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Beschikking
Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden
Onderwerp
Op 15 juli 2020 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van
de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft de realisatie en gebruik van een nieuw glastuinbouwbedrijf
aan de Laan van de Heilige Lambertus 60 te 's-Gravenzande.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde vergunning te verienen;

II.

de voorschriften 1 tot en met 3 te verbinden aan deze vergunning;

III.

de conceptaanvraag van 22 juni 2020 en de aanvullingen van 12 augustus 2020 en 6 november
2020 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningveriening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Biilagen:
1. AERIUS-berekening van de gebruiksfase van 6 november 2020 met kenmerk Re721xob7Z3q (ODH2020-00155688).

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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VOORSCHRIFTEN
Algemeen
1.
Bij wijzigingen van omstandigheden waaronder deze vergunning is afgegeven, dient de
Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toetsing en Vergunningveriening Milieu, Postbus 14060, 2501
GB Den Haag, e-mail: vergunningen(godh.nl hiervan terstond schriftelijk in kennis te worden gesteld.
2.

De vergunninghouder dient:
a. de start van de werkzaamheden en eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering schriftelijk te
meiden aan de afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, emailadres
melciinqwnb(a)ozhz.P: (o.v.v. Natura 2000);
b. uiteriijk een week na het beeindigen van de werkzaamheden de afdeling Toezicht en Handhaving,
Team Groen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

3.

Deze vergunning kan worden ingetrokken wanneer het project waarvoor deze vergunning is verieend
niet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van dit besluit is gerealiseerd.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 15 juli 2020 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van
de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag betreft de reallsafie en gebruik van een nieuw
glastuinbouwbedrijf aan de Laan van de Heilige Lambertus 60 te 's-Gravenzande.
Bij de aanvraag zijn de volgende, voor dit besluit relevante, documenten toegevoegd:
Rapport 'N-depositie - uitgangspunten & berekeningen', VEK Adviesgroep BV, 0120.012, 12-82020;
- AERIUS-berekening realisatiefase van 12 augustus 2020 met kenmerk RV8krcuFCUqv;
- AERIUS-berekening gebruiksfase van 12 augustus 2020 met kenmerk S1B7k7TfQCMA;
- AERIUS-berekening referenfiesituatle van 12 augustus 2020 met kenmerk Rhr248fLX1h7;
AERIUS-verschilberekening referentiesituatie en reallsafiefase van 12 augustus met kenmerk
S34726afxU8j;
AERIUS-verschilberekening referenfiesltuafie en gebruiksfase van 12 augustus met kenmerk
RhdrEx1y39zD.

Procedure
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en
artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.
Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is de procedure op 5 augustus opgeschort en is
verzocht om aanvullende gegevens.
Op 12 augustus 2020 en 6 november 2020 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen:
Rapport N-depositie - uitgangspunten & berekeningen, VEK Adviesgroep BV, 0120.012, 12-8-2020
AERIUS-berekening van de realisatiefase van 12 augustus 2020 met kenmerk RV8krcuFCUqv;
AERIUS-berekening van de gebruiksfase van 12 augustus 2020 met kenmerk S1B7k7TfQCMA;
AERIUS-berekening van de referenfiesituatle van 12 augustus 2020 met kenmerk Rhr248fLX1h7;
AERIUS-verschilberekening van de referentiesituatie en realisatiefase van 12 augustus 2020 met
kenmerk S34726afxU8j;
AERIUS-verschilberekening van de referenfiesituatle en gebruiksfase van 12 augustus 2020 met
kenmerk RhdrEx1y39zD;
Rapport N-depositie - uitgangspunten & berekeningen, VEK Adviesgroep BV, 0120.012, 6-11-2020
(vervangt voorgaande versie);
AERIUS-berekening van de referentiesituatie van 6 november 2020 met kenmerk RZeiriYWgfNo;
AERIUS-berekening van de gebruiksfase van 6 november 2020 met kenmerk Re721xob7Z3q;
- AERIUS-berekening van de realisatiefase van 6 november 2020 met kenmerk RRE4RNZbvcVA;
AERIUS-verschilberekening van de referentiesituatie en realisatiefase met kenmerk S5ZojwyGzy9M;
AERIUS-verschilberekening van de referenfiesituatle en gebruiksfase met kenmerk
RmSS6KGgkx3n.
De procedure is op 12 augustus hervat.
Bevoegd gezag
De activiteit wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de
Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.
Zienswijzen
De ontwerpbeschikking heeft ter Inzage gelegen van 19 September 2020 tot 30 oktober 2020.
Er zijn geen zienswijzen ingebracht.
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Wijziging ten opzichte van ontwerpbeschikking
Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
Op 15 oktober 2020 Is artikel 2.1 van de Regeling Natuurbescherming gewijzigd. Sinds deze
wijziging wordt AERIUS-calculator versie 2020 voorgeschreven als het te gebruiken model voor de
berekening van stikstofdeposifie. De bij de aanvraag gevoegde AERIUS-berekeningen zijn
uitgevoerd in een oudere versie van AERIUS-calculator. Derhalve zijn er op 6 november 2020
nieuwe berekeningen en een nieuw rapport aangeleverd. De uitkomsten van de vernieuwde
berekeningen zijn verwerkt in het besluit;
De oude ambtshalve berekeningen zijn uit het besluit ven/vijderd.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan:
de artikelen 2.7 t/m 2.9 van de Wnb;
de vastgestelde aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden zoals vermeld in de AERIUSberekening van 12 augustus 2020 met kenmerk SIB7k7TfOCMA. De aanwijzingsbesluiten zijn
opgenomen in de gebiedendatabase^ voor deze gebieden;
de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden zoals genoemd in de AERIUS-berekening van 12
augustus 2020 met kenmerk S1B7k7TfQCMA.

Beoordeling
Aangevraagde activiteit
Initiafiefnemer heeft een aanvraag om vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wnb ingediend
voor de realisatie en gebruik van een nieuw glastuinbouwbedrijf aan de Laan van de Heilige Lambertus 60 te
's-Gravenzande. De Initiatiefnemer is voornemens de werkzaamheden te starten in 2020. De reallsatie vindt
plaats gedurende circa 6 maanden, waarna het gerealiseerde voor onbepaalde tijd in gebruik genomen
wordt.
Vergunningplicht
Een acfiviteit is vergunningplichfig op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb indien een project, gelet
op de instandhoudingsdoelstellingen, een significant negatief effect kan hebben op de habitattypen of
habitatsoorten waarvoor een gebied is aangewezen. De Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000gebieden zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit voor het betreffende gebied.
De beoordeling van de aanvraag heeft, gelet op de aard, duur en afstand van de gevraagde activiteit ten
opzichte van omiiggende Natura 2000-gebieden uitsluitend betrekking op verzuring en vermesfing als gevolg
van sfikstofdepositie. Overige effecten zoals licht-, trilling- en geluidsverstoring zijn gezien de grote afstand
tot Natura 2000-gebieden uit te sluiten.
Op basis van de aangeleverde rapporten en AERIUS-berekeningen hebben wij vastgesteld dat de
gevraagde activiteit vergunningplichfig is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb. De activiteit kan
significant negatieve effecten hebben op het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen.
Beoordeling aanvraag ten aanzien van stikstofdepositie
Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van (significant) negafieve effecten als gevolg van
stikstofemissie is het van belang de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te bepalen. Het gaat daarbij

^ https://www.natura2000.nl/gebieden
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om de stikstofdeposifie van de totale, beoogde acfiviteit. Daarbij is onderscheid gemaakt in de reallsafie- en
gebruiksfase.
Uit de AERIUS-berekeningen van 6 november 2020 met kenmerk RRE4RNZbvcVA voor de reallsafiefase,
van 6 november 2020 met kenmerk Re721xob7Z3q voor de gebruiksfase en van 6 november 2020 met
kenmerk RZeiriYWgfNo voor de referentiesituatie, blijkt dat de emissie resulteert in een maximale
stikstofdepositie op habitattypen in het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen zoals weergegeven in
Tabel 1.
Tabel 1:Stikstofdepositie in mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen
Habitattype
H21dOAo Duinbossen (droog). overig
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)
L g l 2 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

Realisatiefase
0,02
0,02
0.01

Gebruiksfase
0,11
0,11
0,02

Referentiesituatie
0,40
0,40
0.08

Realisatiefase
Stikstofemissie in de realisatiefase resulteert uit de sloop van de nog aanwezig kassen, de reallsafie van de
nieuwe kas en verkeersbewegingen. Het gebruikte bouwmaterieel zal van ten minste Stage klasse IV zijn en
voor het vervoer van materiaal en personeel wordt er rekening gehouden met in totaal 1078
vervoersbewegingen van zwaar verkeer en 90 vervoersbewegingen van licht verkeer. Uit de AERIUSberekening van 6 november 2020 met kenmerk RRE4RNZbvcVA en Tabel 1 volgt dat de sfikstofemissie
resulteert in een maximale stikstofdeposifie van 0,02 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied Solleveld &
Kapittelduinen.
Gebruiksfase
In de gebruiksfase vindt stikstofemissie plaats door verwarming van de kas, het gebruik van mobiele
werktuigen en verkeersbewegingen. Uit de ambtshalve AERIUS-berekening van 6 november 2020 met
kenmerk Re721xob7Z3q en Tabel 1 volgt dat de emissie resulteert in een maximale sfikstofdeposifie van
0,11 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen.
Referentiesituatie
De referentiesltuafie betreft de situatie ten tijde van de aanwijzing van het bovengenoemde Natura 2000gebied, volgens de gehanteerde referentiedata voor Natura 2000-gebieden van B1J122. De referentiedatum
is in dit geval 7 december 2004. De referentiesituatie tietreft het gebruik van vier kassen voor de teelt van
verschillende gewassen met bijbehorende vervoersbewegingen. Deze situatie was ten tijde van de
aanwijzing van het Natura 2000-gebied reeds aanwezig. De sloop is uitgevoerd ten behoeve van de
realisatie van het glastuinbouwbedrijf op de locatie.
Uit de AERIUS-berekening van 6 november 2020 met kenmerk RZeiriYWgfNo en tabel 1 blijkt dat de
emissie in de referenfiesituatle resulteert in een stikstofdeposifie van 0,40 mol/ha/jaar op het Natura 2000gebied Solleveld & Kapittelduinen
In bovenstaande tabel is de depositie in de referentiesituatie alleen weergegeven voor habitattypen waar
depositie plaatsvindt in de realisatie- of gebruiksfase. In een aantal Natura 2000-gebieden is enkel in de
referentiesituatie sprake van stikstofdepositie en niet in de reallsatie- en gebruiksfase. Dit geldt voor de
Natura 2000-gebieden Westduinpark & Wapendal en Voornes Duin.
De depositie in de referentiesituatie is hoger dan de depositie in de realisatie- of gebruiksfase in de nieuwe
situatie. Derhalve kan de stikstofdepositie uit de referentiesituatie ingezet worden voor de realisatie en het in
gebruik hebben van het glastuinbouwbedrijf.

'

https://www.bii12.nl/wp-content/uploads/2020/02/Overzicht-referentiedata-HR-en-VR.pdf
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Conclusie stikstofdepositie
Wij stellen vast dat de zekerheid is verkregen dat minimaal de stikstofdepositie op alle relevante hexagonen
niet toeneemt ten opzichte van de stikstofdeposifie in de referentiesltuafie. De realisatie en het in gebruik
hebben van het glastuinbouwbedrijf leidt ten opzichte van de referenfiesltuafie tot een afname in
stikstofdepositie in zowel de reallsatie- als de gebruiksfase op het Natura 2000-gebied Solleveld &
Kapittelduinen.
Samenhangende besluiten
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen,
ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Die mogelijkheid
geldt bijvoorbeeld voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hiervoor is de gemeente Den Haag
bevoegd gezag.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de gevraagde acfiviteit geen belemmering
vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen en dat een vergunning op grond van artikel
2.7, tweede lid, van de Wnb kan worden verieend.
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AERIUS BCALCULATOR
Dit document bevot rekenresultoten von
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofhijdragen per
stikstofgewelig Noturo 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
hobitottypen en/of leefgebieden die
oongewezen zijn in het l?ader von de Wet
notuurbescherming, gekoppeld oon een
oongewezen soort, of nog onbekend moor
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit von de componenten ammoniak
(IMH3) en/of stikstofoxide (IMOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u noarde website
www.aerius.nl.

Berekening 2022
*• Kenmerken
»• Samenvatting emissies
• Depositieresultaten
• Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
Re/zixob/Zjq (06 november 2020)
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Resultaten

AERIUS B CALCULATOR
Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

VOF van der Knaap - Overkleeft

Ln.v.d.H.Lambertus 60,2691 LG 's-Gravenzande

Onnschrijving

AERIUS kenmerk

Kassenbouwplan Heenweg gebruiksfase (ro2)

Re72ixob7Z3q

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

06 november 2020,10:03

2022

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten

Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)
Toelichti n§

Resultaten

Situatie 1

NOx

188,75 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

Solleveld £7 Kapittelduinen

0,n

nieuw kassencomplex 2022

2022

Re72ixob7Z3q (06 november 2020)
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AERIUS BCALCULATOR

Locatie

»
Na^iktv.ijl<

2022

KiuK^broek

500 m

l_

Emissie
2022

Bron
Sector

vollegrond-teelt

I

Emissie NH3

Emissie MOx

1 kg/j

51.29 kg/j

Mobiele werktuigen | Landbouw

137,00 kg/j

kasverwarming
Landbouw I Glastuinbouw

verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

Resultaten

2022

< 1 kg/j

< i kg/j

Re72ixob7Z3q (06 november 2020)
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AERIUS BCALCULATOR

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden

Natuurgebied

Hoogste bijdrage

Solleveld b Kapittelduinen

0,11

Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

(mol/ha/j)

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon vi/aar
geen sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
Fioogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten
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Resultaten

AERIUS BCALCULATOR

Resultaten
per
habitattype

Solleveld b Kapittelduinen
Habitattype

Hoogste bijdrage

H2180A0 Duinbossen (droog), overig

0,11

H2180C Duinbossen (binnenduinrand)

0,11

Lgi2 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

0,02

(mol/ha/j)

voordelo
stikstofgevoelige
Natura 2000gebieden met iiet
hoogste resultaat

Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

Resultaten
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AERIUS BCALCULATOR

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie {X,Y)

2022

NOx
NH3

vollegrond-teelt
72372, 444171
51-29 kg/j
< 1 kg/j

J i 100
oo m

'
Voertuig

'

Omschrijving

Brandstof
verbruik (l/j)

STAGE llla, 18 <=

A.Carraro

kW < 37, bouwjaar

Supertigre 35kW llla

Stationair
bedrijf
(uren/j)

Cilinder Stof
inhoud (I)

2,2

2.000

Emissie

NOx

50,88 kg/j

NH3

< i kg/j

2007 (Diesel)

Voertuig

Omschrijving

AFW

kleine machines

Uitstoot
hoogte (m)

0,0

^33m

Locatie (X.Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele variatie

NOx

Resultaten

Spreiding
(m)

0,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)
0,0

Emissie

NOx

< i kg/j

NH3

< i kg/j

kasverwarming
72464, 444219
8,0 m
0,400 MW
Verwarming van ruimten
(zonder seizoenscorrectie)
137,00 kg/j
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AERIUS BCALCULATOR

Naam
Locatie (X.Y)
NOx
NH3

SSi^ '

200 m

'

Resultaten

'

Soort

Voertuig

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Standaard

Licht verkeer

2022

verkeer
72547, 444159
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

208,0/jaar NOx
NH3
2.000,0/jaar NOx
NH3

Emissie

< i kg/j
< 1 kg/j
<i kg/j
<i kg/j

Re72ixob7Z3q (06 november 2020)
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AERIUS BCALCULATOR

Disclaimer

Re k e n basis

Resultaten

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

^^^^ berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS

versie 2020_2020ii03_bedq32f8ee

Database

versie 2020_2020ioi3_i6q9cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Resultaten

2022
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