. De vier (delen van) platen
zijn Hooge Platen, Hooge Springer, Rug van Baarland en platen van Valkenisse.
De afstand van het bedrijfsterrein van de inrichting tot de dichtstbijzijnde van deze platen is ten
minste 5 kilometer. De bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben dan ook geen effect op de
rustgebieden van de gewone zeehond.
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Vogels
Voor de verstoringsgevoeligheid van vogels is gebruik gemaakt van een daarvoor gemaakt
literatuuroverzicht (Krijgsveld et al., 2008). Daarin is een overzicht per soort te vinden van de w.b.
verstoring relevante literatuur. De auteurs leiden hieruit een ‘verstoringsafstand’ af. Voor de in
tabel 5.8 genoemde vogelsoorten zijn de verstoringsafstanden (‘soortgevoeligheid’) als volgt:
·

Fuut

300 meter (scheepvaart)

·
·

Kluut
Scholekster

300 meter (op hoogwatervluchtplaatsen 500 meter)
300 meter, m.n. gevoelig op hoogwatervluchtplaatsen, zoals de

·

Strandplevier

300 meter

·

Tureluur

300 meter

zandplaten in de Westerschelde

5.10.2

Effecten van optische verstoring door bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsactiviteiten op een afstand van meer dan 300 meter van belangrijke concentraties van de
genoemde soorten hebben dan ook geen verstorende effecten en leiden niet tot een significant
verstorend effect. De voor vogels en zeehonden belangrijkste locaties dicht bij het bedrijfsterrein
van de inrichting liggen op (veel) grotere afstand (> 1,2 km). Dat zijn - vooral - de bij laag water
droog vallende platen in de Westerschelde.
Bedrijfsactiviteiten kunnen vooral dicht bij (indicatief: < 500 meter) de zandplaten in de
Westerschelde die veel gebruikt worden door de gewone zeehond tot verstoring leiden. Door het
instellen van vier rustgebieden (op een afstand van ten minste 5 kilometer van het bedrijfsterrein
van de inrichting) wordt volgens het Ministerie van I&M (I&M, 2015) de doelstelling gehaald. De
bedrijfsactiviteiten van de inrichting hebben hierop geen effect.
Ook scheepvaartbewegingen door de Westerschelde kunnen tot verstoring van vogels en
zeehonden leiden. De bestaande, doorgaande scheepvaartroute naar Antwerpen ligt juist voor
Terneuzen, dicht bij het bedrijfsterrein van de inrichting en tussen het bedrijfsterrein en de bij laag
water droog vallende gronden. Schepen van / naar de inrichting hoeven met andere woorden
maar een geringe afstand te varen voordat ze de doorgaande scheepvaartroute bereiken. De
scheepvaartbewegingen van en naar de inrichting komen met andere woorden niet op minder
dan 300 meter van de droog vallende gronden. Noch de bedrijfsactiviteiten, noch de
scheepvaartbewegingen van/naar de inrichting leiden daarom tot optische verstoring van de voor
vogels of zeehonden belangrijke platen.
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5.10.3

Conclusie optische verstoring

Bedrijfsactiviteiten en scheepvaartbewegingen op een afstand van maximaal 300 meter tot
belangrijke concentraties van fuut, kluut, scholekster, strandplevier en tureluur kunnen een
verstorende invloed hebben. Ook de gewone zeehond geldt als gevoelig voor optische verstoring.
De bedrijfsactiviteiten (op een afstand van ten minste 1,2 km van de platen) en
scheepvaartbewegingen van en naar de inrichting komen echter bij lange na niet zo dicht bij de
droog vallende gronden die van belang zijn voor vogels of zeehonden. Noch de
bedrijfsactiviteiten, noch de scheepvaartbewegingen van / naar de inrichting leiden daarom tot
optische verstoring van de voor vogels of zeehonden belangrijke platen.

5.11 Verstoring door mechanische effecten
Verstoring door mechanische effecten betreft bijvoorbeeld verstoring door betreding, golfslag en
luchtwervelingen als gevolg van menselijke activiteiten. De bedrijfsactiviteiten van de inrichting
zijn fysiek begrensd door het hek dat de inrichting omgeeft. Daardoor is geen sprake van
mechanische verstoring van planten, dieren of hun habitats. Dit type effecten is daarom buiten
beschouwing gelaten.
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Bijlage

1

Kaartmateriaal

In deze bijlage is het volgende kaartmateriaal opgenomen:
1. Deel uit de habitattypenkaart van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe, met
daarop het gebied tussen globaal Hoofdplaat (Zeeuws-Vlaanderen) in het westen en
Hoedekenskerke (Zuid-Beveland) in het oosten
2. Overzicht van de Natura 2000-gebieden in Nederland en Vlaanderen in de wijde omgeving
van de inrichting B.V.

Bijlage

2

Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe - deel van het
definitieve aanwijzingsbesluit met de instandhoudingsdoelstellingen

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe - definitief aanwijzingsbesluit
In deze bijlage is een gedeelte van het definitieve aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied
Westerschelde en Saeftinghe (letterlijk) overgenomen. Het betreft een lijst van alle soorten en
habitattypen waarvoor dit gebied werd aangewezen, en de instandhoudingsdoelstellingen van die
soorten en habitattypen. Rekening is gehouden met het wijzigingsbesluit uit 2012 dat volgde op
de uitspraak van de Raad van State van 28 december 2011 (zie ‘procedure’).
Procedure
Het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe is één van de 18 Natura 2000-gebieden die
op 23 december 2009 door de minister van LNV definitief aangewezen zijn als Natura 2000gebied. De beroepstermijn liep van 19 februari tot en met 1 april 2010. Door de definitieve
aanwijzing als Natura 2000-gebied vervielen de status van speciale beschermingszone
Vogelrichtlijn en die van Beschermd Natuurmonument van delen van het gebied. Dat neemt niet
weg dat als referentiesituatie de situatie op het moment van aanwijzing als Vogelrichtlijngebied
heeft te gelden, dat wil zeggen 24 maart 2000 voor de Westerschelde resp. 18 juli 1995 voor het
gedeelte van het Natura 2000-gebied in het Verdronken land van Saeftinghe.
De begrenzing van het aangewezen gebied en de instandhoudingsdoelstelling van de grote stern
zijn gewijzigd naar aanleiding van de uitspraak van 28 december 2011 van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201003125/1/R2). De grenswijziging
betreft een uitbreiding op het Rammekensschor nabij de Sloehaven ten oosten van Vlissingen
(wijzigingsbesluit Programmadirectie Natura 2000 | PDN/2012-122).
De procedure rond de ontpoldering van de Hedwigepolder heeft op 12 november 2014 geleid tot
het onherroepelijk worden van het definitieve rijksinpassingsplan (zaaknummer 201402491/1/R6).
Tegen het besluit tot voorlopige aanwijzing van de Hedwigepolder als Habitatrichtlijngebied
(onderdeel van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefthinge, d.d. 19 februari 2014) kon
van 20 februari tot en met 2 april 2014 beroep worden ingesteld. Dit leidde op 30 september 2015
tot vernietiging van het aanwijzingsbesluit (zaaknummer 201406597/2/R2).
Habitattypen
·

H1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken Verkorte
naam Permanent overstroomde zandbanken; betreft het subtype:
- H1110B Permanent overstroomde zandbanken (Noordzeekustzone)

·

H1130 Estuaria Verkorte naam Estuaria

·

H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en andere
zoutminnende soorten Verkorte naam Zilte pionierbegroeiingen; betreft de subtypen:
- H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
-

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

·

H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae) Verkorte naam Slijkgrasvelden

·

H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) Verkorte naam Schorren en
zilte graslanden; betreft de subtypen:
- H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
-

·

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

H2110 Embryonale wandelende duinen Verkorte naam Embryonale duinen

·

H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”)
Verkorte naam Witte duinen

·

H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides Verkorte naam Duindoornstruwelen

·

H2190 Vochtige duinvalleien Verkorte naam Vochtige duinvalleien betreft het subtype:
- H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

Niet-vogelsoorten
·
·

H1014 Nauwe korfslak (Vertigo angustior)
H1095 Zeeprik (Petromyzon marinus)

·

H1099 Rivierprik (Lampetra fluviatilis)

·

H1103 Fint (Alosa fallax)

·

H1365 Gewone zeehond (Phoca vitulina)

·

H1903 Groenknolorchis (Liparis loeselii)

Vogelsoorten (broedvogels)
·
·

A081 Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)

·

A137 Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)

·
·

A138 Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
A176 Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)

·

A191 Grote stern (Sterna sandvicensis)

·

A193 Visdief (Sterna hirundo)

·

A195 Dwergstern (Sterna albifrons)

·

A272 Blauwborst (Luscinia svecica)

Vogelsoorten (niet-broedvogels)
·

A005 Fuut (Podiceps cristatus)

·
·

A026 Kleine zilverreiger (Egretta garzetta)
A034 Lepelaar (Platalea leucorodia)

·

A041 Kolgans (Anser albifrons)

·
·

A043 Grauwe gans (Anser anser)
A048 Bergeend (Tadorna tadorna)

·

A050 Smient (Anas penelope)

·

A051 Krakeend (Anas strepera)

·
·

A052 Wintertaling (Anas crecca)
A053 Wilde eend (Anas platyrhynchos)

·

A054 Pijlstaart (Anas acuta)

·

A056 Slobeend (Anas clypeata)

·

A069 Middelste zaagbek (Mergus serrator)

·
·

A075 Zeearend (Haliaeetus albicilla)
A103 Slechtvalk (Falco peregrinus)

·

A130 Scholekster (Haematopus ostralegus)

·

A132 Kluut (Recurvirostra avosetta)

·
·

A137 Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
A138 Strandplevier (Charadrius alexandrinus)

·

A140 Goudplevier (Pluvialis apricaria)

·
·

A141 Zilverplevier (Pluvialis squatarola)
A142 Kievit (Vanellus vanellus)

·

A143 Kanoet (Calidris canutus)

·

A144 Drieteenstrandloper (Calidris alba)

·
·

A149 Bonte strandloper (Calidris alpina ssp. alpina)
A157 Rosse grutto (Limosa lapponica)

·

A160 Wulp (Numenius arquata)

·

A161 Zwarte ruiter (Tringa erythropus)

·

A162 Tureluur (Tringa totanus)

·
·

A164 Groenpootruiter (Tringa nebularia)
A169 Steenloper (Arenaria interpres)

Algemene doelen
Behoud en indien van toepassing herstel van:
1. De bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 2000
zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie
2. De bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie, die
zijn opgenomen in bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde
bijdrage van het gebied aan het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van
instandhouding voor de habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is aangewezen
3. De natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de
structuur en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het gebied is
aangewezen
4. De op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en soorten
waarvoor het gebied is aangewezen

Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen
H1110

Permanent overstroomde zandbanken

Doel

Behoud oppervlakte en kwaliteit permanent overstroomde zandbanken,
Noordzeekustzone (subtype B).

Toelichting

Het habitattype permanent overstroomde zandbanken, Noordzeekustzone
(subtype B) komt voor in het westelijk deel van het Natura 2000-gebied, ten
westen van de lijn Vlissingen-Breskens. De doelstelling is gericht op het
voorkomen van de achteruitgang van het habitattype in dit gebied.

H1130

Estuaria

Doel

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit.

Toelichting

De staat van instandhouding van dit habitattype is zeer ongunstig. Als gevolg
van menselijke ingrepen is de oppervlakte (hoogdynamisch) diep water in de
Westerschelde sterk toegenomen, waarbij de overgangen naar
(laagdynamische) ondiepere delen steil zijn geworden. Voor de Westerschelde
houdt kwaliteitsverbetering in: herstel van de afwisseling aan diverse
deelecosystemen (laagdynamische en hoogdynamische, diepe en ondiepe,
zoete en zoute delen en geleidelijke overgangen tussen al deze deelsystemen)
met de bijbehorende hoge biodiversiteit. De kwaliteitsverbetering komt ook ten
goede aan de instandhoudingsdoelstelling voor de belendende schorren
(H1330). Voor dit gebied is behoud van het meergeulenstelsel en uitbreiding van
de oppervlakte met laagdynamische delen (droogvallende platen en ondiepe
wateren) noodzakelijk voor kwaliteitsverbetering en duurzaam voortbestaan.
Daarnaast is behoud van de zoet-zout gradiënt binnen een min of meer stabiel
traject van belang, evenals behoud van geleidelijke overgangen naar schorren
en duintjes.

H1310

Zilte pionierbegroeiingen

Doel

Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit zilte pionierbegroeiingen, zeekraal
(subtype A) en behoud van oppervlakte en kwaliteit zilte pionierbegroeiingen,
zeevetmuur (subtype B).

Toelichting

Het habitattype zilte pionierbegroeiingen, zeekraal (subtype A) is in dit gebied in
de afgelopen decennia sterk in oppervlakte achteruitgegaan. Duurzaam herstel
gaat samen met herstel van het habitattype estuaria (H1130): meer ruimte voor
natuurlijke dynamiek. Het habitattype zilte pionierbegroeiingen, zeevetmuur
(subtype B) komt over een geringe oppervlakte voor. Behoud is hier voldoende
omdat het subtype landelijk in gunstige staat van instandhouding verkeert.

H1320
Doel

Slijkgrasvelden
Behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting

Het habitattype slijkgrasvelden is uitsluitend in een vorm met de exoot engels
slijkgras aanwezig; deze vorm is vanuit het oogpunt van biodiversiteit niet van
belang, maar omdat het habitattype plaatselijk een aanzienlijke oppervlakte
inneemt, heeft het hier een duidelijke functie als beschermingszone tegen het
eroderen van het habitattype schorren en zilte graslanden (H1330). Herstel van
begroeiingen van klein slijkgras wordt als weinig haalbaar ingeschat.

H1330

Schorren en zilte graslanden

Doel

Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit schorren en zilte graslanden,
buitendijks (subtype A), en behoud oppervlakte en kwaliteit schorren en zilte

Toelichting

graslanden, binnendijks (subtype B).
De verdeling van de schorren (H1330A) binnen het estuarium is momenteel niet
in evenwicht. In het oostelijke, brakke deel komen grote oppervlakten voor
(onder andere Saeftinghe), terwijl in het westelijke deel (tussen Vlissingen en
Hansweert) de oppervlakte veel geringer is. In het westelijke deel vindt nog
steeds afbraak van schorren plaats. Daarom wordt uitbreiding van de
oppervlakte schorren nagestreefd, naast verbetering van de kwaliteit. Gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding, is behoud van het binnendijkse
subtype (B) in dit gebied voldoende.

H2110

Embryonale wandelende duinen

Doel
Toelichting

Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype embryonale duinen komt thans in geringe oppervlakte voor. Van
belang is dat in het mondingsgebied de abiotische en ruimtelijke
randvoorwaarden aanwezig blijven om, in samenhang met habitattype witte
duinen (H2120), dit dynamische type te laten bestaan.

H2120

Witte duinen

Doel
Toelichting

Behoud oppervlakte en kwaliteit.
Het habitattype witte duinen komt thans over een geringe oppervlakte voor. Van
belang is dat in het mondingsgebied de abiotische en ruimtelijke
randvoorwaarden aanwezig blijven om, in samenhang met habitattype
embryonale wandelende duinen (H2110), dit dynamische habitattype te laten
bestaan.

H2160
Doel

Duindoornstruwelen
Behoud oppervlakte en kwaliteit.

Toelichting

Het habitattype duindoornstruwelen komt over een geringe oppervlakte voor in
de duinen van een duinenkweldergebied. Om de kwaliteit te behouden moeten
alle successiestadia in het gebied voorkomen, ook de jonge stadia die als matig
ontwikkeld worden beoordeeld.

H2190
Doel

Vochtige duinvalleien
Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B).

Toelichting

Het habitattype van vochtige duinvalleien, kalkrijk (subtype B) komt met een
geringe oppervlakte voor in het gebied. Het habitattype heeft zich onder andere
ontwikkeld in een inlaag waar kalkrijke ondergrond vrijkwam. In één van de
inlagen komt de habitatsoort groenknolorchis (H1903) voor binnen het
habitattype.

Instandhoudingsdoelstellingen niet-vogelsoorten
H1014

Nauwe korfslak

Doel
Toelichting

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.
Recente waarnemingen van de nauwe korfslak betreffen een populatie tussen
Cadzand en de Verdronken Zwarte Polder.

H1095

Zeeprik

Doel
Toelichting

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.
Het gebied Westerschelde & Saeftinghe is voor de zeeprik van belang als
doortrekgebied. De populatie is afhankelijk van de ontwikkelingen bovenstrooms
van de Nederlandse grens in Vlaanderen. In het gebied Westerschelde &
Saeftinghe zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk, omdat de oorzaak van de
landelijk matig ongunstige staat van instandhouding niet in dit gebied ligt.

H1099
Doel

Rivierprik
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

Toelichting

De Westerschelde is als doortrekgebied van Nederlands belang. In dit gebied
zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. De populatie is afhankelijk van de
ontwikkelingen bovenstrooms van de Nederlandse grens in Vlaanderen.

H1103

Fint

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie.

Toelichting

Het gebied Westerschelde & Saeftinghe is als doortrekgebied voor de fint van
(potentieel) groot belang. In dit gebied zijn geen herstelmaatregelen
noodzakelijk. De populatie is afhankelijk van de ontwikkelingen bovenstrooms
van de Nederlandse grens in Vlaanderen.

H1365
Doel

Gewone zeehond
Behoud omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie
ten behoeve van een regionale populatie van ten minste 200 exemplaren in het

Toelichting

Deltagebied.
De Westerschelde kan een bijdrage leveren aan de regionale doelstelling van
ten minste 200 exemplaren in het Deltagebied voor deze soort. Door het
instellen van rustgebieden kan verstoring worden voorkomen. De kwaliteit van
het leefgebied is mede afhankelijk van de ontwikkelingen bovenstrooms van de
Nederlandse grens in Vlaanderen.

H1903

Groenknolorchis

Doel

Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie.

Toelichting

De groenknolorchis verkeert landelijk in een zeer ongunstige staat van
instandhouding. De soort is binnen het gebied Westerschelde & Saeftinghe
uitsluitend bekend van de inlaag Hoofdplaat waar het voorkomt in het
habitattype vochtige duinvalleien, kalkrijk (H2190B).

Instandhoudingsdoelstellingen broedvogels
A081

Bruine kiekendief

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

De bruine kiekendief is van oudsher een schaarse broedvogel in dit gebied.
Vanaf de jaren zeventig is de soort geleidelijk in aantal toegenomen tot een

van ten minste 20 paren.

maximum van 23 paren in 2003. Gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding is behoud voldoende. De draagkracht is afgeleid van het
gemiddelde over de jaren 1999-2003 van 20 broedparen. Het gebied levert
voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
A132
Doel

Kluut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende

populatie van het Deltagebied van ten minste 2.000 paren.
gebieden: Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde,
Zoommeer, Westerschelde & Saeftinghe en Markiezaat. De populatie is alleen
op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per
gebied. Het gebied draagt bij aan de draagkracht ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie. In de periode 1999-2008 broedde minimaal 2 % en maximaal
14 % van de broedpopulatie van het Deltagebied in het onderhavige gebied.
Kleine aantallen kluten broeden van oudsher langs de Westerschelde (ten
minste 150 paren). Het ontbreken van uitgestrekte oeverzones biedt weinig
broedmogelijkheden.

Na een niveau van ten minste 200 paren begin jaren tachtig liepen de aantallen
terug. De stand kenmerkt zich door sterke fluctuaties: in de periode 1988-2002
minimaal 64 (1989) en maximaal 190 paren (2000). In 2003 kwam het aantal
echter weer flink boven de 200: 278 paren.
A137

Bontbekplevier

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de

Toelichting

populatie van het Deltagebied van ten minste 100 paren.
De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde,
Westerschelde & Saeftinghe en Markiezaat. De populatie is alleen op regionaal
niveau gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. Het
gebied draagt bij aan de draagkracht ten behoeve van een regionale
sleutelpopulatie. In de periode 1999-2008 broedde minimaal 9 en maximaal
22 % van het regionale doelniveau van het Deltagebied in het onderhavige
gebied. Evenals bij de kluut zijn de aantallen bontbekplevieren langs de
Westerschelde relatief bescheiden. In de meeste jaren werden minder dan
10 paren geteld. Recentelijk zijn de aantallen wat hoger met 22 paren in 2002 en
20 in 2003. De meeste paren broeden langs de kust van Zuid-Beveland op door
de mens gecreëerde zandige terreinen.

A138

Strandplevier

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de

Toelichting

populatie van het Deltagebied van ten minste 220 paren.
De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Duinen Goeree & Kwade Hoek, Haringvliet, Krammer-Volkerak,
Grevelingen, Oosterschelde, Zoommeer, Westerschelde & Saeftinghe en
Markiezaat. De populatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het
sterk wisselende voorkomen per gebied. Het gebied draagt bij aan de
draagkracht ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie. In de periode 19992008 broedde minimaal 8 % en maximaal 25 % van het regionale doelniveau
van het Deltagebied in het onderhavige gebied. Strandplevieren broeden
tegenwoordig verspreid langs de Westerschelde in relatief bescheiden aantallen:
maximaal 40 paren met een uitschieter in 1999 van 55 paren. Begin jaren tachtig
konden nog circa 80 paren worden geteld. De meeste paren broeden nu langs
de kust van Zuid-Beveland.
Ondanks de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is niet voor
uitbreiding van de populatie gekozen gezien de onzekerheid in de
ontwikkelingen in het Deltagebied. Mogelijkheden voor verbetering kwaliteit
leefgebied zullen wel worden onderzocht.

A176
Doel

Zwartkopmeeuw
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Krammer-Volkerak, Zoommeer en Westerschelde &

populatie van het Deltagebied van ten minste 400 paren.

Saeftinghe. De populatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het
sterk wisselende voorkomen per gebied. Vanaf 1981 broeden geregeld enige
zwartkopmeeuwen langs de Westerschelde; soms net binnendijks. Eind jaren
negentig ontstond een flinke kolonie op het Zuidgors bij Ellewoutsdijk: 86 paren
in 2001. In het gehele gebied fluctueerde het aantal paren tussen 1999-2003
tussen 3 en 87 paren. In de periode 1999-2008 broedde minimaal 1 % en
maximaal 48 % van het regionale doelniveau van het Deltagebied in het
onderhavige gebied. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is
behoud voldoende.
A191
Doel

Grote stern (gewijzigde doelstelling sinds 2012)
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de

Toelichting

In het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe geldt voor de grote stern
als broedvogel een behoudsdoelstelling. Deze is geformuleerd als een regionale

populatie van het Deltagebied van ten minste 6.200 paren.

doelstelling voor het Deltagebied waarvan dit Natura 2000-gebied deel uitmaakt.
Het doelniveau is gelijkgesteld aan de gemiddelde populatie van de grote stern
in het Deltagebied in de peilperiode 1999-2003: 6.200 broedparen. In de
peilperiode waren dit broedkolonies van de grote stern gelegen in de Natura
2000-gebieden Grevelingen (gebiedsnummer 115) en Westerschelde &
Saeftinghe.
De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde en Westerschelde &
Saeftinghe. De populatie is alleen op regionaal niveau gedefinieerd vanwege het
sterk wisselende voorkomen per gebied. De grote stern broedt verspreid over
het Deltagebied in een beperkt aantal kolonies die geregeld van plaats wisselen.
Het is daarom van groot belang op meerdere locaties waar de soort recentelijk
heeft gebroed aandacht te besteden aan behoud van het leefgebied. In de
periode 1999-2008 broedde minimaal 0% en maximaal 74 % van het regionale
doelniveau van het Deltagebied in het onderhavige gebied. De populatie van de
grote stern in Zuidwest-Nederland en aangrenzend België moet als één geheel
worden beschouwd.
Op de Hooge Platen heeft een kolonie zich gevestigd in 1987. In de jaren daarna
groeide de kolonie langzaam, ten dele ten koste van de kolonie op de
Hompelvoet. Hoogste aantal werd geteld in 2002: 4.600 paren. In dit gebied
wordt behoud nagestreefd, omdat de potentie van het gebied voor herstel
onvoldoende is. Het gebied draagt bij aan de draagkracht ten behoeve van een
regionale sleutelpopulatie.

A193
Doel

Visdief
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde,

populatie van het Deltagebied van ten minste 6.500 paren.

Zoommeer en Westerschelde & Saeftinghe. De populatie is alleen op regionaal
niveau gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. Van
oudsher broeden rond de 1.000 paren visdieven in de Westerschelde. Op het
dieptepunt in de jaren zestig hooguit enkele honderden. Daarna trad sterk
herstel op via circa 500 paren in begin jaren tachtig tot ten minste 1.000 rond de
eeuwwisseling (maximaal 1.545 in 2000). De Hooge Platen zijn in toenemende
mate van belang als broedplaats met in 2002 1.100 paren. Ook op Saeftinghe is
de visdief van oudsher een broedvogel in enkele honderden paren (bijvoorbeeld
400 paren in de jaren zeventig). Na een niveau van ten minste 300 paren begin
jaren tachtig liepen de aantallen weer op. De stand op Saeftinghe kenmerkt zich
door sterke fluctuaties: in de periode 1987-2000 minimaal 283 (2000) en
maximaal 522 paren (1991). In 2001 en 2002 werden zeer afwijkende aantallen
vastgesteld: respectievelijk 869 en 71. Het uitzonderlijk lage aantal in 2002 wordt
geweten aan het weinig voorhanden zijn van de favoriete nestlocaties in de vorm
van pakketten ‘veek’ (opgespoeld plantenmateriaal dat bij hoge waterstanden
gaat drijven). Voor het gebied als geheel bedroeg het gemiddeld aantal paren in
de periode 1999-2003 1.600 met een maximum van 1.969 in 2001. In de periode
1999-2008 broedde minimaal 8 % en maximaal 30 % van het regionale
doelniveau van het Deltagebied in het onderhavige gebied. Ondanks de landelijk
matig ongunstige staat van instandhouding is uitbreiding van de populatie niet
direct vereist, daar zich al jaren lang een geleidelijke toename aftekent.
A195
Doel

Dwergstern
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als bijdrage aan de draagkracht voor de
populatie van het Deltagebied van ten minste 300 paren.

Toelichting

De regionale doelstelling van het Deltagebied heeft betrekking op de volgende
gebieden: Haringvliet, Krammer-Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde en
Westerschelde & Saeftinghe. De populatie is alleen op regionaal niveau
gedefinieerd vanwege het sterk wisselende voorkomen per gebied. In vroegere
jaren kwamen doorgaans minder dan 50 paren dwergsterns tot broeden in de
Westerschelde. Op het dieptepunt van de populatie in de jaren zestig kwamen
slechts enkele paartjes tot broeden. Daarna is herstel van de populatie
opgetreden tot een maximum van 203 paren in 1987. In het afgelopen
decennium kwamen jaarlijks circa 100 paren tot broeden (maximaal 140 in
1997). In de periode 1999-2008 broedde minimaal 28 % en maximaal 83 % van
het regionale doelniveau van het Deltagebied in het onderhavige gebied.

Ondanks de landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is niet voor
uitbreiding van de populatie gekozen gezien de onzekerheid in de
ontwikkelingen in het Deltagebied.
A272

Blauwborst

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

De eerste aanwijzing van broedende blauwborsten (tevens voor Zeeland) stamt
uit 1947. Pas vanaf de jaren zestig werd het een regelmatige broedvogel en

van ten minste 450 paren.

vanaf de jaren zeventig is de stand sterk toegenomen. In 1997 werden circa 620
paren geteld. Vooral in de rietruigten van Saeftinghe is de blauwborst inmiddels
een talrijke broedvogel. Gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding is
behoud op het gemiddelde niveau van 1999-2003 voldoende. Het gebied heeft
voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.
Instandhoudingsdoelstellingen niet-broedvogels
A005

Fuut

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van gemiddeld 100 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de fuut met name een functie als foerageergebied. De
soort is vooral een wintergast, met de hoogste aantallen in oktober - februari, net
als in de rest van de zoute Delta (met uitzondering van Voordelta). Vroeger
kwam een veel scherpere piek voor in januari. De populatie is afgenomen sinds
midden jaren negentig, maar daarvoor bestonden sterke fluctuaties. Het patroon
vertoont overeenkomsten met dat van middelste zaagbek (A069) en nonnetje
(A068) en wijkt op vergelijkbare wijze af van het patroon in de andere
deltawateren. Waarschijnlijk spelen veranderingen in de beschikbaarheid van vis
in de Westerschelde een rol. Behoud van de huidige situatie is voldoende, de
waarschijnlijke oorzaak van de landelijk matig ongunstige staat van
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.

A026

Kleine zilverreiger

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

van gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen kleine zilverreigers zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort met name een functie als foerageergebied. Na de Grevelingen
levert de Westerschelde & Saeftinghe in Nederland de grootste bijdrage.
De soort is het hele jaar aanwezig, maar met een sterke piek in augustus /
september. Saeftinghe is één van de bolwerken, de reigers jagen hier op vis en
garnalen. De kleine zilverreiger is aanwezig sinds begin jaren negentig en
sindsdien snel toegenomen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien
de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A034
Doel

Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

Aantallen lepelaars zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en slaapplaats.

van gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde).

Vooral in Saeftinghe bevinden zich hoge aantallen in september. In de loop van
de jaren negentig is de populatie sterk toegenomen. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A041

Kolgans

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

Het gebied heeft voor de kolgans met name een functie als foerageergebied en
slaapplaats. De draagkrachtschatting en de trendanalyse hebben betrekking op

van gemiddeld 380 vogels (seizoensgemiddelde).

de foerageerfunctie. De slaapplaatsfunctie is mogelijk belangrijker, maar er zijn
niet voldoende telgegevens voor een kwantificering in het doel. De slaapplaats is
van regionale betekenis. Aantallen fluctueren, maar met een negatieve trend.
Het aantal slapende vogels is groter dan het aantal foeragerende vogels, tot de
orde van grootte van 4.000 vogels. Deze vogels zijn vooral afkomstig uit
Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A043

Grauwe gans

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van gemiddeld 16.600 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen grauwe ganzen zijn van grote nationale en grote internationale
betekenis. Het gebied heeft voor de soort met name een functie als
foerageergebied en slaapplaats. De slaapplaatsfunctie, van regionale betekenis,
betreft vooral de grauwe ganzen die in Zeeuws-Vlaanderen foerageren. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De Westerschelde &
Saeftinghe, het Haringvliet en het Hollands Diep leveren de grootste bijdrage
aan de grauwe gans in Nederland. Sinds midden jaren tachtig is de populatie
sterk toegenomen, recent lijken de aantallen af te vlakken, waarbij in Saeftinghe
aantallen van 50.000-75.000 vogels zijn bereikt (circa 30 % van de internationale
populatie). Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding. De doelstelling heeft geen betrekking op de
eventuele functie van het gebied als broedgebied voor deze soort.

A048
Doel

Bergeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

Aantallen bergeenden zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en slaapplaats.

van gemiddeld 4.500 vogels (seizoensgemiddelde).

De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Na de Waddenzee
levert het gebied de grootste bijdrage. Net als in de Voordelta, maar in
tegenstelling tot de andere zoute deltawateren gaat het vooral om een
(na)zomervogel, met hoge aantallen in juni-oktober. Er is geen dip in augustus
voor de ruitrek, hoewel een deel wel wegtrekt (Waddenzee), maar een
toenemend aantal, recent 4.000-10.000 vogels, blijft tegenwoordig om in het
gebied zelf te ruien. Sinds het begin van de jaren negentig is er een doorgaande
populatietoename, die sterker is dan in de andere zoute Deltawateren. Behoud
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
A050

Smient

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

van gemiddeld 16.600 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen smienten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en slaapplaats.
De slaapplaats is van regionale betekenis. De draagkrachtschatting heeft
betrekking op beide functies. Na de Waddenzee levert het gebied de grootste
bijdrage. De soort is een wintergast, hoogste aantallen aanwezig in septembermaart. De smient komt sterk geconcentreerd voor in Saeftinghe, waar 30.00050.000 vogels overwinteren. Sinds de jaren tachtig is de populatie toegenomen
met een factor drie, sterker dan in de andere zoute Deltawateren. Recent heeft
echter een kentering plaatsgevonden, waardoor deze voorsprong weer
verdwijnt. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk
gunstige staat van instandhouding. De doelstelling heeft geen betrekking op de
eventuele functie van het gebied als broedgebied voor deze soort.

A051
Doel

Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

van gemiddeld 40 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de krakeend met name een functie als foerageergebied.
De soort is het hele jaar aanwezig, maar vooral in het winterhalfjaar, met een
doortrekpiek in september en hoogste aantallen in december-februari. De
populatie is toegenomen zoals bijna overal, maar minder sterk dan in
Grevelingen en Oosterschelde, waar de absolute aantallen tegenwoordig
aanzienlijk hoger zijn dan in de Westerschelde & Saeftinghe. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.

A052
Doel

Wintertaling
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

Aantallen wintertalingen zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort met name een functie als foerageergebied. Het gebied levert na de

van gemiddeld 1.100 vogels (seizoensgemiddelde).

Waddenzee, Lauwersmeer en Oostvaardersplassen de grootste bijdrage.
Binnen het gebied komt de soort geconcentreerd voor in Saeftinghe. De
wintertaling is vooral aanwezig in de winter, met de hoogste aantallen in
september-maart. De populatie is toegenomen, weliswaar met sterke fluctuaties.
De aantalsontwikkeling vertoont overeenkomsten met die van andere
grondeleenden (verhoogde aantallen sinds 2000 / 2001 zoals ook bij wilde eend
(A053), pijlstaart (A054), slobeend (A056), krakeend (A051)), zodat
veranderingen in voedselhabitat waarschijnlijk een rol spelen. Bij enkele van
deze soorten is dit patroon echter ook in andere wateren zichtbaar. Behoud van
de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen herstelopgave
geformuleerd.
A053

Wilde eend

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van gemiddeld 11.700 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen wilde eend zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort met name een functie als foerageergebied. Na de Waddenzee levert het
gebied de grootste bijdrage. De soort is het hele jaar aanwezig, maar met lage
aantallen in maart-mei. De aantalsontwikkeling vertoont overeenkomsten met
die van andere grondeleenden (verhoogde aantallen sinds 2000 / 2001 zoals
ook bij wintertaling (A052), pijlstaart (A054), slobeend (A056), krakeend (A051)),
zodat veranderingen in voedselhabitat waarschijnlijk een rol spelen. Bij enkele
van deze soorten is dit patroon echter ook in andere wateren zichtbaar. Behoud
van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.

A054

Pijlstaart

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van gemiddeld 1.400 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen pijlstaarten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied. Na de
Waddenzee levert het gebied de grootste bijdrage. De soort is een wintergast,
aanwezig in september-maart, hoogste aantallen in oktober - januari, met een
beperkte doortrekpiek in oktober. De aantalsontwikkeling vertoont
overeenkomsten met die van andere grondeleenden (verhoogde aantallen sinds
2000 / 2001 zoals ook bij wilde eend (A053), wintertaling (A052), slobeend
(A056), krakeend (A051)), zodat veranderingen in het voedselhabitat
waarschijnlijk een rol spelen.

Bij enkele van deze soorten is dit patroon echter ook in andere wateren
zichtbaar. De toename wordt bij de pijlstaart mede veroorzaakt door verbreding
van het seizoen. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk
niveau is geen herstelopgave geformuleerd.
A056

Slobeend

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

van gemiddeld 70 vogels (seizoensgemiddelde).
Het gebied heeft voor de slobeend met name een functie als foerageergebied.
De soort is het hele jaar present, met lage aantallen in juni / juli en
doortrekpieken in september en maart / april. De aantallen zijn laag in
vergelijking met andere Deltawateren, ook in Saeftinghe. De aantalsontwikkeling
vertoont overeenkomsten met die van andere grondeleenden (verhoogde
aantallen sinds 2000 / 2001 zoals ook bij wilde eend (A053), pijlstaart (A054),
wintertaling (A052), krakeend (A051)), zodat veranderingen in het voedselhabitat
waarschijnlijk een rol spelen. Bij enkele van deze soorten is dit patroon echter
ook in andere wateren zichtbaar. Behoud van de huidige situatie is voldoende
gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A069

Middelste zaagbek

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

Het gebied heeft voor de middelste zaagbek met name een functie als

van gemiddeld 30 vogels (seizoensgemiddelde).
foerageergebied. De soort is een wintergast, aanwezig in oktober-april, met
hoogste aantallen in december-maart. Sinds midden jaren negentig is de
populatie nogal afgenomen in een patroon dat overeenkomsten vertoont met dat
van fuut (A005) en nonnetje (A068) en op vergelijkbare wijze afwijkt van het
patroon in de andere deltawateren, zodat waarschijnlijk veranderingen in de
beschikbaarheid van vis in de Westerschelde een rol spelen. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
A075

Zeearend

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

van gemiddeld 2 vogels (seizoensmaximum).
Aantallen zeearenden zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft voor
de soort met name een functie als foerageergebied. Het gebied levert één van
de grootste bijdragen in Nederland. Populatieaantallen lijken toe te nemen, maar
de gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A103
Doel

Slechtvalk
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

Aantallen slechtvalken zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort met name een functie als foerageergebied. Het betreft één van de

van gemiddeld 8 vogels (seizoensmaximum).

belangrijkste gebieden voor de slechtvalk in Nederland. Aantallen lijken stabiel,
maar de gegevens zijn niet toereikend voor een trendanalyse. Behoud van de
huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
A130

Scholekster

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

van gemiddeld 7.500 vogels (seizoensgemiddelde).
Aantallen scholeksters zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort onder andere een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het
gebied levert na de Waddenzee en Oosterschelde de grootste bijdrage. De soort
foerageert in het intergetijdengebied en overtijt met name op de Hooge Plaaten,
in minder mate op Ossenisse en Braakmanhaven. Het seizoensverloop is
vergelijkbaar met de Oosterschelde, met de hoogste aantallen in augustusfebruari. De populatieontwikkeling is echter heel anders, met tijdelijk verhoogde
aantallen in het midden van de jaren negentig in plaats van een meer
doorgaande afname zoals in de Oosterschelde. Een abrupte afname van
1998 / 1999 op 1999 / 2000 suggereert een afname van de draagkracht, maar
de aantallen zijn niet lager dan in de tweede helft van de jaren tachtig en de
afname is inmiddels gestabiliseerd. Ondanks de bijdrage van de Westerschelde
aan de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is gekozen voor
behoud, omdat herstel van het leefgebied niet realistisch lijkt.

A132

Kluut

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van gemiddeld 540 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen kluten zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee en Oosterschelde de grootste bijdrage. De soort is het hele jaar
present, maar met duidelijke doortrekpieken in oktober / november en
maart / april en zonder zwaartepunt in het voorjaar zoals in de Oosterschelde.
Het aantalsverloop vertoont een toenemende tendens, maar met sterke
fluctuaties en is niet significant. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op
landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

A137
Doel

Bontbekplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

Aantallen bontbekplevieren zijn van nationale en internationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als

van gemiddeld 430 vogels (seizoensgemiddelde).

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Na de
Waddenzee levert het gebied de grootste bijdrage voor de populatie die naar
West/Zuid-Afrika trekt. Voor de populatie die in West-Europa en Noord-Afrika
overwintert, levert het gebied na de Waddenzee en de Oosterschelde de
grootste bijdrage. De soort is grotendeels doortrekker met een scherpe piek in
aantallen in september die wordt toegeschreven aan de eerstgenoemde
populatie, evenals de hoogste van de twee veel lagere voorjaarspieken in mei.
Een eerdere, nog lagere maar wel afzonderlijke piek in maart, wordt
toegeschreven aan de eerstgenoemde populatie. Deze populatie beleefde een
dal in de eerste helft van de jaren negentig maar herstelde zich daarna, om de
laatste jaren weer wat af te nemen. Over het geheel is sprake van een beperkte
afname. Ondanks grote fluctuaties is er een overeenkomst met het
aantalsverloop in de verschillende zoute deltawateren, zodat het waarschijnlijk is
dat de oorzaken van de veranderingen ten minste gedeeltelijk buiten de Delta
liggen. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige
staat van instandhouding.
A138

Strandplevier

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen strandplevieren zijn van grote nationale betekenis. Het gebied heeft
voor de soort met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert de
grootste bijdrage in Nederland. De soort is aanwezig in het zomerhalfjaar, maar
net als in de Oosterschelde met een sterk accent op de periode van de
najaarstrek, met een scherpe piek in augustus. Eind jaren tachtig is de populatie
fors afgenomen, deze afname heeft zich na een onderbreking in het midden van
de jaren negentig, in de recente jaren voortgezet. De aantallen doortrekkers in
Nederland worden grotendeels bepaald door de omvang van de eigen
broedpopulatie en de afname is voor een groot deel een gevolg van verlies aan
geschikte broedgebieden. De draagkrachtschatting is berekend over de periode
na de grootste landelijke afname, 1989-2003.

A140
Doel

Goudplevier
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

Aantallen goudplevieren zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De

van gemiddeld 1.600 vogels (seizoensgemiddelde).

draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De soort is aanwezig in
het winterhalfjaar. De hoogste aantallen komen voor in oktober-februari, met een
sterke piek in november, net als elders in de zoute Delta. De voorjaarspiek van
februari / maart komt in de Westerschelde & Saeftinghe minder naar voren. Net
als in de Oosterschelde en beantwoordend aan het landelijke beeld van de
monitoringsgebieden, vertoont het aantalsverloop een toename sinds begin
jaren negentig. De landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding heeft zijn
oorsprong in een afname van de (veel grotere) aantallen in de landelijke
gebieden buiten het monitoringsnetwerk. Behoud van de huidige situatie is
voldoende, de waarschijnlijke oorzaak van de landelijk zeer ongunstige staat van
instandhouding is niet gelegen in dit gebied.
A141

Zilverplevier

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van gemiddeld 1.500 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen zilverplevieren zijn van nationale en internationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het
gebied levert na de Waddenzee, Noordzeekustzone en de Oosterschelde de
grootste bijdrage. De soort is het hele jaar present met lage aantallen in juni / juli
en doortrekpieken in september en mei, maar ook relatief hoge aantallen
overwinteraars. De voorjaarpiek is meer prominent aanwezig dan in de
Oosterschelde. Rond midden jaren negentig waren tijdelijk verhoogde aantallen
aanwezig. Het patroon lijkt sterk op dat van de Oosterschelde, en is in een wat
positievere variant ook in de Waddenzee terug te vinden De oorzaken zullen ten
minste voor een deel buiten Nederland liggen. Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A142

Kievit

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van gemiddeld 4.100 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de kievit met name een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het
betreft een concentratiegebied met de grootste bijdrage na de Waddenzee en de
Oosterschelde (de verspreiding is echter diffuus). Populatieaantallen zijn sinds
de jaren tachtig verdubbeld. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op
landelijk niveau is geen herstelopgave geformuleerd.

A143
Doel

Kanoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

Aantallen kanoeten waren in 1993-1997 van internationale betekenis. Het
gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als

van gemiddeld 600 vogels (seizoensgemiddelde).

slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. De
betekenis van het gebied is ondergeschikt aan die van de Waddenzee en de
Oosterschelde, maar het is wel het derde foerageergebied van de kanoet in
Nederland. Op de hoogwatervluchtplaats overwinteren in de regel enkele
duizenden vogels op de Hooge Platen. De hoogste aantallen van de ondersoort
islandica komen eind herfst en in de winter, van oktober tot februari, voor. De
ondersoort canutus trekt door in veel lagere aantallen in augustus. Er is een
kleine voorjaarspiek in mei. De aantallen laten een beperkte afname zien die
echter binnen het deltagebied bijna verwaarloosbaar is ten opzichte van de
doorgaande toename in de Oosterschelde. Ondanks de landelijk matig
ongunstige staat van instandhouding is gekozen voor behoud gezien de
toename in de Delta en omdat herstel van leefgebied niet realistisch lijkt.
A144
Doel

Drieteenstrandloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van gemiddeld 1.000 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen drieteenstrandlopers zijn van nationale en internationale betekenis.
Het gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het
gebied levert na de Waddenzee en de Noordzeekustzone de grootste bijdrage.
De soort is het hele jaar aanwezig, maar met lage aantallen, tot afwezig in juni /
juli en een zeer sterke voorjaarspiek in mei; de najaarspiek die met name in de
Oosterschelde duidelijk optreedt is hier veel minder prominent. Het
aantalsverloop vertoont een sterke toename, net als in de Oosterschelde en de
Voordelta. De landelijk matig ongunstige staat van instandhouding is niet
gebaseerd op een negatieve trend maar op verstoring door recreatiedruk in het
leefgebied. Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is
geen herstelopgave geformuleerd.

A149
Doel

Bonte strandloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

Aantallen bonte strandlopers zijn van nationale en internationale betekenis. Het

van gemiddeld 15.100 vogels (seizoensgemiddelde).
gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het
gebied levert na de Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage. De
soort is een wintergast, met hoogste aantallen in november-januari.

Populatieaantallen zijn stabiel, maar net als bij een aantal andere soorten met
schijnbaar cyclische fluctuaties die sterk overeenkomen met die van de
Oosterschelde en die waarschijnlijk worden gestuurd door strenge winters (via
invloed daarvan op voedselbeschikbaarheid). Behoud van de huidige situatie is
voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A157

Rosse grutto

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van gemiddeld 1.200 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Het gebied heeft voor de rosse grutto met name een functie als foerageergebied
en als slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies.
De betekenis van het gebied is ondergeschikt aan die van de Waddenzee en de
Oosterschelde, maar het betreft wel het derde foerageergebied van de rosse
grutto in Nederland. De soort foerageert in de intergetijdengebieden, overtijt met
name op de Hooge Platen. De rosse grutto overwintert ook in het gebied, maar
hogere aantallen komen voor tijdens de najaarstrek in augustus en sterk
verhoogde aantallen tijdens de voorjaarstrek in mei. De aantallen zijn net als in
de Oosterschelde en de Voordelta opvallend stabiel. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.

A160

Wulp

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

Aantallen wulpen zijn van internationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De

van gemiddeld 2.500 vogels (seizoensgemiddelde).

draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee en Oosterschelde de grootste bijdrage, maar met aanzienlijk lagere
aantallen. Vanuit het intergetijdengebied wordt voornamelijk op de Hooge Platen
overtijt. Het seizoensverloop vertoont net als in de Oosterschelde een grote
doortrekpiek in augustus / september, iets lagere aantallen overwinteraars en
een voorjaarspiek in januari-maart. Deze ligt lager dan de najaarspiek.
Populatieaantallen zijn stabiel met enige fluctuatie. Behoud van de huidige
situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van instandhouding.
A161
Doel

Zwarte ruiter
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

Aantallen zwarte ruiters zijn van nationale en internationale betekenis. Het

van gemiddeld 270 vogels (seizoensgemiddelde).
gebied heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het
gebied levert na de Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage.
Saeftinghe is verreweg het belangrijkste deel van het gebied. In mindere mate is
ook de Inlaag 1887 bij Ellewoutsdijk van belang.

De soort is een doortrekker en komt sterk geconcentreerd voor in de nazomer /
herfst met hoogste aantallen in juli-september en een piek in juli / augustus. De
soort is in dit gebied duidelijk eerder aanwezig dan in de Oosterschelde. Er zijn
veel lagere aantallen tijdens de voorjaarstrek in april / mei. De aantallen zijn min
of meer stabiel, mogelijk een lichte toename, met sterke fluctuaties die
overeenkomsten vertonen met die in de Oosterschelde en doen denken aan die
van andere soorten (bonte strandloper (A137); effecten strenge winters). De
zwarte ruiter heeft een voorkeur voor de meest slikkige gebieden. Behoud van
de huidige situatie is voldoende gezien de landelijk gunstige staat van
instandhouding.
A162

Tureluur

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van gemiddeld 1.100 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen tureluurs zijn van nationale en internationale betekenis. Het gebied
heeft voor de soort met name een functie als foerageergebied en als
slaapplaats. De draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het
gebied levert na de Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage. De
hoogste aantallen zijn aanwezig in de zomer, met een sterke piek in juli en een
kleinere in april. De aantallen vertonen geen duidelijke trend, maar fluctueren in
een patroon dat vergelijkbaar is met dat van de Oosterschelde en met de
patronen van de zwarte ruiter (A161) en de bonte strandloper (A149), hetgeen
suggereert dat fluctuaties in voedselaanbod en/of strenge winters een rol spelen.
Behoud van de huidige situatie is voldoende, op landelijk niveau is geen
herstelopgave geformuleerd.

A164

Groenpootruiter

Doel

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie
van gemiddeld 90 vogels (seizoensgemiddelde).

Toelichting

Aantallen groenpootruiters zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor
de soort met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De
draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage. Het gebied levert na de
Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage. Het seizoensverloop is
vergelijkbaar met dat van de tureluur (A162), met een hoge piek tijdens de
najaarstrek in augustus en een lage in mei. In de wintermaanden is de soort
nagenoeg afwezig. Net als elders in de Delta vertonen de aantallen een
duidelijke toename. Behoud van de huidige situatie is voldoende gezien de
landelijk gunstige staat van instandhouding.

A169
Doel

Steenloper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie

Toelichting

Aantallen steenlopers zijn van nationale betekenis. Het gebied heeft voor de
soort met name een functie als foerageergebied en als slaapplaats. De

van gemiddeld 230 vogels (seizoensgemiddelde).

draagkrachtschatting heeft betrekking op beide functies. Het gebied levert na de
Waddenzee en de Oosterschelde de grootste bijdrage. De soort is het hele jaar
present maar met lage aantallen in juni en juli. De aantallen lijken enigszins te
zijn afgenomen, maar deze trend is niet significant. Omdat herstel van het
leefgebied niet realistisch lijkt en gezien de beperkte bijdrage van de
Westerschelde aan de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding, is
gekozen voor behoud.

Bijlage

3

Soorten en habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied
Westerschelde & Saeftinghe is aangewezen en gevoeligheden

De gevoeligheid van soorten en habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied Westerschelde &
Saeftinghe is aangewezen voor diverse storingsfactoren (bron: effectenindicator Alterra).
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A272 Blauwborst (Luscinia
svecica)
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Bijlage

4

Uitgewerkte schoorsteenemissies

Deze bijlage bevat de uitgewerkte schoorsteenemissies voor de reeds vergunde (2008) situatie
(inclusief herstelbesluit 2010) en de aangevraagde situatie.
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Aan te vragen situatie 2017

T950/D247/D320/Put960/Put961
GBT-501
GBT-501

Installatie
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BA-117
BA-118
BA-96
BA-97
BA-98
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NH3
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[kg/jaa r]

Vermogen Bedrijfsuren NOx-vracht
NH3[MWth]
per jaar
[gram/uur] concentratie
[mg/nm 3]

1,6
0
5,5
12
19,4
0,7
3,7
7,3
2
3,3
9,5
10
6,3
1,6
4,4
27,2
27,2
27,2
27,2
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27,2
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44,5
50,6
50,6
56,9
56,9
80
113,4
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
285
5
5
4
2,7

75,5

NOx-concentratie
[mg/nm 3]

Mi lieuvergunning 2008 incl. herstelbesluit 2010

Vermogen Bedrijfsuren NOx-vracht
[MWth]
per ja ar
[gram/uur]

T950/D247/D320/Put960/Put961
GBT-501
GBT-501

Installatie

F-111/112//113/121

Totaal

KF-554
AF-1

Styreen-4

Installa tie

Cumeen
EB-4

Fabriek

6.571

329
3070
3070

NH3
(kg/jaar)

3.474.114

11079
16115
19106
3008
7843
8595
17727
12758
4029
3008
5909
26107
26107
26107
26107
26107
26107
26107
26107
74328
74328
26107
26107
26107
26107
26107
26107
26107
26107
71320
71320
45123
45123
107436
74328
74328
74328
74328
74328
55777
55777
77014
77014
71320
71320
107436
131986
74328
74328
74328
74328
74328
74328
74328
74328
74328
74328
74328
382742
10744
10744
3581
14504
2628

34380

67036

5999
88993

NOx-vracht
[kg/jaar]
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Toelichting geluidberekeningen DGMR

Wet natuurbescherming
datum
vestiging
uw kenmerk
ons kenmerk
verwerkt door

project
betreft
versie
contactpersoon
e-mail/telefoon

14 februari 2017
Den Haag
M.2016.0251.00.N001
VM | BRA

DOW Benelux B.V. - Terneuzen
Aanvraag Wet natuurbescherming
001
ing. T. (Tim) Vergoed
tvr@dgmr.nl/088 346 78 58

DOW Benelux Terneuzen,
Geluid in kader van Wet natuurbescherming
1. Inleiding
DGMR Industrie Verkeer en Milieu BV heeft in 2016 de gehele site van DOW Benelux B.V. te Terneuzen
qua geluidsemissie in kaart gebracht in het kader van de aan te vragen revisievergunning
Wet milieubeheer. Dit is gerapporteerd in DGMR-rapport M.2016.0251.00.R001 versie 002 van
14 december 2016. DOW Benelux B.V. vraagt tevens een nieuwe vergunning Wet natuurbescherming
aan. Voor deze aanvraag dienen de geluidsniveaus ten gevolge van de bedrijfsvoering van DOW Benelux
te worden vastgesteld op nabijgelegen natuurgebieden.
Deze notitie vormt onderdeel van de door Adviesbureau Tauw te verzorgen aanvraag
Wet natuurbeschermingsvergunning.

2. Uitgangspunten
Voor het aspect geluid zijn de navolgende uitgangspunten vastgesteld:
· Het bepalende Natura-2000 gebied is ‘Westerschelde & Saeftinghe’. Voor de specifieke rekenposities
in dit gebied is aansluiting gezocht bij de vigerende vergunning Natuurbeschermingswet, dit betreft
posities op de rand van voor vogels geschikte delen van het Natura 2000-gebied. In tabel 1 zijn
de exacte posities weergegeven in de vorm van rijksdriehoekscoördinaten.
· De te beschouwen diersoorten zijn vogels die op zandplaten in de Westerschelde op het water
zitten of daar laag overvliegen. De hierbij gekozen rekenhoogte boven het lokale maaiveld is 1
meter.
· De te berekenen geluidsniveaus betreffen:
o 24 uurs gemiddelden (L 24h);
o Geen correcties voor de avond en/of nacht, er zijn geen aanwijzingen dat vogels in die
o
o

perioden gevoeliger zijn voor geluid;
Toepassing van de A-weging en de meteocorrectieterm;
Het toegepaste rekenmodel is hetzelfde als wat voor de revisievergunning
Wet milieubeheer is opgesteld.

tabel 1: gekozen rekenposities
Naam
NB-wet1_A
NB-wet2_A
NB-wet3_A
NB-wet4_A
NB-wet5_A
NB-wet6_A

Hoogte (in meters)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

RD-X (in meters)
38832.39
39386.99
41149.68
43428.77
45007.58
46212.91

RD-Y (in meters)
374773.41
376119.00
377019.72
377168.34
376573.85
375244.75

Wet natuurbescherming

3. Akoestisch rekenmodel
Het akoestisch rekenmodel is opgesteld met het DGMR-softwarepakketGeoMilieu versie 3.10. In dit
model zijn de zes rekenpunten op een meter boven de Westerschelde opgenomen. De naam en ligging
van deze punten is weergeven in tabel 1 en in figuur 1.

figuur 1: ligging van de rekenpunten (gele cirkels) en DOW Benelux (rood kader)

4. Resultaten
In tabel 2 zijn de berekende geluidsniveaus op de rekenpunten weergeven.
tabel 2: rekenresultaten op rekenpunten

l:\doc\m\2016\025100\m2016025100n001.docx 14-02-2017

Naam
NB-wet1_A
NB-wet2_A
NB-wet3_A
NB-wet4_A
NB-wet5_A
NB-wet6_A

Hoogte
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Dag
35.3
36.0
39.0
40.0
40.0
38.8

Avond
35.3
36.0
38.9
40.0
40.0
38.7

Nacht
35.3
36.0
38.9
40.0
40.0
38.7

L24h
35.3
36.0
39.0
40.0
40.0
38.8

In de bijlage van deze notitie zijn aanvullend de L24h geluidscontouren van 42 dB(A), 45 dB(AQ) en 47
dB(A) ten gevolge van DOW Benelux B.V. weergegeven.

ir. E.A. (Edward) Vermaas
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.
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Bijlage 1
Titel

Geluidscontouren (L 24h van 42/45/47 dB(A)
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Lozingseisen oppervlaktewater per lozingspunt

In deze bijlage worden de lozingseisen vermeld waaraan volgens de geldende Wvo-vergunning
door Dow Benelux B.V. voldaan moet worden. De lozingseisen verschillen uiteraard per
lozingspunt. In totaal zijn er drie lozingspunten, A-C.
Overzicht lozingseisen WVO total site
Lozingspunt-A (koeltoren LHC 3)

Frequentie

TOC

380

kg/dag

1x per etmaal

N totaal

180

kg/dag

1x per week

P totaal

25

kg/dag

3x per week

Zink

2

mg/l

3x per week

Vrij chloor

0,5

mg/l

continue

s-MAK

200

ug/l

debiet

2,5

m3/hr

Debiet

53600

m3/hr

continue

Warmtevracht

698

MW

continue

Vrij chloor

0,5

mg/l

continue

40

mg/l

Lozing grondwatersanering styreen 3:
Het via lozingspunt A te lozen grondwater
mag thv meetpunt G1 de volgende waarden
niet overschrijden:

Lozingspunt-B (koelwater
LHC/polyurethaan en noodoverstort)

Het starten van overstorten dient
onmiddellijk te worden gemeld.
TOC
Lozing AT8 via lozingspunt-B is vervallen

Lozingspunt-C (uitlaat biox)
max

max/max

TOC

40

80

mg/l

BZV

20

40

mg/l

N totaal

10

mg/l

(jaargemiddelde)

3x per week

P totaal

2

mg/l

(jaargemiddelde)

1x per maand

Onopgeloste delen

50

Fenolen

3x per week

mg/l

1x per maand

0,5

mg/l

1x per maand

VOCl totaal

50

ug/l

1x per maand

MAK's totaal

250

ug/l

PAK's

5

ug/l

Lozingspunt-D (overstort nooduitlaat is
vervallen)

125

1x per etmaal

1x per maand
(6 van borneff)

1x per maand

BIJLAGE II
VERGUNNINGEN
Nb-wet

Notitie
Concept

Contactpersoon Niels Jeurink
Datum 29 september 2017
Kenmerk N002-1237138NJE-ssc-V01

Beantwoording aanvullende vragen provincie Zeeland
Wnb-vergunning Dow Benelux, Trinseo en Olin
1 Aanleiding

Dow Benelux BV beschikt sinds 27 mei 2008 over een vergunning als bedoeld in de
Natuurbeschermingswet 1998 voor de mogelijke effecten van de bedrijfsvoering op
Natura 2000-gebieden. De bestaande vergunning die aan Dow Benelux BV is verstrekt is niet
voor onbeperkte duur; de geldigheid ervan loopt af op 31 december 2017.
Om ook voor 2018 en daarna te beschikken over een vergunning voor de bedrijfsvoering, nu als
bedoeld in de nieuwe Wet natuurbescherming, hierna ‘de wet’, is in opdracht van Dow Benelux
een passende beoordeling uitgevoerd door Tauw BV. Op basis van dit rapport1 is door Dow
Benelux een vergunning aangevraagd als bedoeld in artikel 2.7 lid 2 van de wet. De aanvraag is
gezamenlijk ingediend door drie bedrijven, omdat delen van de inrichting inmiddels formeel
eigendom zijn geworden van andere rechtspersonen.
De provincie Zeeland, bevoegd gezag voor deze vergunningprocedure, heeft per brief 2 een
tweetal aanvullende vragen gesteld:
1. Welke effecten heeft de nog resterende geringe emissie van 1,2-dichloorethaan (EDC) op
Natura 2000-gebieden?
2. De aanvraag moet worden aangevuld met een Aeriusberekening van de stikstofdepositie in
zowel de referentiesituatie als de aangevraagde situatie (inclusief verschilberekening).
Deze notitie geeft antwoord op de beide vragen. De antwoorden zijn te vinden in respectievelijk
hoofdstuk 2 (effecten emissie EDC) en 3 (Aeriusberekening).

1
Rapport Tauw BV “Effecten van Dow, Trinseo en Olin op Natura 2000-gebieden – onderbouwing aanvraag Wnbvergunning“ d.d. 27 juni 2017, kenmerk R001-1237138NJE-baw-V04-NL
2
Brief provincie Zeeland d.d. 23 augustus 2017, kenmerk ZK17000135 / 17018250
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2 Mogelijke effecten van emissie 1,2-dichloorethaan op
Natura 2000-gebieden

2.1 Samenvatting van de vraag
In de huidige aanvraag wordt aangegeven dat door gewijzigde rekenmethodiek de emissie
aanzienlijk lager is dan voorheen berekend en er geen noodzaak is om aanvullende maatregelen
te treffen omdat voldaan wordt aan de emissie eis volgens de vigerende milieuvergunning.
Dit is echter een ander wettelijk kader en ondanks de aanzienlijke lager berekende emissie, is er
geen sprake van de eerder voorgeschreven eliminatie. Wij verzoeken u aan te geven waarom
geen opvolging aan dit vergunningsvoorschrift is gegeven en een onderbouwing aan te leveren
dat de (rest)emissie van EDC niet zal leiden tot (mogelijke) negatieve effecten op beschermde
natuurwaarden.

2.2 Gegevens emissie
1,2-dichloorethaan wordt afgekort tot EDC. EDC wordt gebruikt als grondstof voor de
Ethyleenamines fabriek en deels per spoor en deels per schip aangevoerd. De namen van de 2
opslagtanks zijn in onderstaande tabel weergegeven. In de tanks wordt EDC in vloeibare vorm
opgeslagen en zijn er gasvormige ‘ademverliezen’. Beide tanks zijn zogenaamde atmosferische
tanks, voorzien van een ademventiel dat, in combinatie met een kleine stikstoftoevoer, zowel de
onder- als de overdruk regelt. Dit betekent in principe dat deze tanks gesloten zijn en alleen
EDC-damp emitteren door de invloed van temperatuurschommelingen (dag/nacht) en tijdens het
lossen van een schip of spoorwagon. Beide tanks zijn 13 m hoog, het ademventiel zit ook op 13
m hoogte.
Volgens Milieumonitor 14 wordt door de combinatie van een tank met vast dak, ademventiel en
intern drijvend dek, de emissie tot 98% gereduceerd.
Stof

Naam

Tanknaam

Losstation
EDC

Schelde
steiger
Schelde

PGS van

Emissie

toepassing

beperkende maatregel

Tank

PGS29

Tank

PGS29

D-1003A
Ademventiel + intern

Railcar
EDC

Wijze
van
Opslag

D-1003B

steiger
Railcar
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drijvend dek
Ademventiel + intern
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Figuur 2.1

Locaties van de tanks waar emissie van 1,2-dichloorethaan plaatsheeft
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De totale emissie van EDC bedraagt 93 kg per jaar per tank.

2.3 Verspreiding naar de omgeving
Er zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd voor de ademverliezen van 1,1 dichloorethaan
(EDC) vanuit de 2 tanks van Dow. De berekeningen zijn uitgevoerd met het softwarepakket
Geomilieu, module STACKS-G. Geomilieu is door het Ministerie van I&M goedgekeurd voor
verspreidingsberekeningen conform SRM 3 (Standaard RekenMethode 3, voor punt- en
oppervlaktebronnen). In de berekeningen wordt er vanuit gegaan dat EDC vrijkomt als gas en
zich tijdens de verspreiding over de omgeving gedraagt als een inert gas (dus geen reacties
aangaat). Hoewel dat laatste niet helemaal zeker is zouden de concentraties op de grens van het
Natura 2000-gebied, wanneer het gas wél op wat voor wijze ook zou reageren, lager zijn dan nu
berekend. De concentratieberekening die in deze notitie wordt gerapporteerd moet daarom als
een worst case situatie worden beschouwd.
De kenmerken van de doorgerekende bronnen zijn:
1. Tank D-1003A
·

Emissiepunthoogte 13m

·

Emissie: 93 kg EDC/jaar

2. Tank: D-1003B
·
·

Emissiepunthoogte 13m
Emissie: 93 kg EDC/jaar

De uittreesnelheid is niet bekend. Aangehouden is een lage uittreesnelheid van 0,4 m/s.
Het aantal uren per jaar dat er sprake is van ademverliezen is niet bekend. Naar verwachting
zullen deze emissies redelijk gelijkmatig over het jaar vrijkomen. Er zijn twee scenario’s
doorgerekend:
1.

Continue emissies. De 93 kg EDC/jaar/tank komt gelijkmatig vrij

2.

De ademverliezen zijn niet continue maar vinden plaats gedurende 50 % van de tijd. De
emissie gedurende deze 50 % is dan dus 2x zo hoog als in scenario 1

De concentraties op leefniveau (1,5 m boven maaiveld) zijn berekend op toetspunten op de grens
van de dijk en het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Er is gerekend met de
meteorologie van 2001-2010 en met een terreinruwheid van 0,38m.
Onderstaande figuren tonen de twee bronnen (de tanks) als rode sterretjes. Figuur 2.2 geeft de
jaargemiddelde concentratie in µg/m3 voor scenario 1 en scenario 2 (voor een jaargemiddelde
concentratie zijn de bedrijfstijden niet tot nauwelijks van invloed).

4\14
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Figuur 2.3 toont de waarde van het 99.9 percentiel voor scenario 1. Dit is de (momentane)
concentratie die gedurende 0,1 % van de tijd (dus circa 8 à 9 uur per jaar) overschreden wordt.
Figuur 2.4, als figuur 2.3 maar nu voor scenario 2 (overigens kunnen ook plaatjes gemaakt
worden van andere percentielwaarden)

Figuur 2.2

Jaargemiddelde concentratie EDC, concentraties in µg/m3
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Figuur 2.3

P99.9 scenario 1, concentraties in µg/m3

Uit figuur 2.3 volgt dat de concentratie van EDC op de rand van het Natura 2000-gebied
Westerschelde & Saeftinghe die in scenario 1 (continue emissie) gedurende 8-9 uur per jaar
wordt overschreden maximaal 3,0 µg/m3 bedraagt.

6\14
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Figuur 2.4

P99.9 scenario 2, concentraties in µg/m3

Uit figuur 2.4 volgt dat de concentratie van EDC op de rand van het Natura 2000-gebied
Westerschelde & Saeftinghe die in scenario 2 (niet continue emissie ) gedurende 8-9 uur per jaar
wordt overschreden maximaal 4,3 µg/m3 bedraagt.

2.4 Effecten op Natura 2000-gebieden
De wettelijke grenswaarde voor 1,2-dichloorethaan bedraagt 7 mg/m3 bij een blootstelling van 8
uur3. In het doorgerekende scenario 2 bedraagt de maximaal berekende concentratie
(99,9 percentiel) 4,3 µg/m3, dus ongeveer 0,06 % van de wettelijke grenswaarde.
De effecten van EDC op de soorten waarvoor het Natura 2000-gebied Westerschelde &
Saeftinghe is aangewezen zijn niet te bepalen omdat dosis-effectrelaties van die soorten
onbekend zijn. Daarom zijn de wél uit literatuur bekende dosis-effectrelaties van EDC gehanteerd
en als representatief beschouwd voor andere, in het wild voorkomende soorten.

3

Bron: Staatscourant 28 december 2006, nr. 252 / pag. 23
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Gegevens over milieugevaarlijke stoffen als deze zijn te vinden in de Material Safety Data Sheet
(MSDS, te vinden via ‘Chemiekaarten’). Gegevens uit de MSDS voor 1,2-dichloorethaan zijn
weergegeven in figuur 2.5.

Figuur 2.5

Toxicologische informatie over EDC (bron: MSDS via Chemiekaarten)

Uit figuur 7.5 volgt dat als VRW (Voorlichtingsrichtwaarde) een concentratie van 200 mg/m3 geldt
en als IDLH een concentratie van 50 ppm. De geurdrempel bedraagt 1,8 mg/m3.
Toelichting
· De VRW is “de luchtconcentratie die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde
bevolking als hinderlijk wordt waargenomen, of waarboven lichte gezondheidseffecten
mogelijk zijn” (bron: RIVM). De VRW (200 mg/m3) is ongeveer 46.500 maal zo hoog als de
maximale voor scenario 2 berekende concentratie
·

IDLH Immediately Danger out to Life or Health (bron: CDC 4). 1 ppm is equivalent aan 4,118
mg/m3 (bij 20° C en een luchtdruk van 101,3 kPa; bron: RIVM 15 februari 2017, Probit
function technical support document). 50 ppm komt zodoende onder die omstandigheden
overeen met een concentratie van 205,9 mg/m3. De IDLH is van een vergelijkbare omvang
als de VRW en is bijna 48.000 maal zo hoog als de maximale concentratie in scenario 2

·

geurdrempel: de laagste concentratie van die stof in lucht waarbij de geur ervan nog
waarneembaar is door de mens. Voor de bepaling van de geurdrempel van een stof maakt
men gebruik van een geurpanel van verschillende mensen.

4
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Deze krijgen een aantal verschillende verdunningen van de stof te ruiken, en geven telkens
aan of ze al dan niet een geur kunnen onderscheiden. De geurdrempel is dan de concentratie
die door de helft van het panel nog onderscheiden wordt van geurvrije lucht. Geurdrempels
zijn geen exacte waarden; niet iedereen is even gevoelig voor een bepaalde geur. In de
literatuur kan men dan ook voor één stof verschillende geurdrempels terugvinden (bron:
Wikipedia). De geurdrempel van EDC (1,8 mg/m3) is ongeveer 418 maal zo hoog als de
maximale hier voor scenario 2 berekende concentratie
De drie genoemde waarden zijn zo veel hoger dan de maximale berekende concentraties dat het
erg onwaarschijnlijk is dat de stof door dieren wordt waargenomen, laat staan dat de stof in het
Natura 2000-gebied effect zou hebben. Dat het halen van de instandhoudingsdoelstellingen
hierdoor zou worden bemoeilijkt/ geschaad is uitgesloten.

3 Aeriusberekening voor referentiesituatie en aangevraagde
situatie

3.1 Samenvatting van de vraag
In de passende beoordeling wordt geconcludeerd dat op basis van de afname van de NOx
emissie geen gebruik hoeft te worden gemaakt van ontwikkelingsruimte stikstof en de aanvraag
vanuit het aspect stikstofdepositie inpasbaar is, berekeningen met de AERIUS Calculator waaruit
het effect van de stikstofdepositie van de aangevraagde activiteit blijkt ontbreken echter.

3.2 Reactie - inleiding
De in de vergunningaanvraag opgenomen emissies van stikstofoxiden en ammoniak laten zien
dat er sprake zal zijn van een afname van de stikstofdepositie. De provincie Zeeland verlangt een
berekening ter onderbouwing hiervan. Op basis van de in de vergunningaanvraag
gepresenteerde emissies is een berekening uitgevoerd met de meest recente versie van
AERIUS, versie 2016L. In de volgende paragrafen zijn de uitgangspunten opgenomen uit de
aanvraag, op enkele punten aangevuld met informatie die noodzakelijk is om de emissies vast te
kunnen stellen. In bijlage 1 is de pdf van de AERIUS-bijlage opgenomen, waaruit blijkt dat in alle
gebieden sprake is van een lichte afname van de stikstofdepositie.

3.3

Aangevraagde situatie

De aanvraag betreft het continueren van de bestaande vergunde activiteiten binnen de inrichting.
In de aanvraag worden de wijzigingen die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan
meegenomen, zodat de nieuwe vergunning met betrekking tot emissies gebaseerd is op de
actuele situatie. In beginsel gaat het om dezelfde installaties en processen.
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In de afgelopen jaren hebben zich echter enkele (beperkte) wijzigingen voorgedaan die effect
hebben op de totale emissies uit de installaties. De totale emissie van NO x is daardoor in de
aangevraagde situatie lager dan de vergunde situatie in 2008.
In het onderstaande wordt nader ingegaan op de verschillen in de emissies in de aangevraagde
situatie en in de thans vergunde situatie.

3.4
3.4.1

Bronnen en emissies
Algemeen

Wij onderscheiden binnen de inrichting de volgende bronnen van stikstofemissies:
1. Stationaire bronnen fabrieken
2. Mobiele werktuigen
3. Wegtransport
4. Spoor
5. Scheepvaart
3.4.2

Stationaire bronnen fabrieken

De emissies van de verschillende installaties in de aangevraagde situatie zijn ingeschat op basis
van de volledige capaciteit. Het gaat daarbij om het geïnstalleerde vermogen van de installaties,
de maximale belasting en bedrijfsduur en de maximale emissie-eis op basis van de geldende
milieuvergunning. In bijlage 1 is per fabriek en installatie een uitsplitsing van de emissies van NOx
en NH3 in de aangevraagde situatie weergegeven.
Voor de vergunde situatie in 2008 zijn de emissies van de fabrieken op vergelijkbare wijze
afgeleid. Hierbij is gebruik gemaakt van de vergunde emissie-eisen uit de milieuvergunning van
2008 inclusief het herstelbesluit van 2010 waarin de maximale toegelaten NOx-emissies van een
aantal fabrieken naar beneden zijn bijgesteld. Na die tijd hebben zich bij verschillende installaties
wijzigingen voorgedaan met betrekking tot de vergunde emissieconcentratie-eis. In 2014 is een
vergunning verleend voor de NOx-sommatie. Hierdoor is de NOx-jaarvracht van de bronnen
binnen deze sommatie afgenomen.
Er is sprake van een afname van de NOx emissies. De NH3 emissies zijn ongewijzigd. Zie ook
tabel 3.1.
Tabel 3.1 Overzicht vergunde en aangevraagde emissies stationaire bronnen
Emissie fabrieken
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Aangevraagde emissie

Vergunde emissie

kg/jaar

kg/jaar

NOx

3.474.114

3.720.730

NH3

6.571

6.571
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3.4.3

Mobiele werktuigen

Binnen de inrichting wordt gebruik gemaakt van twee kraanatlassen, twee minikranen en twee
hijskranen. Deze zijn 40 uur per week, 52 weken per jaar in gebruik. De inzet van deze mobiele
werktuigen is ongewijzigd ten opzichte van 2008. Er is geen sprake van wezenlijke verschillen.
Alleen is er nu sprake van nieuwer materieel. In 2008 was er sprake van kranen met een
bouwjaar van voor 2005. Inmiddels zijn alle kranen van bouwjaar 2005 of nieuwer. Dit betekent
dat de emissies van de mobiele werktuigen, verdeeld over het gehele terrein, zijn afgenomen. Er
is in de berekeningen uitgegaan van kranen van 200 kW met een belasting van 50 %.
3.4.4

Wegverkeer

De intensiteit van het wegverkeer in de aangevraagde situatie is vergelijkbaar met de situatie in
2008. Tussen de vergunde situatie en de aangevraagde situatie zijn er enkele kleine wijzigingen
in het aantal te verwachten personenauto’s en vrachtwagens en in de te verwachten rijroutes.
Nieuw ten opzichte van de vergunde situatie is de parking Boerengat voor personenauto’s en de
extra medewerkers door de komst van het BPSC. Daarnaast is het aantal
vrachtwagenbewegingen en vervoersbewegingen van de Yard trekkers in de aangevraagde
situatie licht afgenomen (zie figuur 3.1 voor de locaties).
Personenauto’s
Gemiddeld zijn er dagelijks circa 3.300 medewerkers op het terrein. De onderverdeling hiervan is
globaal als volgt:
· 1.700 Dow Benelux medewerkers (gehele terrein)
·

400 Trinseo en Olin medewerkers (inclusief Trinseo contractors)

·

400 BPSC medewerkers (parking Boerengat en naast het hoofdkantoor, alleen in de te

·

vergunnen situatie)
300 contractors Dow Benelux overig terrein

·

500 contractors contractorpark

Circa 80 % van de bovengenoemde medewerkers komt met de auto. Daarnaast zijn er nog
‘interne’ verkeersbewegingen vanwege besprekingen op de site. Dow, Trinseo en Olin schatten
deze bewegingen op 10 % van de 3.300 medewerkers; deze maken één heen- en terugbeweging over de site (rijlijn vanaf poort 1 tot noordwesthoek site).
Vrachtauto’s
In de aangevraagde situatie rijden er circa 140.000 vrachtwagens per jaar van en naar de
inrichting van Dow, Trinseo en Olin via Poort 1. Dat is een afname ten opzichte van de vergunde
situatie, waar is uitgegaan van circa 143.000 vrachtwagens per jaar.
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De Yard trekkers rijden circa 79.000 keer per jaar via de Speedgate. Dat is een afname ten
opzichte van de vergunde situatie, waar is uitgegaan van circa 80.000 Yard trekkers. Het verkeer
is aan de inrichting toe te schrijven tot de rotonde buiten het terrein bij de oprit naar de N62.
Vanaf dat punt zijn de voertuigen opgenomen in het heersend verkeersbeeld; zie ook figuur 3.1.
Opgemerkt wordt dat de gemiddelde emissie van voertuigen in de loop der jaren steeds lager is
geworden.

Figuur 3.1 Routes en belangrijke oriëntatiepunten wegverkeer. De route van de Yard trekkers is geel
gemarkeerd, de locatie van Poort 1 is rood gemarkeerd. De gele cirkel geeft de speedgate weer; de blauwe
locatie is Boerengat

3.4.5

Spoor

Dow Benelux maakt gebruik van twee diesellocomotieven: een MaK van 316 kW en een Bemo
van 298 kW. De dieseltreinen verbruiken gemiddeld 700 liter diesel per week. Er zijn geen
wijzigingen in het treingebruik. De emissies zijn bepaald op basis van de energie-inhoud van de
gebruikte diesel en de emissiefactoren voor dieseltreinen afkomstig van Dieselnet5.
3.4.6

Scheepvaart

In tabel 3.2 is het aantal schepen ten behoeve van de inrichting in 2015 weergegeven. De
scheepsaantallen en ligtijden zijn afgeleid van de werkelijke situatie in 2015.
Zowel de vergunde als de aangevraagde situatie betreffen circa 50 % meer schepen dan
opgenomen in de onderstaande tabel.
De ligtijden en de gebruikte docks kunnen jaarlijks variëren.
5
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Voor de binnenvaartschepen is sprake van een gemiddeld laadvermogen van 4.000 m3. De
zeeschepen hebben een gemiddeld laadvermogen van 2.100 ton.

Tabel 3.2 Overzicht van aantallen schepen en gemiddelde ligtijden
Dock

Zeevaartschepen

A-Oost

Binnenvaartschepen

Aantal

Gemiddelde ligtijd in uren

Aantal

Gemiddelde ligtijd in uren

5

13

415

13

A-West

161

20

142

11

B-Oost

97

21

288

15

B-West

113

25

248

15

C-Oost

3

9

436

11

C-West

118

22

306

14

Oceandock-Noord

106

47

176

10

Oceandock-Zuid

118

50

103

6

Scheldesteiger

24

15

88

5

3.4.7

Conclusie emissies

De aanvraag betreft het continueren van de bestaande vergunde activiteiten binnen de inrichting.
Uit het voorgaande wordt geconcludeerd dat er sprake is van een afname van de emissies in de
aangevraagde situatie. De NO x emissie van de fabrieken neemt af met circa 250 ton per jaar. De
NH3 emissie blijft ongewijzigd.
De omvang van transportbewegingen (weg, spoor, water) en de inzet van mobiele werktuigen
blijft vrijwel gelijk ten opzichte van de reeds vergunde situatie. Er is voor deze bronnen sprake
van een afname van de emissies omdat voertuigen in de loop van de jaren schoner zijn
geworden.
De NOx-emissies zijn zoals beschreven op dit moment lager dan de emissies die in 2008 zijn
vergund (waarbij rekening is gehouden met het milieuherstelbesluit van 2010). De
stikstofdepositie zal om die reden afnemen ten opzichte van de vergunde situatie. Uit de
uitgevoerde berekening blijkt dat dit voor alle Natura 2000-gebieden het geval is.
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Bijlage 1
Gegevens stationaire bronnen
Milieuvergunning 2008 incl. herstelbesluit 2010
Fabriek

Installatie

Vermogen Bedrijfsuren NOx-vracht
[MWth]
per jaa r
[gra m/uur]

Cumeen
EB-4

KF-554
AF-1

6,7
49,7

Styreen-4

F-111/112//113/121

75,5

Amines
Amines
Dowlex
Dowlex
Dowlex
LDPE
EO
EO
EO
Latex
Aromaten-1
Aromaten-1
Aromaten-2
Ethyleen-2
Butadieen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-1
Ethyleen-2
Ethyleen-2
Ethyleen-2
Ethyleen-2
Ethyleen-2
Ethyleen-2
Ethyleen-2
Ethyleen-2
Ethyleen-2
Ethyleen-2
Ethyleen-2
Ethyleen-2
Ethyleen-3
Ethyleen-3
Ethyleen-3
Ethyleen-3
Ethyleen-3
Ethyleen-3
Ethyleen-3
Ethyleen-3
Ethyleen-3
Ethyleen-3
Ethyleen-3
Ethyleen-3
P&U
SNP
SNP
SNP
Polyurethanen
R&D Noord

IN-450
T950/D247/D320/Put960/Put961
DTF-511
DTF-523
DTF-530
RTO-500
B-201
B-601
RTO D1008A
F-923A
BA-1201
BA-1251
BA-1251
BA-236
BA-2000
BA-101
BA-102
BA-103
BA-104
BA-105
BA-106
BA-107
BA-108
BA-109
BA-110
BA-111
BA-112
BA-113
BA-114
BA-115
BA-116
BA-117
BA-118
BA-98
BA-99
BF-602a
BF-602b
GBT-501
BA-111
BA-112
BA-113
BA-115
BA-116
BA-117
BA-118
BA-96
BA-97
BA-98
BA-99
GBT-501
BA-100
BA-101
BA-102
BA-103
BA-104
BA-105
BA-106
BA-107
BA-108
BA-109
BA-110
BA-114
K-5
10F-405
10F-406
FH-6-815
TT-2100 (Tox)
TOX

1,6
0
5,5
12
19,4
0,7
3,7
7,3
2
3,3
9,5
10
6,3
1,6
4,4
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
59,3
59,3
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
27,2
56,9
56,9
36
36
80
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
44,5
44,5
50,6
50,6
56,9
56,9
80
113,4
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
285
5
5
4
2,7

NOx-concentratie
[mg/nm 3]

NOx-vra cht
[kg/jaar]

100
280

5999
124590

8760
8760

70

8760

800

8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760

225
110
90
80
100
200
150
85
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
140
140
200
200
200
200
200
200
200
200
130
130
140
140
50
140
140
140
140
140
140
140
130
130
130
130
50
110
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
150
240
240
100
200

-

300

Totaal

Fabriek

Amines
Ethyleen-1
Ethyleen-2
Totaal

Aa n te vragen situatie 2017
Fabriek

Installatie

Cumeen
EB-4

KF-554
AF-1

47317

Styreen-4

F-111/112//113/121

11460

Amines
Amines
Dowlex
Dowlex
Dowlex
LDPE
EO
EO
EO
Latex
Aromaten-1
Aromaten-1
Aromaten-2
Et hyleen-2
Butadieen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-1
Et hyleen-2
Et hyleen-2
Et hyleen-2
Et hyleen-2
Et hyleen-2
Et hyleen-2
Et hyleen-2
Et hyleen-2
Et hyleen-2
Et hyleen-2
Et hyleen-2
Et hyleen-2
Et hyleen-3
Et hyleen-3
Et hyleen-3
Et hyleen-3
Et hyleen-3
Et hyleen-3
Et hyleen-3
Et hyleen-3
Et hyleen-3
Et hyleen-3
Et hyleen-3
Et hyleen-3
P&U
SNP
SNP
SNP
Polyurethanen
R&D Noord

IN-450
T950/D247/D320/Put960/Put961
DTF-511
DTF-523
DTF-530
RTO-500
B-201
B-601
RTO D1008A
F-923A
BA-1201
BA-1251
BA-1251
BA-236
BA-2000
BA-101
BA-102
BA-103
BA-104
BA-105
BA-106
BA-107
BA-108
BA-109
BA-110
BA-111
BA-112
BA-113
BA-114
BA-115
BA-116
BA-117
BA-118
BA-98
BA-99
BF-602a
BF-602b
GBT-501
BA-111
BA-112
BA-113
BA-115
BA-116
BA-117
BA-118
BA-96
BA-97
BA-98
BA-99
GBT-501
BA-100
BA-101
BA-102
BA-103
BA-104
BA-105
BA-106
BA-107
BA-108
BA-109
BA-110
BA-114
K-5
10F-405
10F-406
FH-6-815
TT-2100 (Tox)
TOX

11079
11818
15632
501
6536
5909
12758
7610
5640
1432
3939
48705
48705
48705
48705
48705
48705
48705
48705
74328
74328
48705
48705
48705
48705
48705
48705
48705
48705
66226
66226
45123
45123
107436
74328
74328
74328
74328
74328
55777
55777
58893
58893
66226
66226
107436
111680
74328
74328
74328
74328
74328
74328
74328
74328
74328
74328
74328
382742
10744
10744
3581
4835
2628

Vermogen
[MWth]

NOx-concentratie
[mg/nm3]

NOx-vracht
[kg/jaar]

6,7
49,7

100
200

5999
88993

59,9

125

67036

1,6

400

5,5
12
19,4
0,7
3,7
7,3
2
3,3
9,5
10
3
1,6
4,4
32,4
32,4
32,4
32,4
32,4
32,4
32,4
32,4
59,3
59,3
32,4
32,4
32,4
32,4
32,4
32,4
32,4
32,4
56,9
56,9
36
36
80
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
44,5
44,5
50,6
50,6
56,9
56,9
80
113,4
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
285
5
5
4
2,7

NOx-vra cht
[gram/uur]

-

300

225
150
110
80
100
80
200
150
150
70
150
90
90
90
90
90
90
90
90
140
140
90
90
90
90
90
90
90
90
140
140
140
140
50
140
140
140
140
140
140
140
170
170
140
140
50
130
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
150
240
240
100
200

3.720.730

Installatie

T950/D247/D320/Put960/Put961
GBT-501
GBT-501

8760
8760
8760

11079
16115
19106
3008
7843
8595
17727
12758
4029
3008
5909
26107
26107
26107
26107
26107
26107
26107
26107
74328
74328
26107
26107
26107
26107
26107
26107
26107
26107
71320
71320
45123
45123
107436
74328
74328
74328
74328
74328
55777
55777
77014
77014
71320
71320
107436
131986
74328
74328
74328
74328
74328
74328
74328
74328
74328
74328
74328
382742
10744
10744
3581
14504
2628

Perm_Dowlex_Styreen4_2015_milieu_aanpassing
NOx-vergunningseisen
Perm_Buta_2014_milieu_wijzigen_NOx_emissie_i
ncinerators_BA236_BA2000

Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Et h_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie

Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie

Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie
Perm_Aro_Eth_2014_milieu_NOx_sommatie

Perm_totalsite_2010_milieu_herstelbesluit

3.474.114

Vermogen Bedrijfsuren NOx-vracht
NH3[MWth]
per jaar
[gram/uur] concentratie
[mg/nm3]
0
80
80

34380

Perm_totalsite_2010_milieu_herstelbesluit

5
5

NH3
(kg/jaar)

329
3070
3070
6.571

Fabriek

Amines
Ethyleen-1
Ethyleen-2

Installatie

T950/D247/D320/Put960/Put961
GBT-501
GBT-501

Vermogen
NH3[MWth] concentratie
[mg/nm 3 ]

80
80

5
5

NH3
(kg/jaar)

329
3070
3070
6.571

Bijlage 2
Resultaten Aeriusberekeningen
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<IP?HA?HI?G>?G?>C; 

.>4@4>04>
"IQ <?M=BCEN IP?L ??H P?LAOHHCHA ,;NOOL<?M=B?LGCHA  NB;HM 5H< ;@A?A?P?H >IIL JLIPCH=C?
7??F;H> IJ  G?C  E?HG?LE ,   PIIL >? ;=NCPCN?CN?H P;H >? <?MN;;H>?
CHLC=BNCHA "?T?P?LAOHHCHA CMA?F>CA NIN >?=?G<?L 'H T;F ??HHC?OQ? P?LAOHHCHAQIL>?H
;;HA?PL;;A>PIILPIILNT?NNCHAP;H<?MN;;H>?;=NCPCN?CN?H<CHH?H>?CHLC=BNCHA"IQ2?LH?OT?H 
"? ;;HA?PL;;A>? ;=NCPCN?CN <?NL?@N ??H ;=NCPCN?CN  IIE Q?F <?E?H> IH>?L >? JLID?=NH;;G #H?LAS @IL
2?LH?OT?H #2  Q;;L HC?N ??L>?L ??H 5?N H;NOOL<?M=B?LGCHA P?LAOHHCHA PIIL CM P?LF??H> = K 
;;HA?PL;;A>  CHH?H>CNJLID?=NQIL>NIJGIG?HN??FHC?N<?<IOQ>N?LL?CHL?;FCM;NC??H?RJFICN;NC?P;H??H
HC?OQ?MNIIGE?N?F<?IIA> TC?@CAOOL 
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?BIILN<CD<LC?@>>M?JN?G<?LG?NIHME?HG?LE 

-J>CN GIG?HNQIL>N??H ALIIN>??FP;H >?>IIL "IQ<?HI>CA>? MNIIG?H?F?ENLC=CN?CN A?F?P?L>>IIL >?
;;HAL?HT?H>?Q;LGN?EL;=BN=?HNL;F?5)!P;H #*12 -G>;N#*12B??@N;;HA?A?P?H H;;@FIIJP;H
B?N F?P?LCHAM=IHNL;=N CH  N? MNIJJ?H G?N B?N <?>LCDP?H P;H >?5)! ?H >? F?P?LCHA P;H MNIIG ?H
?F?ENLC=CN?CN;;H >?;;HAL?HT?H>?CHLC=BNCHAP;H "IQ B??@N"IQ>C?HN?HA?PIFA? <?MFIN?HIG >?=?HNL;F?
P;H #*12 J?L M?JN?G<?L  IP?L N? H?G?H  -G >?T? L?>?H QIL>N CH >? <?MFOCNPILGCHA IJ >?
;;HA?PL;;A>?;=NCPCN?CNQIL>NN?P?HM<?NLIEE?H>?IJ@?<LO;LC;;H#FMN; 4 !I ! 4 P?LF??H>?
P?LAOHHCHAE?HG?LE,  PIILB?NIJQ?EE?HP;H?F?ENLC=CN?CNG?N<?BOFJP;H>?CHMN;FF;NC?M<CHH?H
>?CHLC=BNCHAA?P?MNCA>;;H>?&?L<?LN& "IQQ?A>N?&I?E 
CD>?IP?LH;G?P;H>?CHLC=BNCHAP;H#*12 T;F"IQ>?.LIPCH=C?7??F;H>P?LTI?E?HIG??HQCDTCACHA
P;HN?H;;GMN?FFCHAP;H>?T?P?LAOHHCHA Q;;LH;>?<?MN;;H>?CHMN;FF;NC?MP;H#*12IH>?L>??FOCNG;E?H
P;H >? CHLC=BNCHA P;H "IQ FM IH>?L>??F <CDF;A? P;H >? ;;HPL;;A B??@N "IQ ??H OCNL?EM?F P;H >?
IP?L??HEIGMN G?N #*12 IJA?HIG?H Q;;LOCN <FCDEN >;N "IQ >? ;;HAL?HT?H>? CHLC=BNCHA P;H #*12
IP?LH??GN 
"CN<C?>N"IQ>?GIA?FCDEB?C>IG>?MNCEMNI@?GCMMC?P;H>?HC?OQ?MNIIGE?N?FN?TCDH?LNCD>N?=IGJ?HM?L?H
G?N>?BOC>CA??GCMMC?P;H#*12TAH CHN?LHM;F>?L?H 
,;L?;FCM;NC? P;H>?HC?OQ?MNIIGE?N?F TOFF?H>?<?MN;;H>? A;MNOL<CH?M>C?HO HIAIH>?L>??F OCNG;E?H
P;H#*12 GCH>?LCHN?HMC?@QIL>?HCHA?T?N?H??HP;H>?A;MNOL<CH?MT;F<CDCHT?NP;H>?MNIIGE?N?FOCN
<?>LCD@ QIL>?H A?HIG?H  IP?HMN;;H>? T;F ?L NI? F?C>?H >;N CH >? NI?EIGMNCA? MCNO;NC? H; IP?LH;G?
#*12?HL?;FCM;NC?HC?OQ?MNIIGE?N?FJ?LM;F>IA??HNI?H;G?IJNL??>NP;H>?,-R?GCMMC? 
$CAOOLA??@N>?JLID?=NFI=;NC?Q??LP;H >?HC?OQ?MNIIGE?N?FG?N;;H>?TOC>  ?HQ?MNTCD>?>?BOC>CA?
5)!P;H#*12 
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4IILC?>?L JLID?=NI@ ;H>?L?B;H>?FCHA >;NHC?N CMPLCDA?MN?F> P;H>? P?LAOHHCHAJFC=BN GI?N B?N<?PI?A>
A?T;A <?IIL>?F?H I@NI?MN?GGCHAE;HQIL>?H P?LF??H>IJ ALIH> P;H;LNCE?F    >?L>?FC> P;H>? 5?N
H;NOOL<?M=B?LGCHA 
4IILIH>?L<IOQCHAP;H>??@@?=N?H P;H>?;;HA?PL;;A>?;=NCPCN?CN  CM>IIL0&"&4??H NI?NMCHA;;H>?
5?NH;NOOL<?M=B?LGCHA IJ >? ;MJ?=N?HA?<C?>M<?M=B?LGCHA ?HMIILN?H<?M=B?LGCHA OCNA?PI?L>  "?T?
PIILNI?NM?R=F  MNCEMNI@>?JIMCNC? G?N;FME?HG?LE ' ",$CM ;FMIH>?L>??F P;H>? P?LAOH
HCHAM;;HPL;;ACHA?>C?H> 
4IILJ;MM?H>?<?IIL>?FCHAP;H>??@@?=N?HP;HMNCEMNI@>?JIMCNC?CM>IIL0&"&4??HHINCNC?G?NNI?FC=BNCHA
?HOCNA;HAMJOHN?HIJA?MN?F> >;;LH;;MNQIL>NPIIL>?IH>?L<IOQCHAP;H>??@@?=N?HA?<LOCEA?G;;ENP;H
>?J;MM?H>?<?IIL>?FCHA >C?PIILB?N.LIAL;GG;;;HJ;EMNCEMNI@ .1CMIJA?MN ?F> "?MNCE
MNI@>?JIMCNC?<CD>L;A?;FMA?PIFA P;H>?;;HA?PL;;A>? ;=NCPCN?CN CMTIQ?F PIIL>?<?IIA>?MCNO;NC? ;FM>?
A?B;HN??L>?L?@?L?HNC?MCNO;NC?<?L?E?H>G?NB?NCHE;>?LP;H>?.1IHNQCEE?F>?L?E?HGI>?F?LCOM 4IIL
>?<?IIL>?FCHA P;H>? ?@@?=N?H P;H>? ;GGIHC;E?GCMMC?P;H >?;;HA?PL;;A>?;=NCPCN?CN IJ;FF? ,;NOL;
 A?<C?>?HQIL>N??H<?LI?JA?>;;HIJ>?.1 
 
7208090/:07090960<9:;2,@09 ,>?<,

4IIL ;FF? ,;NOL;  A?<C?>?H TCDH >?T?F@>? PCD@ ;FA?G?H? >I?F?H A?@ILGOF??L> ?H J?L A?<C?> TCDH
E?LHIJA;P?HA?@ILGOF??L> "?T?;FA?G?H?>I?F?H?HE?LHIJA;P?HTCDH??HBOFJGC>>?F<CD>?@ILGOF?LCHA
P;H>? >I?F?HIJA?<C?>MHCP?;O -J>CN A?<C?>MHCP?;OA?P?H >?E?LHIJA;P?H;;H Q;N>?<?F;HALCDEMN?
P?L<?N?LIJA;P?HTCDH?HQ;N>? <?F;HALCDEMN?<CD>L;A?P;H>;NF;H>M=B;J;;HB?N,;NOL; H?NQ?LECM 
"? E?LHIJA;P?H IGP;NN?H P;;E P?LM=B?C>?H?B;<CN;NNSJ?H ?H MIILN?H >C? IJ F;H>M=B;JMHCP?;O?H IJ
A?<C?>MHCP?;O IG??HM;G?HB;HA?H>? ;;HJ;EPL;A?H CHB?N E;>?LP;H <?B??L?H CHLC=BNCHA  "?CH >?
;;HQCDTCHAM<?MFOCN?H P;H >? ,;NOL;  A?<C?>?H IJA?HIG?H CHMN;H>BIO>CHA>I?FMN?FFCHA?H TCDH >?
MJ?=C@C?E?OCNQ?LECHA P;H>? ;FA?G?H?>I?F?H?HE?LHIJA;P?HJ?L ,;NOL; A?<C?> "??@@?=N?HP;H
>?N?P?LAOHH?HQ?LET;;GB?>?HIJ>C?CHMN;H>BIO>CHA>I?FMN?FFCHA?HTCDH<?IIL>??F> "C?<?IIL>?FCHACM
>? E?LH P;H>? T? P?LAOHHCHA  4?L>?LIJ CH >?T? J;L;AL;;@ <FCDENOCN >? <?IIL>?FCHA>;N A??HMCAHC@C=;HN
H?A;NC?P??@@?=N?HIJTOFF?HNL?>?H 
"?L?;FCM;NC??H?RJFICN;NC?P;H>?HC?OQ?MNIIGE?N?F>IIL"IQ IJ??HFI=;NC?CH>?>CL?=N?H;<CDB?C>P; H
B?N ,;NOL; A?<C?>5?MN?LM=B?F>?1;?@NCHAB?  ;=BN?HQCD >;HIIE HC?NCH MNLCD>G?N >?;FA?G?H?
>I?F?H?HE?LHIJA;P?H:
 

0::</07492@,90110.>09

  //13%."%2#(%1-).'
0OCGN?FCDE?CHAL?J?H GI?N?HA?NI?NMN QIL>?H;;H>?5H<  IH>?L>??FMIILN?H<?M=B?LGCHAPIILB??H$@
Q?N "?5 H<L?A?FNCHBII@>MNOE >?<?M=B?LGCHAP;HMIILN?H  >?P?L<I>M;LNCE?F?H?H>?GIA?FCDEB?C>
IGPLCDMN?FFCHAN?P?LF?H?H 
-G>;N>?HC?OQ?E?N?FQIL>NA?L?;FCM??L>IJ??HHOHIA<L;;EFCAA?H>N?LL?CH ?HPIIL>?<?L?CE<;;L B?C>
P;H >? HC?OQ? CHMN;FF;NC? ??H HC?OQ? NI?A;HAMQ?A QIL>N A?L?;FCM??L>  CM >IIL 0"&4 GC>>?FM ??H
KOC=EM=;HA?NI?NMN I@B?N PIILH?G?HF?C>N NINA?PIFA?H PIIL<?M=B?LG>?@FIL;  ?H@;OH;  I@GCNCA?L?H>?
G;;NL?A?F?HA?NLI@@?HGI?N?H QIL>?H?HI@??HIHNB?@@CHA<?HI>CA>CM 
4IIL >? MIILNALI?J?H JF;HN?H  <LI?>PIA?FM  ALIH>A?<IH>?H TIIA>C?L?H  PF??LGOCT?H  ;G@C<C??H 
L?JNC?F?H  ?HIP?LCA ? <?M=B?LG>? MIILN?HB??@N ??HCHP?HN;LCM;NC? ?H?@@?=N<?IIL>?FCHA JF;;NMA?PIH>?H
Q;;LOCNA?=IH=FO>??L>E;HQIL>?H>;NA??HP?L<I>M<?J;FCHA?HQIL>?HIP?LNL?>?HTI>;NA??HIHNB?@@CHA
CHE;>?LP;H>?5H<<?H I>CA>CM  5?FTCDH?HE?F?GCNCA?L?H>??HPIILTILAMG;;NL?A?F?HHII>T;E?FCDEIG
H?A;NC?P??@@?=N?H?HIP?LNL?>CHAP;HP?L<I>M<?J;FCHA?HN?PIILEIG? H 
-J >CN GIG?HN EIGN >? LOAMNL??JJ;> HC?N PIIL CH B?N JLID?=NA?<C?> ?H CM A??H IHNB?@@CHA PIIL B?N
PIILH?G?H<?HI>CA> -GEIFIHCM;NC?P;HB?N<IOQN?LL?CHN?PIILEIG?H >?LOAMNL??JJ ;>CM??HNSJCM=B?
JCIHC?LMMIILN >C? PIILEIGN CH >? IGA?PCHA  CM ??H PIILTILAMG;;NL?A?F ;FM PIILM=BLC@N  CH >CN <?MFOCN
IJA?HIG?H 

%+%1./0'!5%.%.).23!.$(/4$).'2$/%,%.!341! '%")%$%.23!!.5%1-%,$/0 (33 65-25.")/2PM !,3%11!.,.!341! 

?BIILN<CD<H?@>>M?JN?G<?LG?NIHME?HG?LE 



"?IGP;HAP;HB?N JLID?=NA?<C?>CMEF?CH ?H>CL?=NIGMFIN?H >IILA?<IOQ?H?HCH@L;MNLO=NOOL  "CNG;;EN
B?NA?<C?>PIIL<I>?G<LI?>?LMIP?LB?N ;FA?G??HGCH>?LA?M=BCEN  &?N<?M=B;>CA?HP;HH?MN?HNCD>?HM
B?N<LI?>M?CTI?HCMP?L<I>?H >IILPIILTILAMG;;NL?A?F?HN?NL?@@?HG;;C<?F?C>?HL?A?FG;NCAP?LMNIL?H
E;HIP?LNL?>CHAP;HP?L<I>M<?J;FCHA?HQIL>?HPIILEIG?H "?A?JF;H>?;;HP;HAP;H>?Q?LET;;GB?>?H
CM<OCN?HB?N <LI?>M?CTI?H CH PIILM=BLC@N CMP;MNA?F?A> >;NMN;LN ?HP;H>? Q?LET;;GB?>?HA?>OL?H>?
B?N <LI?>M?CTI?H ;FF??H GIA?FCDE CM Q;HH??L >IIL ??H N?L T;E? >?MEOH>CA?CM P;MNA?MN?F> >;N CH B?N
JLID?=NA?<C?>A??H<LI?>?H>?PIA?FM?HDIHA?HPIILEIG?H 
"?BOC>CA? H;NOOLQ;;L>?HP;H B?N<L;;EFCAA?H><?>LCDP?HN?L L?CHTCDHNCD>?FCDE  4;H;@<?ACH MNIH>P;MN >;N
>CN J?L=??F ALIH> <?MN?G> Q;M PIIL >? OCN<L?C>CHA P;H >? =?HNL;F? ?H N? TCDH?L NCD> TIH>?L P?L>?L
<?F?GG?LCHA?H;FM <?>LCD@MN?LL?CH CH A?<LOCE TIO QIL>?H A?HIG?H  "IIL> ? A?B;HN??L>? ;;HJ;E  G?N
;;HA?J;MNG;;C<?B??L  B?<<?H T?F>T;G?IL=BC>??XH ??HE;HM A?EL?A?HIG TC=BN? IHNQCEE?F?H?H N?
P?LMJL?C>?H B?NA??H??HJIMCNC?P?CHPFI?>B??@NIJ>?JF;;NM?FCDE?@FIL;?H@;OH ; 
3CN CHP?HN;LCM;NC? H;;L B?N PIILEIG?H P;H <?M=B?LG>? JF;HN?HMIILN?H CM A?<F?E?H >;N <CHH?H B?N
JLID?=NA?<C?><CD?HIL=BCMM?H?H?HE?F??R?GJF;L?HP;HB?NBIH>MELOC>PIILEIG?H 4C;>?IO>?$FI L; ?H
@;OH;Q?NQ;L?H>?T?MIILN?HQ?NN?FCDE<?M=B? LG> 'H>?5H<TCDH>?T?MIILN?HEIG?HN?P?LP;FF?H 
"? HC?OQ? CHMN;FF;NC? <?N?E?HN P?LHC?NCACHA P;H ??H ALIIN >??F P;H >? <CD?HIL=BCMM?H ?H GIA?FCDE
P?LHC?NCACHA P;H BIH>MELOC>  -HA?P??L >? B?F@N P;H B?N N?LL?CH QIL>N <?<IOQ> PIIL >? HC?OQ?
E?N?FCHMN;FF;NC? >?;H>?L?B?F@NQIL>NNCD>?HM>?<IOQA?<LOCEN;FMNCD>?FCDE<IOQN?LL?CH 
"IIL>;N>?;;HF?AP;H>?CHMN;FF;NC?PIILH;G?FCDE<OCN?HB?NALI?CM?CTI?HCMPIILTC?HP;H;@IENI<?L 
E;H>?P?LHC?NCACHA?H<?M=B;>CACHAP;HJF;HN?H<?J?LEN<FCDP?HNIN>?JF;;NMQ;;L>?CHMN;FF;NC?CMPIILTC?H 
"? PIILA?HIG?H Q?LET;;GB?>?H <?N?E?HN A??H IP?LNL?>CHA P;H ??H P?L<I>M<?J;FCHA  5?F CM >?
TILAJFC=BNP;HNI?J;MMCHA G?NH;G?PIILB?NT?F>T;G?BIH>MELOC>0I>?FCDMNMIILN 
"IIL B?N NL?@@?H P;H GCNCA?L?H>? G;;NL?A?F?H TI;FM <CDPIIL<??F> IJA?HIG?H CH AI?>A?E?OL>?
A?>L;AM=I>?M E;H P?LHC?F?H I@ <?M=B;>CA?H P;H JF;HN?H QIL>?H PIILEIG?H I@ <?J?LEN  ?H E;H >?
JIJOF;NC? CH >? H;<CD? IGA?PCHA P;H >? CHMN;FF;NC? MN;H> BIO>?H  -J ALIH> P;H >? TILAJFC=BN CM ;FM
PIILM=BLC@NCH>?T?P?LAOHHCHAIJ A?HIG?H>;NPIIL;;HP;HAP;H>?Q?LET;;G B?>?HGCNCA?L?H>? ?HI@
PIILTILAMG;;NL?A?F?H>C?H?HN?QIL>?HP;MNA?F?A>CH??HAI?>A?E?OL>?=IFIACM=BQ?LEJLINI=IF 
  %")%$2"%2#(%1-).'
&?NPIILH?G?HA;;NGIA?FCDEA?J;;L>G?N?RNL;?GCMMC?P;HMNCEMNI@?HA?FOC>?HG?NP?LFC=BNCHA?HNLCFFCHA
A?>OL?H>?>?<IOQ ?HI@A?<LOCEM@;M?  &?NPIILH?G?H>C?HN >;;LIGN?P?HMA?NI?NMN N?QIL>?H;;H >?
5H<PIILB?NIH>?L>??FA?<C?>M<?M=B?LGCHA 
'H CM??H ,< Q?NP?LAOHHCHA P?LF??H>>IIL>? JLIPCH=C?7??F;H> PIIL;FF?;=NCPCN?CN?H P;H"IQ>C?
P;H CHPFI?> TCDH IJ B?N H;;MN A?F?A?H ,;NOL;  A?<C?> 5?MN?LM=B?F>?  1;?@NCHAB?  ;H >?T?
P?LAOHHCHATCDH PIILM=BLC@N?H P?L<IH>?H>C? N?H ;;HTC?H P;H >? ;MJ?=N?H A?FOC>?H FC=BN >C? ?P?H??HM
L?F?P;HNTCDHCHP?L<;H>G?N>?HC?OQ?MNIIGE?N?F 
"? HC?OQ? CHMN;FF;NC? FCAN IJ GCHCG;;F  EG P;H;@ B?N ,;NOL;  5?MN?LM=B?F>?  1;?@NCHAB?  "?
OCNMNL;FCHA P;H>? P?LFC=BNCHA P;HB?N N?LL?CH?H P;H>? CHMN;FF;NC?L?CENT?E?L HC?NNIN CHB?N ,;NOL;
A?<C?> ";;L<CDCM>?CHMN;FF;NC? P;H<?J?LEN?BIIAN??HQIL>N>?T?;@A?M=B?LG>>IIL IP?LCA?CHMN;FF;NC?M
IJB?N<?>LCDP?H=IGJF?R P;H"IQ &C?LOCN E;HQIL>?HA?=IH=FO>??L> >;N>?<IOQP;H >?CHMN;FF;NC?HC?N
F?C>NNIN?RNL;P?LFC=BNCHAP;H,;NOL;5?MN?LM=B ?F>?1;?@NCHAB? 
"?A?FOC><?F;MNCHA;FMA?PIFAP;HB?N PIILH?G?HCM>IIL"%+0<?L?E?H> 3CN>?<?L?E?HCHA?HPIFAN>;N
H;;@LIH>CHAIJA?B?F?> M >?A?FOC><?F;MNCHAPIF>I?N;;H>?CH >?,<Q?N P?LAOHHCHAP?LG?F>?Q;;L>?
P;H  >   &C?LOCN E;H >? =IH=FOMC? QIL>?H A?NLIEE?H >;N >? MNIIGE?N?FCHMN;FF;NC? J;MN <CHH?H >?
PIILM=BLC@N?HP;H>?BOC>CA?,< Q?NCHGC>>?FM5H<P?LAOHHCHA 
'H >? <IOQ@;M? H??GN >? A?FOC><?F;MNCHA ?P?HGCH NI?  "? @OH>?LCHAMJ;F?H QIL>?H HC?N A?B?C> G;;L
A?<IIL> "?A?FOC>M<?F;MNCHAP;HB?N<IL?H?H>?IP?LCA?<LIHA?FOC>?H<CD>?<IOQTCDH<?J?LEN?HL?CE?H
G?NNINCHB?N,;NOL; A?<C?>  EG;@MN;H> &C?LOCNEOHH?H Q?=IH=FO>?L?H>;N>?<IOQP;H>?
CHMN;FF;NC?HC?NF?C>NNIN?RNL;A?FOC><?F;MNCHAP;H,;NOL;5?MN?LM=B?F>? 1;?@NCHAB? 
 &&%#3%.5!.23)+23/&
4IILB?N;MJ?=NMNCEMNI@P?LFIIJN>?<?IIL>?FCHA?HP?LAOHHCHAP?LF?HCHAPC;>?. 1>C?J?LDOFC;FM
IH>?L>??FP;H>?,< Q?N CHGC>>?FM5H< CHQ?LECHACMA?NL?>?H 'H??H;J;LN?HINCNC ?P;H0&"&4>C?;FM
IH>?L>??F P;H >? ;;HPL;;A CM CHA?>C?H> QIL>N H;>?L? NI?FC=BNCHA A?A?P?H IJ >? A?B;HN??L>?
OCNA;HAMJOHN?H  >? MNCEMNI@>?JIMCNC?<?L?E?HCHA?HG?N B?N ?LCOM L?E?HGI>?F?H >? ?@@?=N<?IIL>?FCHA 
4IIL>??@@?=N?HP;HMNCEMNI@P;H> ?HC?OQ?MNIIGE?N?FT;FH;CH<?>LCD@H;G?QIL>?HA?=IGJ?HM??L>G?N
>?BOC>CA??GCMMC?P;H#*12TAH M;F>?L?H  
?BIILN<CD<LC?@> >M?JN?G<?LG?NIHME?HG?LE



#RN?LHM;F>?L?HCMCH<?ACHM?FP?L<I>?HH;CHQ?LECHANL?>CHA.1 FF??HCHOCNTIH>?LFCDE?A?P;FF?HE; HB?N
<?PI?A> A?T;A PIIL P?LAOHHCHAP?LF?HCHA G?N <?NL?EECHA NIN<?J;;F>? ;=NCPCN?CN?H <?MFOCN?H >;N?RN?LH?
M;F>?LCHAE;HJF;;NMPCH>?H 'HN?A?HMN?FFCHANIN?RN?LHM;F>?L?H<FCD@NCHN?LHM;F>?L?HIJALIH>P;HB?N.1
JLIAL;GG;GIA?FCDEPIIL;FF?;=NCPCN?CN?H 'HN?LH M;F>?L?H<?N?E?HN>;N>IIL;;HJ;MMCHA P;H;=NCPCN?CN?H
<CHH?H ??H CHLC=BNCHA A?=IGJ?HM??L> QIL>N PIIL >? ?@@?=N?H P;H MNCEMNI@>?JIMCNC?  ,; IP?LH;G? P;H
#*12>IIL"IQCMMJL;E?P;HWWHCHLC=BNCHAQ;;L<CHH?HCHN?LH?M;F>?LCHAJF;;NMT;FPCH>?H 
,;L?;FCM;NC? P;H>?HC ?OQ? MNIIGE?N?FTOFF?H>? <?MN;;H>?A;MNOL<CH?M>C?HO HIAIH>?L>??FOCNG;E?H
P;H#*12 GCH>?LCHN?HMC?@QIL>?HCHA?T?NI@OCN<?>LCD@QIL>?HA?HIG?H -G>;N"IQTI@F?RC<?FGIA?FCDE
QCF <FCDP?H CH B?N A?<LOCE P;H >? CHMN;FF;NC?M  TCDH CH >? NI?EIGMNG??L>?L? G;RCG;F? <?>LCD@MMCNO;NC?M
GIA?FCDETCDH H;G?FCDE
 1=?H;LCI>? HC?OQ?MNIIGE?N?FCMCH<?>LCD@  N?LQCDF P;H>?<?MN;;H>?#*12 A;MNOL<CH?M<OCN?H
<?>LCD@CM 
^ 1=?H;LCI>?HC?OQ?MNIIGE?N?FCMHC?NCH<?>LCD@ G;;L;FF?<?MN;;H>?#*12CHMN;FF;NC?MTCDHCH<?>LCD@ 
IP?HMN;;H>?T;F?L NI?F?C>?H >;NCH>? NI?EIGMNCA? MCNO;NC?H;IP?LH;G?#*12 ?HL?;FCM;NC?HC?OQ?
MNIIGE?N?FJ?LM;F>ICHC?>?LA?P;FCH<?C>?M=?H;LCIMA??HNI?H;G?IJNL??>NP;H>?,-R?GCM MC? 
"?QILMN=;M?MCNO;NC?PIILMNCEMNI@?GCMMC?CMM=?H;LCI B?NA??HIP?L??HEIGNG?N>?IJ@?<LO;LC
;;H#FMN;P?LAOH>?MCNO;NC? &?NP?LM=BCF<?MN;;H> HC?OQ;;HMNCEMNI@>?JIMCNC?CMCH>;NA?P;F #=BN? L
CHM=?H;LCIG?N >?HC?OQ? MNIIGE?N?FCM Q?FCMQ;;LMJL;E?P;H??HF;A?L? ?GCMMC?H;;L >?FO=BN >IIL
;H>?L?<LIHE?HG?LE?HE;H>CN FIE;;FF?C>?H NIN??H <?J?LEN?>?JIMCNC?NI?H;G? FM??H A?PIFAP;H??H
;H>?L? P?LMJL?C>CHA P;H >? ?GCMMC?  L?MOFN?L?H >? >?JIMCNC?<?L?E?HCHA?HG?N ?LCOM !;F=OF;NILCH >?
,;NOL; A?<C?>?H 5?MN?LM=B?F>?1;?@NCHAB? ?H-IMN?LM=B?F>?FIE;; FCH ??H<?J?LEN? NI?H;G?
Q;;LPIIL??H<?LI?JIJIHNQCEE?FCHAMLOCGN?MNCEMNI@CHE;>?LP;H>?.1HII>T;E?FCDECM -J;FF?IP?LCA?
,;NOL;  .1A?<C?>?H CM A??H MJL;E? P;H ??H >?JIMCNC?NI?H;G? Q;;LPIIL ??H <?LI?J IJ
IHNQCEE?FCHAMLOCGN?>C?HNN?QIL>?HA?>;;H 
"?T?NQ??>? P?LM=BCF<?L?E?HCHACM;;H >?;;HPL;;A P;H@?<LO;LCNI?A?PI?A> ?HIJA?HIG?HCM
B?N ?LCOM 0?ACMN?L  >? GI>OF? PIIL <I?EBIO>?H IHNQCEE?FCHAMLOCGN? <?PI?A> A?T;A  4;HQ?A? >?
NCD>?FCDE?MFOCNCHAP;HB?N ?LCOM0?ACMN?LCH P?L<;H>G?N_ B?LTC?HCHA.1IJ ALIH>P;H+*CH=FOMC?@
NI?NMCHACH?LCOM IJF??@A?<C?>?H P;HMIILN?H  Q;MB?NHC?NGIA?FCDE >?<CDF;A?OCNB?N0?ACMN?L;;HB?N
IHNQ?LJ<?MFOCNNI?N?PI?A?H "?T?<CDF;A?CMQ?F;;HB?N>?@CHCN?P?<?MFOCNNI?A?PI?A> 
'H>?<CDF;A?B?NIHNQ?LJ<?MFOCNCMPIFMN;;HG?N?HE?F?M=L??H>OGJMOCNB?N?LCOM0?ACMN?LQ;;LG??Q?F
CHTC=BNCMA?A?P?HCH>?BI?P??FB?C>?H<?M=BCE<;;LB?C>P;H>?<?HI>CA>?IHNQCEE?FCHAMLOCGN? 
"? PIFA?H>? J;L;AL;;@  A??@N H;>?L? OCNF?A IP?L NI?J;MMCHA P;H >? .1 ?H >? ?@@?=N?H P;H >?
A?B;HN??L>? M;F>?LCHA IJ ALIH> Q;;LP;H MCAHC@C=;HN? H?A;NC?P? ?@@?=N?H >IIL MNCEMNI@ EOHH?H QIL>?H
OCNA?MFIN?H 

"<:2<,88,>4=.30,9;,6$>46=>:1
-JDOFC CM>? .LIAL;GG;NCM=B?;HJ;E 1NCEMNI@CHQ?LECHAA?NL?>?H "CN JLIAL;GG;CM??HCHMNLO
G?HNIG,;NOL; >I?FMN?FFCHA?HN?L?;FCM?L?H?H N?A?FCDELOCGN?N?=L?XL?HPIIL<?MN;;H>??HHC?OQ?
?=IHIGCM=B?IHNQCEE?FCHA?H "?;;HJ;EPIILTC?N?LCH>;NN?FE?HMPIIL??HJ?LCI>?P;HT?MD;;L?? HJLI
AL;GG;QIL>NP;MNA?MN?F>>;N=IH=L?N?G;;NL?A?F?H<?P;NIG>?MNCEMNI@>?JIMCNC?N?LOAN?>LCHA?H H?A;
NC?P??@@?=N?HP;HMNCEMNI@ N?PIILEIG?H?HQ;;LHI>CAH;NOOLB?LMN?FN? L?;FCM?L?H 
&?N.LIAL;GG;;;HJ;E MNCEMNI@ CM J;MM?H><?IIL>??F> 'H>?T? J;MM?H>?<?IIL>?FCHACMA?
NI?NMNI@OCNPI?LCHAP;HB?NJLIAL;GG;A??HLCMC=IPILGNPIIL>?CHMN;H>BIO>CHAM>I?FMN?FFCHA?HP;H,;NOL;
 A?<C?>?H  "? J;MM?H>? <?IIL>?FCHA <?MN;;N OCN ??H A?H?LC?E>??F <LIHG;;NL?A?F?H GIHCNILCHA 
?N=  ?H OCN A?<C?>M;H;FSM?M >C? >? ?=IFIACM=B? IH>?L<IOQCHA PILG?H>;N G?N OCNPI?LCHA P;HB?N JLI
AL;GG; >?MNCEMNI@A?PI?FCA? ,;NOL; >I?FMN?FFCHA?H IJN?LGCDH A?L?;FCM??L>EOHH?H QIL>?H?H ?L
IHNQCEE?FCHAMLOCGN?<?M=BCE<;;LCMPIIL?=IHIGCM=B?IHNQCEE? FCHA?H 
'H>? A?<C?>M;H;FSM?MCM P?LT?E?L>>;N >IIL>? OCNPI?LCHAP;H??H A?<;F;H=??L>?HLI<OOMNJ;EE?N;;H
B?LMN?FG;;NL?A?F?H ?LCH>? _ JLIAL;GG;J?LCI>?A??HP?LMF?=BN?LCHAIJNL??>NP;H;FF?MNCEMNI@A?PI?FCA?
B;<CN;NM?HB;<CN;NMP;HMIILN?H  CD>?T?<?IIL>?FCHACM OCNA?A;;HP;H>?;=BN?LALIH>Q;;L>?P;H 
'H>?T?;=BN?LALIH>Q;;L>?TCD H;FF?PIIL ;;HP;HAP;HB?N JLIAL;GG;@?CN?FCDE??GCMMC?MP?L>CM=IHN?? L> 
TI;FM<FCDENOCN>?ALIINM=B;FCA?=IH=?HNL;NC??H>?JIMCNC?E;;LN?H,?>?LF;H>%!,?H%", 
'H >?J;MM?H>?<?IIL>?FCHA CMP;MNA?MN?F> >;NOCNPI?LCHAP;H B?NJLIAL;GG; A??HLCMC=I PILGNPIIL >?
CHMN;H>BIO>CHAM>I?FMN?FFCHA?HP;HCH>CPC>O?F?,;NOL; A?<C?>?H 

:1/'1!--!!!.0!+23)+23/&  (%17)%.).'$%#%-"%1  
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"IIL%?>?JON??L>? 1N;N?HP;H>? JLIPCH=C?7??F;H>CMIJ ;JLCFCHA?MN?G>G?N>?.1;FM G?N
>?>;;L;;H N?HALIH>MF;AFCAA?H>?J;MM?H>?<?IIL>?FCHA  CD>?<?IIL>?FCHA P;H>?T?;;HPL;;A E;HIJ
ALIH>P;H>?T?J;MM?H>?<?IIL>?FCHAP;HB?N .LIAL;GG;;;HJ;EMNCEMNI@P8IL >?HOCNA?MFIN?H>;N>?H;
NOOLFCDE?E?HG?LE?HP;H>?CHB?NJLIAL;GG;IJA?HIG?H,;NOL; A?<C?>?HQIL>?H;;HA?N;MN 
  %,%5!.3%'%")%$%.
"?J;MM?H>?<?IIL>?FCHA P;H>?.1A?F>N;FF??H PIILA?<C?>?H>C?TCDH IJA?HIG?HCHB?NJLIAL;GG; 
#P?HNO?F?MNCEMNI@>?JIMCNC?IJIP?LCA?A?<C?>?HF?C>NHC?NNIN<?J? LECHA?HPIILB?N<?BIO>I@>?IHNQCEE?
FCHAP;H??HI@G??L>?L?>I?FMN?FFCHA?HCH>?T? A?<C?>?H ";;LH;;MNQIL>NCH>?GIHCNILCHA IJ<;MCMP;H
>? .1 >?T? A?<C?>?H Q?F G??A?HIG?H  FM OCN >?T? GIHCNILCHA <FCDEN >;N ?L NI=B MJL;E? CM P;H??H
IP?LM=BLCD>CHAP;H>?)"5I@;FMHC?NF;HA?L;;HWWHP;H>?;H>?L?OCNMFOCNCHAM=LCN?LC;QIL>NPIF>;;H >;H
QIL>?H>?T?A?<C?>?H;FMHIAJ;MM?H><?IIL>??F>?H;;H>?.1NI?A?PI ?A> 
-J<;MCMP;H>?5?NH;NOOL<?M=B?LGCHA<?NL?EE?HQCD<CDIHM<?MFOCN>IILB?NOCNPI?L?HP;HMNCEMNI@>?JI
MCNC? <?L?E?HCHA?HG?N ?LCOM!;F=OF;NIL IIE ?P?HNO?F? ?@@?=N?H IJ ,;NOL;  A?<C?>?H<OCN?H IHT?
F;H>MAL?HT?H 5CD=IHMN;N?L?H>;N>?;;HA?PL;; A>?MCNO;NC?IJA??H?HE?F B;<CN;NIJ<OCN?HF;H>MALIH>
A?<C?>??HNI?H;G?P;HMNCEMNI@>?JIMCNC?P?LIILT;;ENG?NE;HMIJMCAHC@C=;HNH?A;NC?P??@@?=N?H ,;>?L?
NI?NMCHAP;H?@@?=N?H?HNI?MN?GGCHAP;HB?N<OCN?HF;H>M<?PI?A>A?T;ACM>;;LIGHC?NHII>T;E?FCDE
+?N<?BOFJ P;H<CD >?;;HPL;;A A?PI?A>? ?LCOM!;F=OF;NIL <?L?E?HCHA?HB?<<?H QCD P;MNA?MN?F> PIIL
Q?FE?,;NOL; A?<C?>?H>?;;HPL;;AL?F?P;HNCM 
-J<;MCMP;H?LCOM+IHCNILB??@N??H?B?LTC?HCHAP;HB?N.1JLIAL;GG;JF;;NMA?PIH>?H >C?IJ
G;;LNCHQ?LECHACMA?NL?>?H #HIJ<;MCMP;H?LCOM+I HCNIL+*B??@N??H_J;LNC?F?B?LTC?
HCHAJF;;NMA?PIH>?H  ?LCOM!;F=OF;NIL CMIP?L??HEIGMNCA >?G??MN L?=?HN?>;N;?H Q?N?HM=B;JJ?FCDE?
CHTC=BN?HP;H+IHCNIL*;;HA?J;MN J?L M?JN?G<?L  ?MFOCNPILGCHAIJ ;;HPL;A?HH; >?T?QCDTC
ACHA?H>C?P;FF?HIH>?LB?NNI?NMCHAME;>?LP;H>?.1QIL>?H>;HIIEA?HIG?HIJ<;MCMP;HL?MOFN;N?H
PIILNPFI?C?H>OCN?LCOM!;F=OF;NIL<?L?E?HCHA?H PIFA?HM>?G??MNL?=?HN??LCOM !;F=OF;NILL?F?;M?IJ
<;MCMP;H+* 
&?L<?L?E?HCHAP;H>? ;;HA?PL;;A>?;=NCPCN?CNG?N >?A?QCDTCA>??LCOM!;F=OF;NIL IJ<;MCMP;H ?LCOM
+IHCNIL*_B?LTC?HCHA.1 F?P?LN<?J?LEN?QCDTCACHAP;H>? L?MOFN;N?HP;H>?JIMCNC?<?L?E?HCHA?H
IJ "?;;HA?PL;;A>?;=NCPCN?CNB??@NBII@>T;E?FCDE?A?PIFA?HIJB?N,;NOL; A?<C?>5?MN?LM=B?F>?
1;?@NCHAB? Q;;L>? BIIAMN<?L?E?H>? GIA?FCDE?NI?H;G?P;H MNCEMNI@>?JIMCNC?IJ EQ;FC@C=?L?H>?H MNCE
MNI@A?PI?FCAB;<CN;NNSJ? GIFB;D;;L<?>L;;AN 4IIL??HPIFF?>CA?IJMIGGCHAP;HL?F?P;HN?A?<C?>?H
?H?@@?=N ?HIJ MNCEMNI@A?PI?FCA?B;<CN;NNSJ?H  P?LQCDT?HQCD H;;L<CDF;A? IJ ALIH>Q;;LP;H >?NI?NMCHA
B??@NJF;;NMA?PIH>?H 
4IIL>?<?IIL>?FCHAP;H>??@@?=N?HP;H>?;GGIHC;E?GCMMC?P;H>?;;HA?PL;;A>?;=NCPCN?CN IJ;FF?,;
NOL; A?<C?>?HQIL>N??H<?LI?JA?>;;HIJ>?.1 -JALIH>P;H>?J;MM?H>?<?II L>?FCHAP;H>?
.1 E;H A?=IH=FO>??L>QIL>?H >;N ?LA??H ;@H;G?P;H>? EQ;FCN?CN P;H>? H;NOOLFCDE? B;<CN;NM?H >?
B;<CN;NMP;HMIILN?HCH,;NOL; A?<C?>?HI@??HMCAHC@C=;HNP?LMNIL?H>?@@?=N?HIJ>?MIILN?HCMQ;;L
PIIL>?T?A?<C?>?HTCDH;;HA?Q?T?H 
   .36)++%,).'214)-3%
#?HP?LAOHHCHA;;HPL;;A ;FM<?>I?F>CH   NQ??>?FC>P;H >?5?NH;NOOL<?M=B?LGCHA  E;HN?P?HM;;H
A?G?LENQIL>?H;FM??HP?LTI?EIGNI?>?FCHAP;H>?>;;LPIIL<?HI>CA>?IHNQCEE?FCHAMLOCGN?;FM<?>I?F>
CH;LNCE?F  ??LMN?FC>P;HB?N ?MFOCNH;NOOL<?M=B?LGCHA CH>C?HMJL;E?CMP;HNI?H;G?P;HMNCEMNI@>?JI
MCNC? 
4IIL>?;;HA?PL;;A>?;=NCPCN?CN>C?HNN?QIL>?H<?IIL>??F>I@?HTID;BI?P??FIHNQCEE?FCHAMLOCGN?<?HI
>CA>CM ";;L<CD>C?HNPIILNM<?IIL>??F>N?QIL>?HI@>?<?HI>CA>?LOCGN?;;HQ?TCACM?HI@PIF>;;HQIL>N
;;HIHT?JLIPCH=C;F? ?F?C>ML?A?FNI?>?FCHAIHNQCEE?FLOCGN?MNCEMNI@CH7??F;H> TI;FMP;MNA?MN?F>IJ
@?<LO;LC 
4IILB?N<?J;F?HP;H<?HI>CA>?IHNQCEE?FCHAMLOCGN?PIIL??H;;HA?PL;;A>?;=NCPCN?CNG;AL?E?HCH AQIL
>?HA?BIO>?HG?N>IIL>?<?MN;;H>?;=NCPCN?CNP?LIILT;;EN?>?JIMCNC?;LNCE?F  PCD@>?FC>P;H>?0?A?
FCHA.1 'H>?;;HPL;;AP;H"IQ<?NL?@N>CN>?G;RCG;F?MNCEMNI@>?JIMCNC?>C?CMNI?A?MN;;HIJALIH>P;H
>? IJ@?<LO;LC>IILJLIPCH=C?7??F;H>;;H#*12P?LF??H>?P?LAOHHCHACHE;>?LP;H>?,< Q?N 
-J<;MCMP;HPIILIP?LF?A?H>?<CD>?;;HPL;;AA?PI?A>?*?NN? LAL??G?HNCMPIF>I?H>?T?E?LB?C>P?L
EL?A?H>;N PIILCHA?<LOCEH;G?P;H>?HC?OQ? MNIIGE?N?F "IQ>?Q;LGN?EL;=BN=?HNL;F?P;H#*12T;F
IP?LH?G?H ?H CHN?LH? M;F>?LCHAGIA?FCDE CM  "IIL IJH;G? P;HPIILM=BLC@N  CH>?T? P?LAOHHCHACM PIF
>I?H>?A?<ILA>>;NIJA??H?HE?FGIG?HNMJL;E?E;HTCDHP;HA?FCDENCD>CA??GCMMC?P;HOCN>LC?A;MNOL<CH?
CHMN;FF;NC?M<CHH?H>?BOC>CA?CHLC=BNCHAP;H#*12?H>?HC?OQ?MNIIGE ?N?F 

?BIILN<CD<LC?@> >M?JN?G<?LG?NIHME?HG?LE  



CD>?P?LAOHHCHA;;HPL;;ACM??H?LCOM!;F=OF;NILJLID?=N<?L?E?HCHAP;H>?HC?OQ?MNIIGE?N?FE?HG?LE
0343= N.NCHA?>C?H>?H??H P?LM=BCF<?L?E?HCHAE?HG?LE 0L;.&I4;2Q;;LOCN<FCDEN >;N<CD>?
BIIAMN??GCMMC?M=?H;LCIA??HIHNQCEE?FCHAMLOCGN?<?HI>CA>CM  ?C>?<?L?E?HCHA?HTCDHB?LL?E?H>IJ
<;MCMP;H>?HC?OQ? ?LCOML?F?;M?+*IJ<;MCMP;H>? _ B?LTC?HCHA.1 
";;L;;HCMNI?A?PI?A>??HP?LM=BCF<?L?E?HCHAP;HB?NM=?H;LCI >;N>?HC?OQ?MNIIGE?N?FCMCH<?>LCD@ 
N?LQCDFWWHP;H>?<?MN;;H>?#*12A;MNOL<CH?M<OCN?H<?>LCD@CME?HG?LE06,"C;OHA 4IIL>CNM=?
H;LCI CM ??H <?J?LEN? BI?P??FB?C> IHNQCEE?FCHAMLOCGN? HI>CA <CHH?H >?,;NOL;  A?<C?>?H5?MN?L
M=B?F>?1;?@NCHAB??H-IMN?LM=B?F>? 
-JALIH>P;H<IP?HMN;;H>?TCDHQCDP;HG?HCHA>;N>?>IIL>?;;HA?PL;;A>?;=NCPCN?CNP?LIILT;;EN?MNCE
MNI@>?JIMCNC?IJ<;MCMP;H>?IH>?L<IOQCHACH>?>IIL0&"&4IJA?MN?F>?HINCNC??H>?;;HPOFF?H>??LCOM
!;F=OF;NILP?LM=BCF<?L?E?HCHAIJ??HDOCMN?QCDT?CM;;HA?NIIH> 
4IIL>?<?IIL>?FCHAP;H>??@@?=N?HG;AH;IP?LH;G?#*12>IIL"IQ >?P?LAOH>?1CNO;NC?;;H#*12
;FML? @?L?HNC?MCNO;NC?QIL>?HA?B;HN??L>  4IIL>?T?P?LAOH>? L?@?L?HNC?MCNO;NC?CM A??HIHNQCEE?FCHAM
LOCGN?HI>CA IG>;N >? MNCEMNI@>?JIMCNC? P;H>?T? ;=NCPCN?CN ;FJF;;NMPIH> PIIL>? ;;HP;HAP;H >? .1 
4IIL??H NI?EIGMNCA?<?>LCD@MMCNO;NC?>;N>? HC?OQ?MNIIGE?N?FCH <?>LCD@CMN?LQCDF WWHP;H>? <?MN;;H>?
#*12A;MNOL<CH?M<OCN?H<?>LCD@CMQIL>N??H<?LI?JA?>;;HIJIHNQCEE?FCHAMLOCGN?CHE;>?LP;H>?.1
P;HG;RCG;;F  GIFB;D;;L<CHH?HB?N,;NOL; A?<C?>5?MN?LM=B?F>?1;?@NCHAB??HG;RCG;;F
 GIFB;D;;L<CHH?HB?NA?<C?>-IMN?LM=B?F>? 

!820@492=;7,9*007,9/


'H  B??@N .LIPCH=C;F? 1N;N?H P;H 7??F;H> B?N -GA?PCHAMJF;H 7??F;H>   P;MNA?MN?F> 
&?NIGA?PCHAMJF;HA;;NPIIL??HEL;=BNCA7??F;H>Q;;LPIIL?=IHIGCM=B?ALI?C IHNQCEE?FCHA?HCHHIP;NC?
HI>CATCDH  &?NIGA?PCHAMJF;HT?N CHIJ??H MN?LE??=IHIGC? ??H AI?>QIIH ?HQ?LEEFCG;;NG;;L IIE
EQ;FCN?CNP;HQ;N?L?HF;H>?FCDEA?<C?> 
"?>I?F MN?FFCHA IJB?N A?<C?> P;HH;NOOL CM<?M=B?LGCHA  <?B??L?H IHNQCEE?FCHAP;H NSJCM=B7??OQM?
H;NOOLQ;;L>?H Q;;LG????H<CD>L;A?QIL>NA?F?P?L>;;HB?N<?BIO>P;HCHN?LH;NCIH;F?<CI>CP?LMCN?CN?H
>?IGA?PCHAMEQ;FCN?CN "?.LIPCH=C?<?M=B?LGN;FF?<?MN;;H>?H;NOOLA?<C?>?H?H>?;AL;LCM=B?A?<C?>?H
P;H?=IFIACM=B?<?N?E?HCM,;NCIH;;F,;NOOLH?NQ?LE?H,;NOL; 4IIL>?T?A?<C?>?HCMH;NCIH;F??H
CHN?LH;NCIH;F?Q?NA?PCHAP;HEL;=BNTI;FM>?5?NH;NOOL<?M=B?LGCHA 4IIL?FE,;NOL;A?<C?>QIL>N
??H<?B??LJF;H?H??HB;H>B;P CHAMJF;HIJA?MN?F> 
'HB?NIGA?PCHAMJF;HTCDH>?PIFA?H>?;=NC?M<?HI?G>
?M=B?LGCHA?HEQ;FCN?CNMP?L<?N?LCHA<?MN;;H>?H;NOOL
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FORMULIER

Let op! Dit
aanvraagformulier wordt
regelmatig als gevolg van
gewijzigde inzichten
aangepast; raadpleeg voor
de meest recente versie
daarom www.zeeland.nl

Bezoekadres
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Postadres
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

Aanvraag

Wet natuurbescherming Basismodule

E provincie@zeeland.nl
I www.zeeland.nl

Heeft u de checklist ingevuld?
Er zijn drie soorten checklists beschikbaar (gebiedsbescherming, soortenbescherming en houtopstanden).
Een ingevulde checklist geeft antwoord op de vraag of u een vergunning en/of ontheffing moet aanvragen.

Juiste bevoegd gezag?
Controleer voordat u een aanvraag/melding indient of de provincie Zeeland het bevoegd gezag is om uw
aanvraag te beoordelen.
Juiste bestuursorgaan 1
De provincie is het bevoegd gezag voor het verlenen van een vergunning/ontheffing dan wel het indienen
van een melding voor:
Gebiedsbescherming:
- het realiseren van een project of andere handelingen te verrichten die gelet op de
instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de
habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen
hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen;
Soortenbescherming:
- de verboden als bedoeld in artikel 3.1 of artikel 3.2, zesde lid, van de Wet natuurbescherming ten
aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van hun nest, rustplaatsen of
eieren;
- de verboden als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Wet natuurbescherming;
- de verboden als bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, ten
aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de
voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij aangewezen soorten;
- het verbod als bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, van de Wet natuurbescherming;
- de verboden als bedoeld in artikel 3.10, eerste en tweede lid, van de Wet natuurbescherming.
Houtopstanden:
- het gestelde in artikel 4.3, eerste lid en tweede lid, van de Wet natuurbescherming, ten behoeve van
herbeplanting op andere grond;
- het gestelde in artikel 4.2, eerste lid, of artikel 4.3, eerste, tweede of vijfde lid, van de Wet
natuurbescherming;
- het gestelde in artikel 4.1 lid 1 van de Wet natuurbescherming, zijnde het vooraf melden van het geheel
of gedeeltelijk vellen of doen vellen van een houtopstand, met uitzondering van het periodiek vellen van
griend- of hakhout.

1

In bepaalde situaties is de minister het bevoegd gezag. Zie hiervoor de toelichting.
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Juiste provincie
Wanneer de locatie van uw project of de handeling die wordt gerealiseerd zich bevindt binnen de provincie
Zeeland, dan is de provincie Zeeland het juiste bevoegd gezag.
Als het project of handelingen tevens nadelige gevolgen heeft op een Natura 2000-gebied, een bijzonder
nationaal natuurgebied, dan wel vogels, dieren of planten van soorten die beschermd worden door de Wet
natuurbescherming die zich bevinden in een andere provincie, dan zal door de provincie Zeeland
overeenstemming plaatsvinden met deze andere provincie. Dit is ook het geval als het project of de
handeling in verschillende provincies plaatsvindt. Als het project of de handeling in hoofdzaak zich bevindt in
de provincie Zeeland, is de provincie Zeeland het bevoegd gezag. De aanvraag voor een vergunning en/of
ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming wordt alsnog ingediend bij de provincie waar het project
of de handeling (in hoofdzaak) plaatsvindt.

Juiste formulier(en)?
Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing op grond van de Wet
natuurbescherming dient u altijd deze basismodule in te vullen (onderdelen 1 t/m 7) in combinatie met één of
meerdere (sub)modules. Welke (sub)modules u dient in te vullen is afhankelijk van welke verbodsbepalingen
worden overtreden. De modules zijn als volgt:
Module 1: Gebiedsbescherming; Module 2: Soortenbescherming; Module 3: Houtopstanden.

Toelichting op algemeen deel aanvraagformulier
Bij dit onderdeel van het aanvraagformulier hoort een toelichting, waarbij per vraag achtergrondinformatie is
opgenomen om de vragen afdoende te kunnen beantwoorden. Wij adviseren om voorafgaand aan het
invullen van het aanvraagformulier de toelichting goed door te lezen.

1. STATUS AANVRAAG
Bestudeer bij iedere vraag de bijbehorende toelichting.
Status van uw aanvraag
Concept

Definitief
X

Module
1. Gebiedsbescherming
2. Soortenbescherming
3. Houtopstanden

2. CONTACTGEGEVENS
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2.1 Contactgegevens van de initiatiefnemer
Naam organisatie / bedrijf:

Dow Benelux B.V.

Adres:

Herbert H. Dowweg 5

Postcode en woonplaats:

4542 NM Hoek

Postadres:

Postbus 48

Postcode en woonplaats:

4530 AA Terneuzen

Contactpersoon:

Mevr. M. Bos-Bouwhuizen

Telefoonnummer contact:

+31 115673785

Emailadres contact:

MBosBouwhuizen@dow.com

Uniek bedrijfsnummer (UBN)
Voor zover van toepassing

2.2 Contactgegevens van de adviseur
Naam organisatie / bedrijf:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Postadres:
Postcode en woonplaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer contact:
Emailadres contact:

2.3 Contactgegevens van de gemeente(n)
Naam gemeente:

Terneuzen

Postadres:

Postbus 35

Postcode en woonplaats:

4530 AA Terneuzen

Contactpersoon:

nvt

Telefoonnummer contact:

nvt

Emailadres contact:

nvt
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2.4 Contactgegevens van het bevoegd gezag voor de (eventuele) omgevingsvergunning
Naam gemeente /
omgevingsdienst:

RUD Zeeland

Postadres:

Postbus 35

Postcode en woonplaats:

4530 AA Terneuzen

Contactpersoon:

dhr. J.H. Willemse

Telefoonnummer contact:

06-51203194

Emailadres contact:

jh.willemse@rud-zeeland.nl

3. ACTIVITEITEN
3.1 Wat is de naam van uw activiteit?

Industriële stoomketel Dow Teneuzen
3.2 Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteiten.
Realisatie van een nieuwe stoomketel binnen de inrichting van Dow Benelux B.V.
Zie voor een nadere toelichting op de voorgenomen activiteit en de stikstofbijdrage (PAS)
Bijlage 1 - M9 Toelichting aanvraag Nbw PAS E4T 14.02.17_F02

3.3 Op welke locatie of locaties worden de activiteiten uitgevoerd?
- Gemeente(n): Terneuzen
- Adres(sen): Herbert H. Dowweg 5
- Natura 2000-gebied(en): Westerschelde & Saeftinghe
- Kadastrale gegevens: Zie Bijlage 6 - M13 E4T Kadastrale tekening 23-03-2015
- (…..)
3.4 Voor welke duur wordt de vergunning en/of ontheffing aangevraagd?
X

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd. Tijdelijke vergunning en/of ontheffing voor de periode van … tot en met …

4. BIJLAGEN
Checklist bijlagen
Welke bijlagen stuurt u mee? Kruis aan welke bijlagen u meestuurt. Zie de toelichting.
Verplicht voor zover van toepassing
Kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager
X

Uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de statuten als de aanvrager
een rechtspersoon is
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Ondertekend machtigingsformulier als u iemand wilt machtigen om de vergunning /
ontheffing voor u aan te vragen

5. SAMENHANGENDE BESLUITEN
Samenhang met andere besluiten
Welke van de volgende besluiten of rapportages zijn benodigd voor uitvoering van het project?
nieuw bestemmingsplan / wijziging bestemmingsplan (streep door indien n.v.t.)
X

milieueffectrapportage (MER) of -beoordeling

X

omgevingsvergunning milieu

X

omgevingsvergunning overig

U bent voornemens om de toestemming(en) inzake de Wet natuurbescherming:
Aan te laten haken bij de
aanvraag
Omgevingsvergunning

Als zelfstandige vergunning en/of ontheffing
o.g.v. de Wet natuurbescherming aan te vragen

Module

X

1. Gebiedenbescherming
2. Soortenbescherming
3. Houtopstanden

Toelichting

Ten aanzien van soortenbescherming is geen vergunning / ontheffing nodig op grond van
de Wet natuurbescherming. In Bijlage 3 - M8 Wnb soorten-toets E4T 14.02.2017_F2 is een
soortentoets opgenomen waaruit dit volgt.
Voor effecten anders dan stikstof is geen vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming..
Dit volgt uit Bijlage 2 - M7 Voortoets Natura 2000 E4T 14.02.2017_F02

6. VERBODSBEPALINGEN
Kruis aan welke verbodsbepalingen naar alle waarschijnlijkheid worden overtreden

X

Gebiedsbescherming, Natura 2000, artikel 2.7 tot en met 2.9 Wet natuurbescherming
Ga door naar Module 1

Soortenbescherming, artikel 3.1 tot en met 3.10 Wet natuurbescherming
Ga door naar Module 2

Houtopstanden, artikel 4.2, 4.3 en 4.5 Wet natuurbescherming
Ga door naar Module 3
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7. ONDERTEKENING
Ondertekening

De aanvrager, ondergetekende of degene die bevoegd is namens de aanvrager te handelen verklaart:
X

X

X

Alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt;

Bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn
voor de beoordeling van de aanvraag of het verzoek , dit zo spoedig mogelijk
doorgegeven dient te worden aan de provincie Zeeland
(natuurbeschermingswet@zeeland.nl) onder vermelding van het nummer
waaronder de aanvraag of het verzoek in behandeling is;
Dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de
beoordeling en controle benodigde gegevens terstond en naar waarheid zal
verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en vergunning
belaste ambtenaren.

Naam in blokletters
S. de Groene - Van Langevelde

Functie / hoedanigheid
ondertekenaar
Milieucoördinator
Dow Benlux B.V.

Datum ondertekening

Plaats
Hoek

15 februari 2017

Machtiging*

Handtekening

JA

NEE

*Machtiging bijvoegen indien de aanvraag niet door de aanvrager zelf is ondertekend.

Graag ontvangen wij uw aanvraag digitaal via provincie@zeeland.nl, onder vermelding van de naam van de
activiteit. Let er wel op dat wij uitsluitend ondertekende aanvragen in behandeling nemen.

De aanvraag kan ook per post worden gezonden naar:
Gedeputeerde staten van Zeeland
Afdeling Water, Bodem en Natuur
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG
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Toelichting aanvraagformulier
Heeft u de checklist ingevuld?
Er zijn drie soorten checklists beschikbaar (gebiedenbescherming, soortenbescherming en houtopstanden).
Een ingevulde checklist geeft antwoord op de vraag of u een vergunning en/of ontheffing moet aanvragen.

Juiste bevoegd gezag?
Voor het indienen van een aanvraag is het van belang dat de aanvraag voor vergunning/ontheffing bij het
juiste bevoegd gezag wordt ingediend.
Opsommingsgewijs is weergegeven voor welke verboden een vergunning/ontheffing kan worden verleend
door de provincie middels dit aanvraagformulier.
In specifieke situaties ligt de bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning/ontheffing in het kader van
gebiedenbescherming, soortenbescherming en houtopstanden niet bij de provincie, maar bij de Minister.
Deze specifieke situaties zijn opgenomen in de artikelen 1.3 tot en met 1.7 van het Besluit
natuurbescherming. Voor de volledige weergave van de categorieën van handelingen en projecten, en
handelingen en projecten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in of gevolgen voor deze aangewezen
categorieën van gebieden wijzen wij naar het Besluit natuurbescherming. Om een beeld te geven waar aan
gedacht kan worden met betrekking de categorieën is hieronder een korte weergave gegeven van mogelijke
situaties.
-

-

aanleg, gebruik, beheer en onderhoud van: hoofdwegen, landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen,
primaire waterkeringen, militaire terreinen en oefengebieden, militaire luchthavens, het landelijke
gastransportnet en hoogspanningsverbindingen;
activiteiten ten aanzien van: het voorkomen/tegengaan van verplaatsing van de kustlijn,
landaanwinning in de territoriale zee, het winnen van delfstoffen;
vluchten met opsporings- of reddingshelikopters, uitoefenen van bepaalde vormen van visserij;
het vervoeren van zieke of gewonden dieren in een dierenambulance;
de exclusieve economische zone van Nederland, andere niet-provinciaal ingedeelde gebieden.

Juiste formulier(en)?
Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing op grond van de Wet
natuurbescherming (Wnb) dient u altijd deze basismodule in te vullen (onderdelen 1 t/m 7) in combinatie met
één of meerdere (sub)modules. Welke (sub)modules u na deze basismodule dient in te vullen is afhankelijk
van welke verbodsbepalingen worden overtreden. De modules zijn als volgt:
Module 1: Gebiedsbescherming; Module 2: Soortenbescherming; Module 3: Houtopstanden.
Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het vragen van een vergunning en/of ontheffing voor het overtreden
van de in de Wnb opgenomen verboden. Deze verboden hebben betrekking op gebiedsbescherming (Natura
2000), soortenbescherming en houtopstanden.
De activiteiten waarvoor een vergunning in verband met gebiedsbescherming noodzakelijk kan zijn, zijn zeer
divers. Het kan gaan om een activiteit in of buiten het Natura 2000-gebied (link naar de gebieden).U kunt
hierbij denken aan muziek- of sportieve evenementen in een Natura 2000-gebied, het bouwen van woningen
in of direct grenzend aan een gebied of het oprichten of wijzigen van een agrarisch of industrieel bedrijf
buiten een gebied. Activiteiten waarvoor een ontheffing in verband met soortenbescherming noodzakelijk
kan zijn, kunnen gaan om beheer en schadebestrijding van soorten, ruimtelijke ingrepen, etc. Het komt zeer
regelmatig voor dat voor de activiteit een vergunning én een ontheffing nodig is. In dat geval dient u beide
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modules van de aanvraag in te vullen en in te dienen. Indien u een (sub)module vergeet kunnen wij, nadat
wij u hierop hebben gewezen, de aanvraag buiten behandeling laten.

1. STATUS AANVRAAG
Geef per module (gebiedenbescherming, soortenbescherming en houtopstanden) aan of u uw aanvraag in
concept of definitief wilt indienen. Wij adviseren u een aanvraag eerst in concept in te dienen, zodat wij
tijdens een vooroverleg kunnen vaststellen of de aanvraag volledig is. Is de aanvraag volledig, dan kunt u
een definitieve aanvraag indienen.

2. CONTACTGEGEVENS

Vul in ten behoeve van verder correspondentie. De initiatiefnemer is de (rechts)persoon die verantwoordelijk
is voor plannen, activiteiten en werkzaamheden.

Vul in ten behoeve van verdere correspondentie. Als de adviseur de aanvraag namens de initiatiefnemer
indient, moet een machtiging bijgevoegd worden.

Vul hier de contactgegevens van de gemeente(n) in waarbinnen het voorgenomen project of handeling wordt
uitgevoerd.

Vul hier de contactgegevens van de omgevingsdienst die de taken uitvoert met betrekking tot de
omgevingsvergunning en/of Wet milieubeheer .

3. ACTIVITEITEN
3.1
3.2

Vermeld de (werk)naam waaronder uw initiatief bekend staat.
Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteiten. Een uitgebreide beschrijving van uw
plannen/werkzaamheden kan worden opgenomen in één of meerdere (sub)modules.

3.3

Geef aan op welke locatie(s) uw initiatief zal plaatsvinden. Denk hierbij aan gemeente(n), Natura
2000-gebied(en) of kadastrale gegevens. Gedetailleerde kaarten van de locatie(s) dienen te worden
bijgevoegd in één of meerdere (sub)modules.

3.4

Vraagt u een vergunning en/of ontheffing aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? Indien u een
tijdelijke vergunning en/of ontheffing aanvraagt, dient u te vermelden voor welke periode u een
aanvraag indient.

4. BIJLAGEN
Als er gevraagd wordt om bepaalde bijlagen dient u deze samen met de aanvraag in te dienen.
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5. SAMENHANGENDE BESLUITEN
Indien verschillende onderdelen van uw plannen, werkzaamheden en/of activiteiten onlosmakelijk met elkaar
zijn verbonden, dient voor al deze onderdelen tegelijk toestemming gevraagd te worden. Waar mogelijk
nemen wij daarover een besluit in samenhang.

6. VERBODSBEPALINGEN
Per 1 januari 2017 zijn de gebiedsbescherming (Natura 2000), bescherming van houtopstanden en de
soortenbescherming gebundeld in één wet: de Wet natuurbescherming. Indien u plannen, werkzaamheden
en/of activiteiten wilt ondernemen die mogelijk de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming
overtreden, dient u vergunning of ontheffing aan te vragen.

7. ONDERTEKENING
Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze zijn ondertekend.
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Module 1A Programmatische aanpak stikstof (PAS)
Algemeen
1. Geef een korte omschrijving van de activiteiten (bijv. vastleggen bestaande/feitelijke situatie,
uitbreiding middels nieuwbouw, uitbreiding dieraantallen/capaciteit in bestaande stallen/installatie) en
de ligging van het bedrijf ten opzichte van relevante PAS-gebieden
Maak hierbij onderscheid tussen de aanlegfase en de gebruiksfase en tussen tijdelijke activiteiten en
activiteiten voor onbepaalde tijd. (zie toelichting)
Het betreft de realisatie van een nieuwe, energie-efficiënte industriële stoomboiler binnen de inrichting van
Dow Benelux B.V., gelegen aan de Herbert H. Dowweg 5 te Hoek.
Voor een uitgebreide beschrijving van de activiteit wordt verwezen naar
Bijlage 1 - M9 Toelichting aanvraag Nbw PAS E4T 14 02 17_F02.
Voor effecten anders dan stikstof is geen vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming.
Dit volgt uit Bijlage 2 - M7 Voortoets Natura 2000 E4T 14.02.2017_F02

X

Beschrijving is als bijlage toegevoegd.

2. Prioritair of niet prioritair? (zie toelichting)
Heeft uw aanvraag betrekking op:
Een prioritair project (segment 1), zoals genoemd op de lijst van prioritaire projecten uit
de Regeling natuurbescherming.
B X

Niet prioritaire activiteiten (segment 2).

Indien u A heeft aangekruist, geef hieronder dan aan onder welke (project)naam uw activiteit is opgenomen op
de prioritaire projectenlijst:
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3. Is voor het bedrijf al eerder een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend, een
Verklaring van geen bedenkingen voor de Wet natuurbescherming bij een omgevingsvergunning
afgegeven, of is eerder een melding onder de PAS ingediend?
Nee
Ja, voorafgaand aan de PAS is een Wnb/Nbwet vergunning / Vvgb verleend met:

X

Kenmerk: 08006564 en NB.15.109
Zaaknummer: NB.07.058 en NB.15.109
Datum: 27 mei 2008 en 15 februari 2016
Voeg een kopie van de Wnb/Nbwet vergunning /Vvgb /melding bij de aanvraag.
(mogelijkheid uploaden vergunning)
Ja, onder de PAS is een Wnb/Nbwet vergunning / Vvgb verleend met:
Kenmerk:
Zaaknummer:
Datum:
Voeg een kopie van de Wnb/Nbwet vergunning /Vvgb bij de aanvraag.
(mogelijkheid uploaden vergunning)
Ja, onder de PAS is een melding ingediend met:
Kenmerk:
Zaaknummer:
Datum: .
Voeg een kopie van de melding bij de aanvraag.
(mogelijkheid uploaden vergunning)
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Vaststellen vergunning- of meldingsplicht
4. Uw verzoek betreft
A
B X
C

het vastleggen van de bestaande/feitelijke situatie.
U dient onderdeel A in te vullen.
de uitbreiding/wijziging van een bestaand bedrijf of van een andersoortige activiteit.
U dient onderdeel B in te vullen.
de oprichting van een nieuw bedrijf of van een andersoortige activiteit.
U dient onderdeel C in te vullen.

A Vastleggen bestaande/feitelijke situatie
5. Wat is de met AERIUS Calculator 1 berekende stikstofdepositie die ten hoogste feitelijk op enig
moment in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 werd veroorzaakt? (zie
toelichting)
Stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar. Een aanvraag om vergunning en/of melding is niet
nodig. U hoeft dit aanvraagformulier niet verder in te vullen en op te sturen.
1
Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening inclusief
bewijsmiddelen wel in uw administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie ≥ 0,05 mol/ha/jaar en ≤ grenswaarde 2. U hoeft dit aanvraagformulier
niet verder in te vullen en op te sturen. Een aanvraag om vergunning en/of het doen van
een melding is niet nodig.
2

3

Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening inclusief
bewijsmiddelen wel in uw administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie > grenswaarde 3. U heeft een vergunning voor het vastleggen van de
bestaande/feitelijke situatie nodig. Hiervoor dient u vraag 6. in te vullen en daarna kunt u
de aanvraag indienen. Bij de aanvraag dient u de onder vraag 6. genoemde
bewijsstukken én de berekening uit AERIUS Calculator bij te voegen.

1

www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
Op de website http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen kunt u zien of de grenswaarde voor het Natura
2000-gebied is verlaagd.
3 Op de website http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen kunt u zien of de grenswaarde voor het Natura
2000-gebied is verlaagd.
2
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6. Beschrijf hieronder de hoogste feitelijke situatie in de periode 2012-2014 en de milieu vergunde
situatie op 1 januari 2015. Toon daarna aan de hand van bewijsstukken de feitelijke situatie en de milieu
vergunde situatie op 1 januari 2015 aan. Voeg tevens de AERIUS-berekening toe die onder vraag 5 is
gemaakt. (zie toelichting)

Bewijsstukken met betrekking tot het vaststellen van de bestaande/feitelijke situatie
Berekening met AERIUS Calculator
Kenmerk:
Datum:
Bewijsstukken feitelijke situatie (zie ook de toelichting)
Soort:
de op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of een vergunning of melding op
grond van de Wet milieubeheer (Wm) of de Hinderwet.
Soort:
Datum:
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h
7. Voor de vaststelling of er sprake is van een vergunnings- of meldingsplicht, is het van belang om
onderscheid te maken tussen de situatie dat er nog niet eerder een vergunning op grond van de
Wnb/Nbwet is verleend en de situatie waarin dat wel het geval is. Kruis onderstaand aan wat in uw
situatie van toepassing is
Er is nog niet eerder een Wnb/Nbwet vergunning verleend en/of een melding onder de
PAS ingediend. U gaat verder naar vraag 8.
Er is al eerder een Wnb/Nbwet vergunning verleend en/of een melding onder de PAS
X
gedaan. U gaat verder naar vraag 9.

8. Er is nog niet eerder een vergunning op grond van de Wnb/Nbwet verleend en/of een melding onder
de PAS ingediend:
In deze situatie dient bij de vaststelling van de vergunningplicht rekening te worden gehouden met de gehele
bedrijfsvoering. Voer de beoogde bedrijfsvoering in AERIUS Calculator 4 in en kruis hieronder aan welke situatie
van toepassing is
Stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar. U hoeft dit aanvraagformulier niet verder in te vullen
en op te sturen.
1
Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening inclusief
bewijsmiddelen wel in uw administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie ≥ 0,05 mol/ha/jaar en ≤ grenswaarde. U dient met AERIUS Calculator
een verschilberekening te maken van de feitelijke 5 en de beoogde situatie. Er is
namelijk geen depositieruimte nodig voor de feitelijke situatie. U voert de gegevens van
de feitelijke situatie en de beoogde situatie in. In AERIUS Calculator berekent u
vervolgens het verschil in depositie.
Als uw activiteit onder de meldingsplichtige categorieën valt, dient u een melding in te
2
dienen. AERIUS zal in dat geval het verschil in depositieruimte afboeken. Bij de melding
dienen de volgende stukken bijgevoegd te worden:
• AERIUS verschilberekening;
• Gegevens ter onderbouwing van het feitelijk gebruik;
• De op 1 januari 2015 vigerende milieutoestemming.
Stikstofdepositie > grenswaarde 6. Uw activiteit is vergunningsplichtig. U dient een
verschilberekening te maken met behulp van AERIUS Calculator om vast te kunnen
stellen hoeveel depositie- of ontwikkelingsruimte nodig is. U voert de gegevens van de
feitelijke situatie en de beoogde situatie in AERIUS Calculator. Voor het verschil in
depositie is ontwikkelingsruimte nodig. Bij de aanvraag dienen de volgende stukken
bijgevoegd te worden:
AERIUS Calculator berekening beoogde bedrijfsvoering
Kenmerk:
Datum:
3
AERIUS Calculator verschilberekening
Kenmerk:
Datum:
Gegevens ter onderbouwing van het feitelijk gebruik
Soort:
De op 1 januari 2015 vigerende milieutoestemming
Soort:
Datum:

4

www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
De feitelijke situatie betreft de daadwerkelijk plaatsgevonden stikstofdepositie die in de periode 2012 tot en met 2014 ten hoogste
werd veroorzaak, voor zover dit plaatsvond binnen de kaders van de omgevingsvergunning of een vergunning of melding op grond van
de Wet milieubeheer of Hinderwet geldend op 1 januari 2015.
6 Op de website http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen kunt u zien of de grenswaarde voor het Natura
2000-gebied is verlaagd.
5
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9. Er is al eerder een vergunning op grond van de Wnb/Nbwet verleend en/of een melding onder de PAS
gedaan
Kruis aan wat in uw geval van toepassing is:
X

Er is een Wnb/Nbwet vergunning verleend vóór de PAS. U gaat verder naar vraag 10.
Er is een Wnb/Nbwet vergunning verleend onder de PAS 7. U gaat verder naar vraag 11.
Er zijn een of meerdere meldingen gedaan onder de PAS. U gaat verder naar vraag 12.

10. Er is een Nbwet vergunning verleend vóór de PAS
Om te bepalen welke optie op uw aanvraag van toepassing is, dient u allereerst een berekening te maken in
AERIUS Calculator 8 van de depositie van het effect van uw activiteit (projecteffect). In de toelichting wordt
uitgelegd op welke wijze u dit kan vaststellen en berekenen. Kruis aan wat het effect is van uw activiteit
Stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar. U hoeft u dit aanvraagformulier niet verder in te
vullen en op te sturen.
1

2

3 X

Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening inclusief
bewijsmiddelen wel in uw administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie ≥ 0,05 mol/ha/jaar en ≤ grenswaarde. U moet een melding indienen,
indien uw activiteit behoort tot de meldingsplichtige categorieën. In deze situatie dient u
in AERIUS Calculator een verschilberekening te maken tussen de Wnb/Nbwet vergunde
situatie en de beoogde situatie. Voor het verschil boekt AERIUS depositieruimte af. Bij
de melding dienen de volgende stukken bijgevoegd te worden:
• AERIUS berekening van het “projecteffect”;
• AERIUS verschilberekening van de beoogde situatie en de eerder verleende
Wnb/Nbwet vergunning;
• de verleende Wnb/Nbwet vergunning.
Stikstofdepositie > grenswaarde. U dient een vergunning aan te vragen voor de
beoogde situatie. Hierbij dient u een AERIUS verschilberekening te maken van de
beoogde situatie en de eerder verleende Wnb/Nbwet vergunning om te bepalen hoeveel
ontwikkelingsruimte nodig is. Bij de aanvraag dienen de volgende stukken bijgevoegd te
worden:
X
AERIUS berekening van het “projecteffect”
Kenmerk: I&BBD6643N006F02 Zie Bijlage 1 - M9 Toelichting aanvraag Nbw PAS E4T 14.02.17_F02
Datum: 14 februari 2017
X
AERIUS verschilberekening van de beoogde situatie en de eerder
verleende Nbwet vergunning
Kenmerk: I&BBD6643N006F02 Zie Bijlage 1 - M9 Toelichting aanvraag Nbw PAS E4T 14.02.17_F02
Datum: 14 februari 2017
X
Verleende Nbwet vergunning
Zaaknummer: NB.15.109
Datum: 15 februari 2016

7
Hieronder vallen de Nbwet-vergunningen die voor 1 juli 2015 zijn verleend en de Nbwet-vergunningen die na 1 juli 2015 zijn verleend
op basis van het overgangsrecht van de Nbwet.
8 www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
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11. Er is een Wnb/Nbwet vergunning verleend onder de PAS
In dat geval is de uitbreiding/wijziging van uw activiteit altijd vergunningplichtig. Dit heeft te maken met de in
artikel 2.12 (ontwerp-)Besluit natuurbescherming opgenomen cumulatiebepaling. U dient met AERIUS
Calculator 9 een verschilberekening te maken tussen de Wnb vergunde situatie en de beoogde situatie, om te
bepalen of er ontwikkelingsruimte nodig is. In de toelichting is uitgelegd op welke wijze u deze berekening doet.
Kruis hieronder aan wat de uitkomst is van deze verschilberekening:
Als het verschil > 0 vraagt u een vergunning aan voor de beoogde activiteit en vermeldt
daarbij hoeveel ontwikkelingsruimte u nodig heeft. Ter onderbouwing voegt u bij de
aanvraag:
De verschilberekening uit AERIUS Calculator
1

Kenmerk:
Datum:
De reeds verleende Wnb/Nbwet vergunning
Kenmerk:
Zaaknummer:
Datum:
Als het verschil ≤ 0 vraagt u een vergunning aan voor de beoogde activiteit en vermeldt
daarbij dat er geen ontwikkelingsruimte nodig is. Ter onderbouwing voegt u bij de
aanvraag:
De verschilberekening uit AERIUS Calculator

2

Kenmerk:
Datum:
De reeds verleende Wnb/Nbwet vergunning
Kenmerk:
Zaaknummer:
Datum:

9

www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
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12. Er zijn één of meerdere meldingen gedaan onder de PAS
Om te bepalen welke optie op uw aanvraag van toepassing is, dient u allereerst een berekening te maken in
AERIUS Calculator 10 van de depositie van het effect van uw activiteit (projecteffect). In de toelichting wordt
uitgelegd op welke wijze u dit kan vaststellen en berekenen. Kruis aan wat het effect is van uw activiteit:
Stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar. U hoeft dit aanvraagformulier niet verder in te vullen
en op te sturen.
1

2

3

Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening inclusief
bewijsmiddelen wel in uw administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie ≥ 0,05 mol/ha/jaar en ≤ grenswaarde. Er dient bekeken te worden of de
activiteit cumulatief nog steeds vergunningsvrij is. U dient in AERIUS Calculator een
verschilberekening te maken tussen het voor de Wnb/Nbwet vergunde dan wel het
feitelijk gebruik van voor 1 januari 2015 en de beoogde situatie. Indien het verschil
onder de grenswaarde blijft, is de activiteit vrijgesteld van de vergunningplicht, maar wel
meldingsplichtig indien de activiteit tot de meldingsplichtige categorieën behoort. Is dat
laatste het geval dan dient u bij de melding de volgende stukken ter onderbouwing te
voegen:
• De AERIUS berekening van het “projecteffect”;
• De AERIUS verschilberekening;
• De eerder gedane melding(en).
Stikstofdepositie > grenswaarde. U dient een vergunning aan te vragen voor de
beoogde situatie. Hierbij dient u een verschilberekening te maken van de beoogde
situatie en de eerder gedane melding(en), om te bepalen hoeveel ontwikkelingsruimte
nodig is. Ter onderbouwing voegt u bij de aanvraag:
AERIUS berekening van het “projecteffect”
Kenmerk:
Datum:
De AERIUS verschilberekening
Kenmerk:
Datum:
De eerder gedane melding(en)
Kenmerk:
Datum:

13. Indien u onder vraag 4 een oprichting van een bedrijf of andersoortige activiteit heeft aangekruist,
wat is dan de berekende stikstofdepositie van de beoogde situatie? 11
Stikstofdepositie < 0,05 mol/ha/jaar. U hoeft dit aanvraagformulier niet verder in te vullen
en op te sturen. Een aanvraag om vergunning en/of melding is niet nodig.
1
Wij adviseren u om in verband met eventuele controles deze berekening wel in uw
administratie paraat te hebben.
Stikstofdepositie ≥ 0,05 mol/ha/jaar en ≤ grenswaarde. U kunt volstaan met het melden
van de activiteit, indien deze onder de meldingsplichtige categorieën hoort. Deze
2
melding kunt u indienen via de AERIUS Calculator. De melding komt dan automatisch
terecht bij de juiste provincie.
Stikstofdepositie > grenswaarde. U heeft een vergunning nodig. De nieuwe activiteit
wordt in zijn geheel in AERIUS Calculator ingevoerd. Er hoeft geen verschilberekening
te worden gemaakt. De berekende depositie voor de beoogde situatie is de benodigde
3
ontwikkelingsruimte. Ter onderbouwing voegt u bij de aanvraag:
Berekening uit AERIUS Calculator
Kenmerk:
10
11

www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator
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Datum:

Prioritaire activiteiten
Voor projecten en andere handelingen die aanspraak kunnen maken op ontwikkelingsruimte in segment 1, is al op
voorhand bij de inwerkingtreding van het Programma ontwikkelingsruimte gereserveerd (artikel 2.8 eerste lid
Besluit natuurbescherming). Bij de beoordeling van deze aanvragen is het van belang dat de aangevraagde
ontwikkelingsruimte past binnen de gereserveerde ontwikkelingsruimte voor deze activiteit.
14. Kruis aan of de berekende ontwikkelingsruimte waarvoor vergunning wordt gevraagd, past binnen
de gedane reservering. Geef ook aan of uw activiteit valt onder het Haven Industrie Complex.
1

De berekende ontwikkelingsruimte past binnen de gedane reservering

2

De berekende ontwikkelingsruimte past niet binnen de gedane reservering

Bijlagen
15. Checklist bijlagen
Welke bijlagen stuurt u mee? Kruis aan welke bijlagen u meestuurt. Zie de toelichting.
Berekening met AERIUS Calculator van de beoogde situatie
X

Berekening met AERIUS Calculator van het projecteffect

X

Berekening met AERIUS Calculator van het verschil tussen de uitgangssituatie en de
beoogde situatie
Onderbouwing van het hoogste feitelijke gebruik binnen 2012, 2013 of 2014

X

Kopie van de vigerende milieuvergunde situatie met bijbehorende tekening ten tijde van
1 januari 2015
Kopie van de vigerende Wnb/Nbwet vergunning met bijbehorende tekening op grond
van artikel 2.7, lid 2 en 3, van de Wet natuurbescherming
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Toelichting aanvraagformulier
1 Toelichting activiteit
Geef een beschrijving van de beoogde activiteit. Denk daarbij aan dieraantallen, huisvesting, bouw nieuwe stal,
ligging ten opzichte van relevante PAS-gebieden. Maak hierbij onderscheid tussen tijdelijke en permanente
activiteiten.
Indien sprake is van een uitbreiding/wijziging op een afstand van 500 meter of minder van het PAS-gebied, geef
dat dan duidelijk aan op het formulier. U dient dan tevens de module ‘1B Overige effecten’ te doorlopen.

2 Prioritair of niet prioritair?
Dit onderscheid is van belang, omdat voor prioritaire activiteiten bij aanvang van het PAS programma al een
reservering is gedaan voor ontwikkelingsruimte. De vastgestelde lijst met prioritaire projecten is te vinden in de
Regeling natuurbescherming, bijlage bij artikel 2.5.

3 Al eerder vergunning gehad?
Voor een juiste beoordeling van de aanvraag is het van belang om te weten of eerder een vergunning in het kader
van de Natuurbeschermingswet is verleend. Zie verder 9.

4 Vaststellen vergunning- of meldingsplicht
Onder 4 dient u aan te geven waarvoor u een vergunning wenst aan te vragen. Dit onderscheid is van belang
voor:
•
•
•

de vraag of er sprake is van een vergunning- of meldingsplicht;
de vraag welke berekeningen in AERIUS Calculator moeten worden gemaakt, en;
welke bewijsstukken dienen te worden meegestuurd met de vergunningaanvraag of melding.

A. Vastleggen bestaande/feitelijke situatie (5 en 6)
In deze situatie gaat het om het legaliseren van activiteiten die zonder toestemming op grond van de Wnb in het
verleden zijn gerealiseerd. De emissies van deze activiteiten vonden al plaats vóór de aanvang van het
programma aanpak stikstof en maken deel uit van de achtergronddepositie waarmee in het programma rekening
is gehouden en die is beoordeeld in de passende beoordeling van het programma. Het gaat hier om de feitelijke
stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste werd veroorzaakt.
Bij de toestemmingverlening voor deze activiteiten kunnen wij verwijzen naar de passende beoordeling die ten
grondslag ligt aan het programma. Voor deze activiteiten wordt geen ontwikkelingsruimte toegekend.
Om de feitelijk veroorzaakte stikstofdepositie aan te kunnen tonen, mag worden uitgegaan van de hoeveelheid
stikstofdepositie die in periode 2012 tot en met 2014 ten hoogste werd veroorzaakt als gevolg van hetgeen
daadwerkelijk plaatsvond binnen de kaders van de op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of een
vergunning of melding op grond van de Wet milieubeheer (Wm) of de Hinderwet. Voor landbouw geldt dat de
feitelijke situatie moet passen binnen de op grond van de Wm toegestane diersoort. Als u gedurende genoemde
periode 100 melkvee heeft gehouden, maar op grond van de Wm toestemming heeft voor 60 melkvee en 40
jongvee, dan mag u uitgaan van de op basis van de Wm toegestane maximale emissie behorend bij 60 melkvee
en 40 jongvee. Als u echter 100 melkvee heeft gehouden, maar op grond van de Wm alleen toestemming heeft
voor bv schapen, is de feitelijke situatie 0.
Voor landbouw mogen de volgende bewijsmiddelen worden gebruikt:
•
•
•

Gecombineerde jaaropgave (Meitellingen) met hoogste veebezetting in de periode 2012-2014; en/of
Bedrijfsregister (rundvee en schapen/geiten); en/of
Vee saldokaarten; en/of
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•
•
•
•
•

Financiële boekhouding (grootboekrekeningen en jaarrekening); en/of
Diertelgegevens op basis van artikel 3.120 activiteitenbesluit met ondersteunende aan en afvoergegevens;
en/of
Aan- en verkoop nota’s; en/of
Controlerapporten/bezoekverslagen Omgevingsdienst, NVWA, SKAL, Cross Compliance, Nb-wet handhaving
(etc.); en/of
Rapportages Meststoffenwet.

Van belang hierbij is dat het betreffende document is voorzien van een accountantsverklaring. Deze verplichting
geldt niet voor de meitelling, diertelgegevens en de controlerapporten.
Zowel in de referentiesituatie als in de beoogde situatie kan de managementmaatregel ‘Beweiden ten minste 720
uur in een kalenderjaar (PAS 2015.08-02)’ worden toegepast. Bij vergunningaanvragen waarbij in de
uitgangssituatie is uitgegaan van een reductie door beweiden, wordt geen aanvullende onderbouwing gevraagd.
Dit geldt ook voor opstallen. Voor situaties waarin bij het feitelijk gebruik wordt uitgegaan van opstallen of
beweiding van minder dan 720 uur en in de beoogde situatie wordt uitgegaan van beweiden ten minste 720 uur,
geldt een uitzondering. In dat geval dient met de gecombineerde opgave met de gegevens van het jaar dat als
referentie wordt gebruikt worden aangetoond dat er ten minste 720 uur is beweid. In onderstaand schema zijn de
verschillende situaties en de benodigde bewijsmiddelen overzichtelijke weergegeven.
Referentie

Gewenste situatie

Bewijsmiddelen voor feitelijk
gebruik

Beweiden met PAS-maatregel

Beweiden met PAS-maatregel

Geen aanvullend bewijs nodig

Opstallen

Opstallen

Geen aanvullend bewijs nodig

Beweiden met PAS-maatregel

Opstallen

Geen aanvullend bewijs nodig

Opstallen

Beweiden met PAS-maatregel

Aantonen dat er sprake is geweest
van opstallen

Voor industrie mogen de onderstaande bewijsmiddelen worden gebruikt. Voor de industrie wordt daarbij
onderscheid gemaakt tussen bedrijven die verplicht zijn een milieujaarverslag te maken en bedrijven die hiertoe
niet verplicht zijn.
•

Bedrijven die verplicht zijn een milieujaarverslag te maken.
Veel bedrijven, waaronder bijvoorbeeld de procesindustrie, raffinaderijen en de elektriciteitscentrales dienen
jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. Uit het milieujaarverslag kan rechtstreeks de stikstofemissie
worden gehaald. Formeel heet dit het Integraal PRTR-verslag, en volgt deze verplichting uit de Europese
PRTR-verordening. Uit de jaarverslagen over de periode 1 januari 2012 - 31 december 2014 kan dus worden
afgeleid hoeveel stikstofdepositie in deze periode ten hoogste werd veroorzaakt.
Voor zover uit deze jaarverslagen niet alle bronnen kunnen worden afgeleid, denk aan emissies van intern en
extern transport, kan de stikstofemissie worden berekend aan de hand van bijvoorbeeld het aantal
voertuigbewegingen en het daarbij behorende brandstofgebruik.

•

Bedrijven die niet verplicht zijn om een milieujaarverslag te maken.
Bedrijven die geen milieujaarverslag opstellen, kunnen aan de hand van de volgende gegevens de feitelijk
veroorzaakte stikstofdepositie bepalen en aantonen:
o Milieuverslag welke op basis van een voorschrift in de milieu-/omgevingsvergunning verplicht is.
o Energiejaaropgave. Stikstofemissies zijn vrijwel altijd gerelateerd aan opwekking van energie in de vorm
van elektriciteit, stoom, warmte of het gebruik van mobiele werktuigen. Bedrijven moeten jaarlijks over het
energieverbruik rapporteren. Dat kan via deelname aan de Europese CO2-emissiehandel trade systeem
(ETS) of deelname aan een van de twee energieconvenanten (MJA en MEE); en/of
o Stookinstallaties; soms worden de stikstofemissies van de stookinstallaties gerapporteerd; is dat niet het
geval dan kan deze berekend worden aan de hand van het brandstofverbruik; en/of
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o
o
o
o
o
o
o

Aantal voer- en werktuigen op het terrein van de inrichting; stikstofemissie kan worden berekend aan de
hand van bijvoorbeeld het dieselverbruik; en/of
Aantal schepen en voertuigen die de inrichting aandoen; en/of
Vertaling vanuit geluidrapporten/vergunningaanvraag, en/of
Vertaling aan de hand van de doorzet en/of omzet; en/of
Boekhouding met accountantsverklaring
Een reconstructie op basis van productiegegevens, procesactiviteiten, etc.
Managementsystemen

Voor de vraag welke invoergegevens gebruikt moeten worden voor de berekening van het feitelijk gebruik
verwijzen wij naar het onderdeel “Algemene invoergegevens” onder C.

B Uitbreiden/wijzigen bestaande (bedrijfssituatie) (7)
Voor de vaststelling of er sprake is van een vergunning-of meldingsplicht is het van belang om onderscheid te
maken tussen de situatie dat er nog niet eerder een vergunning op grond van de Wnb is verleend of een melding
onder de PAS ingediend en de situatie waarin dat wel het geval is.

8 Er is nog niet eerder een vergunning op grond van de Wnb verleend
en/of een melding onder de PAS ingediend
In deze situatie dient voor de vaststelling van een eventuele vergunning-of meldingsplicht een berekening in
Calculator te worden gemaakt van de totale stikstofdepositie in de beoogde situatie. Indien de omvang van de
depositie in de beoogde situatie de grenswaarde overschrijdt, dient hiervoor een vergunningaanvraag bij het
bevoegd gezag ingediend te worden. Wordt in de beoogde situatie de grenswaarde niet overschreden dan geldt
de uitzondering op de vergunningplicht en geldt enkel voor de activiteiten die zijn opgenomen in de Regeling 12 een
meldingsplicht.
Voor de vergunningaanvraag dan wel melding dient een verschilberekening te worden gemaakt met behulp van
AERIUS Calculator. Er is namelijk geen depositieruimte nodig voor het feitelijk gebruik van voor 1 januari 2015.
Bij de melding of aanvraag om vergunning dienen 2 berekeningen uit Calculator (beoogde situatie en een
verschilberekening) én de gegevens waarop het feitelijk gebruik is gebaseerd te worden bijgevoegd.

9 Er is vóór de PAS een Nbwet vergunning verleend voor de bestaande
activiteit
Indien de wijziging/uitbreiding past binnen de reeds verleende Nbwet vergunning en daardoor geen sprake is van
een nieuwe activiteit, is geen vergunning nodig. Mocht de wijziging/uitbreiding niet passen binnen de verleende
vergunning dan dient allereerst bepaald te worden wat het zelfstandige effect is van de activiteit. De berekende
depositie hiervan (we noemen dit “het projecteffect”) bepaalt of er sprake is van een vergunningplicht. Aan de
hand van het volgende voorbeeld wordt dit toegelicht:

12

Landbouw, industrie en infrastructuur; zie voor een volledige omschrijving artikel 2.7 van de Regeling.
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Uitgangssituatie:

Middels AERIUS
Calculator wordt het
‘projecteffect’ bepaald
door het volgende in te
voeren:

Verklaring:
Stal 1: Gelijk in beide situaties, geen wijziging, daarom niet meenemen.
Stal 2: Krijgt een fysieke aanpassing (wat een effect heeft op de emissie van
alle dieren) en moet daarom geheel meegenomen worden bij de berekening
van het projecteffect.
Stal 3: Stal krijgt andere veebezetting. De nog niet eerder vergunde dieren in de
stal, namelijk 80 jongvee, worden meegenomen in het projecteffect. De overige
20 jongvee waren reeds vergund. De emissiekenmerken van deze 20 stuks
jongvee veranderen niet, ze worden daarom niet meegenomen in het bepalen
van het projecteffect.
Stal 4: Nieuwe stal, daarom geheel meenemen als projecteffect.

Indien de omvang van de depositie van de activiteit (het projecteffect) de grenswaarde overschrijdt, dient hiervoor
een vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag ingediend te worden. Wordt met de activiteit de grenswaarde niet
overschreden, dan geldt de uitzondering op te vergunningplicht, en geldt enkel voor de activiteiten die zijn
opgenomen in de Regeling een meldingsplicht.
Voor de vergunningaanvraag dan wel melding dient een verschilberekening te worden gemaakt met behulp van
AERIUS Calculator. Er is namelijk geen depositieruimte nodig voor de reeds vergunde activiteit, en het kan zelfs
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zo zijn dat er ten opzichte van de vergunde activiteit sprake is van een gelijkblijvende of afname van depositie. In
dat geval is geen ontwikkelingsruimte nodig.
Bij de melding of de aanvraag om vergunning dienen de twee berekeningen uit AERIUS Calculator te worden
gevoegd (berekening projecteffect én verschilberekening van beoogde situatie en de eerder verleende Nbwet
vergunning), én de eerder verleende Nbwet vergunning te worden gevoegd.

10 Er is een Wnb/Nbwet vergunning verleend onder de PAS
Indien er reeds een vergunning is verleend onder de PAS dan is iedere toekomstige wijziging vergunningplichtig.
Dit heeft te maken met de in artikel 2.12 (ontwerp)Besluit natuurbescherming opgenomen cumulatiebepaling. Voor
de vrijstelling van de vergunningplicht is vereist dat de stikstofdepositie van activiteiten in cumulatie met andere
projecten en handelingen van dezelfde inrichting in de periode waarvoor het programma geldt onder de
grenswaarde blijft. Wanneer een initiatiefnemer binnen bijvoorbeeld de 1e PAS periode een vergunning heeft
gekregen voor een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt die hoger is dan de grenswaarde, kan hij daarna
binnen de 1e PAS periode voor de desbetreffende inrichting geen melding meer doen voor activiteiten, ook niet
wanneer die activiteiten een stikstofdepositie veroorzaken die lager is dan of gelijk is aan de grenswaarde. In deze
gevallen dient hiervoor altijd een vergunning te worden aangevraagd. Het feit dat de depositie gelijk blijft of
afneemt, doet hieraan niet af. U dient met AERIUS Calculator een verschilberekening te maken tussen de
Wnb/Nbwet vergunde situatie en de beoogde situatie om te bepalen of, en zo ja hoeveel, ontwikkelingsruimte
nodig is.

11 Er zijn een of meerdere meldingen onder de PAS gedaan
Op basis van het effect van de activiteit (het projecteffect) dient bepaald te worden of er sprake is van een
vergunningplicht. 13 Zie onder 9. Wanneer het effect van uw activiteit < 0,05 mol is, hoeft u niets te doen. Indien het
effect van uw activiteit, samen met de eerder in de betreffende PAS-periode ingediende meldingen, groter of gelijk
is aan de grenswaarde, dient hiervoor een vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag ingediend te worden. Wordt
met de totale stikstofdepositie van de meldingen de grenswaarde niet overschreden dan geldt de uitzondering op
de vergunningplicht.

Om dit te bepalen dient een verschilberekening te worden gemaakt met behulp van AERIUS Calculator. De
uitgangssituatie gebruikt voor de eerste melding (Nbwet vergund danwel het feitelijk gebruik) dient vergeleken te
worden met de beoogde situatie. Indien de depositie nog onder de grenswaarde blijft dan geldt de vrijstelling van
de vergunningplicht en eventueel de meldingsplicht. Zo niet dan geldt voor de huidige activiteit een
vergunningplicht. U dient dus in deze situatie verschillende berekeningen in AERIUS Calculator te maken. De
eerste is een berekening van het effect van uw activiteit. Afhankelijk van de uitkomst dient ook een
verschilberekening te worden gemaakt tussen de uitgangssituatie van de eerste melding en de beoogde situatie.

C Oprichting van een bedrijf of een andersoortige activiteit
Afhankelijk van de omvang van de depositie van de beoogde situatie dient bepaald te worden of er sprake is van
een vergunningplicht. Indien de omvang van de depositie van de beoogde situatie de grenswaarde overschrijdt,
dient hiervoor een vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag ingediend te worden. Wordt met de beoogde
situatie de grenswaarde niet overschreden, dan geldt de uitzondering op de vergunningplicht, en geldt enkel voor
de activiteiten die zijn opgenomen in de Regeling een meldingsplicht.
Vergunningplicht in combinatie met een meldingsplicht
Het zal vaak voorkomen dat een activiteit op dichtbijgelegen Natura 2000-gebieden een depositie veroorzaakt die
boven de grenswaarde ligt en dat voor verder weg gelegen gebieden er sprake is van een depositie onder de
grenswaarde. Indien dat het geval is, wordt alleen voor de gebieden waar de depositie boven de grenswaarde ligt
een vergunning verstrekt. Deze vergunningaanvraag geldt dan als een melding voor de gebieden onder de
grenswaarde blijven (= automatische melding). De initiatiefnemer hoeft voor deze gebieden geen aparte melding

13

Het te berekenen projecteffect is gelijk aan het projecteffect dat berekend moest worden voor inwerkingtreding van de PAS.
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meer te doen. Op het moment dat de benodigde ontwikkelingsruimte in Register gereserveerd wordt voor de
vergunning, wordt automatisch voor de gebieden waarvoor de toename onder de grenswaarde blijft de benodigde
depositieruimte afgeschreven.
Algemene invoergegevens
Bij het invoeren van gegevens in AERIUS Calculator is de emissie van de betreffende activiteit het uitgangspunt.
De emissiebronnen worden ingevoerd in AERIUS Calculator. Op basis hiervan wordt de stikstofdepositie bepaald.
Het is dus van belang dat de invoerparameters duidelijk zijn; deze zijn namelijk van invloed op de wijze waarop
stikstof zich verspreidt en dus ook op de hoeveelheid stikstofdepositie. Te denken valt aan de uitstoothoogte, de
hoeveelheid bronnen op leefniveau, etc.. U kunt met punt-, lijn- of vlakbron(nen) de locatie(s) van de
emissiebron(nen) invoeren aan de hand van de X- en Y-coördinaten, of door de locatie in te tekenen op de kaart.
Een puntbron geeft een emissie vanuit één centraal punt weer (geldt voor de meeste bedrijven). Een lijnbron staat
voor een constante emissie over een bepaalde lengte, zoals bij een weg of een kanaal. Een vlakbron geeft een
constante emissie over een gebied weer, zoals bij grondgebruik.
De X- en Y coördinaten kunnen gebruikt worden voor puntbronnen, terwijl het intekenen van een bron met name
voor lijn- en vlakbronnen handig is. Per emissiebron worden vervolgens diverse invulvelden weergegeven. Eerst
dient de sector gekozen te worden (zie onderstaande afbeelding). Binnen de sector wordt vaak nog een keuze
gegeven uit ‘specifieke sectoren’.

Binnen de specifieke sector moeten meestal verschillende kenmerken worden ingevoerd, het gaat dan
bijvoorbeeld om uitstoothoogte, gebouwhoogte en warmte-inhoud (met behulp van de rekenoptie). Hier zijn vaak
standaardwaarden ingevuld. Echter, voor een ontvankelijke aanvraag dienen de waarden ingevuld te worden
die op de betreffende activiteit van toepassing zijn! Een praktische instructie, op basis waarvan onderbouwde
keuzes voor de invoergegevens van AERIUS Calculator kunnen worden gemaakt, is te vinden op www.bij12.nl 14.

14

http://pas.bij12.nl/content/instructie-aerius-calculator
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Daarnaast dienen de emissies van NOx en NH3 ingevoerd te worden. Voor verkeer of stalsystemen worden om
specifieke gegevens gevraagd, zoals categorieën van voertuigen of een RAV-code. AERIUS Calculator berekent
in principe de depositie voor het huidige jaar (zichtjaar). Voor infrastructurele werken is het met name van belang
om het zichtjaar aan te passen aan het jaar waarin de emissie plaats gaat vinden, omdat er voor de toekomstige
jaren soms andere emissiefactoren voor verkeer zijn opgenomen in AERIUS Calculator.

Door gebruik te maken van de help-functie in Calculator kunt u extra informatie krijgen betreffende de knoppen
in Calculator. Via de handleiding van Calculator 15 wordt nader toegelicht hoe de bronnen ingevoerd moeten
worden.

Welke bronnen meenemen in de berekening
Om de depositiebijdrage van een activiteit te kunnen bepalen, moeten alle relevante emissiebronnen van een
activiteit worden vastgesteld. Om de depositie van een activiteit te kunnen berekenen, zal beoordeeld moeten
worden welke bronnen meegenomen worden en welke buiten beschouwing kunnen blijven. Onderstaande
informatie is richtinggevend, per situatie kan de invoer van bronnen variëren. Bij twijfel of vragen neemt u contact
op met het bevoegd gezag.
Onderstaand wordt aan de hand van de meest voorkomende sectoren landbouw, industrie en/of infrastructuur
toegelicht welke emissiebronnen meegenomen moeten worden. Voor een robuuste onderbouwing van besluiten is
het belangrijk dat de gemaakte keuzes transparant en goed onderbouwd zijn.
Landbouw
In Calculator kan voor de sector landbouw vervolgens een selectie worden gemaakt tussen de specifieke sectoren
stalemissies, mestopslag, beweiding, mestaanwending of glastuinbouw. Bij een aanvraag die betrekking heeft op
bijvoorbeeld een veehouderijbedrijf dienen puntbronnen ingevoerd te worden per emissiebron. Hierbij wordt het
aantal gehouden dieren aan de hand van de RAV-code(s) via de ‘stalemissies’ ingevoerd. Mestopslag en
eventuele beweiding zijn gedekt met de invoer van stalemissies, dit hoeft niet afzonderlijk in beeld gebracht te
worden. Middels de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zeeland 2017 zijn de activiteiten het weiden
van vee en het op of in de bodem brengen van meststoffen uitgezonderd van de vergunningplicht op grond van
artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. Voor alle andere specifieke landbouwsectoren kan in
AERIUS Calculator naast de bronkenmerken direct de emissie worden ingevoerd.
Industrie
Voor de industrie onderscheidt AERIUS Calculator diverse specifieke sectoren (bijvoorbeeld energie, mobiele
werktuigen en industrie). Vervolgens is het mogelijk om in de sector industrie te kiezen voor de een subsector
zoals afvalverwerking of bouwmaterialen. Voor alle sectoren betreffen de relevante emissiebronnen voornamelijk
de stookinstallaties, mobiele werktuigen en verkeersbewegingen op het terrein van de inrichting (zie ook
verkeersaantrekkende werking).
Infrastructuur
In AERIUS Calculator kan het onderscheid worden gemaakt tussen rail-, lucht-, wegverkeer en scheepvaart. Voor
infrastructurele projecten geldt dat de aanpassing van een tracé netwerkeffecten kan hebben in een gebied buiten
het projecttracé. Dit betekent dat bij het bepalen van de depositiebijdrage van het project in beginsel ook de
effecten van veranderingen in verkeersbewegingen op overige tracévakken worden meegenomen. De
netwerkeffecten van infrastructurele projecten worden in kaart gebracht met een verkeersmodel. Vervolgens is het
mogelijk om de resultaten hiervan weer in AERIUS Calculator te laden om de stikstofeffecten te berekenen.
Verkeersaantrekkende werking van een inrichting
Nieuwe of wijziging van activiteiten binnen een inrichting kunnen ook leiden tot extra verkeer en vervoer
(wegverkeer, railverkeer, scheepvaart) van en naar de inrichting. Bij activiteiten met een dergelijke
15

Zie www.aerius.nl/manuals/calculator
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verkeersaantrekkende werking, moeten ook de emissies buiten de inrichting worden meegenomen (indirecte
effecten). Daarbij spelen de volgende factoren een rol:
•
•

de afstand van een emissiebron tot een N2000-gebied;
de omvang van de emissies.

Wanneer verkeer en vervoersbewegingen (over weg, water, spoor) van en naar de inrichting worden
meegenomen als emissiebron, ligt de vraag voor of en tot hoever van de inrichting de effecten van wijzigingen in
verkeer- en vervoerbewegingen worden meegenomen. Deze grens zal per project bepaald moeten worden en is
afhankelijk van de project specifieke omstandigheden. 16
Een algemeen criterium is dat de gevolgen voor het milieu van dit verkeer niet meer aan de inrichting worden
toegerekend wanneer dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld 17. Het
berekenen van de depositie van de verkeersaantrekkende werking kan in AERIUS en hoeft niet middels een
verkeersmodel.
Voor zeescheepvaart wordt een afstand aangehouden van 60 km uit de kust. Het kan zijn dat het schip
verschillende inrichtingen aandoet. Bij de berekening mag hiermee rekening worden gehouden (zgn hopfactor). Dit
moet dan wel duidelijk worden toegelicht in de aanvraag om verwarring te voorkomen.

12 Prioritaire activiteiten
Voor activiteiten die aanspraak kunnen maken op ontwikkelingsruimte in segment 1, is al op voorhand bij de
inwerkingtreding van het Programma ontwikkelingsruimte gereserveerd (artikel 2.8, eerste lid Wnb). Deze
activiteiten staan vermeld op de bij de Regeling vastgestelde lijst van projecten en andere handelingen of
categorieën van projecten of andere handelingen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd (zie
PAS.natura2000.nl). Het is van belang dat u duidelijk aangeeft waar uw activiteit onder valt. Bij de beoordeling van
de aanvraag toetsen wij of de gevraagde ontwikkelingsruimte past binnen de gereserveerde ontwikkelingsruimte
voor deze activiteit.
Het invullen van het aanvraagformulier en de procedure voor prioritaire activiteiten verschilt niet van die van “niet
prioritaire activiteiten” (segment 2). Het verschil is alleen dat voor prioritaire activiteiten al een reservering is
gedaan. Indien de gevraagde ontwikkelingsruimte past binnen de gereserveerde ontwikkelingsruimte, kunnen wij
overgaan tot toekenning van ontwikkelingsruimte, mits aan de overige eventueel van toepassing zijnde
voorwaarden is voldaan (eventuele instemming andere provincies). Past de gevraagde ontwikkelingsruimte niet
binnen de gereserveerde ontwikkelingsruimte, dan treedt het bevoegd gezag in overleg met de initiatiefnemer. In
dit overleg zal worden nagegaan of de activiteit zodanig kan worden gewijzigd, of dat op andere wijze geschoven
kan worden met ontwikkelingsruimte binnen de (categorie van) prioritaire projecten, zodat deze toch binnen de
gereserveerde ontwikkelingsruimte valt. Is dit niet mogelijk, dan is actualisatie van de lijst met prioritaire projecten
nodig.

16

Met betrekking tot de berekeningen betreffende verkeersaantrekkende werking kan gebruik worden gemaakt van de kengetallen van
kennisgroep CROW.
17
Verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersend verkeersbeeld op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich
door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg
kan bevinden.
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Notitie / Memo
Aan:
Van:
Datum:
Kopie:
Ons kenmerk:
Classificatie:
Opsteller:
Onderwerp:

HaskoningDHV Nederland B.V.
Industry & Buildings
Provincie Zeeland
Royal HaskoningDHV namens Dow
14 februari 2017
Dow, E.ON
I&BBD6643N006F02
Projectgerelateerd
Mariëtte Voets
Industriële boiler Dow, Terneuzen; toelichting vergunningaanvraag PAS

Inleiding
Dow Benelux B.V. (hierna: Dow) is voornemens om voor haar inrichting, gelegen aan de Herbert
H. Dowweg 5 te Hoek, gemeente Terneuzen, een nieuwe, energie-efficiënte stoomketel te realiseren.
De stoomketel heeft een vermogen van circa 300 MWth en wordt gestookt met proces off-gas van Dow;
daarnaast kan, bij een tekort aan off-gas, aardgas worden ingezet. De ketel wordt gerealiseerd op een
aangrenzend terrein, nu nog gelegen buiten de inrichting van Dow. De inrichtingsgrens van Dow zal
hiermee worden uitgebreid.
Aanleiding van dit initiatief is gelegen in een wijziging in de toekomstige energievoorziening van Dow. Op
dit moment wordt een groot deel van de benodigde stoom (35 bar en 90 bar) en elektriciteit betrokken
van de aangrenzende Warmtekrachtcentrale (WKC) van de Electricity and Steam Association (ELSTA).
Per september 2018 zal Dow de WKC van ELSTA overnemen, waarmee deze onderdeel wordt van de
inrichting van Dow. De overname is aanleiding om de toekomstige energieproductie te optimaliseren ten
aanzien van kosten en leveringszekerheid.
Op dit moment heeft ELSTA twee gasturbines in bedrijf die zowel stoom als elektriciteit leveren. Dit is
nodig vanwege hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de stoomlevering. De gasturbines leveren
echter meer elektriciteit dan nodig is voor het Industry Park Terneuzen. Dit leidt tot gedwongen forse
levering van elektriciteit aan het net. Een additionele ketel leidt ertoe dat de vereiste leveringszekerheid
ook behaald kan worden met één gasturbine als het niet economisch aantrekkelijk is om elektriciteit aan
het net te leveren.
Dow heeft voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe installatie een overeenkomst gesloten met
E.ON Energy Projects GmbH en zijn dochterondernemingen (E.ON). De dagelijkse operatie en
onderhoud van de installatie zal door Dow/ELSTA personeel worden uitgevoerd.
In verband met de stikstofemissie van de installatie en de depositie hiervan op omliggende Natura-2000
gebieden, dient een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (voorheen
Natuurbeschermingswet) te worden aangevraagd. De vergunningaanvraag wordt in het kader van het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) gedaan, waarbij gebruik is gemaakt van het bijbehorende
rekeninstrument AERIUS.
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Uitgangspunten aanvraag en berekening projecteffect
Dow beschikt voor haar huidige activiteiten over een vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet, verleend door Gedeputeerde Staten van Zeeland d.d. 27 mei 2008, kenmerk
08006564/NB.07.058/49/18.
Voor het stoomketelproject wordt in het kader van de PAS een afzonderlijke vergunning aangevraagd in
het kader van de Wet Natuurbescherming.
Voor de voorgenomen activiteit is met de AERIUS calculator een berekening gemaakt van het
projecteffect.
Binnen de PAS is het projecteffect gedefinieerd als “het zelfstandige depositie-effect van het project of
de andere handeling waarvoor toestemming wordt gevraagd”. In dit geval vormen de activiteiten
gerelateerd aan de voorgenomen stoomketel het projecteffect.
Uit de berekening van het projecteffect blijkt of de voorgenomen activiteit vergunningvrij, meldingsplichtig
of vergunningplichtig is.
De berekening kent drie mogelijke uitkomsten:
n

Depositie ≤ 0,05 mol/ha/jaar;

n

0,05 < depositie ≤ grenswaarde;

n

Depositie > grenswaarde.

De grenswaarde voor de PAS-gebieden staat in principe op 1 mol/ha/jaar. Voor gebieden waar geldt dat
de benutting van de grenswaardereservering groter is dan 95%, wordt de grenswaarde verlaagd van
1 mol/ha/jaar naar 0,05 mol/ha/jaar. Dankzij de online mogelijkheden van PAS is de lijst van deze
gebieden dynamisch en kunnen er dagelijks wijzigen optreden. De uitkomsten van de
projecteffectberekening worden ook op één moment getoetst op deze gebieden met een lagere
grenswaarde.
Een ander belangrijk begrip in de PAS is de ontwikkelingsruimte. Dit is het deel van de depositieruimte
per Natura 2000-gebied dat binnen de PAS beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van nieuwe of
uitbreiding van bestaande (economische) activiteiten die een vergunning nodig hebben. Het bevoegde
gezag gebruikt AERIUS Register voor het beheren van (de uitgifte van) de ontwikkelingsruimte van de
PAS.
De voorgenomen activiteit van Dow heeft emissie van NOx tot gevolg. Deze wordt uitsluitend
veroorzaakt door rookgasemissies van de stoomketel. In tabel 1 zijn de invoergegevens conform het
luchtkwaliteitsonderzoek (referentie IEMBD6643-101-100R004D02) en overige uitgangspunten van de
berekening met de AERIUS Calculator weergegeven.
Het rookgasdebiet en de rookgastemperatuur zijn gebaseerd op procesberekeningen van E.ON. De
warmte-emissie is vervolgens berekend met behulp van de formule van het Nieuw Nationaal Model
(NNM), waarbij ook de soortelijke dichtheid, specifieke warmte en temperatuur van de omgevingslucht
worden beschouwd. De NOx-vracht is berekend aan de hand van de emissiegrenswaarden van het
Activiteitenbesluit. Dit betreft een worst case benadering, waarmee een onderschatting van de depositie
wordt voorkomen. In AERIUS zelf is tot slot het rekenjaar 2015 ingevoerd en standaard profiel industrie
bij temporele variatie.
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Tabel 1: Bronspecifieke invoergegevens stoomketel
Onderdeel

1

Eenheid

Waarde

x, y-coördinaten

m

43.058, 372.795

Hoogte schoorsteen

m

65

uur / jaar

8.500

ton/uur

350

°C

93,1

Nm³/s, vocht

95,7

MW

10,0

Bedrijfsuren
Stoomproductie bij 35 bar/340°C
Rookgastemperatuur
Rookgasdebiet (werkelijk O2 gehalte, 0°C, vocht)
Warmte-emissie
Emissiegrenswaarde NOx
NOx-vracht

mg/m

3

100

kg/u

29,8

Resultaten berekening projecteffect
2

De resultaten van de AERIUS projecteffectberekening zijn in bijlage 1 opgenomen . Om een indruk te
geven van de omvang van de stikstofdepositie zijn in tabel 2 de 3 gebieden met het hoogste projecteffect
weergegeven.
Binnen de invloedssfeer van de stoomketel liggen geen gebieden waarvoor de grenswaarde is verlaagd
van 1 mol/ha/jaar naar 0,05 mol/ha/jaar.
Tabel 2: Resultaten stikstofdepositieberekening
Natura 2000-gebied

Hoogste projecteffect [mol N/ha/jaar]

Westerschelde & Saeftinghe

1,01

Oosterschelde

0,41

Brabantse Wal

0,38

Het projecteffect bedraagt maximaal 1,01 mol N/ha/jaar ter hoogte van het meest nabijgelegen Natura
2000-gebied “Westerschelde & Saeftinghe”. Dit betekent dat de nieuwe activiteit vergunningsplichtig is in
het kader van de PAS.

Referentiesituatie
Zoals eerder vermeld zal Dow per september 2018 de WKC van ELSTA overnemen, waarmee deze
onderdeel wordt van de inrichting van Dow.
Op 15 februari 2016 is aan ELSTA voor haar activiteiten een vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet verleend.
De beschikking omvat onder andere de gesommeerde emissie naar de lucht van maximaal 780 ton NOx
per jaar, vanuit drie gekanaliseerde stationaire stikstofbronnen (gasturbines).

1

Vetgedrukt = daadwerkelijk ingevoerd, niet vetgedrukt = nodig om invoer te berekenen
De berekeningen zijn 24 maart 2016 uitgevoerd; op het moment van indienen van deze aanvraag bleek er een
storing te zijn in het AERIUS programma waardoor het niet mogelijk was om een actuele herberekening uit te
voeren. Aangezien de NOx-depositie volledig wordt gesaldeerd, is het effect per saldo nog steeds onveranderd ten
opzichte van de berekeningen uitgevoerd op 24 maart 2016.

2
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Bij de overname van de inrichting van ELSTA, zal Dow de Provincie Zeeland verzoeken om een wijziging
van tenaamstelling van deze vergunning, waarna de bestaande installaties van ELSTA onderdeel
uitmaken van de inrichting van Dow. In bijlage 3 is een uittreksel uit de overeenkomst van Dow met
ELSTA opgenomen waaruit blijkt dat Dow de inrichting van ELSTA overneemt.
Na realisatie van de nieuwe stoomketel zullen de bestaande gasturbines die nu nog onderdeel uitmaken
van ELSTA, weliswaar blijven bestaan, maar minder intensief worden ingezet. Dit biedt Dow de
mogelijkheid om de stikstofemissie van de nieuwe stoomketel te zijner tijd te compenseren met de
huidige emissie van ELSTA.
Door het uit bedrijf nemen van een van de gasturbines van ELSTA zal de maximale NOx-vracht namelijk
dalen met 780/3 = 260 ton per jaar. De maximale vracht van de stoomketel bedraagt 29,8 kg/uur bij volle
belasting, hetgeen overeenkomt met 253 ton per jaar bij 8.500 bedrijfsuren. De totale NOx-vracht van
ELSTA en de nieuwe stoomketel samen zal in het worst case scenario dus nagenoeg gelijk blijven.
In bijlage 2 is de verschilberekening opgenomen van de huidige (aan ELSTA vergunde) situatie en de
2
toekomstige (worst case) situatie . De emissie die per saldo zal optreden is sterk afhankelijk van de
totale vraag naar stoom en elektriciteit en daarmee de gewenste belasting van de gasturbine(s) en de
stoomketel, maar zal in de toekomst (na realisatie nieuwe stoomketel) nooit groter zijn dan nu aan
ELSTA vergund. Het resultaat van de verschilberekening is derhalve nul.
Bovenstaande leidt er dus toe dat er in de toekomstige situatie (na overname ELSTA en realisatie
nieuwe stoomketel) per saldo geen toename optreedt van de NOx emissie.
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Industriële stoomketel Dow: toetsing aan de Wet natuurbescherming- voortoets
Natura 2000 (excl. stikstofdepositie)

1.

Aanleiding en doel van de toetsing aan de Wet natuurbescherming

Dow Benelux B.V. (Dow) bedrijft aan de Herbert H. Dowweg 5 te Hoek, gemeente Terneuzen, een
grootschalig geïntegreerd petrochemisch fabriekscomplex, waarin diverse chemische producten worden
geproduceerd. Dow is voornemens om een nieuwe, energie-efficiënte stoomketel te realiseren, die
uitsluitend stoom produceert. De nieuwe stoomketel wordt gestookt met proces off-gas van Dow of een
mix van proces off-gas en aardgas en heeft een vermogen van circa 300 MWth. In figuur 1 is de locatie
van het voornemen weergeven.

Figuur 1: Weergave ligging voorgenomen activiteit

Op meer dan 1,5 km van het voornemen ligt Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe (zie figuur
2.).
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Figuur 2: Weergave ligging voorgenomen activiteit ten opzichte van Natura 2000 Westerschelde &
Saeftinghe (bron ondergrond: provincie Zeeland, raadpleging 14 december 2015)

Dow beschikt over een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet onder andere in
verband met de emissies naar de Westerschelde via het afvalwater, emissies naar de lucht (o.a. stikstof)
en van geluid. Per 1 januari 2017 is de Nb-wet overgegaan in de Wet natuurbescherming (hierna Wnb).
Dit heeft verder geen gevolgen voor de verleende Nb-wet vergunning.
In verband met de voorgenomen activiteit wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld en een
omgevingsvergunning aangevraagd in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo).
Het voornemen gaat mogelijk gepaard met extra emissie van stikstof en geluid en met verlichting en
trilling gedurende de bouw en/of gebruiksfase. Het voornemen dient daarom tevens getoetst te worden
aan de Wnb.
Voor het aspect stikstof verloopt de depositieberekening en vergunningverlening via de
Programmatische Aanpak Stikstof (hierna PAS) die per 1 juli 2015 als onderdeel van de Nb-wet,
inmiddels Wnb, in werking is getreden. De overige aspecten worden apart beoordeeld in een voortoets.
Deze notitie betreft deze voortoets.
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2.

Nb-wet vergunning Dow (2008)

Op 27 mei 2008 is een Nb-wet vergunning (kenmerk 08006564/NB.07.058/49/18) verleend door de
provincie Zeeland voor alle activiteiten van Dow Benelux B.V. die van invloed zijn op het naast gelegen
Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.
De Nb-wet-vergunning is geldig tot 31 december 2017. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden
ten aanzien van:
n

emissiereductie van diverse stoffen (o.a. polycyclische aromatische koolwaterstoffen, HBCD
(Hexabroomcyclododecaan) in de styrofoam-plant en eliminatie van emissie van 1,2-dichloorethaan);

n

beperking van geluidemissie ter hoogte van een aantal locaties (x-y coördinaten);

n

beperking van verlichting op het Natura 2000-gebied.

De voorschriften ten aanzien van geluid en licht zijn in verband met de nieuwe stoomketel relevant en in
het volgend kader opgenomen.
Voorschriften Nb-wet-vergunning Dow Benelux B.V.
2. Geluid
Het geluid ter plaatse van meetpunten zoals deze staan vermeld in tabel 1 […..] van deze
vergunning dient 40 dB(A) of lager te zijn. Het geluid dient te worden gemeten overeenkomstig de
"Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai"1. Overeenkomstig de Wm-vergunning mag het
geluid ter plaatse van de meetpunten tijdens het opstarten of uit bedrijf nemen van het LHCcomplex maximaal 15 dB(A) hoger zijn. Een maximale verhoging van 5 dB(A) is toegestaan voor
het opstarten en uit bedrijf nemen van de overige installaties of fabrieken.

Tabel 1: Voorschrift t.a.v. geluidbelasting als gevolg van Dow Benelux B.V.
3. Licht
Op de grens met het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saefthinge (coördinaten X: 43010 / Y:
374630) moet de verlichtingssterkte op het aanliggende Natura 2000-gebied lager of gelijk aan 0,1
lux zijn. Een tijdelijk verhoging van de verlichtingssterkte tijdens calamiteiten is toegestaan.

De geluidsmeetpunten zijn weergegeven in figuur 3.
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Figuur 3. Ligging geluidsmeetpunten zoals opgenomen in de Nb-wet vergunning (2008)

3.

Beschrijving Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe

Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe is in februari 2010 definitief aangewezen als Natura 2000gebied. In 2012 en 2014 is hierop een wijzigingsbesluit gekomen. Het wijzigingsbesluit van 2014 omvat
de voorlopige aanwijzing van de Hedwig polder. De vastgestelde instandhoudingsdoelen van Natura
2000 Westerschelde & Saeftinghe zijn in bijlage 1 opgenomen.
4.

Het voornemen

Achtergrond van het voornemen
Op dit moment wordt een groot deel van de door Dow benodigde stoom (35 bar en 90 bar) en elektriciteit
geleverd door de aangrenzende Warmtekrachtcentrale (WKC) van ELSTA (Electricity and Steam
Association). ELSTA heeft aangegeven na afloop van het leveringscontract in 2018, te stoppen met het
bedrijven van deze centrale. Dow heeft dientengevolge besloten om de centrale van ELSTA per
september 2018 over te nemen.
Met deze overname in het vooruitzicht heeft Dow onderzocht hoe de energieproductie geoptimaliseerd
kan worden. Naar aanleiding daarvan is besloten om de inrichting uit te breiden met een stoomketel.
Dow heeft hiervoor een joint development agreement gesloten met E.ON Power Plants Belgium bvba
(verder “E.ON”). Deze overeenkomst betreft een zogenaamde ‘tolling agreement’. Dit houdt in dat Dow
de brandstof (proces off-gas) levert en E.ON deze vervolgens, omgezet in stoom, teruglevert aan Dow.
E.ON is verantwoordelijk voor investering, ontwerp, realisatie, onderhoud en bedrijfsvoering van de
nieuwe installatie. De dagelijkse bedrijfsvoering en het onderhoud worden uitgevoerd met personeel van
Dow/ ELSTA.
Het project staat binnen de betrokken partijen ook bekend als “Energy for Terneuzen” (E4T).
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De nieuwe ketel wordt geplaatst op een, nu nog braakliggend terrein binnen de inrichting van ELSTA. Dit
terrein wordt aan de inrichting van ELSTA onttrokken en bij de inrichting van Dow gevoegd.
De nieuwe installatie
De nieuwe installatie is voorzien oostelijk van de WKC van ELSTA. In figuur 3 is een schetsontwerp van
de installatie opgenomen. De belangrijkste onderdelen van de installatie zijn:
Stoomketel (vrijstaand, niet ineen gebouw)
Economiser (voor opwarming van het ketelvoedingwater)
Schoorsteen voor de afvoer van de afgassen
Ketelvoedingswaterpompen
Verbrandingsluchtventilatoren
Rookgasrecirculatieventilatoren
Gasreductiestation
Transformatoren
Motor schakelsysteem
Besturingssysteem
Besturingsruimte
Voedingswatertanks
De terreinverlichting is beperkt en bestaat uit circa acht
straatlantaarns rond de installatie (zie foto voor voorbeeld) en
verlichting van de installatie conform de eisen. Dit laatste betreft bijvoorbeeld verlichting bij in/uitgangen
en locaties waar regelmatige controles uitgevoerd moeten worden.
Bouwfase
Gedurende de bouw zal tijdelijk extra bouwverlichting benodigd zijn. Voor de fundering worden palen
trillingsarm in de grond aangebracht door middel van boring. Deze werkwijze vloeit voort uit de
voorwaarden vanuit de archeologische studie. De impact van niet-grondverdringende palen op eventueel
aanwezige vindplaatsen wordt aanvaardbaar geacht, evenals de impact van sommige
grondverdringende palen (gladde schacht zonder verzwaarde voet of in-de-grondgevormde palen).
Grondwateronttrekking voor het uitvoeren van de funderingswerkzaamheden wordt niet verwacht.
Er zal in hoofdzaak overdag worden gebouwd, Alleen bij spoedeisende werkzaamheden zal in de nacht
worden doorgewerkt. Tijdens de bouwfase leidt dit tot wat extra verkeersbewegingen van het
bouwverkeer.
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Figuur 3: Schetsontwerp stoomketelinstallatie oostelijk van de WKC van ELSTA (definitief ontwerp nog op te stellen door
contractor)

5.

Effectbeoordeling

Geluid
De geluidbelasting als gevolg van het voornemen is door DGMR berekend ter hoogte van de x-y
coördinaten zoals in de Nb-wet vergunning opgenomen. (DGMR, Akoestisch onderzoek Dow Benelux
B.V., E.ON stoomketel, d.d. 6 januari 2016).
In tabel 1 zijn de volgende rekenresultaten op de vergunningspunten opgenomen:
n

de bijdrage van Dow conform het aangeleverde rekenmodel;

n

de bijdrage van de stoomketel;

n

de som van de voorgaande twee bijdragen.

Tabel 1: rekenresultaten (LAr,LT) van de representatieve bedrijfssituatie ter hoogte van Nb-wet vergunningspunten van
Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe
Vergunningspunt

Dag
(Dow)

Avond
(Dow)

Nacht
(Dow)

Dag
(stoomketel)

Avond
(stoomketel)

Nacht
(stoomketel)

Dag
(totaal)

Avond
(totaal)

Nacht
(totaal)

Nb-wet 1

39,1

39,1

39,1

13,9

13,9

13,9

39,1

39,1

39,1

Nb-wet 2

40,2

40,2

40,2

13,5

13,5

13,5

40,2

40,2

40,2

Nb-wet 3

40,2

40,2

40,2

15,7

15,7

15,7

40,2

40,2

40,2

Nb-wet 4

39,1

39,1

39,1

13,5

13,5

13,5

39,2

39,2

39,2

Nb-wet 5

36,0

36,0

36,0

11,7

11,7

11,7

36,1

36,1

36,1

Nb-wet 6

35,5

35,5

35,5

11,3

11,3

11,3

35,5

35,5

35,5
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Uit de berekeningen volgt dat na afronding op gehele dB’s de geluidbelasting voldoet aan de in de Nbwet-vergunning vermelde waarde van 40 dB(A). Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de
stoomketelinstallatie past binnen de voorschriften van de huidige Nb-wet (inmiddels Wnb) vergunning.
In de bouwfase neemt de geluidbelasting evenmin toe. De funderingspalen worden niet geheid maar
geboord. De geluidsbelasting van het boren en de overige brongeluiden bij de bouw zijn beperkt en
reiken niet tot in het Natura 2000-gebied (>1,5 km afstand). Hieruit kunnen we concluderen dat de bouw
van de installatie niet leidt tot extra geluidbelasting van Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe.
Verlichting
De nieuwe installatie ligt op minimaal 1,5 km vanaf het Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe. De
uitstraling van de verlichting van het terrein en van de installatie reikt zeker niet tot in het Natura 2000gebied. Daarbij is de installatie van beperkte hoogte en wordt deze afgeschermd door overige installaties
op het bedrijvencomplex van Dow. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de bouw van de installatie niet
leidt tot extra verlichting van Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe. Daarmee wordt eveneens
voldaan aan het voorschrift in de huidige vergunning ten aanzien van verlichting (niet meer dan 0,1 lux
ter hoogte van coördinaten X: 43010 / Y: 374630).
6.

Conclusie Wnb-toetsing Natura 2000

De bouw en in gebruik name van de nieuwe stoomketelinstallatie leidt niet tot negatieve gevolgen voor
het Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe en bijbehorende instandhoudingsdoelen. Het Natura 2000gebied ligt op meer dan 1,5 km van het projectgebied buiten de reikwijdte van het voornemen.
Ten aanzien van het aspect stikstofdepositie wordt verwezen naar de aanvraag die in het kader van de
Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) wordt gedaan.
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Bijlage 1: Natura 2000 Westerschelde & Saeftinghe
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Westerschelde & Saeftinghe
Doelstelling
oppervlakte

Doelstelling
kwaliteit

Habitattypen
H1110B

Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone)

=

=

H1130

Estuaria

>

>

H1310A

Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

>

=

H1310B

Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)

=

=

H1320

Slijkgrasvelden

=

=

H1330A

Schorren en zilte graslanden (buitendijks)

>

>

H1330B

Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

=

=

H2110

Embryonale duinen

=

=

H2120

Witte duinen

=

=

H2160

Duindoornstruwelen

=

=

H2190B

Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

=

=

Habitatsoorten
H1014

Nauwe korfslak

=

=

H1095

Zeeprik

=

=

H1099

Rivierprik

=

=

H1103

Fint

=

=

H1365

Gewone zeehond

=

>

H1903

Groenknolorchis

=

=

Broedvogels
A081

Bruine Kiekendief

=

=

A132

Kluut

=

=

A137

Bontbekplevier

=

=

A138

Strandplevier

=

=

A176

Zwartkopmeeuw

=

=

A191

Grote stern

=

=

A193

Visdief

=

=

A195

Dwergstern

=

=

A272

Blauwborst

=

=

Niet-broedvogels
A005

Fuut

=

=

A026

Kleine Zilverreiger

=

=

A034

Lepelaar

=

=

A041

Kolgans

=

=

A043

Grauwe Gans

=

=

A048

Bergeend

=

=

A050

Smient

=

=

A051

Krakeend

=

=

A052

Wintertaling

=

=
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A053

Wilde eend

=

=

A054

Pijlstaart

=

=

A056

Slobeend

=

=

A069

Middelste Zaagbek

=

=

A075

Zeearend

=

=

A103

Slechtvalk

=

=

A130

Scholekster

=

=

A132

Kluut

=

=

A137

Bontbekplevier

=

=

A138

Strandplevier

=

=

A140

Goudplevier

=

=

A141

Zilverplevier

=

=

A142

Kievit

=

=

A143

Kanoet

=

=

A144

Drieteenstrandloper

=

=

A149

Bonte strandloper

=

=

A157

Rosse grutto

=

=

A160

Wulp

=

=

A161

Zwarte ruiter

=

=

A162

Tureluur

=

=

A164

Groenpootruiter

=

=

A169

Steenloper

=

=
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Dow industriële stoomketel: toets Wet Natuurbescherming Soorten

1.

Aanleiding

Dow Benelux B.V. (Dow) bedrijft aan de Herbert H. Dowweg 5 te Hoek, gemeente Terneuzen, een
grootschalig geïntegreerd petrochemisch fabriekscomplex, waarin diverse chemische producten worden
geproduceerd. Dow is voornemens om een nieuwe, energie-efficiënte ketel te realiseren, die uitsluitend
stoom produceert. De nieuwe stoomketel wordt gestookt met proces off-gas van Dow of een mix van
proces off-gas en aardgas en heeft een vermogen van maximaal 300 MWth. In figuur 1 is de locatie van
het voornemen weergeven.

Figuur 1. Weergave ligging voorgenomen activiteit

Ruimtelijke ingrepen moeten getoetst worden aan de Wet natuurbescherming (hierna Wnb), onderdeel
soortenbescherming (voorheen Ff-wet). De Wnb regelt in hoofdstuk 3 de bescherming van soorten, de
verbodsartikelen en de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen.
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In de wet zijn in de bijlagen 160 soorten opgenomen. In de nieuwe wet is meer aansluiting gezocht bij de
Europees beschermde vogelrichtlijn- en habitatrichtlijnsoorten en de rode lijstsoorten. De indeling is als
volgt:
1.
2.
3.
4.

Vogels: bescherming conform Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijnsoorten Bijlage IV –verdragen van Bern en Bonn
Overige flora- en faunasoorten vermeld in de bijlage van de wet
Overige inheemse flora en fauna (zorgplicht)

Wnb art. 3.1-3.4
Wnb art. 3.5-3.9
Wnb art. 3.10 – 3.11
Wnb art. 1.11

Voor wat betreft de beschermde soorten behoudt het bevoegd gezag, provincie en rijk, het recht om
aanvullend soorten toe te voegen aan de lijst van beschermde soorten. Voor een groot aantal soorten
die onder 3.10 vallen (overige FF-soorten) is vrijstelling van ontheffing geregeld via een provinciaal
besluit. Dit kan per provincie verschillen. Voor soorten die niet onder een van de bijlagen zijn opgenomen
geldt de algemene zorgplicht. Dit laatste betekent dat altijd zorgvuldig moet worden gewerkt waarbij
zoveel mogelijk negatieve effecten op flora en fauna worden voorkomen.
In verband met de voorgenomen activiteit wordt een Milieu-effectrapport (MER) opgesteld en een
omgevingsvergunning aangevraagd in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). Een toetsing van het voornemen aan de soortenbeschermingsdeel van de Wnb (quickscan) is
onderdeel van het MER en de aanvraag omgevingsvergunning. Deze notitie betreft deze toetsing.
De toetsing aan de Wnb gebiedsbescherming Natura 2000 (hoofdstuk 2 Wnb), is opgenomen in een
apart document (bijlage M7 bij de Wabo-aanvraag).
2.

Doel

In deze quickscan Wnb soortenbescherming (hoofdstuk 3) wordt getoetst of het voornemen leidt tot
gevolgen voor beschermde flora- en fauna, of mitigerende maatregelen getroffen moeten worden en/of
een ontheffing benodigd is.
3.

Werkwijze

Als eerste stap in de toetsing wordt het projectgebied en het voorkomen van wettelijk beschermde
soorten beschreven. Hierbij wordt gekeken naar het voorkomen van geschikt leefgebied en naar de
verspreiding van beschermde flora en fauna op basis van beschikbare informatie en recente
inventarisaties.
Vervolgens volgt een beschrijving van de voorgenomen activiteit. Daarna volgt de effectbeoordeling op
basis van enerzijds de aanwezige beschermde soorten en anderzijds de ingreep. Hierbij wordt gekeken
of verbodsartikelen van de Wnb aan de orde zijn. Indien nodig worden mitigerende maatregelen
voorgesteld om de effecten te voorkomen en/of te beperken. In de conclusie is aangegeven voor welke
soorten er een ontheffing vereist is en/of er mitigerende of compenserende maatregelen getroffen
moeten worden.
4.

Het voorkomen van beschermde soorten

Beschrijving habitats in het projectgebied en nabije omgeving
De nieuwe ketel wordt geplaatst op een, nu nog braakliggend terrein binnen de inrichting van ELSTA. In
figuur 2 zijn de werkgebieden indicatief weergegeven. Dit terrein wordt aan de inrichting van ELSTA
onttrokken en bij de inrichting van Dow gevoegd. Voor de bereikbaarheid van de nieuwe installatie wordt
een nieuwe toegangsweg gerealiseerd.
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In figuur 3 is een impressie van de projectlocatie gegeven. Het projectgebied bestaat momenteel uit een
niet bebouwd, grazig terrein. Aan de oostzijde grenst het projectgebied aan een weg met daarachter een
braakliggend terrein met opslag van struiken en bomen.
Aan de zuid- en westzijde grenst het gebied aan bedrijvencomplexen van onder andere ELSTA met
verharding. Aan de noordzijde ligt een grazig terrein en infrastructuur (weg en spoorlijn) en daarachter
bedrijvencomplexen.

Figuur 2: Locatie van het projectgebied van de nieuwe stoomketelinstallatie en nieuwe toegangsweg.

Figuur 3: Impressie van het projectgebied (beeld vanaf zuidwestzijde in noordoostelijke richting, herfst 2015)
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Het voorkomen van beschermde soorten
Het voorkomen van beschermde soorten is bepaald op basis van de aanwezige biotopen en de
verspreiding van soorten. Daarbij is gebruik gemaakt van de Natuurwaardenkaart van Terneuzen
opgesteld door Bureau Waardenburg (2012) en van Flora- en fauna op het terrein van Dow Terneuzen
verslag inventarisatie 2011-2012 (Grontmij, 13 november 2012).
In het volgende worden de aanwezige soorten per soortgroep beschreven.
Planten
In het buitengebied van Terneuzen bieden de extensief beheerde dijken en slootkanten groeiplaatsen
aan beschermde soorten als rapunzelklokje, wilde marjolein, bijenorchis en hondskruid.
(Natuurwaardenkaart Bureau Waardenburg, 2012). Ook op het bedrijvencomplex van Dow komen
beschermde plantensoorten voor, namelijk de rietorchis en brede orchis (tabel 2-soorten). De brede
orchis is in 2011 op het veldje zuidoostelijk van het projectgebied aangetroffen (zie figuur 4).

Figuur 4: Uitsnede uit kaart 1 van inventarisatie van beschermde soorten door Grontmij (2012)
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Binnen het projectgebied komen op het braakliggend deel van het ELSTA-terrein zijn in 2014 4000
bijenorchissen (Oprhrys apifera) en 2 exemplaren van het hondskruid (Anacamptis pyramidalis orchidee) geteld (E. Waals, A. de Zwart, veldinventarisatie 11 juni 2014). In bijlage 1 is de
planteninventarisatie opgenomen van het projectgebied. Via de oude Flora- en faunawet waren deze
soorten wettelijk beschermd. In de Wnb zijn deze soorten komen te vervallen. Hondskruid staat op de
Rode lijst als gevoelig. Voor deze soorten geldt de zorgplicht.
Op eigen initiatief, en in samenspraak met natuurorganisaties, Zeeland Seaports en de Provincie
Zeeland heeft ELSTA -na in 2007 20 bijenorchissen te hebben ontdekt- het maaibeleid op het
braakliggend terrein aangepast gericht op deze soort. Het aantal bijenorchissen is sindsdien gestegen
van ongeveer 20 in 2007 tot bijna 4000 in juni 2014. In 2013 zijn de eerste twee exemplaren van het
hondskruid aangetroffen.
Broedvogels
Uit de natuurinventarisatie van het bedrijventerrein in 2011 zijn de volgende vogelwaarnemingen
gedaan: een slechtvalkenpaar, een oeverzwaluwkolonie, kuifeenden in de Spuikom, behoorlijke
aantallen zwarte roodstaarten verspreid over het terrein en grote aantallen scholeksters en beflijsters op
doortocht naar het noorden.
Binnen het projectgebied zijn geen waarnemingen van broedvogels. De omvang van het projectgebied is
klein en direct omsloten door gebouwen en infrastructuur. Dit maakt het gebied voor bodembroeders
over het algemeen minder geschikt. Het voorkomen van de scholekster is niet geheel uitgesloten.
Op enige afstand van het projectgebied komt de buizerd voor. Nesten van deze soort zijn jaarrond
beschermd (categorie 4).
Zoogdieren
Grondgebonden zoogdieren
Van de meer bijzondere grondgebonden beschermde zoogdieren is het recente voorkomen in de
gemeente Terneuzen bekend: waterspitsmuis, veldspitsmuis, steenmarter en eekhoorn Van de twee
soorten spitsmuizen is het voorkomen van de veldspitsmuis bijzonder. Deze soort is in Nederland zeer
zeldzaam; in Zeeuws-Vlaanderen komt deze verspreid voor en is lokaal niet zeldzaam.(Bureau
Waardenburg, 2012). Uit de inventarisatie in 2011 door Grontmij is de veldspitsmuis direct oostelijk van
het projectgebied waargenomen in een verbost en verruigd braakliggend gebied (zie figuur 5). Deze
soort van hoge, dichte grazige en kruidenrijke vegetaties op bijvoorbeeld dijken en wegbermen kunnen
ook binnen het projectgebied voorkomen wanneer de vegetatie enigszins hoog en dicht is. De
steenmarter maakt mogelijk incidenteel gebruik van het projectgebied als foerageergebied. In het gebied
ontbreken geschikte schuilplaatsen. Verder worden muizen, kleine marterachtigen en konijnen in het
gebied verwacht. Alle grondgebonden soorten vallen onder art. 3.10.
Conform het vrijstellingenbesluit van de provincie Zeeland geldt voor deze algemene soorten vrijstelling
met uitzondering de waterspitsmuis, veldspitsmuis en steenmarter.
Vleermuizen
Het terrein van Dow Terneuzen wordt alleen gebruikt om te migreren en foerageren. De routes zijn met
name te vinden bij de houtkade aan de zuidzijde. Het betreft hoofdzakelijk waarnemingen van gewone
dwergvleermuizen en enkele laatvliegers (HR-soorten). Er zijn geen vaste verblijfplaatsen aangetroffen.
(Grontmij, 2012).
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Figuur 5: Uitsnede kaart 2 Zoogdieren (Grontmij 2012)

Amfibieën
In de gemeente Terneuzen komen drie beschermde soorten amfibieën voor: de kamsalamander (HR),
de alpenwatersalamander (art. 3.10) en de rugstreeppad (HR). Deze soorten komen verspreid voor,
maar worden in hun voorkomen beperkt door het al dan niet aanwezig zijn van geschikte
voortplantingswateren (kreken, poelen, drinkputten, geïsoleerde sloten) en geschikt landbiotoop en
overwinteringbiotoop in de vorm van extensief beheerde graslanden, kleinschalige landschapselementen
als hagen en bos(randen) (Natuurwaardenkaart Bureau Waardenburg, februari 2012).
In 2011 is door Grontmij (2012) op het Dow terrein alleen de bruine kikker en gewone pad (art. 3.10)
aangetroffen. De rugstreeppad is niet aangetroffen maar werd wel verwacht. Gedurende het
veldonderzoek ontbrak geschikt voortplantingswater.
Het voorkomen van amfibieën in het projectgebied is vrijwel uitgesloten vanwege het ontbreken van
geschikte voortplantingsplaatsen binnen het projectgebied en omgeving. Verder ligt het project gebied
vrij geïsoleerd tussen gebouwen met verharding en infrastructuur. Voor de bruine kikker en gewone pad
geldt overigens vrijstelling van ontheffing.
Een belangrijke aandachtsoort is de rugstreeppad (HR). Bij de graafwerkzaamheden kunnen ondiepe
plassen ontstaan waar de rugstreeppad op af kan komen. De rugstreeppad is een typische pionierssoort
van dit soort omstandigheden en heeft ook een vrij grote actieradius. Aan de westzijde van het kanaal
komt de soort voor in de Visartpolder bij Sluiskil (Natuurwaardenkaart Bureau Waardenburg, 2012).
Reptielen
Beschermde reptielen komen binnen de gemeente Terneuzen niet voor (Natuurwaardenkaart Bureau
Waardenburg, februari 2012). Dit geldt eveneens voor het projectgebied (Grontmij, 2012).
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Overige beschermde soorten
Er zijn verder op het terrein van Dow Terneuzen geen beschermde soorten en/of Rode lijstsoorten van
de overige groepen (o.a. vissen, dagvlinders, kevers, libellen) aangetroffen (Grontmij, 2012). Ook op
basis van de Natuurwaardenkaart Bureau Waardenburg (februari 2012) kan aanwezigheid van overige
beschermde soorten worden uitgesloten.
5.

Het voornemen

De nieuwe installatie
De nieuwe installatie is voorzien oostelijk van de WKC van ELSTA. In figuur 6 is een schetsontwerp van
de installatie opgenomen met de belangrijkste onderdelen.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Stoomketel (uitpandig)
Economiser (voor opwarming van het
ketelvoedingswater)
Schoorsteen voor de afvoer van de afgassen
Ketelvoedingswaterpompen
Verbrandingsluchtventilatoren
Rookgasrecirculatieventilatoren
Gasreductiestation
Transformatoren
Motor schakelsysteem
Besturingssysteem
Besturingsruimte
Voedingswatertanks

Figuur 6: Schetsontwerp stoomketelinstallatie oostelijk van de WKC van ELSTA (nog nader uit te werken door contractor)

De terreinverlichting is beperkt en bestaat uit circa acht straatlantaarns rond de installatie en verlichting
van de installatie conform geldende eisen. Dit laatste betreft bijvoorbeeld verlichting bij in-/ uitgangen en
locaties waar regelmatige controles uitgevoerd moeten worden.
Bouwfase
Gedurende de bouw zal tijdelijk extra bouwverlichting nodig zijn. Voor de fundering worden palen
trillingsarm in de grond aangebracht door middel van boring. Deze werkwijze vloeit voort uit de
voorwaarden vanuit de archeologisch studie. Grondwateronttrekking voor het uitvoeren van de
funderingswerkzaamheden wordt niet verwacht.
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Er zal in hoofdzaak overdag worden gebouwd. Alleen bij spoedeisende werkzaamheden zal in de nacht
worden doorgewerkt. Tijdens de bouwfase leidt dit tot wat extra verkeersbewegingen van bouwverkeer.
6.

Effectbeoordeling

Uit voorgaande blijkt dat in het projectgebied mogelijk de veldspitsmuis (art. 3.10), steenmarter (art.
3.10), kleinere zoogdieren van, rugstreeppad (HR - in bouwfase) en broedvogels (VR) voor kunnen
komen. Buiten het gebied komen broedvogels voor en de buizerd (jaarrond beschermd).
Planten
Nadat in 2007 enkele exemplaren van de bijenorchis op het braakliggend terrein van ELSTA waren
aangetroffen, heeft ELSTA haar maaibeleid aangepast om op dit terrein tijdelijke natuur te creëren. Dit
heeft ertoe geleid dat in 2014 bijna 4000 bijenorchissen op het terrein werden geteld en 2 exemplaren
van het hondskruid. Deze tabel 2-soorten zijn typerend voor kalkrijke zandgronden en komen voor in
duinen, soms in bermen en ook op opgespoten bedrijventerreinen.
De huidige natuurwaarden van het braakliggend bedrijventerrein is tijdelijk. Vanaf begin stond vast dat dit
stukje grond bestemd was voor de uitbreiding van de centrale en te zijner tijd zonder verder
[2]
belemmeringen als bedrijfsterrein in gebruik zou worden genomen. Door de gehanteerde aanpak, met
aangepast maaibeheer, hebben de zeldzame orchideeën een kans gekregen om zich in de regio te
verspreiden, hetgeen een positieve invloed heeft op de plaatselijke flora en fauna. Op meerder plaatsen
op het industriecomplex en binnen de gemeente Terneuzen komen deze zeldzame soorten voor.

Figuur 7: Verspreidingskaarten Bijenorchis en Hondskruid (bron: Floron, verspreidingsatlas planten , 2015))

Hondskruid is de meest zeldzame soort. Deze soort heeft in Zeeuws-Vlaanderen enkele vindplaatsen in
de omgeving van Terneuzen en ten oosten van Sas van Gent. (Bureau Waardenburg, 2012). Conform
de verspreidingsatlas van Floron (zie figuur 7) zijn er meer standplaatsen. Hondskruid komt met name

[2]

Biodiversity plan for a fallow at the Elsta Site, Cees Rijke, AES Elsta
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aan de kust, het Deltagebied en in Zuid-Limburg voor. Er is sprake van een lichte vooruitgang van deze
vorstgevoelige soort.
De bijenorchis komt veelvuldiger voor in Zeeuws-Vlaanderen en Nederland (zie figuur 7). Rondom
Terneuzen is de soort op diverse plaatsen aangetroffen in wegberm- en sloottaluds (Bureau
Waardenburg, 2012). De soort kwam vooral in kalkgraslanden in Zuid-Limburg voor. De laatste decennia
komt deze soort meer voor in het westen van Nederland in bermen, langs sloten en op
industrieterreinen.
De nieuwe installatie betekent vernietiging van een (groot) deel van de bijna 4000 bijenorchissen en
mogelijk vernietiging van hondskruid. Ongeveer de helft van het terrein wordt bebouwd voor de nieuwe
ketelinstallatie, de andere helft wordt tijdens de bouw gebruikt als tijdelijk bouwterrein.
Zorgplicht
De voorgenomen werkzaamheden betekent geen overtreding van een verbodsbepaling. Wel is de
zorgplicht van toepassing, met name voor het zeldzame hondskruid. Door het treffen van mitigerende
1
maatregelen zoals bijvoorbeeld opgenomen in goedgekeurde gedragscodes kan de populatie in de
nabije omgeving stand houden.
In deze paragraaf is als voorbeeld de Gedragscode Groningen Seaports, Gedragscode Rijkswaterstaat
en Gedragscode Havenbedrijf Rotterdam gehanteerd.
In genoemde gedragscodes is de volgende aanpak opgenomen.
Vernielen of beschadigen van planten wordt voorkomen of beperkt door:
1 De groeiplaatsen van beschermde planten te markeren en deze te ontzien tijdens de
werkzaamheden.
2 De werkzaamheden uit te voeren in de voor de betreffende soorten minst kwetsbare periode. Dit is na
de periode van zaadzetting tot start van het groeiseizoen: globaal vanaf medio augustus - september
tot begin april. (Zie soortprotocol).
3 De werkzaamheden zo veel mogelijk in ruimte en tijd faseren, zodanig dat niet alle exemplaren in
hetzelfde jaar in de kwetsbare periode worden aangetast.
Of, indien bovenstaande niet mogelijk is te overwegen om:
4

Maatregelen te treffen gericht op overleving, zoals het uitgraven en verplaatsen van planten, het
winnen van zaden of het in depot zetten van grond met zaden c.q. wortels onder leiding van een ter
2
zake deskundige ;
a.

het uitgraven van bijenorchis en hondskruid en verplaatsen van de planten (bollen) dient buiten
het groeiseizoen (zie punt 2) te worden uitgevoerd;

b.

de planten dienen bij voorkeur direct naar een geschikte standplaats overgebracht te worden.

1

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/flora-en-faunawet-ffw/ontheffingvrijstelling/gedragscodes). Worden op termijn i.v.m. Wnb geactualiseerd.
2

Onder een ter zake kundige wordt door het ministerie van LNV verstaan een persoon die: • Op HBO, dan wel universitair niveau
een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/of • Als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch
adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus en/of • Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de
soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals VZZ, RAVON,
Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch genootschap, KNNV, NJN, EIS Nederland, FLORON, VOFF,
SOVON, etcetera). Minimaal HBO opleiding en/of aantoonbare ervaring.
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Aangezien de start van de bouw in oktober 2017 is voorzien, is de verwachting dat vernieling/
beschadiging van de soorten anders dan op de plaats waar de installatie wordt gerealiseerd, beperkt zal
zijn.
Zoogdieren
Bij grondwerkzaamheden is er kans dat dieren in de grond (muizen, mollen etc.) gedood worden en dat
er verblijfplaatsen vernietigd worden. Dit betekent mogelijk overtreding van verbodsbepaling (doding en
vernietiging verblijfplaatsen). De overige storingsfactoren geluid en terreinverlichting zijn niet relevant
voor de zoogdieren.
De veldspitsmuis (art. 3.10) komt naar verwachting incidenteel voor in het projectgebied. Het gebied is
geen onderdeel van een functioneel leefgebied vanwege het ontbreken van voldoende dekking. Het
terrein wordt regelmatig gemaaid met afvoer van het maaisel. De grondwerkzaamheden leiden niet tot
overtreding van verbodsbepalingen. Er worden geen vaste verblijfplaatsen/ functioneel leefgebied
vernietigd en er vindt geen doding plaats. Daarbij zijn de dieren mobiel en zullen ze vluchten.
Zekerheidshalve kunnen maatregelen getroffen worden om vestiging van deze soort in het projectgebied
te voorkomen. Er is geen ontheffing benodigd.
De steenmarter (art. 3.10) zal mogelijk incidenteel in het projectgebied foerageren. Bij afwezigheid van
prooi (o.a. muizen) is het terrein voor deze soort niet aantrekkelijk. De werkzaamheden in verband met
het voornemen leiden niet tot overtreding van een verbodsbepaling.
Voor art. 3.10–soorten geldt een algehele ontheffing maar de soorten vallen wel onder de zorgplicht.
Voorzorgsmaatregel
Door de vegetatie in het project/werkgebied continue kort te houden kan het gebied extra onaantrekkelijk
gemaakt worden vanwege het ontbreken van dekking. Daarmee kan de aanwezigheid van de zwaar
beschermde veldspitsmuis worden uitgesloten. Deze maatregel is tevens gunstig voor overige soorten
van tabel 1.
Rugstreeppad (HR-soort)
Op dit moment komt deze soort niet voor in het projectgebied en is geen ontheffing voor het voornemen
benodigd. Wel moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden om kolonisatie van het bouwterrein te
voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen:
n

buiten de voortplantingsperiode (maart – augustus) bouwen; indien dit niet mogelijk is:

n

voorkomen van tijdelijke plassen;

n

het bouwterrein voor de werkzaamheden afschermen met stevig amfibiescherm conform de
voorwaarden in de Leidraad faunavoorzieningen 2013 (ingraven minimaal 10 cm en omslaan naar
buitenzijde, zie kader).

De aanwezigheid van rugstreeppadden op de locatie leidt tot het doorlopen van een
ontheffingsprocedure. Totdat de ontheffing is verleend, mogen geen bouwactiviteiten plaatsvinden. Om
die reden wordt nadrukkelijk geadviseerd om voorzorgsmaatregelen te treffen indien tijdens het
voortplantingsseizoen gebouwd wordt.
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n

Actieve periode van rugstreeppadden:
-

n

o

Voortplantingsperiode: half maart t/m augustus

o

Aug/september trekken naar overwinteringslocatie (hoger gelegen drogere gronden, muizenholen,
stenen/opslag materiaal, dood hout etc…)

Niet actief:
-

n

Half maart t/m oktober

in winterrust periode oktober t/m half maart

Plaatsing van amfibieschermen (zie ook Leidraad 2013, bijlagen pagina 174 en verder):
-

Materiaal van glad landbouwplastic of van HDPE platen van 50 centimeter hoog en minimaal 10
centimeter ingegraven in de grond;

-

Palen aan de binnenzijde van het af te sluiten werkterrein plaatsen. De padden komen van buiten het
werkgebied- de gladde zijde moet aan de buitenzijde zijn om inklimmen via de palen te voorkomen;

-

Voor kleinwildraster voldoet een diameter van 10 x 12,5 cm voor hoek-/eindpalen en eveneens 7,4 x 7,4
cm voor tussenpalen;

-

De palen moeten stevig in de grond worden gebracht: afhankelijk van het type grond minimaal 0,80
meter diep voor kleinwildraster. Hoek-/ eindpalen minimaal 1,40 meter diep en altijd voorzien van
schoren. De afstand tussen de palen bedraagt maximaal 3 meter (kleinwildraster);

-

Rekening houden met goed afsluitbare werkopeningen;

-

Plaatsing van de schermen controleren door een ter zake deskundig/ecoloog;

-

Regelmatige controle en herstel van het amfibiescherm;

-

Scherm dient buiten de winterrustperiode dicht te zijn.

Broedvogels & buizerd (VR)
Verstoring en vernietiging van broedvogels kan optreden binnen het projectgebied. Verstoring van
broedvogels is verboden. Hiervoor wordt geen ontheffing verleend. Er zijn maatregelen om overtreding
van de verbodsbepalingen te voorkomen.
Broedvogels buiten het projectgebied komen op ruime afstand voor. Deze ondervinden geen hinder van
de werkzaamheden. De verlichting is gericht op het bouw-/ installatieterrein en valt binnen de overige
terreinverlichting van het bedrijvencomplex. De funderingspalen worden trillingsarm in de grond geboord
in verband met de archeologische waarden. Het geluid van de nieuwe installatie is beperkt.
Voorzorgmaatregelen:
n

de werkzaamheden starten voor of na het broedseizoen (indicatief maart tot medio juli); indien dit niet
mogelijk is:

n

het terrein voor en gedurende het broedseizoen kort houden en regelmatig verstoren om te
voorkomen dat bodembroeders in het project gebied nestelen;

n

gedurende het broedseizoen is start van de werkzaamheden mogelijk wanneer door een ter zake
deskundige is vastgesteld dat in het projectgebied geen broedvogels voorkomen.
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8.

Conclusies Wnb soortenbeschermingsdeel

In het projectgebied komen wettelijk beschermde soorten voor namelijk broedvogels en incidenteel de
steenmarter en veldspitsmuis (art. 3.10). Het gebied is geen functioneel onderdeel van het leefgebied
van deze twee zoogdiersoorten. Verder komen in het gebied bijzondere planten voor, te weten
hondskruid (rode lijst gevoelig) en bijenorchis. Met name de bijenorchis komt in grote aantallen voor op
het braakliggend opgespoten bedrijventerrein. Deze soorten zijn via de Wnb niet meer wettelijk
beschermd, met uitzondering van de zorgplicht.
Voor verstoring van broedvogels is geen ontheffing mogelijk. Er zijn wel maatregelen om overtreding van
de verbodsbepalingen te voorkomen.
Er is kans op kolonisatie van het projectgebied in de bouwfase door de rugstreeppad (HR-soort).
Kolonisatie van het gebied moet worden voorkomen.
Vanuit de zorgplicht worden in verband met het vernielen en/of beschadigen van de bijenorchis en
hondskruid, zo nodig, mitigerende maatregelen aanbevolen. Zodanig kunnen beide plantensoorten in de
directe omgeving van de ruimtelijke ontwikkeling in stand blijven. Doordat de aanleg van de installatie
voornamelijk buiten het groeiseizoen is voorzien (vanaf oktober 2017), kan de vernietiging en
beschadiging van planten echter beperkt blijven tot de plaats waar de installatie is voorzien.
Door het treffen van mitigerende en voorzorgsmaatregelen kunnen negatieve effecten op voorkomen
worden.
Samenvattend betreft het de volgende maatregelen:
Broedvogels:
n

zo mogelijk de werkzaamheden starten voor of na het broedseizoen (indicatief maart tot medio juli);
indien dit niet mogelijk is:

n

het terrein voor en gedurende het broedseizoen kort houden en regelmatig verstoren zodat
bodembroeders in het project gebied worden voorkomen;

n

gedurende het broedseizoen is start van de werkzaamheden mogelijk wanneer door een ter zake
deskundige is vastgesteld dat in het projectgebied geen broedvogels voorkomen.

Zoogdieren:
n

vegetatie in het project- werkgebied continue kort houden (extra onaantrekkelijk maken van het
gebied door het ontbreken van dekking).

Rugstreeppad:
n

zo mogelijk: buiten het voorplantingsseizoen bouwen; indien dit niet mogelijk is:

n

voorkomen van tijdelijke plassen;

n

het bouwterrein voor de werkzaamheden afschermen met stevig amfibiescherm conform de
voorwaarden in de Leidraad faunavoorzieningen 2013.
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Aanbevolen bijenorchis en hondskruid (indien bouw buiten groeiseizoen):
Mitigerende maatregelen zoals opgenomen in een goedgekeurde gedragscode. De werkzaamheden
uitvoeren onder leiding van een ter zake deskundige. De mitigerende en/of voorzorgsmaatregelen
vastleggen in een ecologisch werkprotocol.
Er is geen ontheffing nodig in het kader van de Wnb soortenbeschermingsdeel.
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Bijlage 1: Planteninventarisatie bedrijventerrein
Energiecentrale ELSTA Terneuzen
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Planteninventarisatie bedrijventerrein energiecentrale ELSTA Terneuzen
Inventarisatie door
Totaal aantal soorten
Totaal aantal beschermde soorten

Latijnse naam
Achillea millefolium
Anacamptis pyramidalis
Anisantha sterilis
Anthoxanthum odoratum
Arenaria serpyllifolia
Bellis perennis
Calamagrostis epigejos
Centaurium erythraea
Cerastium fontanum*vulgare
Conyza canadensis
Crepis capillaris
Dactylus glomerata
Daucus carota
Elytrigia repens
Equisetum arvense
Erophila verna
Eupatorium cannabinum
Festuca arundinacea
Festuca rubra
Geranium molle
Gnaphalium luteo-album
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Jacobaea vulgaris*vulgaris
Leucanthemum vulgare
Lotus glaber
Medicago medica
Myosotis arvensis
Ophrys apifera
Phragmites australis
Picris echioides
Plantago lanceolata
Poa pratensis
Populus canadensis
Pulicaria dysenterica
Quercus robur
Rubus caesius
Rumex acetosa
Rumex crispus
Salix caprea
Salsola tragus
Sambucus nigra
Senecio inaequidens
Silene latifolia*alba
Sisymbrium officinale
Symphytum officinale
Thlaspi arvensis
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tripleurospermum maritimum
Tussilago farfara
Veronica arvensis
Vicia sativa*segetalis
Vicia tetrasperma*tetrasperma
Vulpia myuros

14 februari 2017

: Eric Waals en Awie de Zwart
Datum
: 59
Totaal aantal Rode Lijstsoorten
:2
Totaal aantal Bijenorchis
Totaal aantal Hondskruid

Nederlandse naam
Duizendblad
Hondskruid
IJle dravik
Gewoon reukgras
Gewone zandmuur
Madeliefje
Duinriet
Echt duizendguldenkruid
Gewone hoornbloem
Canadese fijnstraal
Klein streepzaad
Kropaar
Peen
Kweek
Heermoes
Vroegeling
Koninginnekruid
Rietzwenkgras
Rood zwenkgras
Zachte ooievaarsbek
Bleekgele droogbloem
Gestreepte witbol
Sint- Janskruid
Gewoon biggenrkuid
Jakobskruiskruid
Gewone margriet
Smalle rolklaver
Hopklaver
Akker vergeet-me-nietje
Bijenorchis
Riet
Dubbelkelk
Smalle weegbree
Veldbeemdgras
Canadese populier
Heelblaadjes
Zomereik
Dauwbraam
Veldzuring
Krulzuring
Boswilg
Zacht loogkruid
Gewone vlier
Bezemkruiskruid
Avondkoekoeksbloem
Gewone raket
Gewone smeerwortel
Witte krodde
Hazenpootje
Liggende klaver
Kleine klaver
Rode klaver
Witte klaver
Reukeloze kamille
Klein hoefblad
Veldereprijs
Vergeten wikke
Vierzadige wikke
Gewoon langbaardgras

: 11 juni 2014
:1
: 3953
:2

Flora- en faunawet

Rodelijst

Beschermd Tabel 2

Gevoelig

Beschermd Tabel 2
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Bijlage 2 Wijziging Wnb
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Wet natuurbescherming
Op 1 juli 2015 is het voorstel voor de Wet natuurbescherming aangenomen door de Tweede Kamer. De
Wet natuurbescherming verenigt de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet), de Flora- en faunawet (Ffw)
en de Boswet in één nieuwe natuurwet. Deze nieuwe wet omvat echter meer dan alleen een
samenvoeging en integratie van genoemde bestaande wettelijke kaders. Ook inhoudelijk wijzigt er het
één en ander, met onder meer aangepaste beschermingsniveaus. De geplande datum van
inwerkingtreding was aanvankelijk 1 juli 2016. Inmiddels heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer
gemeld dat de Wet natuurbescherming in werking zal treden op 1 januari 2017, in plaats van 1 juli 2016.
De Wet natuurbescherming verenigt de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet), de Flora- en faunawet
(Ff-wet) en de Boswet in één nieuwe natuurwet. Deze nieuwe wet omvat echter meer dan alleen een
samenvoeging en integratie van genoemde bestaande wettelijke kaders. Ook inhoudelijk wijzigt er het
één en ander, met onder meer aangepaste beschermingsniveaus. Daarnaast verandert er ook in de
sfeer van het bevoegd gezag het nodige en komt er meer op het bordje van de provincies te liggen.
Door de integratie van Nb-wet, Ff-wet en Boswet is er straks in veel gevallen nog maar één
‘natuurvergunning’ nodig van één bevoegd gezag. Ook de beslistermijn voor aanvragen om vergunning
of ontheffing wordt aangepast en gelijkgetrokken (wordt 13 weken, die eenmalige kan worden verlengd
met 7 weken).
Door nauwere aansluiting bij de Europese regelgeving worden er meerdere beschermingsregimes voor
vogels, soorten die vallen onder Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en voor overige beschermde soorten.
Voor sommige soorten betekent dat een minder streng regime, voor andere juist een strenger regime.
Voor wat betreft de voorgenomen activiteit kan als gevolg hiervan het volgende relevant zijn:
n

Door aanpassing van het beschermingsregime is bijvoorbeeld het opzettelijk verstoren van vogels
niet altijd meer verboden;

n

Een aantal plantensoorten zijn na de inwerkingtreding niet meer beschermd. Dit zou zowel voor de
Bijenorchis als het Hondskruid het geval zijn.

De toetsing en de voorgestelde maatregelen in deze notitie kunnen dus nog voordat het initiatief wordt
gerealiseerd, worden ingehaald door deze nieuwe wetgeving. Geadviseerd wordt om de ontwikkelingen
op dit gebied te volgen en voorafgaand aan de uitvoering te toetsen of de voorgenomen aanpak kan of
moet worden aangepast.

Verbodsbepalingen
In tabel 2-1 is een overzicht gegeven van de verbodsartikelen in de Wnb. Een belangrijke wijziging ten
opzichte van de Flora- en faunawet in de Wnb is de toevoeging van de term opzettelijk in de
verbodsbepalingen. Een andere wijziging is dat bij de effectbeoordeling meer gekeken moet worden naar
de effecten op de populatie en de gunstige staat van instandhouding.
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Tabel 2-1: Soortenbescherming: overzicht wijziging in verbodsartikelen in het Wnb
Vogels
3.1-3.4

HR-soorten bijlage IV

Overig
3.10-3.11

Art. 3.1.1 Het is verboden opzettelijk Art. 3.5.1 Het is verboden in het
van nature in Nederland in het wild wild levende dieren HR IV soorten
levende vogels van soorten als
(Verdrag Bern en Bonn) in hun
bedoeld in artikel 1 van de
natuurlijk verspreidingsgebied
Vogelrichtlijn te doden of te vangen. opzettelijk te doden of te vangen.

Het is verboden:
Art 3.10.1.a: in het wild levende
dieren, genoemd in de bijlage A, bij
deze wet, opzettelijk te doden of te
vangen;

Art. 3.1.2 Het is verboden opzettelijk Art. 3.5.4 Het is verboden de
nesten, rustplaatsen en eieren van voortplantingsplaatsen of
vogels als bedoeld in het eerste lid te rustplaatsen van dieren als
vernielen of te beschadigen, of
bedoeld in het eerste lid te
nesten van vogels weg te nemen.
beschadigen of te vernielen.

Het is verboden
Art 3.10.1.b. de vaste
voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen opzettelijk te
beschadigen of te vernielen,

Art. 3.1.3 Het is verboden eieren van Art. 3.5 3 Het is verboden eieren
vogels als bedoeld in het eerste lid te van dieren als bedoeld in het
rapen en deze onder zich te hebben. eerste lid in de natuur opzettelijk
te vernielen of te rapen.

nvt

Art. 3.1.4 Het is verboden vogels als Art. 3.5 2 Het is verboden dieren
bedoeld in het eerste lid opzettelijk als bedoeld in het eerste lid
opzettelijk te verstoren.
te storen.
Art. 3.1.5 Het verbod onder 3.1.4
geldt niet als de storing niet van
wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de
desbetreffende vogelsoort

nvt

nvt

Art. 3.3 Ontheffing voorwaarden
conform belangen VR

Art. 3.5 5 Het is verboden planten
HR (en Verdrag van Bern) in hun
natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te
verzamelen, af te snijden, te
ontwortelen of te vernielen

Het is verboden
Art 3.10.1.c. vaatplanten genoemd
in de bijlage B in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te
plukken en te verzamelen, af te
snijden, te ontwortelen of te
vernielen.

Art. 3.8 Ontheffing voorwaarden
conform belangen HR

Art. 3.11 vrijstelling/ ontheffing op
basis van diverse belangen

Toelichting bescherming broedvogels en jaarrond beschermde vogels (Art 3.1 lid 2)
Via de Europese vogelrichtlijn zijn alle Europese wilde vogels worden door de wet zelfs uitdrukkelijk als
beschermde diersoort aangewezen. Strenge bescherming geldt voor
§ Broedvogels
§ Jaarrond beschermde vogels
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Het verstoren van broedende vogels en hun nesten tijdens de broedtijd is verboden. Nesten of holten die
ieder jaar opnieuw gebruikt worden of ook buiten het seizoen van belang zijn voor de instandhouding van
de soort, vallen ook buiten het broedseizoen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijfplaatsen’. Deze
nesten zijn jaarrond beschermd tenzij ze permanent verlaten zijn. In 2009 heeft Dienst Regelingen een
aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten gepubliceerd met onderverdeling in vijf categorieën.
Deze worden hieronder toegelicht.
Vogelnesten die het gehele jaar door zijn beschermd
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 3.1 lid 2 het gehele jaar:
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn
als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer
honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats
zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden
en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de
nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en
slechtvalk).
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn
een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).
Ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden
Artikelen 3.3, 3.8 en 3.11 bevatten de ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden van de genoemde
verboden. Voor soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan alleen vrijstelling worden verleend op
basis van de in deze richtlijnen genoemde belangen (bijvoorbeeld openbare veiligheid of ter
bescherming van flora en fauna). Onder de Wet Natuurbescherming zal voor deze soorten een
ontheffingsplicht gaan gelden, behalve als het bevoegd gezag, de Provincie of ministerie van EZ, door
middel van een zogenoemde vrijstelling anders besluit. Het ministerie van EZ zal naar verwachting de
vrijstellingenlijsten in november 2016 publiceren. De bevoegdheid voor het verlenen van een ontheffing
of vrijstelling wordt overgeheveld naar de provincie.
Zorgplicht soortenbescherming
Voor alle planten en dieren (dus ook voor soorten, die niet zijn opgenomen in de Wnb) geldt de
algemene zorgplicht conform Wnb art. 1.11. Deze plicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht
moet nemen voor alle in het wild levende planten en dieren en hun leefomgeving (LNV, 1998). Veelal
komt de zorgplicht erop neer dat tijdens werkzaamheden negatieve effecten op planten en dieren zoveel
mogelijk dienen te worden voorkomen en dat bij de inrichting aandacht moet worden besteed aan de
realisatie van geschikt habitat voor plant en dier.
De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat
ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen
effecten mogen optreden, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat de
verstoring en eventueel lijden zo beperkt mogelijk is.
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Huidige situatie
Kenmerken
Emissie
Depositie natuurgebieden
Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Dow Benelux B.V.

Herbert H. Dowweg 5, 4542 NM Hoek

Omschrijving

AERIUS kenmerk

E4T

RraPHo1V54aT

Datum berekening

Rekenjaar

10 maart 2017, 12:22

2016

Totale emissie

Depositie
Hectare met
hoogste projectverschil (mol/ha/j)

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

NOx

780,00 ton/j

780,00 ton/j

-

NH3

-

-

-

Natuurgebied

Provincie

-

-

Situatie 1

-

Toelichting

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige en toekomstige situatie ELSTA

Huidige situatie
Toekomstige situatie
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Huidige situatie

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Huidige situatie

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

260,00 ton/j

Naam

GT2
42890, 372775
35,0 m
43,990 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

GT1
42890, 372710
35,0 m
43,990 MW
Standaard profiel industrie

260,00 ton/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

GT3
42890, 372835
35,0 m
43,990 MW
Standaard profiel industrie
260,00 ton/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Locatie
Toekomstige
situatie

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Toekomstige
situatie

Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

260,00 ton/j

Naam

GT2
42890, 372775
35,0 m
43,990 MW
Standaard profiel industrie

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

GT1
42890, 372710
35,0 m
43,990 MW
Standaard profiel industrie

260,00 ton/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

GT3
42890, 372835
35,0 m
43,990 MW
Standaard profiel industrie
260,00 ton/j
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie
natuurgebieden

Hoogste projectverschil

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn
Vogelrichtlijn
Beschermd natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie PASgebieden

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Brabantse Wal

0,80

0,80

0,00

1,02

<=0,05

Krammer-Volkerak

0,56

0,56

0,00

0,73

<=0,05

Westerschelde &
Saeftinghe

0,53

0,53

0,00

2,29

<=0,05

Ulvenhoutse Bos

0,53

0,53

0,00

0,63

<=0,05

Loonse en
0,53
Drunense Duinen &
Leemkuilen

0,53

0,00

0,62

<=0,05

Kempenland-West

0,43

0,43

0,00

0,52

<=0,05

Kampina &
Oisterwijkse
Vennen

0,43

0,43

0,00

0,53

<=0,05

Oosterschelde

0,43

0,43

0,00

1,04

<=0,05

Regte Heide & Riels
Laag

0,43

0,43

0,00

0,55

<=0,05

Langstraat

0,42

0,42

0,00

0,55

<=0,05

Voornes Duin

0,38

0,38

0,00

0,51

<=0,05

Biesbosch

0,38

0,38

0,00

0,48

<=0,05

Vlijmens Ven,
Moerputten &
Bossche Broek

0,38

0,38

0,00

0,43

<=0,05

Coepelduynen

0,36

0,36

0,00

0,38

<=0,05

Meijendel &
Berkheide

0,36

0,36

0,00

0,51

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Solleveld &
Kapittelduinen

0,35

0,35

0,00

0,46

<=0,05

Loevestein,
Pompveld &
Kornsche Boezem

0,35

0,35

0,00

0,48

<=0,05

Lingegebied &
Diefdijk-Zuid

0,34

0,34

0,00

0,48

<=0,05

Zouweboezem

0,34

0,34

0,00

0,44

<=0,05

Uiterwaarden Lek

0,32

0,32

0,00

0,36

<=0,05

Kop van Schouwen

0,32

0,32

0,00

0,58

<=0,05

Naardermeer

0,32

0,32

0,00

0,33

<=0,05

Nieuwkoopse
0,31
Plassen & De Haeck

0,31

0,00

0,38

<=0,05

Westduinpark &
Wapendal

0,31

0,31

0,00

0,41

<=0,05

Weerter- en
Budelerbergen &
Ringselven

0,30

0,30

0,00

0,34

<=0,05

Leenderbos, Groote 0,30
Heide & De
Plateaux

0,30

0,00

0,38

<=0,05

Kolland &
Overlangbroek

0,30

0,30

0,00

0,37

<=0,05

Zwin &
Kievittepolder

0,30

0,30

0,00

0,40

<=0,05

Strabrechtse Heide
& Beuven

0,29

0,29

0,00

0,35

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Manteling van
Walcheren

0,29

0,29

0,00

0,46

<=0,05

Grevelingen

0,29

0,29

0,00

0,66

<=0,05

Duinen Goeree &
Kwade Hoek

0,28

0,28

0,00

0,43

<=0,05

Oostelijke
Vechtplassen

0,27

0,27

0,00

0,36

<=0,05

Binnenveld

0,27

0,27

0,00

0,28

<=0,05

Botshol

0,27

0,27

0,00

0,31

<=0,05

Sint Jansberg

0,24

0,24

0,00

0,31

<=0,05

KennemerlandZuid

0,23

0,23

0,00

0,44

<=0,05

Noordhollands
Duinreservaat

0,23

0,23

0,00

0,33

<=0,05

Landgoederen
Brummen

0,23

0,23

0,00

0,30

<=0,05

Deurnsche Peel &
Mariapeel

0,23

0,23

0,00

0,30

<=0,05

Groote Peel

0,22

0,22

0,00

0,26

<=0,05

Zeldersche Driessen 0,22

0,22

0,00

0,25

<=0,05

Bunder- en
Elslooërbos

0,22

0,22

0,00

0,24

<=0,05

Maasduinen

0,22

0,22

0,00

0,30

<=0,05

De Bruuk

0,22

0,22

0,00

0,26

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?

RraPHo1V54aT (10 maart 2017)
pagina 10/201

Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Sarsven en De
Banen

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

0,22

0,22

0,00

0,22

<=0,05

Brunssummerheide 0,22

0,22

0,00

0,25

<=0,05

Polder Westzaan

0,21

0,21

0,00

0,26

<=0,05

Boschhuizerbergen

0,21

0,21

0,00

0,30

<=0,05

Meinweg

0,21

0,21

0,00

0,26

<=0,05

Wormer- en
Jisperveld &
Kalverpolder

0,21

0,21

0,00

0,23

<=0,05

Ilperveld,
Varkensland,
Oostzanerveld &
Twiske

0,21

0,21

0,00

0,25

<=0,05

Vecht- en Beneden- 0,20
Reggegebied

0,20

0,00

0,23

<=0,05

Leudal

0,20

0,20

0,00

0,27

<=0,05

Oeffelter Meent

0,20

0,20

0,00

0,22

<=0,05

Geleenbeekdal

0,20

0,20

0,00

0,26

<=0,05

Sint Pietersberg &
Jekerdal

0,19

0,19

0,00

0,24

<=0,05

Springendal & Dal
van de Mosbeek

0,19

0,19

0,00

0,20

<=0,05

Geuldal

0,19

0,19

0,00

0,23

<=0,05

Savelsbos

0,19

0,19

0,00

0,22

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Eilandspolder

0,19

0,19

0,00

0,19

<=0,05

Bemelerberg &
Schiepersberg

0,19

0,19

0,00

0,23

<=0,05

Swalmdal

0,19

0,19

0,00

0,24

<=0,05

Stelkampsveld

0,19

0,19

0,00

0,23

<=0,05

Roerdal

0,19

0,19

0,00

0,22

<=0,05

Borkeld

0,18

0,18

0,00

0,25

<=0,05

Schoorlse Duinen

0,18

0,18

0,00

0,30

<=0,05

Veluwe

0,18

0,18

0,00

0,40

<=0,05

Noorbeemden &
Hoogbos

0,18

0,18

0,00

0,23

<=0,05

Fochteloërveen

0,18

0,18

0,00

0,19

<=0,05

Boetelerveld

0,17

0,17

0,00

0,25

<=0,05

Duinen Den Helder- 0,17
Callantsoog

0,17

0,00

0,23

<=0,05

Sallandse
Heuvelrug

0,17

0,17

0,00

0,26

<=0,05

Bekendelle

0,17

0,17

0,00

0,23

<=0,05

Kunderberg

0,17

0,17

0,00

0,20

<=0,05

Korenburgerveen

0,17

0,17

0,00

0,20

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Landgoederen
Oldenzaal

0,17

0,17

0,00

0,19

<=0,05

Wierdense Veld

0,17

0,17

0,00

0,19

<=0,05

Lonnekermeer

0,17

0,17

0,00

0,19

<=0,05

Buurserzand &
Haaksbergerveen

0,16

0,16

0,00

0,20

<=0,05

Rijntakken

0,16

0,16

0,00

0,38

<=0,05

Wooldse Veen

0,16

0,16

0,00

0,18

<=0,05

Witte Veen

0,16

0,16

0,00

0,21

<=0,05

Willinks Weust

0,16

0,16

0,00

0,20

<=0,05

Zwanenwater &
Pettemerduinen

0,16

0,16

0,00

0,23

<=0,05

Drents-Friese Wold
& Leggelderveld

0,16

0,16

0,00

0,21

<=0,05

Uiterwaarden
Zwarte Water en
Vecht

0,15

0,15

0,00

0,17

<=0,05

Dwingelderveld

0,15

0,15

0,00

0,20

<=0,05

Bergvennen &
Brecklenkampse
Veld

0,15

0,15

0,00

0,20

<=0,05

Engbertsdijksvenen

0,15

0,15

0,00

0,18

<=0,05

Lemselermaten

0,15

0,15

0,00

0,18

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Achter de Voort,
Agelerbroek &
Voltherbroek

0,15

0,15

0,00

0,18

<=0,05

Olde Maten &
Veerslootslanden

0,15

0,15

0,00

0,16

<=0,05

Aamsveen

0,15

0,15

0,00

0,17

<=0,05

Rottige Meenthe &
Brandemeer

0,14

0,14

0,00

0,18

<=0,05

Weerribben

0,14

0,14

0,00

0,20

<=0,05

Dinkelland

0,14

0,14

0,00

0,19

<=0,05

De Wieden

0,14

0,14

0,00

0,19

<=0,05

Holtingerveld

0,14

0,14

0,00

0,21

<=0,05

Elperstroomgebied

0,14

0,14

0,00

0,17

<=0,05

Van Oordt's
Mersken

0,14

0,14

0,00

0,14

<=0,05

Mantingerbos

0,13

0,13

0,00

0,18

<=0,05

Bakkeveense
Duinen

0,13

0,13

0,00

0,15

<=0,05

Wijnjeterper Schar

0,13

0,13

0,00

0,16

<=0,05

Alde Feanen

0,13

0,13

0,00

0,15

<=0,05

Norgerholt

0,13

0,13

0,00

0,16

<=0,05

Witterveld

0,13

0,13

0,00

0,15

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Mantingerzand

0,13

0,13

0,00

0,17

<=0,05

Bargerveen

0,13

0,13

0,00

0,16

<=0,05

Drouwenerzand

0,12

0,12

0,00

0,17

<=0,05

Drentsche Aagebied

0,12

0,12

0,00

0,17

<=0,05

Lieftinghsbroek

0,12

0,12

0,00

0,13

<=0,05

Duinen en Lage
Land Texel

0,11

0,11

0,00

0,22

<=0,05

Duinen Vlieland

0,11

0,11

0,00

0,19

<=0,05

Duinen
Schiermonnikoog

0,11

0,11

0,00

0,16

<=0,05

Duinen Ameland

0,10

0,10

0,00

0,17

<=0,05

Duinen Terschelling 0,09

0,09

0,00

0,18

<=0,05

Waddenzee

0,09

0,00

0,16

<=0,05

0,09

beschikbaar?

Geen overschrijding*
Wel overschrijding
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie per Brabantse Wal
habitattype
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH4030 Droge heiden

0,89

0,89

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,85

0,85

0,00

<=0,05

ZGH4010A Vochtige heiden
(hogere zandgronden)

0,83

0,83

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,81

0,81

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,80

0,80

0,00

<=0,05

ZGH2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,78

0,78

0,00

<=0,05

ZGH3160 Zure vennen

0,78

0,78

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,75
zandgronden)

0,75

0,00

<=0,05

H2330 Zandverstuivingen

0,74

0,74

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,73

0,73

0,00

<=0,05

ZGH3130 Zwakgebufferde
vennen

0,71

0,71

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Krammer-Volkerak
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H1330B Schorren en zilte
graslanden (binnendijks)

0,60

0,60

0,00

<=0,05

H1310A Zilte
pionierbegroeiingen (zeekraal)

0,59

0,59

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,56

0,56

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Westerschelde & Saeftinghe
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H1330B Schorren en zilte
graslanden (binnendijks)

1,43

1,43

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,91

0,91

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,55

0,55

0,00

<=0,05

H1320 Slijkgrasvelden

0,54

0,54

0,00

<=0,05

H1330A Schorren en zilte
graslanden (buitendijks)

0,53

0,53

0,00

<=0,05

H1310A Zilte
pionierbegroeiingen (zeekraal)

0,51

0,51

0,00

<=0,05

H2110 Embryonale duinen

0,41

0,41

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,41

0,41

0,00

<=0,05

H1310B Zilte
pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)

0,32

0,32

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Ulvenhoutse Bos
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,57
hulst

0,57

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,53

0,53

0,00

<=0,05

H9160A Eikenhaagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,53

0,53

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H9190 Oude eikenbossen

0,53

0,53

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,51

0,51

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,51

0,51

0,00

<=0,05

H9160A Eikenhaagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,49

0,49

0,00

<=0,05

H2330 Zandverstuivingen

0,46

0,46

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,45

0,45

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Kempenland-West
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,47

0,47

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,47

0,47

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,47

0,47

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,43

0,43

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,41

0,41

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,40

0,40

0,00

<=0,05

ZGH3130 Zwakgebufferde
vennen

0,40

0,40

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,37
zandgronden)

0,37

0,00

<=0,05

ZGH91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,37

0,37

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,36

0,36

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?

RraPHo1V54aT (10 maart 2017)
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Kampina & Oisterwijkse Vennen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,50

0,50

0,00

<=0,05

H9190 Oude eikenbossen

0,49

0,49

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,49
zandgronden)

0,49

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,46

0,46

0,00

<=0,05

ZGH3160 Zure vennen

0,46

0,46

0,00

<=0,05

H2330 Zandverstuivingen

0,46

0,46

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,43

0,43

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,41

0,41

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,40

0,40

0,00

<=0,05

H3110 Zeer zwakgebufferde
vennen

0,40

0,40

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,39

0,39

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,38

0,38

0,00

<=0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,34

0,34

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Oosterschelde
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H1320 Slijkgrasvelden

0,56

0,56

0,00

<=0,05

H1330A Schorren en zilte
graslanden (buitendijks)

0,55

0,55

0,00

<=0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,51

0,51

0,00

<=0,05

H1310A Zilte
pionierbegroeiingen (zeekraal)

0,43

0,43

0,00

<=0,05

H1330B Schorren en zilte
graslanden (binnendijks)

0,43

0,43

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Regte Heide & Riels Laag
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4030 Droge heiden

0,43

0,43

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,41

0,41

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,41
zandgronden)

0,41

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,40

0,40

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,40

0,40

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,38

0,38

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,38

0,38

0,00

<=0,05

ZGH3130 Zwakgebufferde
vennen

0,37

0,37

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Langstraat
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6410 Blauwgraslanden

0,46

0,46

0,00

<=0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,45

0,45

0,00

<=0,05

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,44

0,44

0,00

<=0,05

H3140hz Kranswierwateren, op
hogere zandgronden

0,42

0,42

0,00

<=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,42

0,42

0,00

<=0,05

ZGH7140A Overgangs- en
trilvenen (trilvenen)

0,42

0,42

0,00

<=0,05

H7230 Kalkmoerassen

0,41

0,41

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?

RraPHo1V54aT (10 maart 2017)
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Voornes Duin
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2180Ao Duinbossen (droog),
overig

0,43

0,43

0,00

<=0,05

H2130C Grijze duinen
(heischraal)

0,43

0,43

0,00

<=0,05

H2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,42

0,42

0,00

<=0,05

H2190Aom Vochtige
0,42
duinvalleien (open water), oligotot mesotrofe vormen

0,42

0,00

<=0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,42

0,42

0,00

<=0,05

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

0,41

0,41

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,39

0,39

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,39

0,39

0,00

<=0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,38

0,38

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,38

0,38

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,38

0,38

0,00

<=0,05

Lg12 Zoom, mantel en droog
struweel van de duinen

0,32

0,32

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Biesbosch
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H91E0B Vochtige alluviale
bossen (essen-iepenbossen)

0,45

0,45

0,00

<=0,05

H6510B Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden (grote
vossenstaart)

0,44

0,44

0,00

<=0,05

H6510A Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,38

0,38

0,00

<=0,05

H6120 Stroomdalgraslanden

0,38

0,38

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH3140hz Kranswierwateren,
op hogere zandgronden

0,39

0,39

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,38

0,38

0,00

<=0,05

H3140hz Kranswierwateren, op
hogere zandgronden

0,37

0,37

0,00

<=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,37

0,37

0,00

<=0,05

H6510A Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,36

0,36

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Coepelduynen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,33

0,33

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,32

0,32

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Meijendel & Berkheide
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH2180B Duinbossen (vochtig)

0,38

0,38

0,00

<=0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,37

0,37

0,00

<=0,05

ZGH2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,37

0,37

0,00

<=0,05

ZGH2130A Grijze duinen
(kalkrijk)

0,37

0,37

0,00

<=0,05

ZGH2130B Grijze duinen
(kalkarm)

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H2190Aom Vochtige
0,36
duinvalleien (open water), oligotot mesotrofe vormen

0,36

0,00

<=0,05

ZGH2180Abe Duinbossen
(droog), berken-eikenbos

0,36

0,36

0,00

<=0,05

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,36

0,36

0,00

<=0,05

Lg12 Zoom, mantel en droog
struweel van de duinen

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H2180Abe Duinbossen (droog),
berken-eikenbos

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,34

0,34

0,00

<=0,05

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

0,34

0,34

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2120 Witte duinen

0,34

0,34

0,00

<=0,05

H2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,33

0,33

0,00

<=0,05

H2180Ao Duinbossen (droog),
overig

0,33

0,33

0,00

<=0,05

ZGH2180Ao Duinbossen (droog), 0,33
overig

0,33

0,00

<=0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,33

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,33

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Solleveld & Kapittelduinen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2180Abe Duinbossen (droog),
berken-eikenbos

0,39

0,39

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,37

0,37

0,00

<=0,05

H2150 Duinheiden met struikhei

0,37

0,37

0,00

<=0,05

H2180Ao Duinbossen (droog),
overig

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,35

0,35

0,00

<=0,05

H2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,35

0,35

0,00

<=0,05

Lg12 Zoom, mantel en droog
struweel van de duinen

0,34

0,34

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,42

0,42

0,00

<=0,05

ZGH3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,42

0,42

0,00

<=0,05

H6510A Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,40

0,40

0,00

<=0,05

H6120 Stroomdalgraslanden

0,36

0,36

0,00

<=0,05

ZGH6120 Stroomdalgraslanden

0,35

0,35

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Lingegebied & Diefdijk-Zuid
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H7230 Kalkmoerassen

0,39

0,39

0,00

<=0,05

H91E0B Vochtige alluviale
bossen (essen-iepenbossen)

0,38

0,38

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,37

0,37

0,00

<=0,05

H9999:70 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H7230)

0,34

0,34

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Zouweboezem
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

Lg02 Geïsoleerde meander en
petgat

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,36

0,36

0,00

<=0,05

Lg03 Zwakgebufferde sloot

0,34

0,34

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Uiterwaarden Lek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6510A Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,32

0,32

0,00

<=0,05

H6120 Stroomdalgraslanden

0,32

0,32

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Kop van Schouwen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H9999:116 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H2130B,
H2130C)

0,43

0,43

0,00

<=0,05

H2190A Vochtige duinvalleien
(open water)

0,40

0,40

0,00

<=0,05

H2180A Duinbossen (droog),
berken-eikenbos

0,40

0,40

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,40

0,40

0,00

<=0,05

H2130C Grijze duinen
(heischraal)

0,40

0,40

0,00

<=0,05

H2150 Duinheiden met struikhei

0,39

0,39

0,00

<=0,05

H2190C Vochtige duinvalleien
(ontkalkt)

0,38

0,38

0,00

<=0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,38

0,38

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,38

0,38

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,37

0,37

0,00

<=0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,35

0,35

0,00

<=0,05

H2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,35

0,35

0,00

<=0,05

Lg12 Zoom, mantel en droog
struweel van de duinen

0,33

0,33

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2160 Duindoornstruwelen

0,32

0,32

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,32

0,32

0,00

<=0,05

H2110 Embryonale duinen

0,28

0,28

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Naardermeer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,32

0,32

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,31

0,31

0,00

<=0,05

ZGH3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,28

0,28

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,28

0,28

0,00

<=0,05

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,28

0,28

0,00

<=0,05

ZGH7140B Overgangs- en
trilvenen (veenmosrietlanden)

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,26

0,26

0,00

<=0,05

H9999:94 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H3140)

0,26

0,26

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,33

0,33

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,33

0,33

0,00

<=0,05

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,32

0,32

0,00

<=0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,32

0,32

0,00

<=0,05

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,31

0,31

0,00

<=0,05

Lg02 Geïsoleerde meander en
petgat

0,31

0,31

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,31

0,31

0,00

<=0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,31

0,31

0,00

<=0,05

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,31

0,31

0,00

<=0,05

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,29

0,29

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Westduinpark & Wapendal
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2180Abe Duinbossen (droog),
berken-eikenbos

0,40

0,40

0,00

<=0,05

H2150 Duinheiden met struikhei

0,40

0,40

0,00

<=0,05

H2180Ao Duinbossen (droog),
overig

0,37

0,37

0,00

<=0,05

H2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,33

0,33

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,33

0,33

0,00

<=0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,32

0,32

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,31

0,31

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,32
zandgronden)

0,32

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,32

0,32

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,32

0,32

0,00

<=0,05

Lg09 Droog struisgrasland

0,32

0,32

0,00

<=0,05

Lg13 Bos van arme zandgronden

0,31

0,31

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H9190 Oude eikenbossen

0,30

0,30

0,00

<=0,05

ZGH3130 Zwakgebufferde
vennen

0,29

0,29

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,28

0,28

0,00

<=0,05

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,28

0,28

0,00

<=0,05

H2330 Zandverstuivingen

0,26

0,26

0,00

<=0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,26

0,26

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H9999:136 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H3130)

0,37

0,37

0,00

<=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H9190 Oude eikenbossen

0,35

0,35

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,33

0,33

0,00

<=0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,31

0,31

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,31

0,31

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,29

0,29

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,29
zandgronden)

0,29

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,29

0,29

0,00

<=0,05

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,29

0,29

0,00

<=0,05

H2330 Zandverstuivingen

0,28

0,28

0,00

<=0,05

ZGH3160 Zure vennen

0,28

0,28

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,28

0,28

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,26

0,26

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,26

0,26

0,00

<=0,05

H6510A Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,25

0,25

0,00

<=0,05

H3140hz Kranswierwateren, op
hogere zandgronden

0,22

0,22

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Kolland & Overlangbroek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,30

Situatie 2

0,30

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Zwin & Kievittepolder
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H1330B Schorren en zilte
graslanden (binnendijks)

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H1310A Zilte
pionierbegroeiingen (zeekraal)

0,35

0,35

0,00

<=0,05

H1330A Schorren en zilte
graslanden (buitendijks)

0,33

0,33

0,00

<=0,05

H1320 Slijkgrasvelden

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,30

0,30

0,00

<=0,05

Lg12 Zoom, mantel en droog
struweel van de duinen

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,30

0,30

0,00

<=0,05

ZGH2130A Grijze duinen
(kalkrijk)

0,30

0,30

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Strabrechtse Heide & Beuven
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,31

0,31

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,29

0,29

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,28
zandgronden)

0,28

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H3110 Zeer zwakgebufferde
vennen

0,26

0,26

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,24

0,24

0,00

<=0,05

H2330 Zandverstuivingen

0,24

0,24

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Manteling van Walcheren
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,40

0,40

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,39

0,39

0,00

<=0,05

H2190A Vochtige duinvalleien
(open water)

0,38

0,38

0,00

<=0,05

H2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,38

0,38

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,37

0,37

0,00

<=0,05

H2190C Vochtige duinvalleien
(ontkalkt)

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H2180A Duinbossen (droog),
berken-eikenbos

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,35

0,35

0,00

<=0,05

H9999:117 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H2130B)

0,34

0,34

0,00

<=0,05

Lg12 Zoom, mantel en droog
struweel van de duinen

0,32

0,32

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,29

0,29

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Grevelingen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H1310B Zilte
pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)

0,42

0,42

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,39

0,39

0,00

<=0,05

H1330B Schorren en zilte
graslanden (binnendijks)

0,39

0,39

0,00

<=0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,37

0,37

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H1310A Zilte
pionierbegroeiingen (zeekraal)

0,29

0,29

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

0,37

0,37

0,00

<=0,05

H2190Aom Vochtige
0,35
duinvalleien (open water), oligotot mesotrofe vormen

0,35

0,00

<=0,05

H2130C Grijze duinen
(heischraal)

0,35

0,35

0,00

<=0,05

H2190C Vochtige duinvalleien
(ontkalkt)

0,33

0,33

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,33

0,33

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H1310B Zilte
pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)

0,28

0,28

0,00

<=0,05

Lg12 Zoom, mantel en droog
struweel van de duinen

0,28

0,28

0,00

<=0,05

H1330A Schorren en zilte
graslanden (buitendijks)

0,28

0,28

0,00

<=0,05

H2110 Embryonale duinen

0,28

0,28

0,00

<=0,05

H1310A Zilte
pionierbegroeiingen (zeekraal)

0,28

0,28

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Oostelijke Vechtplassen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H91D0 Hoogveenbossen

0,33

0,33

0,00

<=0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,33

0,33

0,00

<=0,05

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,29

0,29

0,00

<=0,05

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,28

0,28

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,28

0,28

0,00

<=0,05

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H9999:95 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H3140)

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,26

0,26

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Binnenveld
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,27

0,27

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Botshol
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,29

0,29

0,00

<=0,05

ZGH3140lv Kranswierwateren, in 0,29
laagveengebieden

0,29

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,28

0,28

0,00

<=0,05

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,27

0,27

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Sint Jansberg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,28

0,28

0,00

<=0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,25
hulst

0,25

0,00

<=0,05

ZGH9120 Beuken-eikenbossen
met hulst

0,24

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,24

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Kennemerland-Zuid
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH2180Abe Duinbossen
(droog), berken-eikenbos

0,33

0,33

0,00

<=0,05

ZGH2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,30

0,30

0,00

<=0,05

H2150 Duinheiden met struikhei

0,29

0,29

0,00

<=0,05

H2130C Grijze duinen
(heischraal)

0,28

0,28

0,00

<=0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,28

0,28

0,00

<=0,05

H2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H2180Abe Duinbossen (droog),
berken-eikenbos

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,27

0,27

0,00

<=0,05

ZGH2130A Grijze duinen
(kalkrijk)

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H2190C Vochtige duinvalleien
(ontkalkt)

0,25

0,25

0,00

<=0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,24

0,24

0,00

<=0,05

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,24

0,24

0,00

<=0,05

H9999:88 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H2130B,
H2130C)

0,24

0,24

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,23

0,23

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2160 Duindoornstruwelen

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H2190Aom Vochtige
0,23
duinvalleien (open water), oligotot mesotrofe vormen

0,23

0,00

<=0,05

ZGH2190B Vochtige duinvalleien 0,23
(kalkrijk)

0,23

0,00

<=0,05

H2110 Embryonale duinen

0,22

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,22

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Noordhollands Duinreservaat
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H2140A Duinheiden met
kraaihei (vochtig)

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,26

0,26

0,00

<=0,05

H2140B Duinheiden met
kraaihei (droog)

0,26

0,26

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,24

0,24

0,00

<=0,05

H2190Aom Vochtige
0,24
duinvalleien (open water), oligotot mesotrofe vormen

0,24

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,24

0,24

0,00

<=0,05

H2190C Vochtige duinvalleien
(ontkalkt)

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H2180Abe Duinbossen (droog),
berken-eikenbos

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H2150 Duinheiden met struikhei

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H9999:87 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H2130B,
H2130C)

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,22

0,22

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2130C Grijze duinen
(heischraal)

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,18

0,18

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Landgoederen Brummen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,26

0,26

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,25

0,25

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,24
zandgronden)

0,24

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,23
hulst

0,23

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,22

0,22

0,00

<=0,05

ZGH3130 Zwakgebufferde
vennen

0,21

0,21

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?

RraPHo1V54aT (10 maart 2017)
pagina 52/201

Berekening voor
vergunningaanvraag
Deurnsche Peel & Mariapeel
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,20

0,20

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Groote Peel
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,22

0,22

0,00

<=0,05

ZGH7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,21

0,21

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Zeldersche Driessen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6120 Stroomdalgraslanden

0,24

0,24

0,00

<=0,05

H6430C Ruigten en zomen
(droge bosranden)

0,24

0,24

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,22
hulst

0,22

0,00

<=0,05

H91F0 Droge
hardhoutooibossen

0,21

0,00

<=0,05

0,21

beschikbaar?

Bunder- en Elslooërbos
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H9160B Eiken0,22
haagbeukenbossen (heuvelland)

0,22

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H6430C Ruigten en zomen
(droge bosranden)

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H7220 Kalktufbronnen

0,21

0,21

0,00

<=0,05

ZGH6430C Ruigten en zomen
(droge bosranden)

0,20

0,20

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Maasduinen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2330 Zandverstuivingen

0,29

0,29

0,00

<=0,05

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,27

0,27

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,26

0,26

0,00

<=0,05

ZGH9190 Oude eikenbossen

0,25

0,25

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,24
zandgronden)

0,24

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H9190 Oude eikenbossen

0,22

0,22

0,00

<=0,05

ZGH3130 Zwakgebufferde
vennen

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,22
hulst

0,22

0,00

<=0,05

ZGH9120 Beuken-eikenbossen
met hulst

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H6230dka Heischrale
graslanden, droog kalkarm

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H6120 Stroomdalgraslanden

0,21

0,21

0,00

<=0,05

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,21

0,21

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,19

0,19

0,00

<=0,05

beschikbaar?

De Bruuk
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H6410 Blauwgraslanden

0,22

Situatie 2

0,22

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Sarsven en De Banen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H3140hz Kranswierwateren, op
hogere zandgronden

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H3110 Zeer zwakgebufferde
vennen

0,21

0,21

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Brunssummerheide
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4030 Droge heiden

0,23

0,23

0,00

<=0,05

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,23

0,23

0,00

<=0,05

ZGH6230dka Heischrale
graslanden, droog kalkarm

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H2330 Zandverstuivingen

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H6230dka Heischrale
graslanden, droog kalkarm

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,18
zandgronden)

0,18

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,18

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,18

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Polder Westzaan
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,23

0,23

0,00

<=0,05

ZGH7140B Overgangs- en
trilvenen (veenmosrietlanden)

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,21

0,21

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Boschhuizerbergen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2330 Zandverstuivingen

0,29

0,29

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,28

0,28

0,00

<=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,25

0,25

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,21

0,21

0,00

<=0,05

ZGH3130 Zwakgebufferde
vennen

0,21

0,21

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Meinweg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4030 Droge heiden

0,24

0,24

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,23

0,23

0,00

<=0,05

ZGH9120 Beuken-eikenbossen
met hulst

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,20
hulst

0,20

0,00

<=0,05

ZGH3130 Zwakgebufferde
vennen

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,18
zandgronden)

0,18

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H91D0 Hoogveenbossen

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,21

0,21

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H91D0 Hoogveenbossen

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,21

0,21

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Vecht- en Beneden-Reggegebied
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H3160 Zure vennen

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,20

0,20

0,00

<=0,05

ZGH7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,19
hulst

0,19

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,18
zandgronden)

0,18

0,00

<=0,05

H9190 Oude eikenbossen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

ZGH91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H2330 Zandverstuivingen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6120 Stroomdalgraslanden

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Leudal
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H9160A Eikenhaagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,20

0,20

0,00

<=0,05

ZGH9160A Eikenhaagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,20

0,20

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Oeffelter Meent
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6120 Stroomdalgraslanden

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H6510A Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,20

0,20

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?

RraPHo1V54aT (10 maart 2017)
pagina 62/201

Berekening voor
vergunningaanvraag
Geleenbeekdal
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,25

0,25

0,00

<=0,05

ZGH9120 Beuken-eikenbossen
met hulst

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H7230 Kalkmoerassen

0,20

0,20

0,00

<=0,05

ZGH91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,20

0,20

0,00

<=0,05

ZGH9160B Eiken0,20
haagbeukenbossen (heuvelland)

0,20

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,19
hulst

0,19

0,00

<=0,05

H9160B Eiken0,18
haagbeukenbossen (heuvelland)

0,18

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Sint Pietersberg & Jekerdal
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH9160B Eiken0,20
haagbeukenbossen (heuvelland)

0,20

0,00

<=0,05

H9160B Eiken0,20
haagbeukenbossen (heuvelland)

0,20

0,00

<=0,05

H6210 Kalkgraslanden

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H6230dkr Heischrale
graslanden, droog kalkrijk

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H6510A Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H6110 Pionierbegroeiingen op
rotsbodem

0,19

0,19

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Springendal & Dal van de Mosbeek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4030 Droge heiden

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,19

0,19

0,00

<=0,05

ZGH91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

ZGH4010A Vochtige heiden
(hogere zandgronden)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,16
hulst

0,16

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,16

0,16

0,00

<=0,05

ZGH4030 Droge heiden

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

ZGH6410 Blauwgraslanden

0,15

0,15

0,00

<=0,05

ZGH6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,15
zandgronden)

0,15

0,00

<=0,05

H7230 Kalkmoerassen

0,15

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,15

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H9999:45 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H6230)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

ZGH7140A Overgangs- en
trilvenen (trilvenen)

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,14

0,14

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Geuldal
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H7230 Kalkmoerassen

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H7220 Kalktufbronnen

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,20
hulst

0,20

0,00

<=0,05

H6430C Ruigten en zomen
(droge bosranden)

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H9160B Eiken0,19
haagbeukenbossen (heuvelland)

0,19

0,00

<=0,05

H6210 Kalkgraslanden

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H6510A Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H6110 Pionierbegroeiingen op
rotsbodem

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H6230dkr Heischrale
graslanden, droog kalkrijk

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H9110 Veldbies-beukenbossen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H6130 Zinkweiden

0,17

0,17

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Savelsbos
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,19
hulst

0,19

0,00

<=0,05

H6210 Kalkgraslanden

0,19

0,19

0,00

<=0,05

ZGH6430C Ruigten en zomen
(droge bosranden)

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H9160B Eiken0,19
haagbeukenbossen (heuvelland)

0,19

0,00

<=0,05

H6110 Pionierbegroeiingen op
rotsbodem

0,18

0,00

<=0,05

0,18

beschikbaar?

Eilandspolder
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,19

Situatie 2

0,19

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Bemelerberg & Schiepersberg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

ZGH6210 Kalkgraslanden

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

0,22

0,22

0,00

<=0,05

ZGH9160B Eiken0,20
haagbeukenbossen (heuvelland)

0,20

0,00

<=0,05

H6110 Pionierbegroeiingen op
rotsbodem

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H6210 Kalkgraslanden

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H6230dkr Heischrale
graslanden, droog kalkrijk

0,19

0,19

0,00

<=0,05

ZGH6110 Pionierbegroeiingen op 0,19
rotsbodem

0,19

0,00

<=0,05

H9160B Eiken0,19
haagbeukenbossen (heuvelland)

0,19

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Swalmdal
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,19

0,19

0,00

<=0,05

ZGH6120 Stroomdalgraslanden

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,18

0,18

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Stelkampsveld
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H6410 Blauwgraslanden

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,19
zandgronden)

0,19

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H7230 Kalkmoerassen

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,17

0,17

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Roerdal
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H91D0 Hoogveenbossen

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,19

0,19

0,00

<=0,05

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,19

0,19

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?

RraPHo1V54aT (10 maart 2017)
pagina 70/201

Berekening voor
vergunningaanvraag
Borkeld
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,18
zandgronden)

0,18

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,17

0,17

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Schoorlse Duinen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,24

0,24

0,00

<=0,05

H2190C Vochtige duinvalleien
(ontkalkt)

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,23

0,23

0,00

<=0,05

ZGH2130B Grijze duinen
(kalkarm)

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H2140B Duinheiden met
kraaihei (droog)

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H2110 Embryonale duinen

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H2180Abe Duinbossen (droog),
berken-eikenbos

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H2190Aom Vochtige
0,19
duinvalleien (open water), oligotot mesotrofe vormen

0,19

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H2150 Duinheiden met struikhei

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H2140A Duinheiden met
kraaihei (vochtig)

0,18

0,18

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Veluwe
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH4010A Vochtige heiden
(hogere zandgronden)

0,32

0,32

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,29

0,29

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,28
zandgronden)

0,28

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,26

0,26

0,00

<=0,05

H7230 Kalkmoerassen

0,25

0,25

0,00

<=0,05

H9190 Oude eikenbossen

0,25

0,25

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,24

0,24

0,00

<=0,05

ZGH9120 Beuken-eikenbossen
met hulst

0,23

0,23

0,00

<=0,05

ZGH2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,23

0,23

0,00

<=0,05

ZGH4030 Droge heiden

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,22

0,22

0,00

<=0,05

ZGH9190 Oude eikenbossen

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H2330 Zandverstuivingen

0,21

0,21

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,18
hulst

0,18

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,18

0,00

<=0,05

0,18

beschikbaar?

Noorbeemden & Hoogbos
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H9160B Eiken0,19
haagbeukenbossen (heuvelland)

0,19

0,00

<=0,05

ZGH9160B Eiken0,18
haagbeukenbossen (heuvelland)

0,18

0,00

<=0,05

H7220 Kalktufbronnen

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Fochteloërveen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4030 Droge heiden

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,18

0,18

0,00

<=0,05

ZGH7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H9999:23 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H7110A,
H7120)

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Boetelerveld
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH3130 Zwakgebufferde
vennen

0,24

0,24

0,00

<=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,22

0,22

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,17
zandgronden)

0,17

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,17

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,17

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Duinen Den Helder-Callantsoog
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H2140B Duinheiden met
kraaihei (droog)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H2180Abe Duinbossen (droog),
berken-eikenbos

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,17

0,17

0,00

<=0,05

ZGH2190C Vochtige duinvalleien 0,16
(ontkalkt)

0,16

0,00

<=0,05

ZGH2170 Kruipwilgstruwelen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H2190Aom Vochtige
0,16
duinvalleien (open water), oligotot mesotrofe vormen

0,16

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H2130C Grijze duinen
(heischraal)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

ZGH2120 Witte duinen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

ZGH2180Abe Duinbossen
(droog), berken-eikenbos

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

ZGH2130B Grijze duinen
(kalkarm)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH2190Aom Vochtige
0,15
duinvalleien (open water), oligotot mesotrofe vormen

0,15

0,00

<=0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H2190C Vochtige duinvalleien
(ontkalkt)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Sallandse Heuvelrug
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,24

0,24

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,23

0,23

0,00

<=0,05

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,18
zandgronden)

0,18

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H9999:42 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H3160,
H6230)

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,17

0,17

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Bekendelle
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,21
hulst

0,21

0,00

<=0,05

H9160A Eikenhaagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Kunderberg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H9160B Eiken0,17
haagbeukenbossen (heuvelland)

0,17

0,00

<=0,05

H6210 Kalkgraslanden

0,17

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,17

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Korenburgerveen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H7210 Galigaanmoerassen

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

ZGH7140A Overgangs- en
trilvenen (trilvenen)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

ZGH3130 Zwakgebufferde
vennen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Landgoederen Oldenzaal
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

ZGH9120 Beuken-eikenbossen
met hulst

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,17
hulst

0,17

0,00

<=0,05

H9160A Eikenhaagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H9999:50 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H9120,
H9160A)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

ZGH9160A Eikenhaagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Wierdense Veld
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6230 Heischrale graslanden

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,16

0,16

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Lonnekermeer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,19
zandgronden)

0,19

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,16

0,16

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Buurserzand & Haaksbergerveen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4030 Droge heiden

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,16
zandgronden)

0,16

0,00

<=0,05

ZGH7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7230 Kalkmoerassen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Rijntakken
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH91E0B Vochtige alluviale
bossen (essen-iepenbossen)

0,21

0,21

0,00

<=0,05

ZGH91F0 Droge
hardhoutooibossen

0,21

0,21

0,00

<=0,05

H6430C Ruigten en zomen
(droge bosranden)

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H91E0B Vochtige alluviale
bossen (essen-iepenbossen)

0,19

0,19

0,00

<=0,05

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H91F0 Droge
hardhoutooibossen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H6510A Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H6120 Stroomdalgraslanden

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H6510B Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden (grote
vossenstaart)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Wooldse Veen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6230 Heischrale graslanden

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Witte Veen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,16
zandgronden)

0,16

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

ZGH4010A Vochtige heiden
(hogere zandgronden)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Willinks Weust
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H9160A Eikenhaagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,15
hulst

0,15

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?

RraPHo1V54aT (10 maart 2017)
pagina 86/201

Berekening voor
vergunningaanvraag
Zwanenwater & Pettemerduinen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

ZGH2120 Witte duinen

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H2190Aom Vochtige
0,18
duinvalleien (open water), oligotot mesotrofe vormen

0,18

0,00

<=0,05

H2190C Vochtige duinvalleien
(ontkalkt)

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H2150 Duinheiden met struikhei

0,18

0,18

0,00

<=0,05

ZGH2130B Grijze duinen
(kalkarm)

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H9999:85 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H2130B,
H6230)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

ZGH2170 Kruipwilgstruwelen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

ZGH2130A Grijze duinen
(kalkrijk)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6410 Blauwgraslanden

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H2180Abe Duinbossen (droog),
berken-eikenbos

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H2140A Duinheiden met
kraaihei (vochtig)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H2140B Duinheiden met
kraaihei (droog)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H2110 Embryonale duinen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Drents-Friese Wold & Leggelderveld
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H9190 Oude eikenbossen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,17
zandgronden)

0,17

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H2330 Zandverstuivingen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H3110 Zeer zwakgebufferde
vennen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H91F0 Droge
hardhoutooibossen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H6510A Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H6510B Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden (grote
vossenstaart)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H6120 Stroomdalgraslanden

0,15

0,15

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Dwingelderveld
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2330 Zandverstuivingen

0,18

0,18

0,00

<=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H9999:30 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H7120)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,17
hulst

0,17

0,00

<=0,05

ZGH6230dka Heischrale
graslanden, droog kalkarm

0,17

0,17

0,00

<=0,05

ZGH6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,17

0,17

0,00

<=0,05

ZGH2330 Zandverstuivingen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H9190 Oude eikenbossen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

ZGH3160 Zure vennen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,13
zandgronden)

0,13

0,00

<=0,05

ZGH7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,13

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,13

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Bergvennen & Brecklenkampse Veld
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,17
zandgronden)

0,17

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H7230 Kalkmoerassen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H3110 Zeer zwakgebufferde
vennen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Engbertsdijksvenen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4030 Droge heiden

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

0,14

0,14

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Lemselermaten
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H7230 Kalkmoerassen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,16
zandgronden)

0,16

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,15

0,15

0,00

<=0,05

ZGH6410 Blauwgraslanden

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,15

0,15

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H9160A Eikenhaagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Olde Maten & Veerslootslanden
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6410 Blauwgraslanden

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Aamsveen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,17
hulst

0,17

0,00

<=0,05

ZGH91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,15
zandgronden)

0,15

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

ZGH7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

0,14

0,14

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Rottige Meenthe & Brandemeer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6410 Blauwgraslanden

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

ZGH3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,14

0,14

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Weerribben
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH7140B Overgangs- en
trilvenen (veenmosrietlanden)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H9999:34 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H3140)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,16

0,16

0,00

<=0,05

ZGH3140lv Kranswierwateren, in 0,16
laagveengebieden

0,16

0,00

<=0,05

ZGH7140A Overgangs- en
trilvenen (trilvenen)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

ZGH3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

ZGH4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Dinkelland
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6120 Stroomdalgraslanden

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H9999:49 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H3130)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

ZGH91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,14
zandgronden)

0,14

0,00

<=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

ZGH4010A Vochtige heiden
(hogere zandgronden)

0,14

0,14

0,00

<=0,05

ZGH4030 Droge heiden

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,14

0,14

0,00

<=0,05

ZGH6410 Blauwgraslanden

0,13

0,13

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?

RraPHo1V54aT (10 maart 2017)
pagina 100/201

Berekening voor
vergunningaanvraag
De Wieden
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH91D0 Hoogveenbossen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

ZGH6410 Blauwgraslanden

0,17

0,17

0,00

<=0,05

ZGH7140A Overgangs- en
trilvenen (trilvenen)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

ZGH7140B Overgangs- en
trilvenen (veenmosrietlanden)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H9999:35 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H3140)

0,14

0,14

0,00

<=0,05

ZGH3140lv Kranswierwateren, in 0,14
laagveengebieden

0,14

0,00

<=0,05

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,14

0,14

0,00

<=0,05

ZGH3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?

RraPHo1V54aT (10 maart 2017)
pagina 101/201

Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Holtingerveld
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2330 Zandverstuivingen

0,20

0,20

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,17

0,17

0,00

<=0,05

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H9190 Oude eikenbossen

0,16

0,16

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,14
zandgronden)

0,14

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Elperstroomgebied
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,14
zandgronden)

0,14

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H7230 Kalkmoerassen

0,12

0,12

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Van Oordt's Mersken
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,14
zandgronden)

0,14

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,14

0,14

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Mantingerbos
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,13
hulst

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

Situatie 2

0,13

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Bakkeveense Duinen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2330 Zandverstuivingen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

ZGH2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,12
zandgronden)

0,12

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Wijnjeterper Schar
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H4030 Droge heiden

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,14
zandgronden)

0,14

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,13

0,13

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Alde Feanen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,12

0,12

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Norgerholt
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,13
hulst

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

Situatie 2

0,13

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Witterveld
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,12
zandgronden)

0,12

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Mantingerzand
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H9190 Oude eikenbossen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H2330 Zandverstuivingen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,13
zandgronden)

0,13

0,00

<=0,05

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Bargerveen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,13

0,13

0,00

<=0,05

ZGH7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H7110A Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H7120ah Herstellende
hoogvenen, actief hoogveen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Drouwenerzand
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2330 Zandverstuivingen

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,12

0,12

0,00

<=0,05

ZGH2330 Zandverstuivingen

0,12

0,12

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Drentsche Aa-gebied
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H91D0 Hoogveenbossen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

ZGH4030 Droge heiden

0,14

0,14

0,00

<=0,05

ZGH4010A Vochtige heiden
(hogere zandgronden)

0,13

0,13

0,00

<=0,05

ZGH3160 Zure vennen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

ZGH2330 Zandverstuivingen

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere 0,12
zandgronden)

0,12

0,00

<=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H4030 Droge heiden

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H9160A Eikenhaagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,12

0,12

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H3160 Zure vennen

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2330 Zandverstuivingen

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H9190 Oude eikenbossen

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,11
hulst

0,11

0,00

<=0,05

H91E0C Vochtige alluviale
bossen (beekbegeleidende
bossen)

0,11

0,00

<=0,05

0,11

beschikbaar?

Lieftinghsbroek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H91D0 Hoogveenbossen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H6410 Blauwgraslanden

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H9160A Eikenhaagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H9120 Beuken-eikenbossen met 0,12
hulst

0,12

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Duinen en Lage Land Texel
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2140A Duinheiden met
kraaihei (vochtig)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

ZGH2180Abe Duinbossen
(droog), berken-eikenbos

0,15

0,15

0,00

<=0,05

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

0,15

0,15

0,00

<=0,05

ZGH2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H2180Abe Duinbossen (droog),
berken-eikenbos

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H2190Aom Vochtige
0,13
duinvalleien (open water), oligotot mesotrofe vormen

0,13

0,00

<=0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H1310B Zilte
pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H2150 Duinheiden met struikhei

0,13

0,13

0,00

<=0,05

ZGH2180B Duinbossen (vochtig)

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H7210 Galigaanmoerassen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H2190C Vochtige duinvalleien
(ontkalkt)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H1330A Schorren en zilte
graslanden (buitendijks)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2130C Grijze duinen
(heischraal)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H1310A Zilte
pionierbegroeiingen (zeekraal)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H1330B Schorren en zilte
graslanden (binnendijks)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2140B Duinheiden met
kraaihei (droog)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2110 Embryonale duinen

0,11

0,11

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Duinen Vlieland
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2190Aom Vochtige
0,17
duinvalleien (open water), oligotot mesotrofe vormen

0,17

0,00

<=0,05

ZGH2180B Duinbossen (vochtig)

0,15

0,15

0,00

<=0,05

H2180Abe Duinbossen (droog),
berken-eikenbos

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H2190C Vochtige duinvalleien
(ontkalkt)

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H2140B Duinheiden met
kraaihei (droog)

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H2140A Duinheiden met
kraaihei (vochtig)

0,13

0,13

0,00

<=0,05

ZGH2180Abe Duinbossen
(droog), berken-eikenbos

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2150 Duinheiden met struikhei

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2130C Grijze duinen
(heischraal)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H1330A Schorren en zilte
graslanden (buitendijks)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H1310A Zilte
pionierbegroeiingen (zeekraal)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,11

0,11

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Duinen Schiermonnikoog
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H6410 Blauwgraslanden

0,12

0,12

0,00

<=0,05

ZGH2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

ZGH2170 Kruipwilgstruwelen

0,12

0,12

0,00

<=0,05

ZGH2180B Duinbossen (vochtig)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2130C Grijze duinen
(heischraal)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2190Aom Vochtige
0,11
duinvalleien (open water), oligotot mesotrofe vormen

0,11

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2190C Vochtige duinvalleien
(ontkalkt)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

ZGH2180Abe Duinbossen
(droog), berken-eikenbos

0,11

0,11

0,00

<=0,05

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,11

0,11

0,00

<=0,05

ZGH2120 Witte duinen

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H1310B Zilte
pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H1330A Schorren en zilte
graslanden (buitendijks)

0,10

0,10

0,00

<=0,05

H9999:6 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H2130B,
H2130C)

0,10

0,10

0,00

<=0,05

ZGH2190C Vochtige duinvalleien 0,10
(ontkalkt)

0,10

0,00

<=0,05

ZGH2130B Grijze duinen
(kalkarm)

0,10

0,10

0,00

<=0,05

ZGH2130A Grijze duinen
(kalkrijk)

0,10

0,10

0,00

<=0,05

ZGH2190B Vochtige duinvalleien 0,10
(kalkrijk)

0,10

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Duinen Ameland
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2180Abe Duinbossen (droog),
berken-eikenbos

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

ZGH2180B Duinbossen (vochtig)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2180C Duinbossen
(binnenduinrand)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

H2130C Grijze duinen
(heischraal)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

ZGH2170 Kruipwilgstruwelen

0,12

0,12

0,00

<=0,05

ZGH2190C Vochtige duinvalleien 0,11
(ontkalkt)

0,11

0,00

<=0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,11

0,11

0,00

<=0,05

ZGH2180Abe Duinbossen
(droog), berken-eikenbos

0,11

0,11

0,00

<=0,05

ZGH2130B Grijze duinen
(kalkarm)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2140A Duinheiden met
kraaihei (vochtig)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

ZGH2130A Grijze duinen
(kalkrijk)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2190Aom Vochtige
0,11
duinvalleien (open water), oligotot mesotrofe vormen

0,11

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2150 Duinheiden met struikhei

0,11

0,11

0,00

<=0,05

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2140B Duinheiden met
kraaihei (droog)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

ZGH2190B Vochtige duinvalleien 0,11
(kalkrijk)

0,11

0,00

<=0,05

ZGH6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2190C Vochtige duinvalleien
(ontkalkt)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,10

0,10

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,10

0,10

0,00

<=0,05

H9999:5 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H2130B,
H2130C, H6230)

0,10

0,10

0,00

<=0,05

ZGH2120 Witte duinen

0,10

0,10

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Duinen Terschelling
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

ZGH2180Abe Duinbossen
(droog), berken-eikenbos

0,13

0,13

0,00

<=0,05

H2180Abe Duinbossen (droog),
berken-eikenbos

0,13

0,13

0,00

<=0,05

ZGH2190C Vochtige duinvalleien 0,13
(ontkalkt)

0,13

0,00

<=0,05

ZGH2160 Duindoornstruwelen

0,12

0,12

0,00

<=0,05

ZGH2180B Duinbossen (vochtig)

0,12

0,12

0,00

<=0,05

ZGH2110 Embryonale duinen

0,12

0,12

0,00

<=0,05

ZGH2190B Vochtige duinvalleien 0,12
(kalkrijk)

0,12

0,00

<=0,05

H2140A Duinheiden met
kraaihei (vochtig)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

ZGH2130C Grijze duinen
(heischraal)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2180B Duinbossen (vochtig)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2140B Duinheiden met
kraaihei (droog)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2190C Vochtige duinvalleien
(ontkalkt)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2150 Duinheiden met struikhei

0,11

0,11

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H6410 Blauwgraslanden

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

H2190Aom Vochtige
0,11
duinvalleien (open water), oligotot mesotrofe vormen

0,11

0,00

<=0,05

H1310B Zilte
pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)

0,11

0,11

0,00

<=0,05

ZGH2120 Witte duinen

0,10

0,10

0,00

<=0,05

H1310A Zilte
pionierbegroeiingen (zeekraal)

0,10

0,10

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,10

0,10

0,00

<=0,05

H1320 Slijkgrasvelden

0,09

0,09

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,09

0,09

0,00

<=0,05

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,09

0,09

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,09

0,09

0,00

<=0,05

H1330A Schorren en zilte
graslanden (buitendijks)

0,09

0,09

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,09

0,09

0,00

<=0,05

H2110 Embryonale duinen

0,09

0,09

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?

RraPHo1V54aT (10 maart 2017)
pagina 121/201

Berekening voor
vergunningaanvraag
Waddenzee
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,14

0,14

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,10

0,10

0,00

<=0,05

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,10

0,10

0,00

<=0,05

H1310B Zilte
pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)

0,10

0,10

0,00

<=0,05

H1330A Schorren en zilte
graslanden (buitendijks)

0,10

0,10

0,00

<=0,05

H1320 Slijkgrasvelden

0,09

0,09

0,00

<=0,05

H1330B Schorren en zilte
graslanden (binnendijks)

0,09

0,09

0,00

<=0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,09

0,09

0,00

<=0,05

H1310A Zilte
pionierbegroeiingen (zeekraal)

0,09

0,09

0,00

<=0,05

H2120 Witte duinen

0,09

0,09

0,00

<=0,05

H2110 Embryonale duinen

0,09

0,09

0,00

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Geen overschrijding*
Wel overschrijding
Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing
*

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie
resterende
gebieden

Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Vogelkreek

1,22

1,22

0,00

1,67

<=0,05

Yerseke en Kapelse
Moer

1,05

1,05

0,00

1,17

<=0,05

Schorren en Polders 0,90
van de BenedenSchelde

0,90

0,00

0,91

<=0,05

Canisvliet

0,89

0,89

0,00

1,03

<=0,05

Historische
0,88
fortengordels van
Antwerpen als
vleermuizenhabitat.

0,88

0,00

0,88

<=0,05

Schelde- en
0,85
Durmeëstuarium
van de Nederlandse
grens tot Gent

0,85

0,00

0,91

<=0,05

Bossen en heiden
van zandig
Vlaanderen:
oostelijk deel

0,72

0,72

0,00

1,22

<=0,05

Bos- en
heidegebieden ten
oosten van
Antwerpen

0,70

0,70

0,00

0,76

<=0,05

Kalmthoutse Heide

0,61

0,61

0,00

1,02

<=0,05

De Kalmthouse
Heide

0,60

0,60

0,00

1,02

<=0,05

Durme en
Middenloop van de
Schelde

0,57

0,57

0,00

0,58

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

De Maatjes,
Wuustwezelheide
en Groot Schietveld

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

0,55

0,55

0,00

0,86

<=0,05

Arendonk,
0,53
Merksplas, OudTurnhout, Ravels en
Turnhout

0,53

0,00

0,59

<=0,05

Groote Gat

0,51

0,51

0,00

0,55

<=0,05

Klein en Groot
Schietveld

0,48

0,48

0,00

0,86

<=0,05

Kuifeend en
Blokkersdijk

0,48

0,48

0,00

0,61

<=0,05

Ronde Put

0,47

0,47

0,00

0,48

<=0,05

Het Blak,
Kievitsheide,
Ekstergoor en
nabijgelegen
Kamsalamander

0,45

0,45

0,00

0,72

<=0,05

Haringvliet

0,44

0,44

0,00

0,44

<=0,05

Krekengebied

0,43

0,43

0,00

1,03

<=0,05

Heesbossen, Vallei 0,42
van Marke en
Merkske en Ringven
met valleigro

0,42

0,00

0,72

<=0,05

Vennen, heiden en
moerassen rond
Turnhout

0,42

0,42

0,00

0,60

<=0,05

Voordelta

0,37

0,37

0,00

0,43

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Bossen van het
zuidoosten van de
Zandleemstreek

0,37

0,37

0,00

0,40

<=0,05

Veerse Meer

0,36

0,36

0,00

0,40

<=0,05

Valleien van de
Laambeek,
Zonderikbeek,
Slangebeek en
Roosterbee

0,36

0,36

0,00

0,40

<=0,05

Bovenloop van de
Grote Nete met
Zammelsbroek,
Langdonken en
Goor

0,34

0,34

0,00

0,49

<=0,05

Valleigebied van de
Kleine Nete met
brongebieden,
moerassen en h

0,34

0,34

0,00

0,63

<=0,05

Valleien van de
Winge en de Motte
met valleihellingen.

0,34

0,34

0,00

0,46

<=0,05

Demervallei

0,34

0,34

0,00

0,47

<=0,05

De Zegge

0,34

0,34

0,00

0,40

<=0,05

Militair domein en
0,33
vallei van de Zwarte
Beek

0,33

0,00

0,42

<=0,05

Bossen en
kalkgraslanden van
Haspengouw

0,33

0,33

0,00

0,36

<=0,05

De Maten

0,33

0,33

0,00

0,34

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Bocholt, HechtelEksel, MeeuwenGruitrode, Neerpelt
en Peer

0,33

0,33

0,00

0,38

<=0,05

Bokrijk en
omgeving

0,33

0,33

0,00

0,36

<=0,05

Reichswald

0,32

0,32

0,00

0,33

<=0,05

Spanjaards Duin

0,32

0,32

0,00

0,35

<=0,05

Polders

0,32

0,32

0,00

0,99

<=0,05

De Demervallei

0,31

0,31

0,00

0,48

<=0,05

Mangelbeek en
0,30
heide- en
vengebieden tussen
Houthalen en
Gruitrod

0,30

0,00

0,38

<=0,05

Mechelse Heide en
vallei van de
Ziepbeek

0,28

0,28

0,00

0,32

<=0,05

Poldercomplex

0,28

0,28

0,00

0,37

<=0,05

De Maten

0,27

0,27

0,00

0,34

<=0,05

Hamonterheide,
Hageven,
Buitenheide,
Stamprooierbroek
en Mariaho

0,26

0,26

0,00

0,38

<=0,05

Hageven met
0,26
Dommelvallei,
Beverbeekse Heide,
Warmbeek en
Waterin

0,26

0,00

0,38

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Lüsekamp und
Boschbeek

0,26

0,26

0,00

0,26

<=0,05

Jekervallei en
bovenloop van de
Demervallei

0,26

0,26

0,00

0,26

<=0,05

Hangmoor
Damerbruch

0,25

0,25

0,00

0,25

<=0,05

Vijvercomplex van
Midden Limburg

0,25

0,25

0,00

0,40

<=0,05

Wälder und Heiden
bei Brüggen-Bracht

0,25

0,25

0,00

0,27

<=0,05

Uedemer Hochwald 0,24

0,24

0,00

0,27

<=0,05

Overgang KempenHaspengouw

0,24

0,24

0,00

0,31

<=0,05

Diersfordter Wald/
Schnepfenberg

0,24

0,24

0,00

0,24

<=0,05

Schaagbachtal

0,24

0,24

0,00

0,24

<=0,05

Vallei- en
brongebied van de
Zwarte Beek,
Bolisserbeek en
Dommel

0,24

0,24

0,00

0,42

<=0,05

Kustbroedvogels te
Zeebrugge-Heist

0,23

0,23

0,00

0,29

<=0,05

Bossen, heiden en
valleigebieden van
zandig Vlaanderen:
westelij

0,23

0,23

0,00

0,52

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Abeek met
aangrenzende
moerasgebieden

0,23

0,23

0,00

0,34

<=0,05

Bosbeekvallei en
aangrenzende bosen heidegebieden
te As-Opglab

0,23

0,23

0,00

0,33

<=0,05

Dornicksche Ward

0,23

0,23

0,00

0,23

<=0,05

HouthalenHelchteren,
MeeuwenGruitrode en Peer

0,23

0,23

0,00

0,37

<=0,05

Duingebieden
inclusief
Ijzermonding en
Zwin.

0,23

0,23

0,00

0,51

<=0,05

Het Zwin

0,23

0,23

0,00

0,50

<=0,05

Vlakte van de Raan

0,23

0,23

0,00

0,23

<=0,05

Wyler Meer
(Teilfläche des NSG
Düffel)

0,22

0,22

0,00

0,25

<=0,05

Montagne SaintPierre (Bassenge;
Oupeye; Visé)

0,22

0,22

0,00

0,23

<=0,05

Meinweg mit
Ritzroder Dünen

0,22

0,22

0,00

0,25

<=0,05

Tantelbruch mit
Elmpter Bachtal
und Teilen der
Schwalmaue

0,21

0,21

0,00

0,24

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

NSG Kranenburger
Bruch

0,21

0,21

0,00

0,24

<=0,05

Steinbach

0,21

0,21

0,00

0,21

<=0,05

Schwarzes Wasser

0,21

0,21

0,00

0,24

<=0,05

Vallée de la Gueule
en aval de Kelmis
(Plombières;
Welkenraedt)

0,21

0,21

0,00

0,23

<=0,05

Erlenwälder bei Gut
Hovesaat

0,21

0,21

0,00

0,28

<=0,05

Elmpter
Schwalmbruch

0,21

0,21

0,00

0,27

<=0,05

Itterbecker Heide

0,21

0,21

0,00

0,21

<=0,05

'Brutbaeume' des
Heldbock (Grosser
Eichenbock) in
Emmerich

0,20

0,20

0,00

0,20

<=0,05

Vogelschutzgebiet
'Unterer
Niederrhein'

0,20

0,20

0,00

0,26

<=0,05

Osthertogenwald
autour de Raeren
(Raeren)

0,20

0,20

0,00

0,22

<=0,05

Uiterwaarden langs
de Limburgse Maas
met Vijverbroek

0,20

0,20

0,00

0,25

<=0,05

NSG Emmericher
Ward

0,20

0,20

0,00

0,23

<=0,05

Üfter Mark

0,20

0,20

0,00

0,21

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Gartroper
Mühlenbach

0,20

0,20

0,00

0,21

<=0,05

NSG Kellener
Altrhein, nur
Teilfläche, mit
Erweiterung

0,20

0,20

0,00

0,20

<=0,05

Tillenberge

0,20

0,20

0,00

0,20

<=0,05

NSG Salmorth, nur
Teilfläche

0,20

0,20

0,00

0,24

<=0,05

Buchenwälder bei
Zweifall

0,20

0,20

0,00

0,20

<=0,05

Vallée de la Gueule 0,19
en amont de Kelmis
(Kelmis; Lontzen;
Raeren;

0,19

0,00

0,23

<=0,05

Itterbeek met
Brand, Jagersborg
en Schootsheide en
Bergerven

0,19

0,19

0,00

0,32

<=0,05

Helpensteiner
BachtalRothenbach

0,19

0,19

0,00

0,25

<=0,05

Schwalm,
Knippertzbach,
Raderveekes u.
Lüttelforster Bruch

0,19

0,19

0,00

0,23

<=0,05

De Mechelse Heide
en de Vallei van de
Ziepbeek

0,19

0,19

0,00

0,31

<=0,05

Grosses Veen

0,19

0,19

0,00

0,24

<=0,05

Kranenmeer

0,19

0,19

0,00

0,20

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Heseper Moor,
Engdener Wüste

0,19

0,19

0,00

0,19

<=0,05

Engdener Wüste

0,19

0,19

0,00

0,19

<=0,05

Wehebachtäler und
Leyberg

0,19

0,19

0,00

0,20

<=0,05

Vogelschutzgebiet
'Schwalm-NettePlatte mit
Grenzwald u.
Meinweg

0,19

0,19

0,00

0,27

<=0,05

Krickenbecker Seen
- Kl. De Witt-See

0,19

0,19

0,00

0,26

<=0,05

NSG - Komplex In
den Drevenacker
Dünen, mit
Erweiterung

0,19

0,19

0,00

0,23

<=0,05

Staatsforst Rheurdt
/ Littard

0,19

0,19

0,00

0,20

<=0,05

Tote Rahm

0,19

0,19

0,00

0,20

<=0,05

Lichtenhagen

0,18

0,18

0,00

0,21

<=0,05

Wienbecker Mühle

0,18

0,18

0,00

0,20

<=0,05

NSG Grietherorter
Altrhein

0,18

0,18

0,00

0,18

<=0,05

Wurmtal südlich
Herzogenrath

0,18

0,18

0,00

0,23

<=0,05

NSG Bienener
Altrhein, Millinger
u. Hurler Meer u.
NSG Empeler M

0,18

0,18

0,00

0,22

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Kaninchenberge

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

0,18

0,18

0,00

0,22

<=0,05

Klevsche Landwehr, 0,18
Anholt. Issel,
Feldschlaggr. u.
Regnieter Bac

0,18

0,00

0,19

<=0,05

NSG Hetter0,18
Millinger Bruch, mit
Erweiterung

0,18

0,00

0,19

<=0,05

Nette bei Vinkrath

0,18

0,18

0,00

0,18

<=0,05

Stollbach

0,18

0,18

0,00

0,22

<=0,05

Basse vallée du
Geer (Bassenge;
Juprelle; Oupeye;
Visé)

0,18

0,18

0,00

0,22

<=0,05

NSG Sonsfeldsche
0,18
Bruch, Hagener
Meer und Düne, mit
Erweiterung

0,18

0,00

0,18

<=0,05

Rhein0,18
Fischschutzzonen
zwischen Emmerich
und Bad Honnef

0,18

0,00

0,23

<=0,05

Münsterbachtal,
Münsterbusch

0,18

0,18

0,00

0,19

<=0,05

Plateau van
Caestert met
hellingbossen en
mergelgrotten.

0,18

0,18

0,00

0,23

<=0,05

Brander Wald

0,18

0,18

0,00

0,21

<=0,05

Dämmer Wald

0,18

0,18

0,00

0,21

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Grensmaas

0,18

0,18

0,00

0,22

<=0,05

Wurmtal nördlich
Herzogenrath

0,18

0,18

0,00

0,19

<=0,05

Vallée de la Gueule
en aval de Kelmis
(Plombières)

0,18

0,18

0,00

0,18

<=0,05

Lüntener Fischteich
u. Ammeloer Venn

0,17

0,17

0,00

0,22

<=0,05

Fleuthkuhlen

0,17

0,17

0,00

0,26

<=0,05

Köllnischer Wald

0,17

0,17

0,00

0,18

<=0,05

Niederkamp

0,17

0,17

0,00

0,20

<=0,05

Moorschlatts und
Heiden in
Wachendorf

0,17

0,17

0,00

0,19

<=0,05

Weißes Venn /
Geisheide

0,17

0,17

0,00

0,19

<=0,05

Kalflack

0,17

0,17

0,00

0,20

<=0,05

NSG Altrhein Reeser 0,17
Eyland, mit
Erweiterung

0,17

0,00

0,17

<=0,05

Teverener Heide

0,17

0,17

0,00

0,25

<=0,05

Esterfelder Moor
bei Meppen

0,17

0,17

0,00

0,18

<=0,05

NSG Reeser Schanz

0,17

0,17

0,00

0,17

<=0,05

Voerstreek

0,17

0,17

0,00

0,25

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

SBZ 3 / ZPS 3

0,17

0,17

0,00

0,24

<=0,05

Vallée du Ruisseau
de Bolland (Blégny;
Herve; Soumagne)

0,17

0,17

0,00

0,19

<=0,05

Schwattet Gatt

0,17

0,17

0,00

0,22

<=0,05

Bärenstein

0,17

0,17

0,00

0,17

<=0,05

Wisseler Dünen

0,16

0,16

0,00

0,21

<=0,05

Vallée de la Gueule 0,16
en amont de Kelmis
(Kelmis; Lontzen;
Raeren)

0,16

0,00

0,21

<=0,05

NSG Rheinaue
Bislich-Vahnum,
nur Teilfläche

0,16

0,16

0,00

0,19

<=0,05

NSG Droste Woy
und NSG
Westerheide

0,16

0,16

0,00

0,16

<=0,05

NSG
0,16
Lohwardt/Reckerfel
d, Hübsche
Grändort, nur
Teilfl., mit Erw.

0,16

0,00

0,17

<=0,05

Bachsystem des
Wienbaches

0,16

0,16

0,00

0,20

<=0,05

NSG Bislicher Insel,
nur Teilfläche

0,16

0,16

0,00

0,19

<=0,05

Ilvericher
Altrheinschlinge

0,16

0,16

0,00

0,18

<=0,05

Ueberanger Mark

0,16

0,16

0,00

0,17

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Latumer Bruch mit
Buersbach,
Stadtgräben und
Wasserwerk

0,16

0,16

0,00

0,18

<=0,05

NSG Gut Grindt u.
NSG Rheinaue zw.
Km 830,7 - 833,2 ,
nur Teilfl

0,16

0,16

0,00

0,17

<=0,05

Liesner Wald

0,16

0,16

0,00

0,20

<=0,05

Hammerberg

0,16

0,16

0,00

0,21

<=0,05

NSG Weseler Aue

0,15

0,15

0,00

0,17

<=0,05

Zwarte Meer

0,15

0,15

0,00

0,15

<=0,05

Vallée du Ruisseau
de Bolland (Blégny;
Herve; Soumagne)

0,15

0,15

0,00

0,19

<=0,05

Indemündung

0,15

0,15

0,00

0,18

<=0,05

BurloVardingholter Venn
und Entenschlatt

0,15

0,15

0,00

0,23

<=0,05

Zwillbrocker Venn
u. Ellewicker Feld

0,15

0,15

0,00

0,19

<=0,05

Wald bei Haus
Burlo

0,15

0,15

0,00

0,19

<=0,05

NSG Rheinvorland
nördl. der
Ossenberger
Schleuse, nur
Teilfläche

0,15

0,15

0,00

0,16

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Witte Venn,
Krosewicker
Grenzwald

0,15

0,15

0,00

0,20

<=0,05

Basse Meuse et
Meuse mitoyenne
(Blégny; Oupeye;
Visé)

0,15

0,15

0,00

0,25

<=0,05

Hügelgräberheide
Halle-Hesingen

0,15

0,15

0,00

0,22

<=0,05

Basse Meuse et
Meuse mitoyenne
(Oupeye; Visé)

0,15

0,15

0,00

0,20

<=0,05

Schlangenberg

0,15

0,15

0,00

0,20

<=0,05

Felsbachaue

0,15

0,15

0,00

0,19

<=0,05

Graeser Venn - Gut
Moorhof

0,15

0,15

0,00

0,21

<=0,05

NSG Rheinvorland
im Orsoyer
Rheinbogen, mit
Erweiterung

0,15

0,15

0,00

0,15

<=0,05

Egelsberg

0,15

0,15

0,00

0,15

<=0,05

Berkel

0,15

0,15

0,00

0,22

<=0,05

Kirchheller Heide
und Hiesfelder
Wald

0,15

0,15

0,00

0,21

<=0,05

Postwegmoore u.
Rütterberg-Nord

0,15

0,15

0,00

0,20

<=0,05

Harskamp

0,15

0,15

0,00

0,18

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

NSG Lippeaue bei
Damm u. Bricht
und NSG
Loosenberge, nur
Teilfl

0,14

0,14

0,00

0,22

<=0,05

NSG Rheinvorland
bei Perrich

0,14

0,14

0,00

0,16

<=0,05

Lindenberger Wald

0,14

0,14

0,00

0,19

<=0,05

Vogelschutzgebiet
'Moore und Heiden
des westlichen
Münsterlandes

0,14

0,14

0,00

0,22

<=0,05

NSG Rheinaue
Walsum

0,14

0,14

0,00

0,18

<=0,05

Amtsvenn u.
Hündfelder Moor

0,14

0,14

0,00

0,17

<=0,05

Eper-Graeser Venn/
Lasterfeld

0,14

0,14

0,00

0,20

<=0,05

Brockenberg

0,14

0,14

0,00

0,14

<=0,05

Wacholderheide
Hörsteloe

0,14

0,14

0,00

0,17

<=0,05

Osthertogenwald
autour de Raeren
(Raeren)

0,14

0,14

0,00

0,21

<=0,05

Steinbruchbereich
Bernhardshammer
und
Binsfeldhammer

0,14

0,14

0,00

0,21

<=0,05

Roruper Holz mit
Kestenbusch

0,14

0,14

0,00

0,18

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Kellenberg und Rur
zwischen Flossdorf
und Broich

0,14

0,14

0,00

0,18

<=0,05

Sundern

0,14

0,14

0,00

0,16

<=0,05

Heidesee in der
Kirchheller Heide

0,14

0,14

0,00

0,18

<=0,05

Kleingewässer
Achterberg

0,14

0,14

0,00

0,14

<=0,05

Werther Heide,
Napoleonsweg

0,14

0,14

0,00

0,14

<=0,05

Gildehauser Venn

0,14

0,14

0,00

0,20

<=0,05

Rüenberger Venn

0,14

0,14

0,00

0,20

<=0,05

Fürstenkuhle im
Weissen Venn

0,14

0,14

0,00

0,17

<=0,05

Syen-Venn

0,14

0,14

0,00

0,14

<=0,05

IJsselmeer

0,14

0,14

0,00

0,14

<=0,05

Stollen im
Rothenberg bei
Wettringen

0,14

0,14

0,00

0,14

<=0,05

Schwarzes Venn

0,14

0,14

0,00

0,14

<=0,05

Bentheimer Wald

0,13

0,13

0,00

0,20

<=0,05

Samerrott

0,13

0,13

0,00

0,19

<=0,05

Weiher am
Syenvenn

0,13

0,13

0,00

0,14

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Herrenholz und
Schöppinger Berg

0,13

0,13

0,00

0,19

<=0,05

Rur von
Obermaubach bis
Linnich

0,13

0,13

0,00

0,17

<=0,05

Oudegaasterbrekke
n, Fluessen en
omgeving

0,13

0,13

0,00

0,15

<=0,05

VSG Feuchtwiesen
im nördlichen
Münsterland

0,13

0,13

0,00

0,13

<=0,05

Feuchtwiese
Ochtrup

0,13

0,13

0,00

0,13

<=0,05

VSG
0,13
'Heubachniederung,
Lavesumer Bruch
und Borkenberge'

0,13

0,00

0,19

<=0,05

Die Spey

0,13

0,13

0,00

0,17

<=0,05

Alter Bierkeller bei
Ochtrup

0,13

0,13

0,00

0,13

<=0,05

Schnippenpohl

0,13

0,13

0,00

0,13

<=0,05

Berger Keienvenn

0,13

0,13

0,00

0,13

<=0,05

Lippeaue

0,13

0,13

0,00

0,20

<=0,05

Vechte

0,13

0,13

0,00

0,14

<=0,05

Ahlder Pool

0,13

0,13

0,00

0,13

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Berekening voor
vergunningaanvraag

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

Dalum0,13
Wietmarscher Moor
und Georgsdorfer
Moor

0,13

0,00

0,18

<=0,05

Salzbrunnen am
Rothenberg

0,13

0,13

0,00

0,13

<=0,05

Gutswald Stovern

0,12

0,12

0,00

0,15

<=0,05

Untere
Haseniederung

0,12

0,12

0,00

0,18

<=0,05

Tinner Dose,
Sprakeler Heide

0,11

0,11

0,00

0,17

<=0,05

Stillgewässer bei
Kluse

0,11

0,11

0,00

0,16

<=0,05

Ems

0,10

0,10

0,00

0,19

<=0,05

Emstal von Lathen
bis Papenburg

0,10

0,10

0,00

0,16

<=0,05

Lauwersmeer

0,10

0,10

0,00

0,10

<=0,05

Westermarsch

0,10

0,10

0,00

0,10

<=0,05

Unterems und
Außenems

0,09

0,09

0,00

0,11

<=0,05

Rheiderland

0,09

0,09

0,00

0,11

<=0,05

Emsmarsch von
Leer bis Emden

0,09

0,09

0,00

0,11

<=0,05

Fehntjer Tief und
Umgebung

0,09

0,09

0,00

0,10

<=0,05

Krummhörn

0,09

0,09

0,00

0,12

<=0,05

Huidige situatie
Toekomstige situatie

beschikbaar?
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Berekening voor
vergunningaanvraag

Natuurgebied

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

TeichfledermausGewässer im Raum
Aurich

Situatie 2

Verschil

Situatie 2
Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Ontwikkelingsruimte
Overschrijding KDW

max.
benodigd
(mol/ha/j)

0,09

0,09

0,00

0,11

<=0,05

Ostfriesische Meere 0,09

0,09

0,00

0,11

<=0,05

Großes Meer,
Loppersumer Meer

0,09

0,09

0,00

0,11

<=0,05

Noordzeekustzone

0,08

0,08

0,00

0,17

<=0,05

Niedersächsisches
Wattenmeer und
angrenzendes
Küstenmeer

0,08

0,08

0,00

0,14

<=0,05

Nationalpark
Niedersächsisches
Wattenmeer

0,08

0,08

0,00

0,14

<=0,05

beschikbaar?

Geen overschrijding*
Wel overschrijding
*

Berekening voor
vergunningaanvraag

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Huidige situatie
Toekomstige situatie
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Depositie per Vogelkreek
habitattype
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Lg08 Nat, matig voedselrijk
grasland

1,22

Situatie 2

1,22

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Yerseke en Kapelse Moer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H1310A Zilte
pionierbegroeiingen (zeekraal)

1,05

1,05

0,00

<=0,05

H1330B Schorren en zilte
graslanden (binnendijks)

1,05

1,05

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Schorren en Polders van de Beneden-Schelde
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1049c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,90

Situatie 2

0,90

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Canisvliet
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Lg08 Nat, matig voedselrijk
grasland

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,89

Situatie 2

0,89

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1012c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,88

Situatie 2

0,88

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1043c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,85

Situatie 2

0,85

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1042c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,72

Situatie 2

0,72

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1006c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,70

Situatie 2

0,70

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Kalmthoutse Heide
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1004c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,61

Situatie 2

0,61

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

De Kalmthouse Heide
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1013c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,60

Situatie 2

0,60

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Durme en Middenloop van de Schelde
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1048c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,57

Situatie 2

0,57

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1015c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,55

Situatie 2

0,55

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1016c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,53

Situatie 2

0,53

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Groote Gat
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

Lg08 Nat, matig voedselrijk
grasland

0,51

0,51

0,00

<=0,05

H1330B Schorren en zilte
graslanden (binnendijks)

0,51

0,51

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Klein en Groot Schietveld
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1005c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,48

Situatie 2

0,48

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Kuifeend en Blokkersdijk
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1046c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,48

Situatie 2

0,48

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Ronde Put
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1017c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,47

Situatie 2

0,47

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1007c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,45

Situatie 2

0,45

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Haringvliet

Krekengebied
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1047c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,43

Situatie 2

0,43

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1008c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,42

Situatie 2

0,42

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1009c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,42

Situatie 2

0,42

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Voordelta
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H1310B Zilte
pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)

0,38

0,38

0,00

<=0,05

H1330A Schorren en zilte
graslanden (buitendijks)

0,37

0,37

0,00

<=0,05

H2110 Embryonale duinen

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H1310A Zilte
pionierbegroeiingen (zeekraal)

0,36

0,36

0,00

<=0,05

H1320 Slijkgrasvelden

0,36

0,36

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1045c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,37

Situatie 2

0,37

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Veerse Meer

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1021c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,36

Situatie 2

0,36

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1011c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,34

Situatie 2

0,34

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1010c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,34

Situatie 2

0,34

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1054c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,34

Situatie 2

0,34

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Demervallei
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1055c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,34

Situatie 2

0,34

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

De Zegge
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1014c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,34

Situatie 2

0,34

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Militair domein en vallei van de Zwarte Beek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1037c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,33

Situatie 2

0,33

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1028c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,33

Situatie 2

0,33

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
De Maten
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1018c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,33

Situatie 2

0,33

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1036c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,33

Situatie 2

0,33

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Bokrijk en omgeving
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1033c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,33

Situatie 2

0,33

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Reichswald
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1194c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,32

Situatie 2

0,32

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Spanjaards Duin

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Polders
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1058c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,32

Situatie 2

0,32

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

De Demervallei
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1041c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,31

Situatie 2

0,31

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1020c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,30

Situatie 2

0,30

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1025c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,28

Situatie 2

0,28

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Poldercomplex
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1060c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,28

Situatie 2

0,28

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

De Maten
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1034c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,27

Situatie 2

0,27

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1040c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,26

Situatie 2

0,26

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1022c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,26

Situatie 2

0,26

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Lüsekamp und Boschbeek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1258c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,26

Situatie 2

0,26

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Jekervallei en bovenloop van de Demervallei
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1030c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,26

Situatie 2

0,26

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Hangmoor Damerbruch
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1242c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,25

Situatie 2

0,25

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Vijvercomplex van Midden Limburg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1038c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,25

Situatie 2

0,25

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1255c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,25

Situatie 2

0,25

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Uedemer Hochwald
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1218c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,24

Situatie 2

0,24

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Overgang Kempen-Haspengouw
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1031c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,24

Situatie 2

0,24

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1205c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,24

Situatie 2

0,24

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Schaagbachtal
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1261c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,24

Situatie 2

0,24

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1019c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,24

Situatie 2

0,24

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1062c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,23

Situatie 2

0,23

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelij
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1059c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,23

Situatie 2

0,23

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Abeek met aangrenzende moerasgebieden
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1023c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,23

Situatie 2

0,23

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1032c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,23

Situatie 2

0,23

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Dornicksche Ward
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1182c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,23

Situatie 2

0,23

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1039c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,23

Situatie 2

0,23

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin.
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1057c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,23

Situatie 2

0,23

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Het Zwin
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1061c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,23

Situatie 2

0,23

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Vlakte van de Raan

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1180c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,22

Situatie 2

0,22

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1070c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,22

Situatie 2

0,22

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Meinweg mit Ritzroder Dünen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1259c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,22

Situatie 2

0,22

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1256c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,21

Situatie 2

0,21

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

NSG Kranenburger Bruch
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1193c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,21

Situatie 2

0,21

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Steinbach
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1231c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,21

Situatie 2

0,21

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Schwarzes Wasser
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1223c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,21

Situatie 2

0,21

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1076c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,21

Situatie 2

0,21

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Erlenwälder bei Gut Hovesaat
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1217c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,21

Situatie 2

0,21

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Elmpter Schwalmbruch
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1254c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,21

Situatie 2

0,21

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Itterbecker Heide
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1128c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,21

Situatie 2

0,21

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1185c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,20

Situatie 2

0,20

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1198c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,20

Situatie 2

0,20

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1091c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,20

Situatie 2

0,20

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1027c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,20

Situatie 2

0,20

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

NSG Emmericher Ward
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1183c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,20

Situatie 2

0,20

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Üfter Mark
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1208c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,20

Situatie 2

0,20

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Gartroper Mühlenbach
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1228c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,20

Situatie 2

0,20

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1184c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,20

Situatie 2

0,20

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Tillenberge
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1134c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,20

Situatie 2

0,20

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

NSG Salmorth, nur Teilfläche
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1181c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,20

Situatie 2

0,20

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Buchenwälder bei Zweifall
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1282c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,20

Situatie 2

0,20

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1078c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,19

Situatie 2

0,19

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1024c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,19

Situatie 2

0,19

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Helpensteiner Bachtal-Rothenbach
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1262c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,19

Situatie 2

0,19

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1260c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,19

Situatie 2

0,19

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1035c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,19

Situatie 2

0,19

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Grosses Veen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1204c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,19

Situatie 2

0,19

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Kranenmeer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1209c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,19

Situatie 2

0,19

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Heseper Moor, Engdener Wüste
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1133c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,19

Situatie 2

0,19

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Engdener Wüste
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1135c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,19

Situatie 2

0,19

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Wehebachtäler und Leyberg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1271c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,19

Situatie 2

0,19

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1247c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,19

Situatie 2

0,19

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1246c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,19

Situatie 2

0,19

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1226c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,19

Situatie 2

0,19

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Staatsforst Rheurdt / Littard
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1243c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,19

Situatie 2

0,19

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Tote Rahm
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1244c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,19

Situatie 2

0,19

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Lichtenhagen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1207c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,18

Situatie 2

0,18

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Wienbecker Mühle
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1210c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,18

Situatie 2

0,18

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

NSG Grietherorter Altrhein
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1197c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,18

Situatie 2

0,18

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Wurmtal südlich Herzogenrath
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1267c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,18

Situatie 2

0,18

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1187c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,18

Situatie 2

0,18

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Kaninchenberge
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1227c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,18

Situatie 2

0,18

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1188c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,18

Situatie 2

0,18

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1186c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,18

Situatie 2

0,18

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Nette bei Vinkrath
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1248c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,18

Situatie 2

0,18

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
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Stollbach
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1229c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,18

Situatie 2

0,18

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1069c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,18

Situatie 2

0,18

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1202c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,18

Situatie 2

0,18

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1235c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,18

Situatie 2

0,18

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Münsterbachtal, Münsterbusch
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1276c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,18

Situatie 2

0,18

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1026c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,18

Situatie 2

0,18

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Brander Wald
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1279c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,18

Situatie 2

0,18

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Dämmer Wald
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1206c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,18

Situatie 2

0,18

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Grensmaas

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Wurmtal nördlich Herzogenrath
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1268c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,18

Situatie 2

0,18

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1075c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,18

Situatie 2

0,18

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1153c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,17

Situatie 2

0,17

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Fleuthkuhlen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1233c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,17

Situatie 2

0,17

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Köllnischer Wald
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1240c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,17

Situatie 2

0,17

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Niederkamp
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1234c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,17

Situatie 2

0,17

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Moorschlatts und Heiden in Wachendorf
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1130c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,17

Situatie 2

0,17

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Weißes Venn / Geisheide
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1190c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,17

Situatie 2

0,17

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Kalflack
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1196c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,17

Situatie 2

0,17

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1201c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,17

Situatie 2

0,17

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Teverener Heide
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1264c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,17

Situatie 2

0,17

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Esterfelder Moor bei Meppen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1127c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,17

Situatie 2

0,17

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
NSG Reeser Schanz
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1199c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,17

Situatie 2

0,17

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Voerstreek
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1029c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,17

Situatie 2

0,17

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

SBZ 3 / ZPS 3
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1098c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,17

Situatie 2

0,17

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1073c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,17

Situatie 2

0,17

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
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Schwattet Gatt
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1165c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,17

Situatie 2

0,17

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Bärenstein
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1274c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,17

Situatie 2

0,17

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Wisseler Dünen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1195c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,16

Situatie 2

0,16

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1077c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,16

Situatie 2

0,16

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1219c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,16

Situatie 2

0,16

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

NSG Droste Woy und NSG Westerheide
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1224c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,16

Situatie 2

0,16

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1200c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,16

Situatie 2

0,16

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Bachsystem des Wienbaches
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1211c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,16

Situatie 2

0,16

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
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NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1220c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,16

Situatie 2

0,16

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Ilvericher Altrheinschlinge
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1257c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,16

Situatie 2

0,16

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Ueberanger Mark
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1252c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,16

Situatie 2

0,16

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1249c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,16

Situatie 2

0,16

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1203c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,16

Situatie 2

0,16

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Liesner Wald
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1167c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,16

Situatie 2

0,16

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Hammerberg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1275c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,16

Situatie 2

0,16

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

NSG Weseler Aue
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1221c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,15

Situatie 2

0,15

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
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Zwarte Meer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H6510B Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden (grote
vossenstaart)

0,15

Situatie 2

0,15

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1074c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,15

Situatie 2

0,15

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Indemündung
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1269c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,15

Situatie 2

0,15

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1171c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,15

Situatie 2

0,15

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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vergunningaanvraag
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1164c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,15

Situatie 2

0,15

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Wald bei Haus Burlo
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1169c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,15

Situatie 2

0,15

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1236c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,15

Situatie 2

0,15

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1155c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,15

Situatie 2

0,15

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1072c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,15

Situatie 2

0,15

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Hügelgräberheide Halle-Hesingen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1132c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,15

Situatie 2

0,15

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1071c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,15

Situatie 2

0,15

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Schlangenberg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1277c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,15

Situatie 2

0,15

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Felsbachaue
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1174c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,15

Situatie 2

0,15

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

Verschil

0,00

beschikbaar?

<=0,05

Graeser Venn - Gut Moorhof
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1156c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,15

Situatie 2

0,15

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

Verschil

0,00

beschikbaar?

<=0,05

NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1237c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,15

Situatie 2

0,15

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Egelsberg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1250c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,15

Situatie 2

0,15

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

RraPHo1V54aT (10 maart 2017)
pagina 183/201

Berekening voor
vergunningaanvraag
Berkel
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1172c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,15

Situatie 2

0,15

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1239c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,15

Situatie 2

0,15

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Postwegmoore u. Rütterberg-Nord
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1230c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,15

Situatie 2

0,15

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Harskamp
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1146c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,15

Situatie 2

0,15

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1225c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

NSG Rheinvorland bei Perrich
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1222c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Lindenberger Wald
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1266c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1157c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,14

Situatie 2

0,14

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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vergunningaanvraag
NSG Rheinaue Walsum
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1238c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Amtsvenn u. Hündfelder Moor
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1154c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1158c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Brockenberg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1273c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,14

Situatie 2

0,14

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

RraPHo1V54aT (10 maart 2017)
pagina 186/201

Berekening voor
vergunningaanvraag
Wacholderheide Hörsteloe
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1166c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1090c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1278c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Roruper Holz mit Kestenbusch
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1175c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,14

Situatie 2

0,14

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1265c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Sundern
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1176c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Heidesee in der Kirchheller Heide
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1241c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Kleingewässer Achterberg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1145c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,14

Situatie 2

0,14

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Werther Heide, Napoleonsweg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1272c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Gildehauser Venn
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1143c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Rüenberger Venn
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1144c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Fürstenkuhle im Weissen Venn
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1173c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,14

Situatie 2

0,14

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Syen-Venn
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1136c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

IJsselmeer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Stollen im Rothenberg bei Wettringen
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1150c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,14

Situatie 2

0,14

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Schwarzes Venn
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1189c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,14

Situatie 2

0,14

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Bentheimer Wald
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1137c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,13

Situatie 2

0,13

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Samerrott
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1141c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,13

Situatie 2

0,13

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Weiher am Syenvenn
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1138c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,13

Situatie 2

0,13

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Herrenholz und Schöppinger Berg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1168c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,13

Situatie 2

0,13

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Rur von Obermaubach bis Linnich
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1270c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,13

Situatie 2

0,13

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,14

0,14

0,00

<=0,05

ZGH3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,13

0,13

0,00

<=0,05

beschikbaar?

VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1163c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,13

Situatie 2

0,13

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Feuchtwiese Ochtrup
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1149c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,13

Situatie 2

0,13

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1191c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,13

Situatie 2

0,13

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Die Spey
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1251c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,13

Situatie 2

0,13

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Alter Bierkeller bei Ochtrup
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1159c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,13

Situatie 2

0,13

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Schnippenpohl
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1148c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,13

Situatie 2

0,13

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Berger Keienvenn
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1139c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,13

Situatie 2

0,13

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Lippeaue
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1214c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,13

Situatie 2

0,13

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Vechte
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1160c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,13

Situatie 2

0,13

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Ahlder Pool
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1140c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,13

Situatie 2

0,13

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1129c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,13

Situatie 2

0,13

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Salzbrunnen am Rothenberg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1147c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,13

Situatie 2

0,13

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Gutswald Stovern
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1142c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,12

Situatie 2

0,12

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Untere Haseniederung
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1126c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,12

Situatie 2

0,12

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Tinner Dose, Sprakeler Heide
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1124c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,11

Situatie 2

0,11

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Stillgewässer bei Kluse
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1122c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,11

Situatie 2

0,11

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Ems
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1117c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,10

Situatie 2

0,10

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Emstal von Lathen bis Papenburg
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1118c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,10

Situatie 2

0,10

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Lauwersmeer

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Westermarsch
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1103c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,10

Situatie 2

0,10

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Unterems und Außenems
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1107c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,09

Situatie 2

0,09

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Rheiderland
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1115c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,09

Situatie 2

0,09

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Emsmarsch von Leer bis Emden
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1113c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,09

Situatie 2

0,09

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Fehntjer Tief und Umgebung
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1112c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,09

Situatie 2

0,09

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Krummhörn
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1108c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,09

Situatie 2

0,09

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1102c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,09

Situatie 2

0,09

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Ostfriesische Meere
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1110c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,09

Situatie 2

0,09

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Großes Meer, Loppersumer Meer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1109c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,09

Situatie 2

0,09

Overschrijding KDW

Verschil

0,00

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Noordzeekustzone
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

Situatie 2

Overschrijding KDW

Verschil

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

H1310B Zilte
pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)

0,10

0,10

0,00

<=0,05

H1330A Schorren en zilte
graslanden (buitendijks)

0,10

0,10

0,00

<=0,05

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

0,09

0,09

0,00

<=0,05

H1310A Zilte
pionierbegroeiingen (zeekraal)

0,09

0,09

0,00

<=0,05

H2110 Embryonale duinen

0,08

0,08

0,00

<=0,05

beschikbaar?

Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1100c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie

0,08

Situatie 2

0,08

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer
Habitattype

Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)
Situatie 1

H9999:1101c Habitattype
onbekend/onzeker (buitenland)

0,08

Situatie 2

0,08

Verschil

0,00

Overschrijding KDW

Ontwikkelingsruimte
max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

<=0,05

Geen overschrijding*
Wel overschrijding
*

Berekening voor
vergunningaanvraag

Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Huidige situatie
Toekomstige situatie
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Berekening voor
vergunningaanvraag
Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. 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 2015.1_20161230_e66ee8c868
Database
versie 2015.1_20160514_90ad58c36e
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Berekening voor
vergunningaanvraag

Huidige situatie
Toekomstige situatie
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 /M DOLKA S>K >OQFHBI   IFA  S>K AB 0OLSFK@F>IB ?BIBFAPOBDBI 4LBABIFKD LKQTFHHBIORFJQB PQFHPQLC FK
:BBI>KA  PQBIIBK TFG>IP SLLOT>>OAB SLLO ABQLBABIFKD S>K LKQTFHHBIFKDPORFJQBBBKQBOJFGK S>PQ
T>>O?FKKBKEBQ MOLGB@QLCAB>KABOBE>KABIFKDFP DBOB>IFPBBOALKABOP@EBFABKIFGHFP SBOOF@EQ/MDOLKA
S>K>OQFHBI  IFA S>KAB 0OLSFK@F>IB?BIBFAPOBDBI4LBABIFKD LKQTFHHBIORFJQBPQFHPQLCFK:BBI>KA 
TFGHBKTFG>CS>KABFK>OQFHBI IFADBKLBJABQBOJFGKS>KQTBBG>>OBKPQBIIBKABQBOJFGKSLLOAFQ?BPIRFQ
T>>O?FKKBKEBQMOLGB@QLCAB>KABOBE>KABIFKDFPDBOB>IFPBBOALKA BOP@EBFABKIFGHFPSBOOF@EQS>PQLMSFBO
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 FKAFBKEBQMOLGB@QLC>KABOBE>KABIFKDKFBQ?FKKBKABFKSLLOP@EOFCQ DBKLBJABQBOJFGKS>KSFBOG>>OFP
DBOB>IFPBBOALCSBOOF@EQHRKKBK 'BABMRQBBOAB3Q>QBKABWBSBODRKKFKD >IA>KKFBQDBABBIQBIFGH FKQOBH
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SBOABO.? TBQ SLLO LK?BM>>IABQFGAFKDBAFBKASLLO BUMILFQ>QFBS>KAB?BPQ>>KABFKOF@EQFKDDBIBDBK
>>K AB !I?>KF[TBD  QB 2FQQEBJ  (>SBK KO ?FKKBK EBQ E>SBK  BK FKARPQOFBDB?FBA 6IFPPFKDBK
/LPQ3ILBDB?FBA
$B TFGWB S>K BUMILFQ>QFB T>>O SBODRKKFKD FKH> ABO S>KAB .? TBQ SLLOFP >>KDBSO>>DA  M>PQ ?FKKBK AB
SFDBOBKABLJDBSFKDPSBODRKABPFQR>QFB=(BQ?FKKBKABWBSBODRKKFKDBKQLBDBPQ>KBFPIBFABKADBTBBPQSLLO
ABRFQDBSLBOABQLBQPFKD>>KABH>ABOPS>KAB.? TBQ
$B>>KSO>>DFPLMKLSBJ?BOLKQS>KDBKBKDBOBDFPQOBBOALKABOHBKJB OH6LLO>CD>>KA
>>K AB FKDBAFBKAB ABCFKFQFBSB >>KSO>>D EBBCQ SLLOLSBOIBD JBQ ?BQOBHHFKD QLQ AB FKAFBKFKDP SBOBFPQBK
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DBIBDBK?FKKBKEBQ3ILBDB?FBAK>?FGEBQ.>QRO>DB?FBA7BPQBOP@EBIAB3>BCQFKDEBFPKLDKFBQBBOABO
BBK.? TBQSBODRKKFKDSBOIBBKA
6LIDBKP>OQFHBIAIFAS>KAB.? TBQFP EBQSBO?LABKLJWLKABOSBODRKKFKDMOLGB@QBKLC>KABOBE>KAB
IFKDBKQBOB>IFPBOBKLKABOP@EBFABKIFGHQBSBOOF@EQBK AFBDBIBQLMABFKPQ>KAELRAFKDPALBFPQBIIFKDABHT>IFQBFQ
S>KABK>QRROIFGHBE>?FQ>QPBK ABE>?FQ>QPS>KPLLOQBKFKBBK .>QRO> DB?FBAHRKKBKSBOPIB@EQBOBKLC
BBKPFDKFCF@>KQSBOPQLOBKABCCB@QHRKKBKEB??BKLMAB PLLOQBKT>>OSLLOEBQDB?FBAFP>>KDBTBWBK
(BQSBO?LA  WL>IP?BALBIA FK>OQFHBI IFA  FPKFBQ S>KQLBM>PPFKD LMEBQ OB>IFPBOBKS>KMOLGB@QBK LCEBQ
SBOOF@EQBKS>K >KABOBE>KABIFKDBK  T>>OLKABO?BPQ>>KADB?ORFH >I PJBABAB TFGWFDFKDBKA>>OS>K LSBO
BBKHLJPQFDBBK?BEBBOMI>K>IP?BALBIAFKAB>OQFHBIBK>LC ?
$BBCCB@QBK S>KEBQ3ILBDB?FBA  T>>OAB 3ILB@BKQO>IBWF@E ?BSFKAQ LM AB.>QRO> $BIQ>T>QBOBKWFGK
DBQLBQPQFK EBQLKQTBOM ?BEBBOMI>K SLLOAFQ DB?FBA-FKFPQBOFBS>K)KCO>PQOR@QRRO BK-FIFBR  $FQ?B
EBBOMI>KEBBCQLMAFQJLJBKQB@EQBOKLDDBBKGROFAFP@EBPQ>QRPBKI>>QPQFHPQLCABMLPFQFBBKAB?FG?BELOBKAB
0OLDO>JJ>QFP@EB!>KM>H3QFHPQLCSBOABO0!3 ?RFQBK?BP@ELRTFKD$B>@QFSFQBFQBKAFBFKAB3ILB@BKQO>IB
TLOABKRFQDBSLBOAWFGKKFBQBBOABOCLOJBBI>>KABH>ABOPS>KAB.>QRRO?BP@EBOJFKDPTBQDBQLBQPQBK
SBODRKKFKDLMDOLKAS>KABWBTBQFPKFBQBBOABOSBOIBBKA !IPDBSLIDA>>OS>KJLBQBKABERFAFDSBODRKAB
>@QFSFQBFQBK LKABOJBBOLMDOLKAS>KAB7BQ-FIFBR?BEBBO TLOABKDBQLBQPQ>>KABH>ABOP S>KAB.? TBQ
BKH>K?BM>>IATLOABKLCKBD>QFBSB BCCB@QBKLMDBCLOJRIBBOAB FKPQ>KAELRAFKDPALBIPQBIIFKDBKS>K.>QRO>
 DB?FBABKRFQDBPILQBKHRKKBKTLOABK
5FQ>OQFHBIAIFA GRK@QL>OQFHBIJS>KAB.>QRRO?BP@EBOJFKDPTBQSLIDQBBK RFQWLKABOFKDLMEBQSBO?LA
FKAFBKPMO>HBFPS>K?BPQ>>KADB?ORFH T>>O?FG?BPQ>>KADB?ORFHFPEBQDB?ORFHA>QLMJ>>OQ?BHBKA
FPLCOBABIFGHBOTFGWB?BHBKAE>AHRKKBKWFGK?FGEBQ?BSLBDADBW>D
5FQAB RFQPMO>>HS>K J>>OQ S>KAB S>KAB !CABIFKD?BPQRROPOB@ EQPMO>>H S>KAB 2>>AS>K3Q>QB
W>>HKRJJBO2 SLIDQA>Q>IPKFBQH>KTLOABKRFQDBPILQBKA>QEBQ?BPQ>>KABDB ?ORFHBCCB@
QBKEBBCQLMABFKPQ>KAELRAFKDPALBIBKA>QDB?ORFHFK?BDFKPBISBODRKKFKDMIF@EQFDFP
$BABCFKFQFBS>K?BPQ>>KADB?ORFH FPI>>QPQBIFGHDBTFGWF DA?FGTBQPTFGWFDFKD S>KAB@BJ?BO (BQ @OF
QBOFRJBKPBABOQAFBKKFBQLCKFBQFK?BQBHBKABJ>QBFPDBTFGWFDAFPQLBKRFQABABCFKFQFBS>K?BPQ>>KADB?ORFH
DBE>>IA
5FQABRFQPMO>>HS>KGRIFS>KAB!CABIFKD?BPQRROPOB@EQPMO>>H S>KAB2>>AS>K3Q>QBW>>HKRJJBO
2 SLIDQA>QALLOABW BTBQPTFGWFDFKDKFBQ I>KDBOBBK?BOLBM LMABRFQWLKABOFKDS>K ABSBO
DRKKFKDMIF@EQSLLO?BPQ>>KADB?ORFHH>KTLOABKDBA>>KFKAFBKK>J>>OQ EBQDB?ORFHFPDBTFGWFDA 
LLHKFBQ >IPAFBSBO>KAB OFKDJBQWF@EJBB?OBKDQA>QAB TFGWFDFKDQLQ BBKSBOI>DFKD S>KAB BJFPPFBP EBBCQ
DBIBFA
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@BKQO>IBKFBQI>KDBODBPMOLHBKH>K TLOABKLSBO ?BPQ>>KADB?ORFHWL>IPA>Q CBFQBIFGH?BPQLKA LM J>>OQ
$>Q ?BQBHBKQA>QDBBK ?BOLBMH>K TLOABKDBA>>KLM ABRFQWLKABOFKD S>KABS BODRKKFKDMIF@EQS>K
>OQFHBIAIFAS>KAB.>QRRO?BP@EBOJFKDPTBQ$FQDBDBSBKBKDBTFGWFDABFKWF@EQBKJBQ?BQOBHHFKD
QLQKBD>QFBSBBCCB@QBKS>KPQFHPQLCABMLPFQFBLMK>?FGDBIBDBK.>QRO> DB?FBABK T>>OSLLOLMGRIF
AB0!3FK TBOHFKDFPDBQOBABK  IBFABKBOQLBA>QAB >@QFSFQBFQBKS>K3ILB@BKQO>IB SBODRKKFKDMIF@EQFDWFGKLM
DOLKAS>K>OQFHBIAIFA.>QRRO?BP@EBOJFKDPTBQ
6LLO?BLLOABIFKDS>K ABSBODRKKFKDMIF@EQLM DOLKAS>K ABMBO GRIFDBTFGWFDAB .? TBQFKEBQ H>ABO
S>K FKTBOHFKDQOBAFKD S>K AB 0!3  AFBKQ DBHBHBK QB TLOABK K>>O AB>>KDBSO>>DAB ?BAOFGCPPFQR>QFB /M
?>PFP S>K AB OBPRIQ>QBK S>K !BOFRP#>I@RI>QLO ?BOBHBKFKDBK EB??BK TFG S>PQDBPQBIA A>Q SLLO AB .>QRO>
 DB?FBABK7BPQBOP@EBIAB3>BCQFKDEBBK/LPQBOP@EBIABPMO>HBFPS>KBBKPQFHPQLCABMLPFQFBAFBELDBO
FPA>K ABSLLO AFBDB?FBABKDBIABKAB DOBKPT>>OABS>K JLIE>G>>OLSBOBBKHLJPQFD>OQFHBI IFAS>K
EBQ" BPIRFQDOBKPT>>OABK MOLDO>JJ>QFP@EB>>KM>H PQFHPQLC /MDOLKA S>KABWB OBPRIQ>QBKFP PMO>HBS>K
BBKSBODRKKFKDMIF@EQFDB>@QFSFQBFQ
6LLOAB LSBOFDBFKAB!BOFRP#>I@RI>QLO?B OBHBKFKDDBKLBJAB.>QRO> DB?FBABKFPLMDOLKA S>KEBQ
?BM>>IABFK>OQFHBIHE WBSBKABIFA S>KAB.? TBQPMO>HBS>KBBKSOFGPQBIIFKDS>KSBODRKKFKDMIF@EQ LJA>Q
ABABMLPFQFBLMABWBDB?FBABK?BKBABKABDOBKPT>>OABIFDQ
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7>KKBBOPMO>HBFPS>KBBK>@QFSFQBFQLCRFQWLKABOFKDWL>IPDBKL BJAFKEBQ"BPIRFQSBODRKKFKDBK.>QRRO?B
P@EBOJFKDPTBQ FP KFBQDBABMRQBBOAB PQ>QBKEBQ ?BSLBDABDBW>DLJ ABSBODRKKFKD>>KSO>>DQB?B
E>KABIBK J>>OAB-FKFPQBOS>K%@LKLJFP@EB:>HBK $B>>KDBSO>>DAB>@QFSFQBFQBKTLOABKKFBQ DBKLBJA
AFQ"BPIRFQT>Q?BQBHBKQA>QDBABMRQBBOABPQ>QBKS>KAB MOLSFK@FB?BSLBDAWFGKABWBSBODRKKFKD>>KSO>>D
QB?BE>KABIBK
)KABDBTFGWFDAB.? TBQFPS>PQDBIBDAA>QSLLO?BPIR FQBKSLLOBCCB@QBK LM.>QRO> DB?FBABK>OQA 
>IQFGAPMO>HBFPS> KZZK ?BSLBDADBW>D5FQ AB>>KSO>>D ?IFGHQA>QLSBOFDBBCCB@QBK>KABOP A>KPQFHPQLCAB
MLPFQFBLM.>QRO> DB?FBABKFKK>?ROFDBMOLSFK@FBPWFGKRFQDBPILQBK $BPQFHPQLCABMLPFQFBAFBAB>>KDB
SO>>DAB>@QFSFQBFQSBOLLOW>>HQEBBCQELLCAW>HBIFGH DBSLIDBK LM:BBRTP DOLKADB?FBAWFB ?FGI>DB  !BOFRP
2BDFPQBO?FGI>DB?FG"BPIRFQ WLA>Q'BABMRQBBOAB3Q>QBKS>K :BBI>KADBIBQLMAB?BM>IFKDBKFKAB>OQFHBIBK
BK>S>KAB.? TBQ?BSLBDADBW>DWFGKSLLOAB?BLLOABIFKDS>K ABWB>>KSO>>D
)K LKWB ?BPIRFQSLOJFKD KBJBK TFG QBSBKP AB DBSLIDBK SLLO .>QRO> DB?FBABK JBBAFB ?RFQBK LKWB
MOLSFK@FBDOBKPIFDDBK(BQD>>QA>>O?FGLJBCCB @QBKS>KPQFHPQLCABMLPFQFBLMDB?FBABKFK>KABOBMOLSFK@FBP
BKLC?RFQBK .BABOI>KA>OQ  IFA  /MDOLKA S>K>OQFHBI  IFA TLOAQLSBOBBKPQBJJFKD S>K'BABMR
QBBOAB3Q>QBKS>KAFB ?BQOBCCBKABMOLSFK@FBPDBSO>>DALJSLLOIFDDBKAB SBODRKKFKDQBSBOIBKBK
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S>IIBK  ABRK FCLOJBLMBK?>OB SLLO?BOBFAFKDPMOL@BAROB S>K>CABIFKD S>K AB !IDBJBKBTBQ ?BPQRROP
OB@EQSBOABO!T?  QLBQBM>PPBK)KAFQSBO?>KAEB??BKTFG LMDOLKAS>KEBQ?BM>>IABFK>OQFHBI QTBBAB
IFA  S>KAB.? TBQDB?ORFHDBJ>>HQ S>KABJLDBIFGHEBFA LJAB ?BPIFPQBOJFGKS>K TBHBKQB SBOIBKDBK
JBQTBHBK
/MEBQJLJBKQA>QTFGRTSBODRKKFKD>>KSO>>D>IPLKQS>KHBIFGHEB??BK?BLLOABBIA EB??BKTFGBBK>CP@EOFCQ
EFBOS>KSBOPQRROAK>>OEBQJFKFPQBOFB S>K%@LKLJFP@EB:>HBKBK EBQ@LIIBDB S>K"RODBJBBPQBO BK7BQ
ELRABOPS>KABDBJBBKQB6IFPPFKDBK$BDBJBBKQB6IFPPFKDBKFPLMAFB J>KFBOFKABDBIBDBKEBFADBPQBIA
LJERKWFBKPTFGWBQBDBSBKLMRT>>KSO>>D
(BQ LKQTBOM?BPIRFQ EBBCQ DBAROBKAB WBP TBHBK SLLO BBK FBABO QBO FKW>DB IFDDBK FK EBQ MOLSFK@FBERFP QB
-FAABI?RODBKFP SBOPQRROAK>>O ABDBJBBKQBK6IFPPFKDBK  "LOPBIBBK AB:BBRTPB-FIFBRCBABO>QFB:-C 
/LHREBBCQ BBKLKQTBOM?BPIRFQ LKQS>KDBKJBQ ABJLDBIFGHEBFAEFBOBBKOB>@QF BLM QBDBSBK 'BAROBKAB
ABWBQBOJFGK HRKKBK?BI>KDEB??BKABK P@EOFCQBIFGHA>KTBI JLKABIFKDERK WFBKPTFGWBLMAFQ LKQTBOM?BPIRFQ
HBK?>>OJ>HBK6 LLO>CD>>KA>>KAB QBOFKW>DBIBDDFKDEBBCQHBKKFPDBSFKDS>KEBQ LKQTBOM?BPIRFQMI>>QP
DBSLKABKSF>
EQQMTTTWBBI>KAKIMR?IF@>QFBP BK ?BHBKAJ>HFKNBKMOLSFK@F>>I ?I>A BK ?BHBKAJ>HFKNBK
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6BOSLIDBKPEB??BKTFG K>>CTBDFKD S>KFKDBAFBKABWFBKPTFGWBK  BBKABCFKFQFBC?BPIRFQLMAB >>KSO>>DDB
KLJBK4BDBKA>Q?BPIRFQPQ>>Q?BOLBMLMBK? FGAB!CABIFKD?BPQRROPOB@EQPMO>>HS>KAB2>>AS>K 3Q>QB
7FGJ>HBKRBOLM>QQBKQA>Q>IIBBK?BOLBMQBDBKEBQRFQBFKABIFGHB?BPIRFQH>KTLOABKFKDBAFBKA>IPABFKAFB
KBOLLHBBKWFBKPTFGWBEBBCQFKDB?O>@EQQBDBKEBQLKQTBOM?BPIRFQB K?BI>KDEB??BKABFP
(BQABCFKFQFBSB?BPIRFQ BKABHBK KFPDBSFKDS>K EBQ?BPIRFQHRKKBK BSBKBBKP TLOABKDBO>>AMIBBDASF>AB
?LSBKDBKLBJABJBAF>
 
,;1=1;.1;
3ILB@BKQO>IBFPDBSBPQFD>>KAB !I?>KF[TBDQB2FQ QEBJ?FKKBK EBQDBWLKBBOAB E>SBK BK FKARPQOFBDB?FBA
6IFPPFKDBK /LPQ3ILBDB?FBA$BFKOF@EQFKDFP?BPQBJASLLOABLMTBHHFKDS>KBKBODFBALLOSBO?O>KAFKDS>K
>>OAD>P$B SBODRKKFKDFKH>ABO S>KAB.? TBQ FP>>KDBSO>>DASLLOBUMIL FQ>QFBS>K ABERFAFDBFKOF@EQFKD
M>PPBKA?FKKBKABH>ABOPS>KAB7J SBODRKABPF QR>QFBS>K>MOFI
!
,FDDFKD
$BIFDDFKDS>KAB3ILB@BKQO>IBQBK LMWF@EQBS>KFKABAFOB@QBLJDBSFKD LKABOAB.? TBQ?BP@EBOJABDB
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QFKDEB FPFKCFDRRO>IIBBKAB?BDOBKWFKDS>KAFQ.> QRO> DB?FBATBBODBDBSBK
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S>KAB OBFHTFGAQBS>K ABRFQDBSLBOABSLLOQLBQP BKM>PPBKAB ?BLLOABIFKDFP AFQ RFQD>KDPMRKQALLO 2LV>I
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6LLO>CD>>KA>>KEBQFKAFBKBKS>KABABCFKFQFBSB>>KSO>>DEBBCQSLLOLSBOIBDMI>>QPDBSLKABKBKEBBCQ3ILB
@BKQO>IB>ASFBP?ROB>R2LV>I(>PHLKFKD$(6LMAO>@EQDBDBSBKLJLKABOWLBHBKQLBQPFKDRFQQBSLBOBKK>>O
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>>KAB E>KAS>K ABFKPQ>KAELRAFKDPALBIPQBIIFKDBKSLLOAB?FKKBK AB?B\KSILBAFKDPPCBBODBIBDBK .>QRO>
 DB?FBABKLKABOWL@EQLC ABBUMILFQ>QFBS>KABBKBODFB@BKQO>IBKBD>QFBSBBCCB@QBKLMABWBDB?FBABK
H>KSBOLLOW>HBK
2>MMLOQ>DBS>KABWBSLIDBKP ABH>ABOPS>KAB.? TBQRFQDBSLBOABK>QRROQLBQPFKD= WFGK >IP?FGI>DB?FGAB
>>KSO>>DDBSLBDA
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$BALLO2LV>I(>PHLKFKD$(6RFQDBSLBOABSLLOQLBQPSLOJQABBBOPQBPQ>MFKQLBQPFKDS>KAB>>KDBSO>>DAB
>@QFSFQBFQ>>KABH>ABOPS>KAB.? TBQ-BQABO>MMLOQ>DBS>KABSLLOQLBQPTLOAQ>KQTLLOADBDBSBKLMAB
SO>>DLC AB>@QFSFQBFQBKS>KAB3ILB@BKQO>IBJLDBIFGHIBFABKQLQPFDKFCF@>KQ  KBD>QFBSBBCCB@QBK LMFKPQ>KA
ELRAFKDPALBIPQBIIFKDBKLCA>QABODBIFGHBBCCB@QBKJBQWBHBOEBFAHRKKBKTLOABKRFQDBPILQBK
)KAB3ILB@BKQO>IBTLOAQALLOSBO?O>KAFKDS>K>>OAD>PBIBHQOF@FQBFQLMDBTBHQ$BMOLAR@QFBS>KBIBHQOF@FQBFQ
D>>QDBM>>OAJBQWLTBIEBQSBO?O>KABKS>K>>OAD>PT>>O?FGLKABOJBBOPQFHPQLCTLOAQDB[JFQQBBOA >IPAB
FKK>JBBKABILWFKDS>KHLBIT>QBO 6BOABOFP PMO>HBS>KMOLAR@QFBS>K DBIRFA$>>OK>>PQTLOABKLLH>K
ABOBT>QBOPQOLJBKK>JBKDFKD JBQEBQLMDBT>OJABHLBIT>QBOLMEBQLMMBOSI>HQBT>QBODBILLPA  ?FGSLLO
?BBIAHBQBIT>QBO 6BOABO?BQOBCQEBQBBKFKARPQOFBBI@LJMIBUA>QS>KRFQ>KABOBTBQDBSFKDPPMLOBK>>KSBO
IF@EQFKDPBFPBKJLBQSLIALBK
$BSO>>DK>>O BIBHQOF@FQBFQFPLKABOEBSFD>>KPQL@E>PQFP@EBP@ELJJBIFKDBK$>>OLJTLOAQFKAB SLLOQLBQP
KFBQ>IIBBKABBUMILFQ>QFBFKABERFAFDBCBFQBIFGHB PFQR>QFBS>KAB3ILB@BKQO>IBDBQLBQPQ>>KAB.? TBQ J>>O
LLHABBUMILFQ>QFBFKAB>>KDBSO>>DABPFQR>QFB T>>O?FGABJ>OHQSO>>DK>>OBIBHQOF@FQBFQDOLLQFPBKJBBOA>K
DBJFAABIABMOLAR@QFBKLLAW>HBIFGHFP"BFABP@BK>OFLPM>PPBK?FKKBKAB7 JSBODRKABPFQR>QFB
6LLOAB>C?>HBKFKDS>KABJLDBIFGHBBCCB@QBKFPDB?ORFHDBJ>>HQS>KABBCCB@QBKFKAF@>QLOWL>IP>>KDBOBFHQ
ALLOEBQ -FKFPQBOFBS>K%@LKLJFP@EB:>HBK-FKFPQBOFBS>K%@LKLJFP@EB:>HBK $B SLIDBKABPQL
OFKDPC>@QLOBKWFGKOBIBS>KQDB?IBHBKSLLOQLBQPFKD
  6BOWROFKDBKSBOJBPQFKD
  6BOWLBQFKD SBOWFIQFKDBKSBOLKQOBFKFDFKD
  6BOPQLOFKDALLODBIRFA
  6BOPQLOFKDALLOIF@EQ
.BD>QFBSBBCCB@QBKLMALLOAB.? TBQ?BP@EB OJABDB?FBABKQBKDBSLIDB S>K>KABOBPQLOFKDPC>@QLOBKWFGK
LMSLLOE>KARFQQBPIRFQBK
!A  5FQABABMLPFQFB?BOBHBKFKDBKS>K!BO FRP#>I@RI>QLO?IFGHQA>QAB3ILB@BKQO>IBPQFHPQLCABMLPFQFB SBO
LLOW>>HQLMSBOP@EFIIBKAB.>QRO> DB?FBABK 3FDKFCF@>KQBKBD>QFBSBBCCB@QBKALLOBJFPPFBS>K
PQFHPQLCELRABKAB@LJMLKBKQBKHRKKBKKFBQLMSLLOE>KATLOABKRFQDBPILQBKBKTLOABKSBOABORFQ
DBTBOHQFKBBKM>PPBKAB?BLLOABIFKD
!A  6BOWLBQFKD  SBOWFIQFKDBK SBOLKQOBFKFDFKD  >IIBT>QBOPQOLJBK S>K AB3ILB@BKQO>IB TLOABK SBOTBOHQ
SF>BBKBU QBOKB>CQ>IT>QBO WRFSBOFKDPFKPQ>II>QFB!7:)  LCSF>EBQ HLBIT>QBODBILLPAFK AB3ILBE>
SBK$BWBI>>QPQBT>QBOPQOLLJFPSLLOABWBQLBQPFKDS>K?BI>KDLJA>QEFBOBKFDBOBI>QFBJBQ.>QRO>
 DB?FBA7BPQBOP@EBIAB3>BCQFKDEB LC>KABO LKABOAB .? TBQ?BP@EBOJA DB?FBASBKT >@EQ
H>KTLOABK JBQ>IPJ LDBIFGHDBSLIDBK LMT>OJFKDS>KEBQ T>QBOBK SBOLKQOBFKFDFKDJBQDB?FBAP
SOBBJABPQLCCBK
+FGHBKA K>>O AB FKPQ>KAELRAFKDPALBIPQBIIFKDBK SLLO EBQ AF@EQPQ?FGWFGKAB LKABO AB .? TBQ ?B
P@EBOJADB?FBA7BPQBOP@EBIAB3>BCQFKDEB FPT>QBOQBJMBO>QRROSLLO>I S>K?BI>KDFKOBI>QFBQLQ
ABAOFB QOBHSFPPBKCFKQ  OFSFBOMOFHBKWBBMOFH :FGDB?ORFHBKAB 7BPQBOP@EBIABSLLOK>JBIFGHSLLOAB
QOBH LMTBDS>KBKK>>OERKSLLOQMI>KQFKDPDB?FBABKFKEBQ>@EQBOI>KA
)KAB SFDBOBKABT>QBOSBODRKKFKD76/  FPBBK HLBIT>QBOILWFKDS>KJ=PJBQBBK J>UF
J>IBT>OJQBSO>@EQS>K-7QELMDBKLJBK
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$FQ?BQBHBKQA>QEBQ FKDBKLJBKHLBIT>QBOJ>UFJ>>I `# TLOAQLMDBT>OJA$BFKK>JBS>KEBQ
HLBIT>QBOSFKAQMI>>QP FKABS>K#FQQBOPE>SBK  ABILWFKDFKAB3ILBE>SBK ?BFABK?RFQBKEBQ.>QRO>
 DB?FBA 7BPQBOP@EBIAB  3>BCQFKDEB  $B T>OJQBMIRFJ AFB AB ILWFKD SBOLLOW>>HQ  ?BMBOHQ
WF@ESOFGTBI>IQFGAQLQ AB 3ILBE>SBKBK ABS>K #FQQBOPE>SBK= $B T>OJQBMIRFJOBFHQPIB@EQPWBIABK
?RFQBKEBQE>SBKDB?FBA7>KKBBOAFQTBIDB?BROQJ>UFJ>IBRFQPQOLLJ?FGI>>DT>QBO FP PMO>HBS>K
BBKLMT>OJFKDS>KJ>UFJ>>I `#?FKKBKABDOBKWBKS>K.>QRO> DB?FBA7BPQBOP@EBIAB
3>BCQFKDEB :BICP T>KKBBOFK@FABKQBBI PMO>HBFPS>KBBK LMT>OJFKD S>KEBQ T>QBOS>KJ>UFJ>>I
 `#?IFGHQRFQABSLLOQLBQP A>QABHOFQFP@EBQBJMBO>QRROSLLOABQOBHSFPPBK T>>OSLLOFKPQ>KAELR
AFKDPALBIPQBIIFKDBKWFGKDBCLOJRIBBOAKFBQTLOAQLSBOP@EOBABK'B@LK@IRABBOATLOAQA>QKBD>QFBSB
BCCB@QBK LM BKFD LKABO AB .? TBQ?BP@EBOJA DB?FBA >IP DBSLID S>K EBQ ILWBK S>K LMDBT>OJA
HLBIT>QBOFKAB3ILBE>SBKALLO3ILB@BKQO>IBRFQDBPILQBKWFGK
!>KEBQ HLBIT>QBO TLOAQ@EILLO BK>JJLKF> QLBDBSLBDA SLLOA>Q EBQFKAB 3ILBE>SBK TLOAQDB
ILLPA /J BCCB@QBKS>K ABWBSBOLKQOBFKFDFKD QLBQP?>>OQBJ>HBK  H>K TLOABK>>KDBPILQBK?FGAB
KLOJBKS>KRFQ AB+>ABOOF@EQIFGK7>QBO +27 $ BWBKLOJBKWFGK LMDBPQBIALJBBKDLBABB@LIL
DFP@EBQLBPQ>KA S>KEBQ LMMBOSI>HQBT>QBOQB ?BTBOHPQBIIFDBKBKQLBQP?>>OQB J>HBK(BQ?BE>IBK
S>KAB FKPQ>KAELRAFKDPALBIPQBIIFKDBKPIRFQEFBO DLBA ?FG>>K $>>OK>>PQDBIAQA>QABKLOJBKAFB
DBE>KQBBOA TLOABKS>KRFQ >KABOB TBQDBSFKD ?FGSLLO? BBIAAB 7>QBOTBQ LLH BBKARFABIFGH B@LIL
DFP@EB@LJMLKBKQEB??BKBK >>KPIRFQBKLM AB+27 KLOJBK $B @LK@BKQO>QFBP FKEBQ HLBIT>QBO
WFGKSBBI I>DBOA>K SLLOKLBJABDOBKPT>>OABK"LSBKAFBK SFKAQSBOABOB SBOARKKFKDMI>>QPK> IL
WFKDS>K EBQHLBIT>QBO .BD>QFBSBBCCB@QBK LMEBQ ?BE>IBK S>KAB FKPQ>KAELRAFKDPALBIPQBIIFKDBK
WL>IPDBCLOJRIBBOA SLLO7 BPQBOP@EBIAB3>BCQFKDEB LC BKFD>KABO LKABO AB.? TB Q?BP@EBOJA
DB?FBA>IPBBK DBSLIDS>K ILWFKDS>KS BOLKQOBFKFDBKABPQLCCBKALLO 3ILB@BKQO>IBHRKKBKA>KLLH
TLOABKRFQDBPILQBK
!A  6LLOSBOPQLOFKDALLO DBIRFAWFGKSLLO7BPQBOP@EBIAB3>BCQFKDEBJ BQK>JBAB'BTLKB :BBELKA
BKAB6LDBIOF@EQIFGKPLLOQBKS>K?BI>KD$B3ILB@BKQO>IBSLIALBQ>>KABDBIRFAKLOJBKAFBDBIABKFK
E>SBK BKFKARPQOFBDB?FBA6IFPPFKDBK /LPC ,L@>QFBP?FKKBK7BPQBOP@EBIAB3>BCQ FKDEBAFBSLLO
SLLOKLBJABPLLOQBKS>K?BI>KD WFGK TLOABKSLLOWLS BOEBQDBIRFA?BQOBCQKFBQPMB@FCFBH?BI>PQ>IP
DBSLIDS>KEBQBUMILFQBOBKS>KAB3ILB@BKQO>IB $B>CPQ>KA QLQABWBDB?FBABK QBKJFKPQBSFGCHFIL
JBQBO FPEFBOSLLOQBDOLLQ/SBOABWB>CPQ>KAFPFK AB3ILB@BKQO>IBDBMOLAR@BBOADBIRFALMDBD>>K
FKAB>@EQBODOLKA?BI>PQFKD 6LLOEBQ>PMB@QSBOPQLOFKDALLODBIRFADB IAQA>QEBQBUMILFQBOBKS>KAB
3ILB@BKQO>IBDBBK?BIBJJBOFKD SLOJQSLLOEBQ?BE>IBK S>KABFKPQ>KAELRAFKDPALBIPQBIIFKDBKWL
>IPDBCLOJRIBBOASLLO7BPQBOP@EBIAB 3>BCQFKDEB !IPDBSLID S>KAB?BMBOHQBRFQPQO>IFKDS>KDB
IRFATLOAQSBOABO DB@LK@IRABBOAA>Q SLLOEBQ>PMB@Q DBIRFADBBKPMO>HBFP S>KKBD>QFBSBBCCB@QBK
LMBKFDLKABOAB.? TBQ?BP@EBOJADB?FBA
!A   6BOPQLOFKDALLOIF@EQ(>SBK BKFKARPQOFBDB?FBA6FFPPFKDBK /LPQ3ILBDB?FBA T>>OAB3ILB@BKQO>IB
DBIBDBKFP  HBKQ SBBI SBOIF@EQFKD "BPQ>>KABSBOD RKKFKDBK DBSBK DBBKRFQPIRFQPBILSBO ABB U>@QB
?FGAO>DB>>KABSBOIF@EQFKDALLOAB3ILB@BKQO>IBBU>@QBKFSB>RPWFGKA>KLLHLK?BHBKA6BOIF@EQFKD
S>KAB3ILB@BKQO>IBTFGHQKFBQ >CS>KEBQSBOIF@EQFKDPOBDFJBQBOMI>>QPB BKSBOABOFPARFABIFGHA>QAB
IF@EQ?BI>PQFKDWBBOPKBI>CKBBJQ %SBK>IPSLLOSBOPQLOFKDALLODBI RFADBIAQA>QSBOPQLOFKDALLO SBO
IF@EQFKDSLLO>IS>K?BI>KDFPSLLOAB'BTLKBWBBELKA BKAB6LDBIOF@EQIFGKPLLOQBK$BSLLOAB'B
TLKBWBBELKA BKAB 6LDBIOF@EQIFGKPLLOQBK?BI>KDOFGHBDB?FBABK?BSFKABKWF@E LMQBK JFKPQBSFGC
HFILJBQBO>CPQ>KAS>K AB3ILBE>SBK/SBOABWB>C PQ>KAFPABIF@E Q?BI>PQFKDS>KRFQAB3ILB@BKQO>IB
LMDBD>>KFK AB>@EQBODOLKA SBOIF@EQFKD6LLO EBQ>PMB@Q SBOPQLOFKDALLO IF@EQDBIAQA>QBUMILFQ>QFB
S>KAB3ILB@BKQO>IBDBBK?BIBJJBOFKDSLOJQSLLOEBQ?BE>IBKS>K ABFKPQ>KAELRAFKDPALBIPQBIIFK
DBKWL>IPDBCLOJRIBBOA SLLO7BPQBOP@EBIAB3>BCQFKDEBKL@E LMBKFD>KABOALLOAB.? TBQ?B
P@EBOJADB?FBAPMO>HBFPS>KJLDBIFGHBKBD>QFBSBBCCB@QBK
6LLOBIHS>KABPQLOFKDPC>@QLOBK SBOWLBQFKD SBOWFIQFKDBKSBOLKQOBFKFDFKD  SBOPQLOFKDALLODBIRFABK SBOPQL
OFKDALLOIF@EQ WL>IP?BALBIA FKAB BCCB@QBKFKAF@>QLODBIAQ A>QBUMILFQ>QFB S>KAB 3ILB@BKQO>IB?FKKBKSFDB
OBKABSBODRKKFKDBK=DBBK KBD>QFBSBBCCB@QBK EBBCQLM EBQ?BE>IBKS>KABFK PQ>KAELRAFKDPALBIPQBIIFKDBK
S>KALLO AB.? TBQ ?BP@EBOJAB DB?FBABK(FBOJBB FPSBODRKKFKDSBOIBKFKD FKEBQ H>ABO S>K AB .? TBQ
SLLOSLLOKLBJAB PQLOFKDPC>@QLOBK KFBQ>>K ABLOAB 4BK>>KWFBK S>KSBOWR OFKDBKSBOJBPQFKDALLO PQFH
PQLCABMLPFQFBHRKKBKPFDKFCF@>KQKBD>QFBSBBCCB@QBKKFBQLMSLLOE>KATLOABKRFQDBPILQBKBKFPBBK0>PPBKAB
?BLLOABIFKDKLLAW>HBIFGH
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(4EE8A7858BBD78?<A:89986F8APQFHPQLCABMLPFQFB 
%UMILFQ>QFBS>KAB3ILB@BKQO>IBSFKAQMI>>QPFKABK>?FGB LJDBSFKDS>KAFSBOPB.>QRO> DB?FBABK5FQ
ABSLLOQLBQP ?IFGHQA>QPFDKFCF@>KQB  KBD>QFBSBBCCB@QBK S>KPQFHPQLCABMLPFQFB ALLOAB >>KDBSO>>DAB>@QFSF
QBFQBKLM?BP@EBOJABK>QRROT>>OABKLMSLLOE>KA KFBQWFGKRFQQB PIRFQBK$B>@QFSFQBFQFPKFBQLMDBKLJ BKFK
BBK?BEBBOMI>K WL>IP?BALBIAFK>OQFHBI>LC >OQFHBI? S>KAB .? TBQ%O FPLLH DBBKPMO>HB S>KBBK
>@QFSFQBFQAFB >IP?BPQ>>KADB?ORFH WL>IP?BALBIA FK>OQFHBI  PR? JS>K AB.? TBQH>KTLOABKDB HT>IFCF
@BBOA$B TBOHW>>JEBABKELRABKKFBQAFOB@Q SBO?>KAJBQBKWFGKKFBQKLAFDSLLO EBQ?BEBBOS>K EBQDB
?FBA$FQ?BQBHBKQA>QBOPMO>HBFPS>KBBKMOLGB@QLCE>KABIFKDT>>OS>KLMDOLKAS>KEBQ?BM>>IABFK>OQFHBI
CS>KAB.? T BQLML?GB@QFBSBTFGWBLKABOWL@EQ BKM>PPBKA?BLLOABBIAAFBKQQBTLOABKT>QAB BCCB@QBK
S>KAB>@QFS FQBFQBKHRKKBK WFGK OBHBKFKDELRABKA JBQABFKPQ>KAELRAFKDPALBIPQBIIFKDBKSLLOAB ?BQOLH
HBKDB?FBABK $>>O?FGDBIAQA>Q ?FGABM>PPBKAB ?BLLOABIFKDEBQMLPFQFBSB BCCB@QS>KJFQFDBOBKABJ>>QOB
DBIBKJ>DTLOABK?BQOLHHBK
5FQ AB ALLO 2LV>I(>PHLKFKD RFQDBSLBOAB SLLOQLBQP ?IFGHQ A>Q >KABOB BCCB@QBK A>K ALLO AB RFQPQLLQ S>K
PQFHPQLCELRABKABD>PPBKKFBQ>>KABLOABWFGK$BALLO2LV>I(>PHLKFKDRFQDBSLBOABM>PPBKAB?BLLOABIFKD
S>KAB>>KSO>>DAB>@QFSFQBFQBK?BMBOHQWF@EA>>OLJQLQABBCCB@QBKS>KPQFHPQLCABMLPFQFB
6LLOFBABODBTFGWFDA MOLGB@QLC>KABOBE>KABIFKDA>QPQFHPQLCABMLPFQFBSBOLLOW>>HQLMSLLOPQFHPQLCDBSLB
IFDBE>?FQ>QPFK .>QRO> DB?FBA BKKFBQFPSOFGDBPQBIA S>KABSBODRKKFKDMIF@EQ>OQFHBIHE  IFA JLBQ
EBQ?BSLBDADBW>D?BLLOABIBKLCQLBPQBJJFKDH>KTLOABKSBOIBBKALMDOLKAS>K>OQFHBIA IFAS>KAB
.? TBQ
-BQ ?BERIM S>K AB FK H>ABO S>K AB 0!3 LKQTFHHBIAB OBHBKQLLI !BOFRP #>I@RI>QLO WFGK AB BCCB@QBK
PQFHPQLCABMLPFQFB  QBK DBSLIDB S>K BJFPPFB S>K PQFHPQLCELRABKAB @LJMLKBKQBK ALLO AB 3ILB@BKQO>IB FK
?BBIADB?O>@EQ /JA>QEBQFKDBS>IS>KAB3ILB@BK QO>IBD>>QLJBBK?BAOFGCA>Q K>ABOBCBOBKQFBA>QRJ=FP
LMDBOF@EQBK DBBK.? TBQ SBODRKKFKDEBBCQ FP WLTBIEBQ BCCB@QS>KABERFAFDBB UMILFQ>QFB>IP ABQLBK>JB
>IPDBSLIDS>KBBKRFQ?OBFAFKD S>KAB@>M>@FQBFQ?BOBHBKA(FBO?FGDBIAQABSLIDBKAB?>PFP?BK>ABOFKD
)
ABSBODRKKFKDJLBQ?BQOBHHFKDEB??BKLMWLTBIABRFQ?OBFAFKDLCTFGWFDFKD>IPLMABKFBQBBOABOLM
DOLKAS>KAB.?TBQSBODRKAB?BPQ>>KABBUMILFQ>QFB ARPABDBEBIBBUMILFQ>QFBK>ABTFGWFDFKD
LCRFQ?OBFAFKD
))
SLLOABQLBK>JBS>KABPQFHPQLCABMLPFQFBQBKLMWF@EQBS>KABCBFQBIFGHBABMLPFQFBAFBEBQ?BAOFGCSLLO
G>KR>OFSBOLLOW>>HQBJLBQBBK?BOLBMLMLKQTFHHBIFKDPORFJQBTLOABKDBA>>K
)))
SLLOABCBFQBIFGHBPQFHPQLCABMLPFQFBAFBEBQ?BQOLHHBK?BAOFGCSBOLLOW>>HQBS]]OABS>PQPQBIIFKDS>KAB
0!3 H>K TLOABK SBOTBWBK K>>O AB M>PPBKAB ?BLLOABIFKD AFB QBK DOLKAPI>D IFDQ >>K AB 0!3
4LBHBKKFKDS>KLKQTFHHBIFKDPORFJQBEFBOSLLO?IFGCQ>@EQBOTBDB
$BRFQD>KDPMRKQBK AFBWFGK DBE>KQBBOASLLO?BO BHBKFKDS>KAB CBFQBIFGHPFQR>QFBERFAFDB BUMILFQ>QFB  BKAB
>>KDBSO>>DABPFQR>QFBWFGKLMDBKLJBKFK?FGI>DB 5FQABWB?BOBHBKFKDBK ?IFGHQA>QAB3ILB@BKQO>IBWLTBI
?FGABERFAFDBBU MILFQ>QFB>IPFKAB>>KDBSO>>DABPFQR>QFB ABMLPFQFBSBOLLOW>>HQLMBBK DOLLQ>>KQ>I.>QRO>
 DB?FBABK
5FQAB?BOBHBKFKDBK?IFGHQA>QABABMLPFQFB?FGAO>DBLMEBQ.>QRO> DB?FBA7BPQBOP@EBIAB3>BCQFKDEB
FKAB >>KDBSO>>DAB PFQR>QFBEBQ DOLLQPQFP BKSLLO AFQDB?FBA  >IPJBABSLLO /LPQBOP@EBIAB ELDBO FPA>K
DOBKPT>>OABT>>OALLOAB>>KDBSO>>DABTFGWFDFKDS>KAB>@QFSFQBFQSBODRKKFKDMIF@EQFDFP
%BKQLBK>JBS>K AB@>M>@FQBFQ>>KDBSO>>DABPFQR>QFB W>IOBPRIQBOBKFKJBBOBJFPPFBBKLSBOBBKHLJPQFD
FKQLBK>JB S>K PQFHPQLCABMLPFQFBLM .>QRO> DB?FBABK 4BKLMWF@EQBS>K ABERFAFDB PFQR>QFBFP FKAB
>>KDBSO>>DABPFQR>QFBPMO>HBS>KBBKQLBK>JBFKBJFPPFBS>KPQFHPQLCLUFABKS>K QLKG>>O
)K?FGI>DBFPABABMLPFQFB?FGQLBK>JBS>KAB@>M>@FQBFQLMDBKLJBK>IPPFQR>QFB$BHLILJSBOP@EFIDBBCQ
ABJ>UFJ>IBQLBK>JBQBKLMWF@EQBS>KABERFAFDBPFQR>QFB
6LLO M>PPBKAB ?BLLOABIFKD S>K AB BCCB@QBK S>K PQFHPQLCABMLPFQFB LM .>QRO>  DB?FBABK ALLO AB
QLBK>JBS>KBJFPPFBFKAB>>KDBSO>>DABPFQR>QFBTLOAQDB?ORFHDBJ>>HQS>KABM>PPBKAB?BLLOABIFKDAFB
SLLOEBQ0OLDO>JJ>>>KM>HPQFHPQLC FPLMDBPQBIA
 
(DB:D4@@4F<E6;844AC4>EF<>EFB9(+
/MGRIFFPAB.? TBQDBTFGWFDAQBK?BELBSBS>KAB0!3$FQMOLDO>JJ>FPBBKFKPQORJBKQLJ.>QRO>
 ALBIPQBIIFKDBKQBOB>IFPBOBKBKQBDBIFGHORFJQBQB@OB[OBKSLLO?BPQ>>KABBKKFBRTBB@LKLJFP@EBLKQ
TFHHBIFKDBK $B >>KM>H SLLOWFBQBO FKA>Q QBIHBKP SLLO BBK MBOFLAB S>KWBP G>>O BBKMOL DO>JJ> TLOAQ
S>PQDBPQBIAA>Q@LK@OBQBJ>>QOBDBIBK?BS>Q LJ ABPQFHPQLCABMLPFQFB QBORDQB AOFKDBK  KBD>QFBSB BCCB@QBK
S>KPQFHPQLCQBSLLOHLJBKBKT>>OKLAFDK>QRROE BOPQBIQBOB>IFPBOBK
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S>KAB>CABIFKD7>QBO "LABKKBK.>QRRO

(BQ0OLDO>JJ>>>KM>H PQFHPQLC  FPM>PP BKA?BLLOABBIA)K ABWBM>PPBKAB?BLLOABIFKDFPDB
QLBQPQLCRFQSLBOFKDS>KEBQMOLDO>JJ>DBBKOFPF@LSLOJQSLLOABFKPQ>KAELRAFKDPALBIPQBIIFKDBKS>K.>QRO>
 DB?FBABK LMDBKLJBK?FKKBKAB0!3$BM>PPBKAB?BLLOABIFKD?BPQ>>QRFQBBKDBKBOFBHABBI?OLK
J>>QOBDBIBK JLKFQLOFKD BQ@ BK RFQDB?FBAP>K>IVPBP AFBAB B@LILDFP@EB LKABO?LRTFKD SLOJBKA>QJB Q
RFQSLBOFKD S>K EBQ MOLDO>JJ> AB PQFHPQLCDBSLBIFDB .>QRO>  ALBIPQBIIFKDBK LM QBOJFGK  DBOB>IFPBBOA
HRKKBKTLOABKBKBOL KQTFHHBIFKDPORFJQB?BP@EFH?>>OFPSLLOB@LKLJFP@EBLKQTFHHBIFKDBK 
FKABDB?FBAP>K>IVPBPFP SBOWBHBOAA>Q ALLOA BRFQSLBOFKD S>KBBK DB?>I>K@BBOABKOL ?RRPQ M>HHBQ >>K
EBOPQBIJ>>QOBDBIBK BOFKABcMOLDO>JJ>MBOFLABDBBKSBOPIB@EQBOFKDLMQOBBAQS>K >IIBPQFHPQLCDBSLBIFDB
E>?FQ>QPBKE>?FQ>QP S>KPLLOQBK "FGABWB ?BLLOABIFKDFPRFQDBD>>K S>KAB> @EQBODOLKAT>>OABS>K
)KABWB>@EQBODOLKAT>>OABWFGK>IIB SLLO>>KS>KD S>KEBQ MOLDO>JJ> CBFQBIFGHBBJFPPFBP SBOAFP@LKQBBOA 
WL>IP?IFGHQRFQABDOLLQP@E>IFDB@LK@BKQO>QFBBKABMLPFQFBH>>OQBK.BABOI>KA'#.BK'$. 
)K AB M>PPBKAB ?BLLOABIFKDFP S>PQDBPQBIA A>Q RFQSLBOFKD S>KEBQ MOLDO>JJ> DBBK OFPF@L SLOJQ SLLOAB
FKPQ>KAELRAFKDPALBIPQBIIFKDBKS>KFKAFSFARBIB.>QRO> DB?FBABK  LMDBKLJBK?FKKBKAB0!3c
$LLO'BABMRQBBOAB3Q>QBKS>KABMOLSFK@FB:BBI>KAFPLM>MOFIFKDBPQBJAJBQAB0!3>IPJBQAB
A>>O>>KQBKDOLKAPI>DIFDDBKABM>PPBKAB?BLLOABIFKD"FGAB?BLLOABIFKDS>KABWB>>KSO>>DH>KLMDOLKA
S>KABWBM >PPBKAB?BLLOABIFKD S>KEBQ0OLDO>JJ>>>KM>HPQFHPQLCTLOABK RFQDBPILQBKA>QABK>QRROIFGHB
HBKJBOHBKS>KABFKEBQMOLDO>JJ>LMDBKLJBK.>QRO> DB?FBABKTLOABK>>KDBQ>PQ
 
,B8FE<A:E>478D
$B >>KSO>>D FP DBQLBQPQ>>KAB >OQFHBIBK   >  A QJ D BKM> O>DO>>C > 0OLDO>JJ>QFP@EB >>KM>H
PQFHPQLCS>KAB.? TBQ$B2BDBIFKDMOLDO>JJ>QFP@EB>>KM>HPQFHPQLC  EBQ"BPIRFQDOBKPT>>OABKMOLDO>J
J>QFP@EB>>KM>H PQFHPQLC AB?BIBFAPOBDBI 4LBABIFKDLKQTFHHBIORFJQBPQFHPQLC FK:BBI>KA  BK EBQ/J
DBSFKDPMI>K:BBI>KA 
 
*8?8H4AF8:85<878A
$BM>PPBKAB?BLLOABIFKDS>KABWB>>KSO>>D?BMBOHQWF@EQLQABBCCB@QBKS>KPQFHPQLCABMLPFQFB'BIBQLMAB
OBPRIQ>QBK S>K AB RFQDBSLBOAB SLLOQLBQP  WFGK LSBOFDB PFDKFCF@>KQ KBD>QFBSB  BCCB@QBK >IP DBSLID S>K EBQ
>>KDBSO>>DABMOLGB@QLCABE>KABIFKDLMABFKPQ>KAELRAFKDPALBIPQBIIFKDBKS>K.>QRO> DB?FBABKRFQ
DBPILQBK %OFPDBBK>CK>JBS>KABHT>IFQBFQS>KABK>QRROIFGHBE>?FQ>QPBKABE>?FQ>QPS>KPLLOQBKFK.>QRO>
 DB?FBABKLCBBKPFDKFCF@>KQSBOPQLOBKABCCB@QBKLMABPLLOQBKT>>OSLLOABWBDB?FBABKWFGK>>KDBTB
WBK
!IIBBKAB?BLLOABIFKDS>KPQFHPQLCABMLPFQFBSBOLLOW>>HQLMIL@>QFBP?FKKBK.>QRO> DB?FBABKT>>OBBK
LCJBBOABOBE>?FQ>QQVMBKSLLOHLJBK T>>OSLLOAB DBIABKABHOFQFP@EBABMLPFQFBT>>OAB+$7 TLOAQLSBO
P@EOBABK  FP OBIBS>KQ6LLO ABWBIL@>QFBP ?FKKBK .>QRO> DB?FBABK FP PFKAP  GRIF AB 0!3 S>K
QLBM>PPFKD
/M?>PFPS>KAB?FGAB>>KSO>>DDBSLBDAB!BOFRP#>I@RI>QLO?BOBHBKFKDEB??BKTFGS>PQDBPQBIASLLOTBIHB
.>QRO> DB?FBABKAB>>KSO>>DOBIBS>KQ FP$B >>KDBSO>>DAB>@QFSFQBFQ EBBCQELLCAW>HBIFGHBDBSLIDBK
LMEBQ .>QRO> DB?FBA 7BPQBOP@EBIAB3>BCQFKD EBT>>O EBQELLDPQ ?BOBHBKABMOLGB@QSBOP@EFIQLB
K>JB>>KDBSO>>DAB >@QFSFQBFQQBKLMWF@EQB S>KOBCBOBKQFB  LMBBK HT>IFCF@BOBKAE>?FQ>QQVMB >CDBOLKA 
JLIE>G>>O?BAO>>DQ
6LLOBBKSLIIBAFDB LMPLJJFKDS>K>IIBOBIBS>KQB DB?FBABKSBKTFGWBKTFGK>>O?FGI>DB LMDOLKAT>>OS>K
QLBQPFKDBKOBPBOSBOFKDS>K?BKLAFDABLKQTFHHBIFKDPORFJQBEBBCQMI>>QPDBSLKABK
$BM>PPBKAB?BLLOABIFKD S>KAB0!3DBIAQ>IIB BKSLLODB?FBABK AFBWFGKLMDBKLJBKFKEBQMOLDO>J J>c
5FQAB !BOFRP?BOBHBKFKDBK ?IFGHQA>QAB>>KDBSO>> DAB>@QFSFQBFQ LLHFKSILBAEB BCQLM BKHBIB.>QRO>
DB?FBABKAFBKFBQFKEBQMOLDO>JJ>WFGKLMDBKLJBK3QFHPQLCABMLPFQFBIBFAQFKABWBDB?FBABKKFBQQLQ?BMBO
HFKDBKSLLOEBQ?BELRALCABLKQTFHHBIFKDS>KBBK LCJBBOABOBALBIPQBIIFKDBKLJA >QDBBKHOFQFP@EBABML
PFQFBT>>OABKS>KHT>IFCF@BOBKABE>?FQ>QPTLOABKLSBOP@EOBABK$>>OK>>PQ TLOAQFKABJLKFQLOFKDLM?>PFP
S>KAB0!3 ABWBDB?FBABK TBIJBBDBKLJBK!IP RFQABWBJLKFQLOFKD ?IFGHQA>QBOQL@E PMO>HBFPS>KBBK
LSBOP@EOFGAFKDS>KAB+$7LC >IPKFBQI>KDBO>>KZZKS>KAB>KABOB RFQPIRFQFKDP@OFQBOF>TLOAQSLIA>>K A >K
TLOAQAFQDB?FBA>IPKLDM>PPBKA?BLLOABBIA>>KAB 0!3QLBDBSLBDA
/M?>PFP S>KABDBTFGWFDAB  .? TBQ?BQOBHHBKTFG ?FGLKP ?BPIRFQALLOEBQ RFQSLBOBKS>KPQFHPQLCABMLPFQFB
?BOBHBKFKDBKJBQ!BOFRP #>I@RI>QLOLLH BSBKQRBIBBCCB@QBKLM .>QRO> DB?FBABK?RFQBKLKWBI>KAP
DOBKWBK7FG@LKPQ>QBOBKA>QAB>>KDBSO>>DAB PFQR>QFBLMDBBKBKHBI E>?FQ>QLM?RFQBKI>KAPDOLKADB?FBA
BBK QLBK>JB S>K PQFHPQLCABMLPFQFBSBOLLOW>>HQ JBQH>KPLM PFDKFCF@>KQ KBD>QFBSBBCCB@QBK $BJ>UFJ>IB
QLBK>JBLMBKFDE>?FQ>QQVMB?FKKBK"BIDFP@EB.>QRO> DB?FBABKFP JLIE>G>>O0LIABOP BKLSBO
P@EOFGAQKBODBKPABS>KAB+$7S>KBBKSLLOPQFHPQLCDBSLBIFDE>?FQ>Q  T>Q>IP?>PFPOBDBIDBIAQ?FKKBK
EBQ6I>>JPB QLBQPFKDPH>ABO.>ABOBQLBQPFKDS>K BCCB@QBKBKQLBPQ BJJFKDS>KEBQ6I>>JPB?BSLBDADB
W>DFPA>>OLJKFBQKLLAW>HBIFGH
c 'A?7A1==111>@1;BC9;BC?6 I85AH95>9>74535=25A  
"BELLOQ?FG?OFBCAAGRIFJBQLKPHBKJBFH."
S>KAB>CABIFKD7>QBO "LABJBK.>QRRO



7FG @LKPQ>QBOBK A>Q AB DBTBKPQB ?BAOFGCPLKQTFHHBIFKD LLH FKSILBA EBBCQ LM.>QRO> DB?FBABK AFB FK
$RFQPI>KA IFDDBK 6LLO AB ?BLLOABIFKD S>K ABWB J>UFJ>IB QLBK>JB S>K J>UFJ>>I  JLIE>G>>O
2BF@EPT>IA PIRFQBKTFG>>K?FGAB$RFQPB?BLLOABIFKDPPVPQBJ>QFBHKL JBK$B$RFQPBLSBOEBFA LLOABBIQA>Q
BO DBBK PMO>HB FP S>K BBK KBD>QFBC BCCB@Q >IP AB QLBK>JB S>K PQFHPQLCABMLPFQFB I>DBO FP A>K   JLI
.E>G>>O .>ABOB QLBQPFKD S>K BCCB@QBK BK QLBPQBJJFKD S>K EBQ $RFQPB ?BSLBDA DBW>D FP A>>OLJ KFBQ
KLLAW>HBIFGH
 
'AFI<>>8?<A:EDG<@F8
$BSBODRKKFKD>>KSO>>D>IP?BALBIA FK>OQFHBIA IFA  S>KAB .? TBQ FP QBSBKP>>K QBJBOHBK >IPBBK
SBOWLBHLJQLBABIFKDS>KABA>>OSLLO?BKLAFDABLKQTFHHBIFKDPORFJQB>IP?BALBIAFK>OQFHBIHJIFA PR?
?S>KAB.? TBQ
6LLOEBQ?BM>IBKS>K?BKLAFDABLKQTFHHBIFKDPORFJQBSLLOAB>>KDBSO>>DAB>@QFSFQBFQJ>DOBHBKFKDTLOABK
DBELRABKJBQALLOAB?BPQ>>KAB>@QFSFQBFQSBOLLOW>>HQBABMLPFQFB>OQFHBI SFGCABIFAS>KAB2BDBIFKD0!3 
)KAB>>KSO>>DS>K3ILB@BKQO>IB?BQOBCQAFQABPQFHPQLCABMLPFQFBAFBFKABMBOFLABS>K G>KR>OFQLQ BK
JBQAB@BJ?BO QBKELLDPQB TBOASBOLLOW>>HQ >IP DBSLID S>KEB QDBBK A>>ATBOHBIFGH MI>>QPSLKA
?FKKBK ABH>ABOP S>KBBK LJDBSFKDPSBODRKKFKD SLLOBBK >@QFSFQBFQ >IP ?BALBIA FK>OQFHBI  BBOPQB IFA 
LKABOABBI B LC F S>K AB7 BQ >IDBJBKB ?BM>IFKD LJDBSFKDPOB@EQ 7>?L  LC BBK SBODRKKFKD LC JBIAFKD
HO>@EQBKPAB7BQJFIFBR?BEBBOLCABA>>O>>KSLLO>CD>>KAB(FKABOTBQ
$BWB?BPQ>>KABPFQR>QFBERFAFDBBUMILFQ>QFB LLHTBICBFQBIFGHDB?ORFHDBKLBJA S>KAB3ILB@BKQO>IBFP>>K
DBQLLKA JBQJFIFBRG>>OSBOPI>DBK LMDBPQBIAFK H>ABO S>K AB %ROLMBPB 0242 SBOLOABKFKD $BWBPFQR>QFB
M>PQ?FKKBKABH>ABOPS>KAB7BQJFIFBR?BEBBOSBODRKABPFQR>QFB
6LLOAB?BPQ>>KABPFQR>QFBFPDBBKLKQTFHHBIFKDPORFJQBKLAFDLJA>QABPQFHPQLCABMLPFQFBS>KABWB>@QFSFQBFQ
>IMI>>QPSLKASLLO>>KS>KD0!3$BA BMLPFQFBALLOCBFQBIFGHDB?ORFHAFBAB3ILB@BKQO>IB SBOLLOW>>HQBS]]O
AB S>PQPQBIIFKD S>K AB 0!3 J>>HQ LKABOABBI RFQ S>K AB >@EQBODOLKAABMLPFQFB T>>OJBB !%2)53 EBBCQ
DBOBHBKABKFPJBBDBKLJBKFKABM>PPBKAB?BLLOABIFKDAFBSLLOAB0!3FPLMDBPQBIA
6LLOAB >>KDBSO>>DABPFQR>QFBAFBKQQB TLOABK?BLLOABBIALCBK WLG>ELBSBBI LKQTFHHBIFKDPORFJQB?BKL
AFDAFP$>>O?FGAFBKQSLLOQP?BLLOABBIAQBTLOABKLCAB?BKLAFDABORFJQB>>KTBWFDFPBKLCSLIA>>KTLOAQ
>>KLKWBMOLSFK@F>IB?BIBFAPOBDBI4LBABIFKDLKQTFHHBIORFJQBPQFHPQLCFK:BBI>KA WL>IPS>PQDBPQBIALM
JBF
$B?BPQ>>KABPFQR>QFBCBFQBIFGHDB?ORFH S>KAB3ILB@BKQO>IBFP@LKCLOJAB0!3PVPQBJ>QFBH?BM>>IA>IPAB
QLQ>IBJ>UFJ>IBBJFPPFBSO>@EQS>KPQFHPQLCLUFABK./U FKABMBOFLABS>K G>KR>OFQJAB@BJ?BO
WFBQ>?BI T>>O?FG?BM>IBKAFP
5FQQ>?BI?IFGHQLLH A>QFK BKPMO> HBFP S>KBBKELDBOB QLQ>IB./U SO>@EQ /JFKAB QLBHLJPQ
?FGBBKLMKFBRT QLBKBJBKABJ>OHQSO>>DK>>OBIBHQOF@FQBFQ QBHRKKBK SLIALBK>>K AB?BM>IFKDBK S>KAB
.? TBQFPSLLO AB>>KDBSO>>DAB PFQR>QFBAB./U SO>@EQ?BM>>IARFQ?OBFAFKD?>PBIL>A T>KKBBO ABBBK
EBABKS>KAB 3ILB@BKQO>IBBBKDOLLQABBIS>KEBQG>>ORRO LMSLISBOJLDBKAO>>FBK
(BQCBFQBIFGHDB?ORFH ERFAFDBBUMILFQ>QFBLM ?>PFPS>K PFQR>QFB BKAB ?BLLDAB >>KDBSO>>DABPFQR>QFB
RFQ?OBFAFKD?>PBIL>A WFGKALLODBOBHBKAJBQ!BOFRP#>I@RI>QLO
+125<  59C5<9:;752AD9;5>25??745B9CD1C95D9C2 A5949>7 C1B5<?14*<?535>CA1<5 7521B55A4LM%& EA13CC=451675<?@5>:1A5>
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"BELLOQ?FG?OFBCAAGRIFJBQLKPHBKJBOH."
S>KAB>CABIFKD7>QBO "LABJBK.>QRRO



-BQ AB SBODRKKFKD>>KSO>>D S>K  KLSBJ?BO  FP BBK !BOFRP #>I@RI>QLO ?BOBHBKFKD JBQ HBKJBOH
$M3.3F>L& FKDBAFBKAT>>ORFQ ?IFGHQ A>Q SLLOAB >>KDBSO>>DAB PFQR>QFB QBKLM WF@EQB S>K AB?BPQ>>KAB
PFQR>QFBBBKLKQTFHHBIFKDPORFJQBS>KJ>UFJ>>I JLIE>G>>OSLLO.>QRO> DB?FBA7BPQBOP@EBIAB
3>BCQFKDEB?BKLAFDAFP  BKSLLO/LPQBOP@EBIAB J>UFJ>>I JLIE>G>>O6LLOLSBOFDB SBOABOTBDDBIB
DBK DB?FBABK FPJ> UFJ>>I   JLIE>G>>O 'OBSBIFKDBK ?BKLAFDA $LLOABH>O>HQBOFPQFBH S>K ABQT BB
ELLCA?OLKKBK 34%'5KFQBK  RFQPQLLQELLDQBBKT>OJQB FKELRA IFDDBKBBKDOLLQ>>KQ>ISBOABOTBD
DBIBDBK.>QRO> DB?FBABK?FKKBKAB?B\KSILBAFKDPPCBBO WFB?FGI>DB 
2BPBOSBOFKDS>KAB?BKLAFDABLKQTFHHBIFKDPORFJQBEBBCQMI>>QPDBSLKABKLMG>KR>OFSF>EBQ!BOFRP
2BDFPQBO=5FQAB!BOFRP2BDFPQBO?FGI>DB?FGAFQ?BPIRFQ?FGI>DB ?IFGHQA>QAB?BKLAFDABLKQTFHHBIFKDPORFJQB
?BP@EFH?>>OFPBK LM G>KR>OF >>KAB >>KDBSO>>DAB>@QFSFQBFQFP QLBDBHBKA6BOABO M>PQAB ?BKL
AFDABLKQTFHHBIFKDPORFJQB?FKKBKAB?BIBFAPOBDBI4LBABIFKDLKQTFHHBIORFJQBPQFHPQLCFK:BBI>KA
 
G@G?4F<8
!IFKEBQSBOHBKKBKAB LKABOWLBHWL>IPFPRFQDBSLBOASLLOQLBQP  JLBQOBHBKFKDDBELRABKTLOABKJBQ@R
JRI>QFBSBBCCB@QBK/KABO@RJRI>QFBSBBCCB@QBKTLOABKBCCB@QBKSBOPQ>>KAFBLMQOBABKT>KKBBOABBCCB@QBK
S>KBBK >@QFSFQBFQ TLOABK?BP@ELRTA FK EBQ IF@EQ S>K BCCB@QBK QBK DBSLIDB S>K >KABOB FKFQF>QFBSBKFK AB
LJDBSFKDS>KEBQWBICAB.>QRO> DB?FBA
.BD>QFBSBBCCB@QBK ALLO@RJRI>QFBWFGK B@EQBOKFBQ >>KAB LOAB LJA>QLM DOLKAS>KABWB SLLOQLBQP ?IFGHQ
A>QBODBBKKBD>QFBSBBCCB@QBK>KABOPA>KPQFHPQLCABMLPFQFBWFGKALLOAB>@QFSFQBFQBKS>K3ILB@BKQO>IB$BWB
HRKKBKA>KLLHKFBQ@RJRIBOBKJBQ>KABOBFKFQF>QFBSBK7>Q?BQOBCQPQFHPQLCABMLPFQFBFP@RJRI>QFBFKAB0!3
JBBDBKLJBK$LLO AB DBOBDRIBBOAB RFQDFCQBS>K LKQTFHHBIFKDPORFJQBTLOAQSLLOHLJBKA>QKBD>QFBSBBC
CB@QBKALLO@RJRI>QFBHRKKBKLMQOBABK


BA6?GE<8E

 
?:8@88A
7FG WFGK LMDO LKAS>K ?LSBKPQ>>KAB LSBOTBDFKDBK S>KLLOABBIA>Q AB SBODRKKFKD LKABO LMIBDDFKD S>K
SLLOP@EOFCQBK?FGI>DB H>KTLOABKSBOIBBKA6LLOAB>>KDBSO>>DAB>@QFSFQBFQFPLKQTFHHBIFKDPORFJQBKLAFD
)K?FGI>DB !BOFRP2BDFPQBO?FGI> DB?FGAFQ?BPIRFQ FPAB?BKLAFDABLKQTFHHBIFKDPORFJQBTBBODBDBSBK$BWB
LKQTFHHBIFKDPORFJQBFP?BP@EFH?>>O BKLMG>KR>OF QLBDBHBKA OBHBKFKDELRABKAJBQAB c EBOWFB
KFKD0!3LMAB@BJ?BO
 
(DBH<A6<44?58?8<7
$B>>KDBSO>>DAB>@QFSFQBFQBKS>K3ILB@BKQO>IBTLOABKWLA>KFDRFQDBSLBOAA>QBODBBKPFD KFCF@>KQB>>KQ>P
QFKDMI>>QPSFKAQ S>KAB TBWBKIFGHBHBKJBOHBK LCT>>OABK S>KAB:BBRTPB?BP@EBOJABK>QRROBK LKSBO
JFGABIFGHBSBOPQLOFKDBKWLHIBFKJLDBIFGHTLOABKDBELRABK.>>OLKPLLOABBIFPBODBBKPQOFGAFDEBFAJBQEBQ
/JDBSFKDPMI>K:BBI>KA 
$B?BKLAFDABLKQTFHHBIFKDPORFJQBSLLOABWB>>KSO>>DE B??BKTBBSBKBBKPDBQLBQPQ>>KLKWB?BIBFAPOB
DBI4LBABIFKDLKQTFHHBIORFJQBPQFHPQLC FK:BBI>KA 7BEB??BK S>PQDBPQBIAA>Q ABDBSO>>DABLKQTFH
HBIFKDPORFJQBAB J>UFJRJELBSBBIEBFA ?FKKBKZZK 0!3MBOFLABKFBQLSBOP@E OFGAQ(BQM OLGB@QLC >KABOB
E>KABIFKDT>>OSLLOLKQTFHHBIFKDPORFJQBFPQLBDBABBIAAFBKQLMDOLKAS>K>OQFHBI IFAS>KAB?BIBFAPOBDBI
?FKKBKSFBOG>>OK>A>QAFQ?BPIRFQLKEBOOLBMBIFGHFPDB TLOABKQBWFGKDBOB>IFPBBOALKABOP@EBFABKIFGHSBOOF@EQ
 
DF<>8?8
.>>PQEBQ ?BM>>IABFK >OQFHBIA IFA S>KAB .? TBQ F PBO QBSBKP >>KIBFAFKDLJEBQ ?BM>>IABFK>OQFHBI
B IFA @ S>KAB .? TBQ?FGAB LSBOTBDFKDQLQEBQKBJBK S>KAFQ ?BPIRFQ QB ?BQOBHHBK /M DOLKAS>KAFQ
TBQP>OQFHBIAFBKQDBABMRQBBOAB PQ>QBKOBHBKFKDQBEL RABKJBQSBOBFPQBKLMB@LKLJFP@E PL@F>>IBK@RIQR
OBBIDB?FBA >IPJBABOBDFLK>IBBKILH>IB?FGWLKABOEBABK
$BWBFK>OQFHBIB IFA@ S>KAB.? TBQDBKLBJAB>PMB@QBKSBOWBQQBKWF@ EKFBQQBD BKABSBOIBKFKDS>KAFQ
?BPIRFQBSBKJFKWFGKBO>KABOBSBOBFPQBKOBIBS>KQAFBTB FDBOFKDWLRABKOB@EQS>>OAFDBK

=$5C45 85AH95>9>7'*?@ 4535=25A  H9:>C5E5>B5><5<511>@1BB9>75>5>E5A25C5A9>75>9>5A9DB1<3D<1C?A
4??A75E?5A449C9B45??AH 11<41C5A;<59>5E5AB389<<5>H9CC5>CDBB5>4545@ ?B9C9525A5;5>9>75>C5>C9:45E1>4511>EA117 
A5B5AE5A9>75>C?5;5>>9>7 
"BELLOQ?FG?OFBCAAGRIFJBQLKPHBKJBOI@ .$

S>KAB>CABIFKD7>QBO "LABJBK.>QRRO
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4AHD44:
/MEBQJLJBKQA>QTFGRTSBODRKKFKD>>KSO>>D?FKKBKHOBDBKBK>IPLKQS>KHBIFGHB>>KSO>>DFP?BLLOABBIA 
EB??BKTFG@LKCLOJEBQ?BM>>IABFK>OQFHBIIFABKBBK >CP@EOFCQEFBOS>KSBOPQRROAK>>O
AB-FKFPQBOS>K%@LKLJFP@EB:>HBK
EBQ@LIIBDBS>K"RODBJBBPQBOBK7BQELRABOPS>KABDBJBB KQB6IFPPFKDBK
$BDBJBBKQBFPA>>OJBBFKABDBIBDBKEBFADBPQBIALJERKWFBKPTFGWBLMRT>>KSO>>DHBK?>>OQBJ>HBK
 
'AFI8DC58E?G<F
"BI>KDEB??BKABKEB??BKABJLDBIFGHEBFADBE>ALMAFQLKQTB OM?BPIRFQERKWFBKPTFGWBHBK?>>OQBJ>HBK
7FGEB??BKBBKLKQTBOM?BPIRFQSBOPQRROAK>>O
EBQ@LIIBDBS>K"RODBJBBPQBOBK7BQELRABOPS>KABDB JBBKQBK6IFPPFKDBKBK"LOPBIB
AB:-C
/LHREBBCQBBKLKQTBOM?BPIRFQ LKQS>KDBKJBQABJLDBIFGHEBFAEFBOBBKOB>@QFBLMQBDBSBK
6BOABOEBBCQEBQLKQTBOM?BPIRFQ S>KJBFQJGRKFSLLOBBKFBABOQBO)KW>DBDBIBDBK?FGEBQ
FKCLOJ>QFB@BKQORJS>KAB0OLSFK@FB:BBI>KA  !?AFGFK-FAABI?ROD6LLO>CD>>KA >>KABQBOFKW>DBIBDDFKD
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Gewijzigde invoer

40618671

Gereed

Naam

Actie

Kenmerk

Status

17-11-2015 12:24:26

Sloecentrale BV

Postbus 5009

Naam

(Post)Adres

Gegevens aanvrager

1

Natuurbeschermingswet artikel 19d

Onderstaand formulier is zojuist ontvangen:

Gewijzigd

Aangemaakt 16-11-2015 18:06:20

Natuurbeschermingswet artikel 19d

Formdesk Response <response@formdesk.com> namens website
dinsdag 17 november 2015 12:26
natuurbeschermingswet
formulier natuurbeschermingswet artikel 19d is ontvangen
2015330_Beschikking_wet_milieubeheer_Sloe_Centrale.pdf; 2015331_AERIUS_bijlage_20150811132610_2DpSNSiaoF.pdf; 2015332_
2015-11-10_R00001902430_Voortoets_Sloecentrale_TBE.pdf; 2015333_2015-11-10_R00002902076_PB_Sloe_Centrale_TBE2.pdf;
natuurbeschermingswet_artikel19d_40618671.pdf

Titel

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Jongh, R.D. de (Raoul)

Vlissingen

Plaats

peter.almekinders@sloecentrale.nl

E-mailadres

Definitief

Status vergunningaanvraag

2

Omschrijf de activiteit waarvoor een vergunning wordt aangevraagd op
hoofdlijnen en geef een duidelijke motivering van het belang van de
uitvoering ervan.

De Sloecentrale, gevestigd in haven- en
industriegebied Vlissingen-Oost, produceert
sinds eind 2009 voor circa 2 miljoen
huishoudens elektriciteit uit aardgas.
Voorbereidende procedures zijn al eerder
doorlopen, rond 2004-2005.
De huidige activiteiten van de Sloecentrale, die
in de toekomst worden voorgezet en de
marktvraag volgend binnen de vigerende
vergunningen kunnen worden uitgebreid,
kunnen effect hebben op het behalen van de

W. N. Hage

Zo ja, kunt u ook aangeven met wie u contact heeft gehad?

Korte omschrijving van het project of handeling op hoofdlijnen

Ja

Heeft u vooroverleg gehad?

Vooroverleg

Wordt de vergunningaanvraag gedaan namens iemand anders? Nee

(0118) 77 00 92

Telefoonnummer

Naam contactpersoon P.M. Almekinders

4380 KA

Postcode

Vlissingen
Oosterschelde
Westerschelde & Saeftinghe
Vlissingen M970
Zeeland Seaports

In welke gemeente(n) vindt de aangevraagde activiteit plaats?

Wat is de naam van het betrokken Natura 2000 gebied(en)?

Wat is de kadastrale aanduiding van de betreffende percelen?

Wie / Welke organisatie is eigenaar en/of verantwoordelijk voor het
dagelijkse terreinbeheer?

Wat voor soort vergunning wordt aangevraagd?

Juridische gegevens

3

Nieuw

Geef een nauwkeurige beschrijving van de kwalificerende soorten en
habitattypen van het betreffende Natura 2000 gebied.

Voeg hier eventueel uw digitale kaart toe
zie rapport Voortoets Sloecentrale kenmerk
RDCBD9148R001F02

Wat is de afstand van de gevraagde activiteit tot de grens van het Natura zie rapport Voortoets Sloecentrale kenmerk
2000 gebied (kaart met schaal bijvoegen)?
RDCBD9148R001F02

Gegevens beschermde gebieden

Sloecentrale BV
Albaniëweg 10
4389 PR Ritthem

Naam en adres (straat, huisnummer, postcode en plaats) of locatie

Ligging / locatie van het project of de handeling

instandhoudingsdoelstellingen in Natura 2000gebieden in de (ruime) omgeving.

2015330_Beschikking_wet_milieubeheer_Sloe_Centrale.pdf

Ja

Ja

n.v.t.
Nee

Welke andere vergunningen moeten voor het project of
handeling worden aangevraagd?

Is er voor het aangevraagde project of de
aangevraagde handeling het opstellen van een
milieueffectrapport (MER) verplicht?

4

Nee

Is er eerder een melding gedaan onder de PAS?

Zo ja, voeg uw AERIUS berekeningen als pdf toe bij uw
2015331_AERIUS_bijlage_20150811132610_2DpSNSiaoF.pdf
aanvraagformulier

Heeft u vergunningplicht onder de PAS?

Zo ja, indien er sprake is van een stikstof emissie dient u deze te bepalen via een AERIUS berekening
(AERIUS Calculator voor uitvoeren van berekeningen bereikbaar via hyperlink op http://pas.bij12.nl/ )

Is er bij de door uw geplande activiteit sprake van
stikstof emissie waarop de PAS van toepassing is?
Zie voor achtergrond informatie http://pas.bij12.nl/

Met de invoering van de programmatische aanpak stikstof (PAS) verandert de vergunningverlening op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 als het gaat om effecten van stikstofdepositie en is een vrijstelling van vergunningplicht
geïntroduceerd in combinatie met een meldingsplicht.

Gewijzigde wetgeving rondom stikstof: programmatische aanpak stikstof (PAS)
Vergunning en melding op grond van Natuurbeschermingswet 1998

Voeg hier uw bestand toe

Eventueel eerder verleende
Wet milieubeheer 12-04-2005 kenmerk
Natuurbeschermingswetvergunningen en Wet
0503548/92/44
milieubeheervergunningen (inclusief datum besluit)(van
milieuvergunning kopie bijvoegen).

zie rapport Voortoets Sloecentrale kenmerk
RDCBD9148R001F02

Nee

Optimaal beheer en onderhoud van de
installaties

Welke aspecten zijn aan uw project of de handeling verbonden c.q.
welke maatregelen kunt u zelf ondernemen binnen uw uitvoering om de
eventuele schade en/of verstoring te beperken?

5

Ja

Is er sprake van een mogelijk significant effect?

Specifieke gegevens

Nee

Is er een monitoringsplan opgesteld?

Vindt er monitoring van de eventuele effecten als gevolg van de activiteit Nee
plaats?

Nee, zie zie rapport Voortoets Sloecentrale
kenmerk RDCBD9148R001F02 en rapport
Passende Beoordeling Sloecentrale referentie
IEMR001D01

Geef aan of er sprake is van een stapeling van effecten door de
uitvoering van andere projecten of de handelingen op de relevante
soorten en/of habitattypen (cumulatie).

Geef aan op welke specifieke soorten en/of habitattypen het project of de zie rapport Voortoets Sloecentrale kenmerk
handeling een mogelijk (significant) effect heeft
RDCBD9148R001F02 en rapport Passende
Beoordeling Sloecentrale referentie
IEMR001D01

Geef een gedetailleerde beschrijving van het project of de handeling

De activiteit

Heeft u contact gehad met andere eventuele belanghebbende
personen/organisaties met betrekking tot uw activiteit?

Belanghebbenden

zie rapport Passende Beoordeling
Sloecentrale referentie IEMR001D01.

Nee, in de Sloecentrale wordt door
verbranding van aardgas elektriciteit
opgewekt. De productie van elektriciteit gaat
gepaard met zowel het verbranden van
aardgas waarbij onder meer stikstof wordt
geëmitteerd, als de inname en de lozing van
koelwater. Verder is sprake van productie van
geluid. Daarnaast worden ook andere
waterstromen na menging met het
opgewarmde koelwater op het
oppervlaktewater geloosd. Verder betreft het
een industrieel complex dat vanuit andere
wetgevingssporen aan verlichtingseisen moet
voldoen.
n.v.t.

Op een alternatieve wijze, waarbij het effect niet zal optreden

In een alternatieve omvang, waarbij het effect niet zal optreden of in
verminderde mate?

6

Nee, assets kunnen niet verplaatst worden

Op een andere locatie waar het effect niet zal optreden

Kunnen de significante effecten worden ondervangen door (een deel van) het project of de handeling uit te voeren:

Significante effecten

Voeg een passende beoordeling toe (objectieve en wetenschappelijke
onderbouwing)

Geef een analyse van de (mogelijke) significante effecten op elk van de zie rapport Passende Beoordeling
relevante soorten en/of habitattypen en een uiteindelijke beoordeling van Sloecentrale referentie IEMR001D01.
de (mogelijk) significantie van elk van de geïdentificeerde soorten

n.v.t.

Geef aan hoe de (mogelijk) verloren gegane c.q. negatief beïnvloede
relevante soorten en/of habitattypen worden gecompenseerd

Voeg een bijlage toe
7

2015333_2015-1110_R00002902076_PB_Sloe_Centrale_TBE2.pdf

Voeg een bijlage toe

Voeg een bijlage toe

2015332_2015-1110_R00001902430_Voortoets_Sloecentrale_TBE.pdf

Voeg een bijlage toe

Ja

Rapportage natuurtoets
Rapportage alternatievenonderzoek (indien van toepassing)
Rapportage compenserende maatregelen (indien van toepassing)
Milieu-effectrapport (indien van toepassing)
Eventuele verklaring van een gebiedsbeheerder omtrent de aangevraagde activiteit (indien van toepassing)
Kaart met locatie werkzaamheden

Wilt u bijlagen digitaal toevoegen? Het maximaal aantal MB dat u
bij een formulier kunt uploaden bedraagt 13 MB.

·

·

·

·

·

·

Voeg de volgende rapporten bij de aanvraag (rapporten mogen ook geïntegreerd worden):

Bijlagen

De vraag naar elektriciteit is onderhevig aan
stochastische schommelingen. De situatie kan
zich voordoen dat de marktvraag naar
elektriciteit groot is en meer dan gemiddelde
productie noodzakelijk is.

Motiveer waarom het project of de handeling doorgang moet vinden,
terwijl niet is uit te sluiten dat significante effecten kunnen optreden en
alternatieven ontbreken

Commercial & Financial
Manager

Hoedanigheid

8

Zet uw handtekening op het uitgeprinte
formulier

Kees Laban

Naam ondertekenaar

Handtekening

17-11-2015

Datum

d. Alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt;

c. ermee bekend te zijn dat de vergunning onverwijld wordt ingetrokken indien hij/zij één of meer uit zijn/haar vergunning
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze vergunning onjuist gegevens
heeft verstrekt. Voorts kan de vergunning worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd
dat deze niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de vergunning is verleend;

b. Alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens terstond en naar
waarheid te zullen verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren;

a. wijzigingen in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van de vergunningaanvraag zo spoedig door te
geven aan het college van GS van de provincie Zeeland;

De aanvrager verklaart:

Voeg een bestand toe

Voeg een bijlage toe
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ii

1

Inleiding

1.1

Aanleiding

De Sloecentrale, gevestigd in haven- en industriegebied Vlissingen-Oost, produceert sinds eind 2009 voor
circa 2 miljoen huishoudens elektriciteit uit aardgas. Voorbereidende procedures zijn al eerder doorlopen,
rond 2004-2005.
Sinds 2004-2005 is de jurisprudentie ten aanzien van Natuurbeschermingswet 1998 (hierna de
Natuurbeschermingswet) verregaand uitgekristalliseerd. Zo is helder geworden dat activiteiten getoetst
moeten worden aan de kaders van deze wet -de instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor
natuurwaarden in onder deze wet beschermde gebieden- wanneer niet op voorhand met zekerheid kan
worden uitgesloten dat deze negatieve effecten hebben op het behalen van
instandhoudingsdoelstellingen. De Sloecentrale ligt in de directe nabijheid van “Westerschelde &
Saeftinghe” (Figuur 1), een onder de Natuurbeschermingswet beschermd gebied.
De effecten van het Sloegebied (waar de Sloecentrale zicht bevindt) op de Natura 2000 Deltawateren zijn
ook al getoetst in het ontwerp beheerplan voor dit gebied (Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015). Dit
beheerplan heeft op dit moment echter nog geen juridische status en laat stikstofdepositie en de
bijbehorende Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) buiten beschouwing. De activiteiten die in de
Sloecentrale worden uitgevoerd zijn niet eerder formeel aan de kaders van de Natuurbeschermingswet
getoetst en vergunning op grond van deze wet is niet eerder verleend. Bij gevolg moeten de huidig
vergunde activiteiten, onder meer op grond van de Wet Milieubeheer, worden getoetst aan de kaders van
de Natuurbeschermingswet en kan bepaald worden of negatieve effecten op geformuleerde
instandhoudingsdoelstellingen uitgesloten kunnen worden.

1.2

Doel

In deze rapportage wordt het exploiteren van de Sloecentrale getoetst aan de kaders van de
Natuurbeschermingswet. Deze rapportage vormt de eerste stap van een dergelijke toetsing, een
zogenoemde Voortoets (zie hoofdstuk 2). Deze rapportage beantwoordt de vraag of de activiteiten in de
Sloecentrale mogelijk leiden tot (significant) negatieve effecten op in onder de Natuurbeschermingswet
beschermde gebieden geldende instandhoudingsdoelstellingen of dat dergelijke effecten met zekerheid
kunnen worden uitgesloten.

1.3

Leeswijzer

Eerst wordt het juridisch kader behorend bij de Natuurbeschermingswet kort samengevat in hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 3 wordt de ligging van de Sloecentrale ten opzichte van onder de Natuurbeschermingswet
beschermde gebieden inzichtelijk gemaakt. Ook worden de instandhoudingsdoelstellingen die in deze
gebieden gelden opgesomd. In hoofdstuk 4 wordt op basis van de activiteiten in de Sloecentrale bepaald
welke storingsfactoren relevant zijn voor deze toetsing. Verder wordt gedefinieerd aan de hand van welke
kaders bepaald wordt of sprake is van negatieve effecten op geformuleerde
instandhoudingsdoelstellingen. In hoofdstuk 5 wordt de toetsing uitgevoerd, hoofdstuk 6 beschrijft
cumulatieve effecten en hoofdstuk 7 vat de conclusies van deze toetsing samen.

10 november 2015
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3

2

Beknopte beschrijving van het juridisch kader

De Natuurbeschermingswet biedt de juridische basis voor de aanwijzing van Natura 2000-gebieden en
Beschermde Natuurmonumenten en stelt de kaders voor de beoordeling van activiteiten die (mogelijk)
negatieve effecten hebben op de in voornoemde gebieden geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen.
Ontwikkelingen binnen en buiten de onder de Natuurbeschermingswet beschermde gebieden kunnen
onder deze wet vergunningplichtig zijn; de wet kent namelijk het begrip externe werking. Hierdoor moet
ook worden bekeken of ontwikkelingen buiten een Natura 2000-gebied negatieve effecten kunnen hebben
op de daarbinnen vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen. De Natuurbeschermingswet kent voor wat
betreft externe werking géén grenzen en schrijft voor dat alle gebieden die mogelijk beïnvloed worden
door een ingreep in de toetsing moeten worden meegenomen, ook wanneer deze buiten de landsgrenzen
liggen. De reikwijdte van de toetsing is daarmee afhankelijk van de reikwijdte van de effecten.
Een toetsing aan de kaders van de Natuurbeschermingswet begint met een zogenoemde Voortoets. De
Voortoets onderzoekt of een ontwikkeling mogelijk (significant) negatieve effecten heeft op geformuleerde
instandhoudingsdoelstellingen of een schadelijke handeling betreft in relatie tot Beschermde
natuurmonumenten. Een Voortoets kan drie uitkomsten hebben:
n Negatieve effecten zijn met zekerheid uit te sluiten. Dit betekent dat er geen vergunning op grond van
de Natuurbeschermingswet nodig is.
n Negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten, maar deze zijn zeker niet significant. Dit betekent
dat vergunningverlening aan de orde is. Omdat het effect zeker niet significant is, maar wel meetbaar
en merkbaar, dient daarvoor een zogenoemde Verslechterings- en Verstoringstoets uitgevoerd te
worden, aanvullend op de Voortoets.
n Significant negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten. Dit betekent dat vergunningverlening
aan de orde is. Omdat er een kans op een significant negatief effect bestaat, is een Passende
Beoordeling vereist, aanvullend op de Voortoets.
Wanneer een Verslechterings- en Verstoringstoets dan wel een Passende Beoordeling aan de orde is, is
overleg met bevoegd gezag nodig om de inhoud en diepgang van het deze toetsingen te bepalen.
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3

Beschrijving van de activiteiten en relatie met beschermde
gebieden

3.1

De activiteit

De vraag naar elektriciteit is onderhevig aan stochastische schommelingen. Daarom wordt in voorliggende
Voortoets niet alleen de huidige exploitatie van de Sloecentrale getoetst aan de Natuurbeschermingswet,
maar ook de situatie waarin de marktvraag naar elektriciteit groot is en meer dan gemiddelde productie
1
noodzakelijk is. Uiteraard passen beide scenario’s binnen de vigerende vergunningen , waardoor het
hierin toegestane leidend is voor deze Voortoets.
Uit de vigerende vergunningen blijkt dat in de Sloecentrale door verbranding van aardgas elektriciteit
wordt opgewekt. De productie van elektriciteit gaat gepaard met zowel het verbranden van aardgas
waarbij onder meer stikstof wordt geëmitteerd, als de inname en de lozing van koelwater. Verder is sprake
van productie van geluid. Daarnaast worden ook andere waterstromen na menging met het opgewarmde
koelwater op het oppervlaktewater geloosd, bijvoorbeeld ketelwater. Het geloosde koelwater bevat dus
gebiedsvreemde stoffen, waaronder chloor (Cl¯). Verder betreft het een industrieel complex dat vanuit
andere wetgevingssporen aan verlichtingseisen moet voldoen.

3.2

Ligging ten opzichte van beschermde gebieden in de directe
omgeving

De ligging van de Sloecentrale ten opzichte van in de directe omgeving onder de Natuurbeschermingswet
beschermde gebieden is weergegeven in figuur 1. Omdat de Sloecentrale min of meer grenst aan
“Westerschelde & Saeftinghe”, is in figuur 1 alleen de begrenzing van dit Natura 2000-gebied
weergegeven.
De Natuurbeschermingswet kent voor wat betreft externe werking echter geen grenzen en schrijft voor dat
alle gebieden die mogelijk beïnvloed worden door een ingreep in de toetsing moeten worden opgenomen
(Hoofdstuk 2). Zo bevindt zich op minder dan 20 kilometer ten westen van de Sloecentrale Natura
2000-gebied “Vlakte van de Raan”. Afhankelijk van de reikwijdte van de effecten kunnen daarom
gebieden die niet in figuur 1 zijn weergeven, zoals “Vlakte van de Raan”, toch relevant zijn voor
onderhavige toetsing. Of andere gebieden relevant zijn voor onderhavige toetsing wordt duidelijk in
hoofdstuk 5. Figuur 1 kan dan ook niet gebruikt worden om te bepalen welke gebieden relevant zijn voor
onderhavige toetsing.
Daarnaast vallen ook Beschermde natuurmonumenten onder de Natuurbeschermingswet. Veel
Beschermde natuurmonumenten zijn onderdeel geworden van Natura 2000-gebieden. Ten aanzien van
Beschermde natuurmonumenten geldt dan ook dat deze alleen apart in een toetsing moeten worden
opgenomen in geval de daarvoor geformuleerde doelen niet zijn verankerd in de doelen van een
Natura 2000-gebied. Binnen 20 kilometer van de inrichting zijn dergelijke Beschermde natuurmonumenten
niet aanwezig, maar ook hier geldt dat deze contour gemakshalve is toegepast en niet gebruikt kan
worden om de reikwijdte van mogelijke effecten te bepalen.

1

Beschikking Wet Milieubeheer (0503548/92/44, 12-04-2005), Beschikking Wet Waterhuishouding (000219-002, 05-04-2005) en
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO 3971, 03-12-2008)
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Natura 2000-gebied
Westerschelde & Saeftinghe

Figuur 1 Ligging van de Sloecentrale (groene cirkel) ten opzichte van onder de Natuurbeschermingswet beschermde gebieden (rode
polygoon) in de directe omgeving (Naar Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015). Omdat de Natuurbeschermingswet geen
grenzen kent voor wat betreft externe werking, kan deze figuur niet gebruikt worden om de reikwijdte van onderhavige Voortoets te
bepalen.

3.3

Instandhoudingsdoelstellingen

In het kader van de Natuurbeschermingswet dient getoetst te worden aan de
instandhoudingsdoelstellingen zoals deze voor aangewezen Natura 2000-gebieden zijn geformuleerd.
“Westerschelde & Saeftinghe” is aangewezen onder zowel de Habitat- als de Vogelrichtlijn (maar zie
paragraaf 3.2). Vanuit de Habitatrichtlijn zijn voor 11 Habitattypen en 6 Habitatrichtlijnsoorten
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd (Tabel 1). Onder de Vogelrichtlijn wordt onderscheid
gemaakt tussen instandhoudingsdoelstellingen voor vogels als broed- en als niet-broedvogel. In
“Westerschelde & Saeftinghe” zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd ten aanzien van 9 soorten
(Tabel 2) als broedvogel en 31 soorten als niet-broedvogel (Tabel 3).
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Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Habitatrichtlijn) zoals geformuleerd voor “Westerschelde & Saeftinghe” (Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 2009) =: Behoudsdoelstelling, >: Uitbreidings- of verbeteringsopgave.
Habitattype

Oppervlakte

Kwaliteit

Kernopgave

H110B

Permanent overstroomde
zandbanken

=

=

H1130

Estuaria

>

>

H1310A

Zilte pionierbegroeiingen
(zeekraal)

>

=

H1310B

Zilte pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)

=

=

H1320

Slijkgrasvelden

=

=

H1330A

Schorren en zilte graslanden
(buitendijks)

>

>

Herstel van schorren en zilte graslanden
(buitendijks) met alle successiestadia,
zoet-zout overgangen, verscheidenheid
in substraat en getijregime en mede als
hoogwatervluchtplaats.

H1330B

Schorren en zilte graslanden
(binnendijks)

=

=

Behoud en ontwikkeling kwaliteit
binnendijkse brakke gebieden

H2110

Embryonale duinen

=

=

H2120

Witte duinen

=

=

H2160

Duindoornstruwelen

=

=

H2190B

Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

=

=

Oppervlakte
leefgebied

Kwaliteit
leefgebied

Habitatrichtlijnsoort

Verbetering kwaliteit Westerschelde
(ruimte, verhouding tussen
deelsystemen)

Populatie Kernopgave

H1014

Nauwe korfslak

=

=

=

H1095

Zeeprik

=

=

>

H1099

Rivierprik

=

=

>

H1103

Fint

=

=

>

H1365

Gewone zeehond

=

>

>

H1903

Groenknolorchis

=

=

=
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Tabel 2 Instandhoudingsdoelstellingen broedvogels (Vogelrichtlijn) zoals geformuleerd voor “Westerschelde & Saeftinghe”
(Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 2009) =: Behoudsdoelstelling, >: Uitbreidings- of verbeteringsopgave.
Onder populatie is de populatieomvang waarvoor het gebied draagkracht moet bieden opgenomen.
Vogelrichtlijnsoort
Oppervlakte Kwaliteit
(broedvogels)
leefgebied leefgebied Populatie Kernopgave
A081

Bruine kiekendief

=

=

20

A132

Kluut

=

=

2000*

Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat &
Behoud en ontwikkeling kwaliteit binnendijkse brakke gebieden

A137

Bontbekplevier

=

=

100*

Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat

A138

Strandplevier

=

=

220*

Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat

A176

Zwartkopmeeuw

=

=

400*

A191

Grote stern

=

=

6200*

A193

Visdief

=

=

6500*

A195

Dwergstern

=

=

300*

A272 Blauwborst
*: Regionaal doel

=

=

450
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Tabel 3 Instandhoudingsdoelstellingen niet-broedvogels (Vogelrichtlijn) zoals geformuleerd voor “Westerschelde & Saeftinghe”
(Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 2009) =: Behoudsdoelstelling, >: Uitbreidings- of verbeteringsopgave.
Onder populatie is de populatieomvang waarvoor het gebied draagkracht moet bieden opgenomen.
Vogelrichtlijnsoort
Oppervlakte Kwaliteit
(niet-broedvogels)
leefgebied leefgebied Populatie Kernopgave
A005

Fuut

=

=

100

A026

Kleine zilverreiger

=

=

40

A034

Lepelaar

=

=

30

A041

Kolgans

=

=

380

A043

Grauwe gans

=

=

16600

A048

Bergeend

=

=

4500

A050

Smient

=

=

16600

A051

Krakeend

=

=

40

A052

Wintertaling

=

=

1100

A053

Wilde eend

=

=

11700

A054

Pijlstaart

=

=

1400

A056

Slobeend

=

=

70

A069

Middelste zaagbek

=

=

30

A075

Zeearend

=

=

2

A103

Slechtvalk

=

=

8

A130

Scholekster

=

=

7500

A132

Kluut

=

=

540

Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat

A137

Bontbekplevier

=

=

430

Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat

A138

Strandplevier

=

=

80

Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat

A140

Goudplevier

=

=

1600

A141

Zilverplevier

=

=

1500

A142

Kievit

=

=

4100

A143

Kanoet

=

=

600

A144

Drieteenstrandloper

=

=

1000

A149

Bonte strandloper

=

=

15100

A157

Rosse grutto

=

=

1200

A160

Wulp

=

=

2500

A161

Zwarte ruiter

=

=

270

A162

Tureluur

=

=

1100

A164

Groenpootruiter

=

=

90

A169

Steenloper

=

=

230
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4

Afbakening effecten en toetsingskaders

De huidige activiteiten van de Sloecentrale, die in de toekomst worden voorgezet en de marktvraag
volgend binnen de vigerende vergunningen kunnen worden uitgebreid, kunnen effect hebben op het
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in Natura 2000-gebieden in de (ruime) omgeving. In dit
hoofdstuk wordt beschreven welke effecten dit zijn en welke kaders gebruikt zullen worden om te komen
tot een effectbeoordeling.

4.1

Bepalen te toetsen effecten

De effectenindicator zoals aangereikt door het Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van
Economische Zaken 2015) geeft een negentiental storingsfactoren waarmee in ieder geval rekening moet
worden gehouden ten aanzien van onder de Natuurbeschermingswet beschermde waarden. Deze 19
storingsfactoren, die potentieel kunnen leiden tot effecten op beschermde waarden, vormen dan ook de
basis voor deze toetsing. Hieronder wordt per storingsfactor afgewogen of deze wel of niet relevant is in
het kader van onderhavige toetsing.
Ruimtebeslag (1)
De Sloecentrale is niet gelegen binnen enig onder de Natuurbeschermingswet beschermd gebied.
Hierdoor kunnen negatieve effecten ten gevolge van ruimtebeslag op voorhand worden uitgesloten.
Versnippering (2)
De Sloecentrale is niet gelegen binnen enig onder de Natuurbeschermingswet beschermd gebied.
Hierdoor kunnen negatieve effecten ten gevolge van versnippering op voorhand worden uitgesloten.
Verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht (3 & 4)
Het exploiteren van de Sloecentrale gaat gepaard met emissie en daarmee verbonden depositie van
stikstof. Met het in werking treden van PAS per 01 juli 2015 is de omgang met mogelijke effecten ten
gevolge van emissie en depositie van stikstof vergaand geformaliseerd, waarbij op basis van een
voorgeschreven rekenprogramma (AERIUS) getoetst wordt aan vooraf bepaalde grenswaarden. Toetsing
aan de kaders van de Natuurbeschermingswet is dan ook aan de orde.
Verzoeting, verzilting en verontreiniging (5, 6 & 7)
Het exploiteren van de Sloecentrale gaat gepaard met continue inname en lozing van koelwater, waaraan
stoffen worden toegevoegd die noodzakelijk zijn voor een veilige bedrijfsvoering. Zo wordt onder meer
chloor toegevoegd, waardoor aangroei van de leidingen wordt voorkomen. Toetsing aan de kaders van de
Natuurbeschermingswet is dan ook aan de orde.
Verstoring waterhuishouding (8, 9, 10, 11 & 12)
Het exploiteren van de Sloecentrale gaat gepaard met continue inname en lozing van koelwater, waarbij
de ingenomen hoeveelheid vrijwel gelijk is aan de geloosde hoeveelheid. Bovendien wordt het water noch
vanuit een onder de Natuurbeschermingswet beschermd gebied ingenomen, noch direct daarin geloosd
(KEMA 2004), waardoor effecten op de waterhuishouding zich beperken tot het havengedeelte. Dit gebied
is geen onderdeel van enig onder de Natuurbeschermingswet beschermd gebied, waardoor geen sprake
kan zijn van verstoring van de waterhuishouding in “Westerschelde & Saeftinghe”. Bovendien worden
estuaria van natura gekenmerkt door een grote geomorfologische dynamiek waarvan veel kenmerkende
vegetatietypen (en daarmee habitattypen) afhankelijk zijn voor een duurzame voortbestaan. Hierdoor
kunnen negatieve effecten ten gevolge van verstoring van de waterhuishouding op voorhand worden
uitgesloten.
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Verstoring door geluid (13)
Het exploiteren van de Sloecentrale gaat gepaard met productie van geluid. Omdat de Sloecentrale grenst
aan Natura 2000-gebied “Westerschelde & Saeftinghe” is toetsing aan de kaders van de
Natuurbeschermingswet aan de orde.
Verstoring door licht (14)
Het exploiteren van de Sloecentrale gaat gepaard met uitstraling van licht. Omdat de Sloecentrale grenst
aan Natura 2000-gebied “Westerschelde & Saeftinghe” is toetsing aan de kaders van de
Natuurbeschermingswet aan de orde.
Verstoring door trillingen (15)
Het exploiteren van de Sloecentrale leidt voor zover bekend (KEMA 2004) niet tot trillingen. Negatieve
effecten ten gevolge van verstoring door trillingen worden op voorhand uitgesloten.
Optische verstoring (16)
De Sloecentrale wordt van “Westerschelde & Saeftinghe” gescheiden door tussenliggende industriële
complexen (KEMA 2004). Hierdoor zijn de beperkte bewegingen op het terrein van de Sloecentrale niet
zichtbaar in “Westerschelde & Saeftinghe”. Negatieve effecten ten gevolge van optische verstoring
worden dan ook op voorhand uitgesloten.
Verstoring door mechanische effecten (17)
De Sloecentrale is niet gelegen binnen enig onder de Natuurbeschermingswet beschermd gebied.
Hierdoor kunnen negatieve effecten ten gevolge van verstoring door mechanische effecten op voorhand
worden uitgesloten.
Verandering in populatiedynamiek, bewuste verandering van soortensamenstelling (18 & 19)
De Sloecentrale ligt niet binnen de begrenzing van onder de Natuurbeschermingswet beschermde
gebieden. Hierdoor kunnen negatieve effecten als gevolg van verandering in populatiedynamiek en
bewuste verandering van soortensamenstelling op voorhand worden uitgesloten.
Resumé
Samenvattend zijn de volgende storingsfactoren relevant voor het vervolg van deze toetsing:
n Stikstofdepositie;
n Verzoeting, verzilting en verontreiniging;
n Verstoring door geluid;
n Verstoring door licht.
In hoofdstuk 5 wordt bepaald of deze storingsfactoren leiden tot negatieve effecten op natuurwaarden ten
aanzien waarvan in onder de Natuurbeschermingswet beschermde gebieden
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd.
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4.2

Toetsingskaders

De kaders die gehanteerd worden om te komen tot een effectbeoordeling voor de relevante
storingsfactoren (zie paragraaf 4.1) in relatie tot het exploiteren van de Sloecentrale worden hieronder
nader uitgewerkt.

4.2.1

Stikstofdepositie
2

De Sloecentrale is een bedrijf dat nog niet bestond op de Referentiedatum en dat geen
Natuurbeschermingswetvergunning heeft. In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt voor
wijzigingen in de bedrijfsvoering van dergelijke bedrijven voor zover het stikstof betreft de volgende
basisbenadering voorgesteld:
1. de vergunning moet betrekking hebben op zowel de uitbreiding of wijziging als op de niet eerder op
grond van de Natuurbeschermingswet vergunde bestaande exploitatie, dus de gehele exploitatie na
de wijziging of uitbreiding;
2. voor de toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de feitelijke depositie die het bedrijf voor
1 januari 2015 veroorzaakte moet een beroep op ontwikkelingsruimte worden gedaan;
3. voor de feitelijke stikstofdepositie die het betrokken bedrijf veroorzaakte vóór de vaststelling van het
programma kan worden verwezen naar de Passende Beoordeling die ten grondslag ligt aan het
programma. Toekenning van ontwikkelingsruimte hiervoor blijft achterwege.
De effecten worden berekend in AERIUS Calculator.

4.2.2

Verzoeting, verzilting en verontreiniging
1

De vigerende vergunningen laten zien dat alle waterstromen resulterend uit het veilig exploiteren van de
Sloecentrale worden verwerkt óf via een externe afvalwater zuiveringsinstallatie (AWZI) óf via het
koelwater worden geloosd in de Sloehaven. Deze laatste waterstroom is voor deze toetsing van belang,
omdat alleen hier enige relatie met Natura 2000-gebied “Westerschelde & Saeftinghe” of enige ander
onder de Natuurbeschermingswet beschermd gebied verwacht mag worden. De vigerende vergunningen
laten zien dat deze storingsfactor in geval van de Sloecentrale uiteenvalt in twee componenten, namelijk
verontreiniging met gebiedsvreemde stoffen en opwarming van het water.
Voor de lozing van verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater zijn alleen bij uitzondering dosis-effect
relaties bekend waaruit kan worden afgeleid wanneer negatieve effecten optreden. Overigens geldt dit
voor vrijwel alle storingsfactoren uit de effectenindicator. Om effecten van “verzoeting, verzilting en
verontreiniging” toetsbaar te maken, kan worden aangesloten bij de normen vanuit de Kaderrichtlijn Water
(KRW). Deze normen zijn opgesteld om een goede ecologische toestand van het oppervlaktewater te
bewerkstelligen en toetsbaar te maken. Het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen sluit hier goed
bij aan. Daarnaast geldt dat de normen die gehanteerd worden vanuit andere wetgeving, bijvoorbeeld de
Waterwet, ook een duidelijk ecologische component hebben en daarnaast aansluiten op de KRW-normen.
Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met een Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) en een Verwaarloosbaar
Risico (VR). Dit is respectievelijk de concentratie van een stof waarbij voor een ecosysteem geen als
negatief effect te verwachten is (MTR) of die aangeeft wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten
op ecosystemen (VR). Bij dit laatste wordt ook rekening gehouden met mogelijke effecten als gevolg van
gecombineerde werking van grote aantallen stoffen die gelijktijdig in een watersysteem aanwezig kunnen
zijn. Dergelijke normen vaak mede-gebaseerd op de LC50 over een bepaalde periode, ofwel de
concentratie waaraan 50 % van een populatie overlijdt over een bepaalde periode. Vanuit andere kaders
2

Voor gebieden die zijn aangewezen onder de Habitatrichtlijn geldt 07 december 2004 als Referentiedatum, voor
Vogelrichtlijngebieden geldt als Referentiedatum 24 maart 2000 of 10 juni 1994, afhankelijk van de datum waarop het desbetreffende
gebied is aangewezen.
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is veelal niets bekend over de invloed van verontreinigen op ecologie. Voornoemde normen uit wetten of
beleidsregels vertegenwoordigen daarmee op dit moment de best beschikbare stand van kennis als het
gaat om waterkwaliteit in relatie tot ecologie.
Verder geldt dat het toepassen van een strengere norm in het kader van de Natuurbeschermingswet
expliciet moet zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit of het beheerplan voor het relevante gebied
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011). Dit is voor “Westerschelde & Saeftinghe” niet het geval.
Daarom wordt voor deze Voortoets aangesloten bij geldende normen. Indien de concentraties in het
geloosde koelwater voldoen aan de geldende normen, kan geconcludeerd worden dat negatieve effecten
ten aanzien van het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in “Westerschelde & Saeftinghe” niet
aan de orde zijn.
In tegenstelling tot effecten van verontreiniging is het effect van watertemperatuur op (trek)vissen relatief
goed onderzocht (onder meer Kerkum et al. 2004, de Laak 2009), hoewel dit lang niet voor alle soorten
het geval is. In deze toetsing wordt daarom aangesloten bij de voor dit thema beschikbare literatuur (Tabel
4).
Tabel 4 Gebruik van de Westerschelde door trekvissen waarvoor instandhoudingsdoelstellingen gelden in "Westerschelde &
Saeftinghe" en bijbehorende kritische temperaturen (Pickering 1978, Kelly & King 2001, Kerkum et al. 2004, de Laar 2009, Silva et
al. 2013).
Soort

Periode

Kritische temperatuur

Fint (juveniel)

juli-november

19.0 °C

Fint (adult)

mei-augustus

Rivierafvoer

Rivierprik (paai)

oktober-april

21.0 °C

november-december

Rivierafvoer

Februari-juni

21.0 °C

Rivierprik (zeewaarts)
Zeeprik (paai)

Zeeprik (zeewaarts)
oktober-mei
Rivierafvoer
*: Trek wordt gestuurd door rivierafvoeren, watertemperatuur is ondergeschikt. Daarom wordt uitgegaan van eenzelfde temperatuur
als voor adulte prikken, ofwel 21 C.

4.2.3

Verstoring door geluid

Een toename van de geluidbelasting binnen de begrenzing van een onder de Natuurbeschermingswet
beschermd gebied kan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van habitatrichtlijnen vogelsoorten beïnvloedden (Klein 2008). Omdat met name vogels gevoelig zijn voor geluid, is in de
literatuur veel onderzoek beschikbaar naar de gevoeligheid voor geluid van bos- en weidevogels.
Voor broedvogels is bekend dat een continue geluidbelasting van 45 dB(A) leidt tot merkbare verstoring,
welke maximaal is bij 60 dB(A) (Reijnen et al. 1995, Tulp et al. 2002, Krijgsveld et al. 2008). Als
toetswaarde voor verstoring van broedvogels wordt in Nederland gebruik gemaakt van 42 en 47 dB(A)
gemiddelde belasting per etmaal voor respectievelijk bos- en weidevogels (e.g. Reijnen en Foppen 1995).
Kleijn (2008) concludeert echter dat voor natuurgebieden verstoring het best voorkomen kan worden door
niet boven het niveau van het natuurlijk achtergrondgeluid uit te komen, ofwel 40 dB(A). Rondom het
bestaande industrieterrein waar de Sloecentrale gevestigd is, is de achtergrondbelasting echter hoger.
Immers, het industrieterrein kent een geluidzonering van 50 dB(A). Dit staat het behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen niet in de weg (Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015), omdat
gebieden met hoge natuurwaarden op voldoende afstand van het industrieterrein liggen. Hier wordt
daarom getoetst aan de geaccepteerde norm van 47 dB(A) voor weidevogels, omdat de openheid van het
weidevogellandschap het meest overeenkomt met de habitats en bijbehorende soorten waarvoor in
“Westerschelde & Saeftinghe” instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd.
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4.2.4

Verstoring door licht

Evenals voor een toename van de geluidbelasting geldt ook ten aanzien van verlichting dat een toename
van de belasting binnen de begrenzing van een onder de Natuurbeschermingswet beschermd gebied het
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van habitatrichtlijn- en vogelsoorten kan
beïnvloeden (Rich & Loncore 2006). Echter, evenals eerder aangehaald in paragraaf 4.2.2, geldt ook hier
dat dosis-effect relaties niet voor handen zijn (Perkin et al. 2011, Davies et al. 2014). In deze toetsing
wordt aangesloten bij de beschikbare literatuur (onder meer de Molenaar et al. 2003). Hieruit komt naar
voren dat effectafstanden voor zover bekend maximaal enkele honderden meters bedragen, maar zeer
context-afhankelijk zijn.
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5

Effectbeoordeling

Onderstaand wordt getoetst of de relevante storingsfactoren (paragraaf 4.1) leiden tot (significant)
negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor onder de
Natuurbeschermingswet beschermde gebieden. De kaders waaraan getoetst wordt zijn beschreven in
3
paragraaf 4.2. Hierbij geldt dat de vigerende vergunningen leidend zijn voor de toetsing, voor zover deze
een relatie hebben met voornoemde storingsfactoren (zie paragraaf 3.1). Dit betekent dat telkens getoetst
zal worden of hetgeen binnen de vigerende vergunningen is toegestaan leidt tot (significant) negatieve
effecten op onder de Natuurbeschermingswet beschermde waarden.

5.1.1

Stikstofdepositie

Uit de depositieberekeningen van AERIUS Calculator blijkt dat de Sloecentrale depositie veroorzaakt op
verschillende Natura 2000-gebieden. Significant negatieve effecten kunnen niet op voorhand worden
uitgesloten en worden verder uitgewerkt in een Passende Beoordeling.

5.1.2

Verzoeting, verzilting en verontreiniging

In paragraaf 4.2.2 is toegelicht dat twee componenten van belang zijn, namelijk verontreiniging met
gebiedsvreemde stoffen en opwarming van het water.

Opwarming van het water
Kijkend naar de instandhoudingsdoelstellingen (

3

Beschikking Wet Milieubeheer (0503548/92/44, 12-04-2005), Beschikking Wet Waterhuishouding (000219-002, 05-04-2005) en
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO 3908, 03-12-2008)
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Tabel 1) geformuleerd voor het dichtstbijzijnde onder de Natuurbeschermingswet beschermd gebied
(“Westerschelde & Saeftinghe”) is watertemperatuur vooral van belang in relatie tot de drie trekvissen. Zij
gebruiken de Westerschelde voornamelijk voor de trek, op weg van en naar hun voortplantingsgebieden
in het achterland (Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015). De periode waarin de Westerschelde
belangrijk is voor deze soorten is opgenomen in tabel 4.
In de vigerende vergunning (WVO 3908) is een koelwaterlozing van 19 m3 s-1 met een maximale
warmtevracht van 480 MW th opgenomen. Dit betekent dat het ingenomen koelwater maximaal 6.3 °C
wordt opgewarmd. De inname van het koelwater vindt plaats in de van Cittershaven, de lozing in de
Sloehaven, beiden buiten Natura 2000-gebied “Westerschelde & Saeftinghe”. De warmtepluim die de
lozing veroorzaakt, beperkt zich vrijwel altijd tot de Sloehaven en de van Cittershaven (KEMA 2004, de
Goede en Twigt 2006). Anders gezegd, de warmtepluim verspreid zich voornamelijk in noordelijke richting
en reikt slechts zelden buiten het havengebied. Wanneer dit wel gebeurt (maximale uitstroom bij
laagwater) is sprake van een opwarming van maximaal 0.2 °C binnen de grenzen van Natura 2000-gebied
“Westerschelde & Saeftinghe” (KEMA 2004, de Goede en Twigt 2006).
Figuur 2 laat zien dat de gemiddelde temperatuur van het zeewater bij Vlissingen altijd lager is dan 21 °C
(zie ook KEMA 2004). Uit figuur 2 en tabel 4 valt dan ook af te leiden dat de kritische temperatuur voor de
trekvissen waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd niet wordt overschreden wanneer
incidenteel sprake is van een opwarming van het water van maximaal 0.2 °C.
Echter, piektemperaturen van 24 tot 25 °C komen voor (Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015),
maar onduidelijk is waar en wanneer deze waarden zijn gemeten. Hoge watertemperaturen zijn eigen aan
estuaria, waar droogvallende slikplaten sterk opwarmen door bezonning en deze warmte bij overstroming
weer afgeven aan het water. Het is daarom niet waarschijnlijk dat deze hoge temperaturen betrekking
hebben op de diepere delen van de Westerschelde (hoofdstroom) die trekvissen gebruiken voor hun
migratie. Bovendien zijn trekvissen, in staat om gebieden met suboptimale watertemperatuur actief te
mijden (Sauter et al. 2001).
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Temperatuur ( C)

21
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Maand
Figuur 2 Gemiddelde zeewatertemperatuur bij Vlissingen (Sea temperature 2015)

Samenvattend biedt het bovenstaande geen aanleiding te verwachten dat de koelwaterlozing het behalen
van de instandhoudingsdoelstellingen zoals deze gelden in “Westerschelde & Saeftinghe“ op enige wijze
4
beïnvloeden . Omdat het effect maximaal enkele honderden meters ver reikt, wordt geconcludeerd dat het
innemen van koelwater in de van Cittershaven en het lozen van opgewarmd koelwater in de Sloehaven
geen negatieve effecten op enig onder de Natuurbeschermingswet beschermde gebied heeft.

Verontreiniging met gebiedsvreemde stoffen
5

6

De vigerende vergunningen laten zien dat aan het koelwater chloor en ammonia wordt toegevoegd
voordat het in de Sloehaven wordt geloosd.
Voor ammonia/ammoniak geldt een grenswaarde van 0.64 tot 1.4 mg L-1 afhankelijk van temperatuur en
-1
pH (KEMA 2004). Voor ammonia geldt dat de concentratie in het koelwater 0.01 µg L bedraagt (KEMA
2004) en daarmee (veel) lager is dan voornoemde grenswaarden. Bovendien vindt verdere verdunning
plaats na lozing van het koelwater. Negatieve effecten op het behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen zoals geformuleerd voor “Westerschelde & Saeftinghe” of enig ander onder
de Natuurbeschermingswet beschermd gebied kunnen dan ook worden uitgesloten.
Het voornaamste restproduct van chloor, dat wordt toegevoegd ter voorkoming van aangroei, is
bromoform. In de Milieueffect rapportage (mer) uitgevoerd voor de realisatie en exploitatie van de
4

Dit is overigens conform de conclusie in het ontwerp beheerplan voor “Westerschelde & Saeftinghe”, waarin wordt geconcludeerd
dat voor warmtelozingen in de Westerschelde geen vergunning in het kader van de Natuurbescherming behoeft (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu 2015).
5
Maximaal 0.5 mg L-1 mag in de vorm van hypochloriet worden toegevoegd aan het koelwater zelf. Verder wordt een dagvracht van
maximaal 50 kilogram chloride via het regenerant aan de koelwaterlozing toegevoegd.
6
Dagvracht van maximaal 10 kilogram.
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Sloecentrale (KEMA 2004) wordt op basis van bestaand onderzoek aangevuld met eigen onderzoek
aannemelijk gemaakt dat de hiervoor omschreven lozing van chloor geen meetbare ecologische effecten
heeft. Zo laten toxicologische tests van koelwater van energiecentrales in Nederland, Engeland en
Frankrijk -waar ook chloor wordt toegevoegd ter voorkoming van aangroei- zien dat er geen sprake is van
acute toxische effecten in het ecosysteem. Onderzoek naar effecten op lange termijn liet onder meer zien
dat er geen sprake is van bioaccumulatie van bromoform. Bovendien is voor de Sloecentrale de
toevoeging van chloor geoptimaliseerd met behulp van een “mossel-monitor7” (Polman et al. 2010).
De optimalisering in 2010 heeft niet geleid tot overschrijding van de ten tijde van het mer (KEMA 2004)
gehanteerde hoeveelheden. Daarom wordt hier aangesloten bij de conclusie uit het mer dat voor de
Sloehaven geen acute of uitgestelde effecten als gevolg van het toevoegen van chloor aan het koelwater
verwacht mogen worden. In deze context betekent dit dat negatieve effecten op voor “Westerschelde &
Saeftinghe” of enig ander onder de Natuurbeschermingswet beschermd gebied geformuleerde
instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden uitgesloten.

5.1.3

Verstoring door geluid

Verstoring door geluid zijn voor “Westerschelde & Saeftinghe” met name de Gewone Zeehond en de
Vogelrichtlijnsoorten van belang. Voor deze laatste geldt zonder uitzondering een behoud doelstelling
(Tabel 2 en Tabel 3). Voor de Gewone Zeehond wordt uitbreiding van oppervlak en kwaliteit van het
leefgebied nagestreefd (

7
Een methode om continu waterkwaliteit te monitoren gebaseerd op het gedrag van mosselen. In niet verontreinigd water staan
mosselen het grootste deel van de dag open. Een afwijkend patroon duidt op waterkwaliteitsproblemen.
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Tabel 1).
De Sloecentrale voldoet aan de geluidnormen die gelden in haven- en industriegebied Vlissingen-Oost
(Peutz 2010). Figuur 3 laat zien dat de toetswaarde van 47 dB(A) zoals hier aangehouden (paragraaf
4.2.3) voor een zeer klein deel van “Westerschelde & Saeftinghe” wordt overschreden, namelijk een zone
van maximaal 500 meter ten zuiden van de kade (Europaweg Zuid). Hier worden permanent
droogvallende zandplaten (H1130 Estuaria, Droogvallende zandplaten bij hoogwater) gevonden
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015). Op grotere afstand zakt de geluidbelasting snel beneden de
47 dB(A).
Zowel de gebieden van belang voor de Vogelrichtlijnsoorten als gebieden van belang voor de Gewone
zeehond zijn in “Westerschelde & Saeftinghe” reeds voor realisatie van de Sloecentrale (2002) in kaart
gebracht (Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015). Hieruit blijkt dat het gebied waar de grenswaarde
van 47 dB(A) wordt overschreden destijds niet gebruikt werd door, dan wel van belang was voor de
Gewone zeehond en de Vogelrichtlijnsoorten. Gebieden die voor voornoemde soorten wél van belang
zijn, worden voor zover het geluid betreft niet belast als gevolg van het exploiteren van de Sloecentrale.
De afstand tot deze gebieden, ten minste vijf kilometer, is hiervoor te groot. Over deze afstand is in de
Sloecentrale geproduceerd geluid opgegaan in de achtergrondbelasting. Verder geldt dat de Gewone
zeehond in “Westerschelde & Saeftinghe” tussen 2002 en 2012, dus na realisatie van de Sloecentrale,
een sterk positieve trend laat zien (Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015) waarmee wordt voldaan
aan het geformuleerde instandhoudingsdoel.
Samenvattend geldt daarmee dat voor het aspect geluid het exploiteren van de Sloecentrale geen
belemmering vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen zoals geformuleerd voor
“Westerschelde & Saeftinghe”. Als gevolg van de beperkte uitstraling van geluid wordt verder
geconcludeerd dat voor het aspect geluid geen sprake is van negatieve effecten op enig onder de
Natuurbeschermingswet beschermde gebied.
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Figuur 3 Geluidcontouren Sloecentrale (KEMA 2004)

5.1.4

Verstoring door licht

Haven- en industriegebied Vlissingen-Oost, waar de Sloecentrale gelegen is, kent veel verlichting (Figuur
4). Bestaande vergunningen geven geen uitsluitsel over de exacte bijdrage aan de verlichting door de
Sloecentrale; exacte niveaus zijn dan ook onbekend. Echter, figuur 4 laat zien dat de verlichting van de
Sloecentrale niet afwijkt van het verlichtingsregime ter plaatse. Verder is ook duidelijk dat de lichtbelasting
zeer snel afneemt.
Evenals voor verstoring door geluid (paragraaf 5.1.3) geldt dat verstoring door verlichting vooral van
belang is voor de Gewone zeehond en de Vogelrichtlijnsoorten. Voor licht geldt dat ten aanzien van
zoogdieren veelal dezelfde grenswaarden worden gehanteerd als voor mensen, ofwel 100 lux (afhankelijk
van personen en type verlichting; de Molenaar 2003). Overschrijding van deze grenswaarde mag
verwacht worden voor eenzelfde gebied als geluid; een zone van 500 meter ten zuiden van de kade. Ten
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westen van de Sloecentrale mogen geen effecten verwacht worden, omdat de tussenliggende bedrijven
verlichting vanuit de Sloecentrale teniet doen (Figuur 4).

Figuur 4 Lichtemissie Sloecentrale (groene cirkel) en omgeving, met bijbehorende satellietfoto (RIVM 2012). De legenda is
uitgedrukt in 10-10 Watt cm-2 steradiaal-2, waarbij rood aangeeft dat de emissie hoog is.

Zoals ook beschreven voor geluid (paragraaf 5.1.3) is het gebied waar enige verstoring door licht te
verwachten valt als gevolg van het exploiteren van de Sloehaven niet van belang voor de Gewone
zeehond en de Vogelrichtlijnsoorten en is dit gebeid niet noodzakelijk voor het realiseren van de
geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015).
In Nederland is veel onderzoek gedaan aan de effecten van wegverlichting op natuur. Naar verwachting
zijn dit tevens de enige gecontroleerde veldexperimenten die beschikbaar zijn (de Molenaar 2003).
Afstotende effecten van verlichting op (terrestrische) zoogdieren konden niet worden vastgesteld
(Molenaar et al. 2003) en voor (weide)vogels werd een effect-afstand van circa 300 meter gevonden
(Molenaar et al. 2000). Ten aanzien van (weide)vogels werd verder geconcludeerd dat de kwaliteit van het
habitat negatieve effecten van verlichting op kan heffen. De voor de Gewone zeehond en de Vogelrichtlijn
soorten belangrijke gebieden bevinden zich op ten minste vijf kilometer afstand van de Sloehaven, waarbij
figuur 4 aannemelijk maakt dat over deze afstand effecten zijn opgegaan in de achtergrond verlichting.
Samenvattend geldt daarmee dat voor het aspect verlichting het exploiteren van de Sloecentrale geen
belemmering vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen zoals geformuleerd voor
“Westerschelde & Saeftinghe”. Geconcludeerd wordt verder dat voor het aspect verlichting geen sprake is
van negatieve effecten op enig onder de Natuurbeschermingswet beschermde gebied.
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5.1.5

Resumé effectbeoordeling

Voor elk van de storingsfactoren “verzoeting, verzilting en verontreiniging”, “verstoring door geluid” en
“verstoring door licht” zoals bedoeld in de effectenindicator geldt dat het exploiteren en naargelang de
marktvraag binnen vigerende vergunningen uitbreiden van de productie van de Sloehaven geen negatieve
effecten heeft op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen zoals geformuleerd voor
“Westerschelde & Saeftinghe”. Gezien dit Natura 2000-gebied direct grenst aan de Sloecentrale en
effecten zeer beperkt uitstralen (enkele honderden meters) wordt geconcludeerd dat het exploiteren van
de Sloehaven voor voornoemde storingsfactoren niet leidt tot negatieve effecten op enig ander onder de
Natuurbeschermingswet beschermd gebied en daarvoor geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen.
Hiermee is vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet voor voornoemde
storingsfactoren niet aan de orde.
Ten aanzien van “verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht” kunnen significant negatieve effecten
niet op voorhand worden uitgesloten en is een Passende Beoordeling aan de orde.

6

Cumulatie

Al in het verkennende onderzoek zoals dat hier wordt uitgevoerd, de Voortoets, moet rekening gehouden
worden met cumulatieve effecten. Onder cumulatieve effecten worden effecten verstaan die optreden
wanneer de effecten van een activiteit worden beschouwd in het licht van effecten ten gevolge van andere
initiatieven in de omgeving van hetzelfde Natura 2000-gebied. Hierbij is van belang dat rekening
8
gehouden wordt met :
n Voltooide initiatieven wanneer deze blijvende gevolgen voor het gebied hebben en er aanwijzingen
bestaan voor een patroon van geleidelijke teloorgang van de natuurlijke kenmerken van het
beschermde gebied.
n Goedgekeurde maar nog niet voltooide initiatieven als deze zijn goedgekeurd, maar nog niet voltooid;
n Voorbereidingshandelingen voor projecten waarvan met zekerheid vaststaat dat ze in de toekomst
uitgevoerd gaan worden.
9

Uit de meest recente beheersverordening voor haven- en industriegebied Vlissingen-Oost (van
Broekhoven 2013) blijkt dat binnen dit terrein nagenoeg alle gronden daadwerkelijk zijn uitgegeven,
conform functie bebouwd en in bedrijf.
Negatieve effecten door cumulatie zijn echter niet aan de orde, omdat op grond van deze voortoets blijkt
dat er geen negatieve effecten anders dan stikstofdepositie zijn door de activiteiten van Sloecentrale.
Deze kunnen dan ook niet cumuleren met andere initiatieven. Wat betreft stikstofdepositie is cumulatie in
de PAS meegenomen. Door de gereguleerde uitgifte van ontwikkelingsruimte wordt voorkomen dat
negatieve effecten door cumulatie kunnen optreden.
Geconcludeerd mag worden dat negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen zoals
geformuleerd voor “Westerschelde & Saeftinghe” ten gevolge van het exploiteren van de Sloecentrale ook
niet aan de orde zijn wanneer deze worden beschouwd in cumulatie met overige initiatieven van belang
voor “Westerschelde & Saeftinghe”.

8

Europese Commissie, Beheer van Natura 2000-gebieden; de bepalingen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn, 2000; LJN: AO2405,
Raad van State, 28-01-2004.
9
Een beheersverordening is een beheerregeling voor het bestaande gebruik voor een gebied waarin geen ruimtelijke ontwikkelingen
zijn voorzien.
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7

Conclusie

De activiteiten noodzakelijk voor het exploiteren van de Sloecentrale, gevestigd in haven- en
industriegebied Vlissingen-Oost, zijn nog niet formeel aan de kaders van de Natuurbeschermingswet
getoetst. Voorliggende rapportage vormt de eerste stap van een dergelijke toetsing, de zogenoemde
Voortoets, en beantwoordt de vraag of de activiteiten noodzakelijk voor het exploiteren van de
Sloecentrale en het binnen de vanuit andere kaders vigerende vergunningen uitbreiden van de capaciteit
leiden tot (significant) negatieve effecten op in onder de Natuurbeschermingswet beschermde gebieden
geldende instandhoudingsdoelstellingen of dat dergelijke effecten met zekerheid kunnen worden
uitgesloten.
Uitgaande van de door het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar gestelde effectenindicator zijn
een viertal storingsfactoren relevant voor deze Voortoets, te weten: “verzoeting, verzilting en
verontreiniging”, “verstoring door geluid”, “verstoring door licht” en “verzuring en vermesting door stikstof
uit de lucht”. Negatieve effecten op enig onder de Natuurbeschermingswet beschermd gebied ten gevolge
van andere storingsfactoren zijn op voorhand uit te sluiten. Geconcludeerd wordt dat:
n

n

n

n

ten aanzien van “verzoeting, verzilting en verontreiniging”, “verstoring door geluid” en “verstoring door
licht” negatieve effecten op de voor enig onder de Natuurbeschermingswet beschermd gebied
geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen niet aan de orde zijn.
ten aanzien van “verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht” significant negatieve effecten niet
op voorhand kunnen worden uitgesloten en een Passende Beoordeling aan de orde is.
er geen initiatieven te verwachten zijn die, wanneer deze samen met het exploiteren van de
Sloecentrale worden beschouwd, leiden tot negatieve effecten op de voor enig onder de
Natuurbeschermingswet beschermd gebied geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen.
er geen negatieve effecten door cumulatie aan de orde zijn, omdat op grond van deze voortoets blijkt
dat er geen negatieve effecten anders dan stikstofdepositie zijn door de activiteiten van Sloecentrale.
Wat betreft stikstofdepositie is cumulatie in de PAS meegenomen.
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With its headquarters in Amersfoort, The Netherlands, Royal HaskoningDHV is
an independent, international project management, engineering and consultancy
service provider. Ranking globally in the top 10 of independently owned,
nonlisted companies and top 40 overall, the Company’s 6,500 staff provide
services across the world from more than 100 offices in over 35 countries.

Our connections

Innovation is a collaborative process, which is why Royal HaskoningDHV works
in association with clients, project partners, universities, government agencies,
NGOs and many other organisations to develop and introduce new ways of
living and working to enhance society together, now and in the future.
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Royal HaskoningDHV is a member of the recognised engineering and
environmental bodies in those countries where it has a permanent office base.
All Royal HaskoningDHV consultants, architects and engineers are members of
their individual branch organisations in their various countries.
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