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Beschikking
Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden
Onderwerp
Op 6 april 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 van 19 woningen gelegen aan het Molenblok 1
t/m 19 te Monster.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde vergunning te verienen;

II.

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

III.

de aanvraag van 19 mei 2020 en de aanvullingen van 12 augustus 2020, 14 en 21 december 2020
en 10 februari 2021 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;

IV.

de volgende ambtshalve berekening onderdeel te laten zijn van deze vergunning:
Ambtshalve AERIUS-berekening van 29 april 2021 met kenmerkRfnPPTWBIfVx;
Ambtshalve AERIUS-berekening van 29 april 2021 met kenmerk RjSjzczDxFHI;

V.

de AERIUS Register-bijiagen bij het toestemmingsbesluit van de realisatiefase van 15 maart 2021
met kenmerk RsJxquWckKFb en van de gebruiksfase van 15 maart 2021 met kenmerk
RfBCBHPVzTSU 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
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Biilaqen:
1. AERIUS Register-bijiage bij het toestemmingsbesluit voor de realisatiefase van 15 maart 2021 met
kenmerk RsJxquWckKFb (ODH-2021-00072631);
2. AERIUS Register-bijiage bij het toestemmingsbesluit voor de gebruiksfase van 15 maart 2021 met
kenmerk RfBCBHPVzTSU (ODH-2021-00072630);
3. Ambtshalve AERIUS-berekening van 29 april 2021 met kenmerk RfnPPTWB1fYx(ODH-202100075025;
4. Ambtshalve AERIUS-berekening van 29 april 2021 met kenmerk RjSjzczDxFHi (ODH-2021-00075078).

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@odh.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
melden aan de afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, emailadres
meldingwnb(a)ozhz nl (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.

De vergunninghouder dient zijn personeel of derden welke betrokken zijn bij de uitvoering van het
project, te informeren dat in verband met de bescherming van natuurwaarden
(instandhoudingsdoelstellingen) van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen, het gebied met
uitzondering van de verharde paden en het projectgebied, niet mag worden betreden.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 6 april 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 realisatie en gebruik van 19 woningen aan
het Molenblok 1 t/m 19 te Monster.
Bij de aanvraag zijn de volgende, voor dit besluit relevante, documenten toegevoegd:
Rapport, Bureau Emphasis, 19 mei 2020;
Beantwoording vragen ODH inzake aanvraag Wnb project Molenslag te Monster (verder: ecologische
beoordeling), Bureau Emphasis, 12 augustus 2020;
AERIUS-berekening van de realisatiefase van 19 mei 2020 met kenmerk RYkGwStEhDIL;
AERIUS-berekening van de gebruiksfase van 18 mei 2020 met kenmerk S3kmVci9yrbq.
Daarnaast hebben wij de volgende ambtshalve berekeningen uitgevoerd:
Ambtshalve AERIUS-berekening van de realisatiefase in 2021 van 29 april 2021 met kenmerk
RfnPPTWBIfYx;
Ambtshalve AERIUS-berekening van gebruiksfase in 2030 van 29 april 2021 met kenmerk
RjSjzczDxFHi.

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 24 april 2020 opgeschort en is
verzocht om aanvullende gegevens.
Op 19 mei 2020,12 augustus 2020, 14 en 21 december 2020 en 10 februari 2021 hebben wij de volgende
aanvullende gegevens ontvangen:
Onderbouwend rapport. Bureau Emphasis, 19 mei 2020;
AERIUS-berekening van de realisatiefase van 19 mei 2020 met kenmerk RYkGwStEhDIL;
AERIUS-berekening van de gebruiksfase van 18 mei 2020 met kenmerk S3kmVci9yrbq;
Ecologische beoordeling, Bureau Emphasis, 12 augustus 2020;
Ecologische beoordeling. Bureau Emphasis, 14 december 2020 (vervangt voorgaande versie van 12
augustus 2020);
AERIUS_20201218081707_0_Plan.gml voor de gebruiksfase aangeleverd op 21 december 2020
met kenmerk ODH-2021-00024925;
- AERIUS_20201221072453_0_Plan.gml voor de realisatiefase aangeleverd op 10 februari 2021 met
kenmerk ODH-2021-00024923.
De procedure is op 19 mei 2020 hervat.
Vertenging
Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij op 21 april 2020 de termijn voor de afhandeling
van de aanvraag met zeven weken veriengd.
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 9 September 2020 tot en met 20 oktober 2020.
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Naar aanleiding hiervan is de volgende zienswijze binnen de termijn ingebracht:
•

Zienswijze met kenmerk ODH-2020-00143234.

De zienswijze ziet op een aantal onderwerpen die hieronder samengevat zijn weergegeven
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

De aanvraag moet In samenhang met de omgevingsvergunning worden beoordeeld.
Er wordt selectief geshopt uit de aanvraag omgevingsvergunning uit 2014.
De aanvraag voldoet niet aan de energieprestatienorm.
De verkeersaantrekkende werking is niet meegenomen.
De gemeente heeft haast om het traject te dooriopen.
De aanvraag is in strijd met de Wet natuurbescherming, er is samenhang met andere vergunningen,
en er is sprake van een lichte toename van stikstofdepositie.
Een aantal uitgangspunten van de AERIUS-berekeningen klopt niet
Bouwen op een voormalige gaswinningslocatie.
De vergunning kan niet verieend kan worden omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan.
Indiener is niet geinformeerd en ook was de gemeente niet op de hoogte van de aanvraag.
Het SodM en het Ministerie van Economische zaken zijn verantwoordelijk voor het invullen van de
voormalige gaslocatie.
De aanvraag bevat onjuistheden.

Over deze zienswijze merken wij het volgende op:
Ad A) Het is mogelijk om een natuurtoestemming als onderdeel van een omgevingsvergunning aan te
vragen. Hiertoe is echter geen verplichting als er een aanvraag op grond van de Wet
natuurbescherming is ingediend, alvorens de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De Wet
natuurbescherming biedt een zelfstandig toetsingskader om vergunning te verienen voor een project.
Dat is niet anders als eerder wel een omgevingsvergunning op grond van art. 2.1, eerste lid, onder i
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor Natura 2000-activiteiten is verieend en deze
vernietigd is door de bestuursrechter.
Ad B) Er is een zelfstandige aanvraag op grond van de Wet natuurbescherming ingediend. Deze
vooriiggende aanvraag is voor ons de aanvraag zoals we die toetsen en waarvoor vergunning wordt
verieend. Dat er daarnaast nog een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, is geen reden
om de vergunning Wet natuurbescherming te weigeren.
Ad C) Aspecten over de energieprestatienorm in de zienswijze hebben geen betrekking op de vergunning
Wet natuurbescherming en laten wij buiten bespreking. Dit dient op grond van een ander wettelijk
kader zoals de omgevingsvergunning te worden beoordeeld.
Ad D) De verkeersaantrekkende werking is wel meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag.
Ad E) De aanvraag is niet ingediend door de gemeente. Daarnaast staat het een ieder vrij om een aanvraag
in te dienen en dienen wij daar op een besluit te nemen
Ad F) De indiener van de zienswijze noemt verschillende projecten die in cumulatie zouden moeten
onderzochL Er hoeft bij de beoordeling van een aanvraag alleen rekening te worden gehouden met
projecten waarvoor een vergunning is verieend en/of die in uitvoering zijn. Dat geldt ten aanzien van
de projecten die worden genoemd in de zienswijze alleen voor de woningen tussen de Slaperdijk en
Rijnweg. Beide projecten passen voor de gebruiksfase binnen de ruimte die het SSRS biedt. Daarmee
is dus ook rekening gehouden met cumulatieve effecten omdat beide projecten met hetzelfde systeem
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zljn beoordeeld. Voor beide projecten is ruimte in het SSRS beschikbaar. De projecten leiden niet tot
andere effecten dan een toename van de stikstofdepositie. Voor de realisatiefase is voor de huidige
aanvraag een extra ecologische beoordeling gedaan. Voor de vergunning voor de Rijnweg-Slaperdijk
is voor de realisatiefase gebruik gemaakt van het SSRS. Om die reden is een cumulatief effect ook
uitgesloten.
Ad G) De AERIUS-berekeningen zijn opnieuw uitgevoerd vanwege de wijziging van de AERIUS Calculator in
de Regeling natuurbescherming per 15 oktober 2020. De verkeersaantrekkende werking is
meegenomen in de berekeningen. Daarvoor is zowel het bouwverkeer berekend als het
bestemmingsverkeer. Omdat de woningen gasloos worden gebouwd, is er geen stikstofemissie van
de woningen zelf in de gebruiksfase. Bij de beoordeling van het project moeten de redelijkerwijs tot
het project toe te rekenen gevolgen worden onderzocht. Indien er elders meer stroom voor deze
woningen moet worden opgewekt en dat leidt tot een nieuw project, dient dat onder de noemer van
dat project te worden onderzocht. De bijiagen van de toebedeling van ruimte in AERIUS Register zijn
bij het besluit bijgevoegd.
Ad H) Indiener venA/ijst naar regelgeving omtrent de oude gaswinningslocatie in Monster. Wat er ook zij van
de bezwaren die indiener op dit punt naar voren brengt, dat zijn geen bezwaren die in het kader van
de vergunningaanvraag op grond van de Wet natuurbescherming aan de orde komen. Deze bezwaren
kunnen in een andere procedure naar voren worden gebracht, zoals in een planologische procedure.
Ad I) Een aanvraag Wet natuurbescherming hoeft niet te voldoen aan het bestemmingsplan. De bezwaren
die hierover zijn ingediend leiden niet tot een andere beoordeling van de aanvraag.
Ad J) Aangezien wij een zelfstandige bevoegdheid hebben tot het nemen van een besluit op een aanvraag
op grond van art. 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming is er geen verplichting om de
gemeente te informeren. Ook is er geen wettelijke verplichting derdenbelanghebbenden op een
andere wijze te informeren dan een kennisgeving te doen, in dit geval in de ontwerpfase zodat men in
de gelegenheid is geweest een zienswijze in te dienen.
Ad K) De bevoegdheid tot het nemen van een besluit op grond van art. 2.7, tweede lid Wet
natuurbescherming ligt bij ons. Het aangevraagde project valt niet onder de categorieen die zijn
aangewezen in Titel 1.2 van het Besluit natuurbescherming.
Ad L) Indiener van de zienswijze heeft verschillende bezwaren ten aanzien van de aanvraag en vermeende
onjuistheden. In de toelichting op de aanvraag is op enkele onderdelen verwezen naar het project
waarvoor eerder een omgevingsvergunning was aangevraagd. Deze informatie dient als
achtergrondinformatie voor de beoordeling van het project. Dat er ook een nieuwe
omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, maakt voor de beoordeling van de
natuurvergunning niet uit. De vermeende onjuistheden zijn naar ons oordeel niet onjuist. Bovendien
vergunnen wij de aanvraag zoals die is aangevraagd. Als dat tot discrepantie leidt in een andere
procedure, is dat voor risico van de aanvrager. Voor het ovenge is onduidelijk waarom de vermeende
onjuistheden, zoals de aanwezigheid van parkeerplaatsen, zouden leiden tot een verkeerde
beoordeling van de aanvraag.
De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het definitieve besluit ten opzichte van de
ontwerpbeschikking.
Wijziging ten opzichte van ontwerpbeschikking
Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn de volgende wijzigingen aangebracht.
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Naar aanleiding van de actualisatie van AERIUS-Calculator op 15 oktober 2020 zijn nieuwe AERIUSberekeningen uitgevoerd. Deze AERIUS-berekeningen zijn bij de beoordeling van de aanvraag betrokken en
hebben geleid tot verschillende wijzigingen in het besluiL
De actualisatie van AERIUS-Calculator heeft geleid tot een hogere depositie en een aanvullend tekort
op twee hexagonen in het SSRS. Hiervoor is een geactualiseerde ecologische beoordeling
aangeleverd;
Nieuwe AERIUS-berekeningen en AERIUS-Register bijiagen zijn aan het besluit toegevoegd;
Stikstofdepositiewaarden in tabel 1 zijn aangepast.

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 ambtshalve
AERIUS-berekening van 29 apnl 2021 met kenmerk RsJxquWckKFb. De aanwijzingsbesluiten zijn
opgenomen in de gebiedendatabase' voor deze gebieden;
de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden zoals genoemd in de ambtshalve AERIUSberekening van 29 april 2021 met kenmerk RsJxquWckKFb;
de Regeling natuurbescherming van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13
maart 2020, nr. WJZ/20072948, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming, spoedaanpak
stikstof bouw en infrastructuur;
de Beleidsregel intern en extern salderen Zuid-Holland en de wijziging Beleidsregel intern en extern
salderen, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 12 december 2019 en 3 juli 2020.
Toelichting Regeling natuurbescherming en stikstofregistratiesysteem
Bij brief van 13 november 2019 heeft het kabinet een specifiek maatregelenpakket aangekondigd, waarvan
de effecten onder meer worden gebruikt om de toestemmingveriening voor activiteiten in de bouwsector
(woningbouw en infrastructuur) weer op gang te brengen en tegelijk de stikstofbelasting van de natuur te
verminderen. Daarbij gaat het om maatregelen zoals de veriaging van de maximumsnelheid op
autosnelwegen, vermindering van emissies uit de veehouderij, en de eerder aangekondigde verhoging van
het subsidieplafond voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Deze stikstofreductie kan voor
maximaal 70% worden ingezet met gebruikmaking van het in de onderhavige regeling ingestelde
stikstofregistratiesysteem om direct de effecten van de bouwactiviteiten in termen van stikstofdepositie te
neutraliseren. Voor ten minste 30% zal de stikstofreductie worden gebruikt om ook bij te dragen aan de
vermindering van de stikstoftDelasting op de Natura 2000-gebieden.
Op 23 maart 2020 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regeling
natuurbescherming (spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur) gepubliceerd. In de regeling is voorzien in
een stikstofregistratiesysteem. Als gevolg van de landelijke snelheidsveriaging van 130 km naar 100 km per
uur is binnen het stikstofregistratiesysteem depositieruimte beschikbaar gekomen voor
woningbouwprojecten en MIRT projecten (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) voor de
uitvoering van beoogde projecten: de daarbij vrijkomende stikstofdepositie en de stikstofdepositie in de
gebruiksfase in 2030. Deze regeling is op 24 maart 2020 opengesteld voor projecten die onder de regeling
vallen
Met de beschikbare depositieruimte is verzekerd dat geen verslechtenng plaatsvindt van alle
stikstofgevoelige habitattypen en habitats van soorten. Daarbij kan worden uitgesloten dat de natuuriijke
kenmerken van relevante Natura 2000-gebieden worden aangetast. Voorwaarde hierbij is dat er voldoende
depositieruimte beschikbaar is.

' https://www.natura2000.nl/gebieden
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Beoordeling
Aangevraagde activiteit
Initiatiefnemer heeft een aanvraag om vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wnb ingediend
voor de bouw van 19 woningen gelegen aan Molenblok 1 t/m 19 te Monster. De initiatiefnemer Is
voornemens de werkzaamheden te starten in 2021. De realisatie vindt plaats gedurende circa een
kalenderjaar, waarna het gerealiseerde voor onbepaalde tijd in gebruik genomen wordt.
Beoordeling effecten
Een activiteit is vergunningplichtig 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.
Op basis van de aangeleverde rapporten en AERIUS-berekeningen hebben wij vastgesteld dat de
gevraagde activiteit vergunningplichtig 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 en
Kapittelduinen.
Instandhoudingsdoelstellingen
Het bovengenoemde Natura 2000-gebied is aangewezen voor habitattypen, waarvoor een
instandhoudingsdoelstelling geldt.
De instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit
voor dit gebied.
De beoordeling van de aanvraag heeft, gelet op de aard, duur en afstand van de gevraagde activiteit ten
opzichte van de Natura 2000-gebieden zoals genoemd onder de kop Beoordeling effecten betrekking op
verzuring en vermesting als gevolg van stikstofdepositie. Overige effecten zoals licht-, trilling- en
geluidsverstoring zijn uit te sluiten gezien de ongevoeligheid hiervoor van de voor Solleveld & Kapittelduinen
aangewezen habitatrichtlijnsoorten (Nauwe korfslak en Groenknolorchis).
Beoordeling aanvraag ten aanzien van stikstofdepositie
Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van (significant) negatieve effecten als gevolg van
stikstofemissie is het van belang de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te bepalen. Het gaat daarbij
om de stikstofdepositie van de totale, beoogde activiteit. Daarbij is onderscheid gemaakt in de realisatie- en
gebruiksfase.
Uit de ambtshalve AERIUS-berekeningen van 29 april 2021 met kenmerk RfnPPTWBIfYx voor de
realisatiefase, van 29 april 2021 met kenmerk RjSjzczDxFHi voor de gebruiksfase en de AERIUS Registerbijiage van 15 maart 2021 met kenmerk RfBCBHPVzTSU voor de gebruiksfase in 2030, 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
Realisatiefase
Gebruiksfase
H2130B Grijze duinen (kalkarm)
1,75
0,22
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)
0.05
0,01
H2160 Duindoornstruwelen
0.05
0,01
H2110 Embryonale duinen
0,03
0,01
H2120 Witte duinen
0,03
0,01
H2180AO Duinbossen (droog). overig
0.03
0.00
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen
0,01
0,00

8/11

Gebruiksfase 2030
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Realisatiefase
In de realisatiefase, welke een kalenderjaar in beslag neemt, vindt stikstofemissie plaats door de inzet van
materieel en verkeersbewegingen. De woningen worden gerealiseerd door middel van een prefab
betonskelet en gefundeerd op staal waarbij gebruik gemaakt wordt van een mobiele graafmachine en een
mobiele torenkraan, welke beide Stage klasse 4 zullen zijn. Wat betreft de verkeersgeneratie zullen per
etmaal 10 lichte en 4 zware voertuigen de planlocatie aan doen. Uit de ambtshalve AERIUS-berekening van
29 april 2021 met kenmerk RfnPPTWBIfYx en tabel 1 blijkt dat de emissie resulteert in een maximale
stikstofdepositie van 1,75 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen.
Gebruiksfase
Aangezien de woningen niet aangesloten worden op het gasnet wordt de emissie in de gebruiksfase
uitsluitend veroorzaakt door verkeersbewegingen. De verkeersgeneratie per woning per etmaal is 6 wat in
totaal uitkomt op 114 per etmaal voor alle woningen. Uit de ambtshalve AERIUS-berekening van 29 april met
kenmerk RjSjzczDxFHi en tabel 1 blijkt dat de emissie resulteert in een maximale stikstofdepositie van 0,22
mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen.
Vaststellen benodigde depositieruimte
Voor de gevraagde activiteit dient te worden beoordeeld of depositieruimte nodig is. Daarbij dient voorts
beoordeeld te worden of de benodigde ruimte aanwezig is en of voldaan wordt aan de Regeling
natuurbescherming De aanvraag is daartoe geregistreerd in het AERIUS Register.
Uit de ambtshalve AERIUS-berekening van 29 april 2021 met kenmerk RfnPPTWBIfYxblijkt dat er ten
aanzien van de realisatiefase op drie hexagonen onvoldoende depositieruimte beschikbaar is vanuit het
SSRS. Het betreft de hexagonen 4359546, 4361076 en 4362605.
Uit de AERIUS Register toestemmingsbesluiten van 15 maart 2021 met kenmerk RsJxquWckKFb en van 15
maart 2021 met kenmerk RfBCBHPVzTSU blijkt dat er voor de overige hexagonen waarop de aangevraagde
activiteit depositie veroorzaakt, in de vigerende periode en in 2030 voldoende depositieruimte beschikbaar
is. Deze beschikbare ruimte is in het systeem toegekend en afgeboekt voor zowel de realisatiefase als de
gebruiksfase. Ten aanzien van de hexagonen waarvoor in de realisatiefase geen depositieruimte
beschikbaar is in het SSRS ovenwegen wij het volgende.
Ecologische beoordeling
De initiatiefnemer heeft in de passende beoordeling, opgesteld door Bureau Emphasis van 14 december
2020, aangevoerd dat de beoogde activiteit en daaruit resulterende stikstofdepositie geen significant
negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Solleveld &
Kapittelduinen.
Uit de passende beoordeling en de ambtshalve AERIUS-berekening van 29 apnl 2021 met kenmerk
RfnPPTWBIfYx blijkt dat er in de realisatiefase sprake is van een tijdelijke (maximaal een kalenderjaar)
bijdrage van maximaal 1.75 mol/ha/jaar. Dit resulteert erin dat er op drie hexagonen (4359546, 4361076 en
4362605) onvoldoende depositieruimte beschikbaar is vanuit het SSRS, waardoor er niet volledig op grond
van saldering met het SSRS uitgesloten kan worden dat door de realisatie van deze woningen de natuuriijke
kenmerken van het Natura-2000 gebied Solleveld & Kapittelduinen worden aangetast.
De betreffende hexagonen bevatten het habitattype kalkarme grijze duinen (H2130B). Voor dit habitattype is
een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld van 714 mol/ha/jaar. De plaatselijke achtergronddepositie
bedraagt volgens AERIUS Calculator op deze hexagonen respectievelijk 1.580,03 mol/ha/jaar, 1.416,87
mol/ha/jaar en 1.350,34 mol/ha/jaar in het kalenderjaar 2021. Het totale oppervlakte van het habitattype
kalkarme grijze duinen in het volledige Natura 2000-gebied behelst 89,8 ha. Van de hexagonen waarvoor
geen depositieruimte beschikbaar is vanuit het SSRS bestrijkt het habitattype kalkarme grijze duinen een
oppervlakte van circa 0,3 ha (zie tabel 2) Dit betekent dat de eenmalige belasting zoals weergegeven in
9/11

omgevingsdienst

Haaglanden
tabel 2 optreedt op ten hoogste 0,38% van het oppervlak van dit habitattype in dit gebied en bijdraagt aan
een maximale verhoging van respectievelijk 0,11%, 0,03% en 0,1% ten opzichte van de plaatselijke
achtergronddepositie.
Tabel 2: Stikstofdepositie per hexagoon. Bij een waarde van 0.0 ha is er gerekend met 0,04 ha.
Hexagoon
Depositie (in
Oppervlakte (in ha) H2130B - Grijze
Percentage van totale oppervlakte H2130B
mol/ha/jaar)
duinen (kalkarm)
in Solleveld & Kapittelduinen
4359546
1.75
0,0
0.05
4361076
0.49
0.2
0,22
4362605
0,13
0,11
0,1

Bovendien is van belang dat overschrijding van de kritische depositiewaarde niet op zichzelf al betekent dat
een aantasting van de kwaliteit van een habitattype plaatsvindt, maar uitsluitend dat de mogelijkheid van een
aantasting niet zonder meer afwezig is.^ Ook de duur en mate van overbelasting, de lokale specifieke
omstandigheden en het toegepaste beheer dienen daarbij in ogenschouw genomen te worden. Daarover
overwegen wij het volgende.
Verstuiving is in kalkarme grijze duinen een belangrijk proces om de successie als gevolg van de
onnatuurlijke bodemopbouw en stikstofdepositie te remmen. Hiertoe worden op kleine schaal
verstuivingsplekken gecreeerd. Overstuiving zorgt niet direct voor het tegengaan van vergrassing, maar
zorgt wel voor een toename van landschappelijke variatie en het ontstaan van pioniermilieus van waaruit de
successie opnieuw kan opstarten. Het creeren van kleine verstuivingsplekken is onderdeel van het regulier
beheer. Daarnaast is begrazing cruciaal voor instandhouding van het habitattype. In Solleveld wordt hiertoe
het begraasde gebied vergroot, waardoor ook kwalitatief minder goede delen in de begrazing komen. Onder
natuuriijke omstandigheden wordt het habitat begraasd door konijnen en woelmuizen (Smits et al., 2011).
Hierdoor blijft de strooisellaag beperkt en de vegetatie open en laag. Daarnaast leidt het graven van deze
dieren tot lichte bodemberoering en ontstaan lokaal kale plekken met open zand. Ook door tred van grote
grazers treedt lichte verstuiving (en bodemberoering) op en wordt vergrassing tegengegaan doordat de
buffering van de bovenste bodemlaag wordt vergroot. Het instellen van begrazing in H2130B is onderdeel
van het regulier beheer (reeds geborgd in het kader van het Natura 2000-beheerplan). Wanneer areaal
wordt uitgebreid maakt vervolgbeheer, indien vlakken zijn gelegen binnen begrazingsvlakken, ook reeds
onderdeel uit van het reguliere beheer. Op het terrein van voormalig camping Molenslag worden
maatregelen getroffen ter uitbreiding van het habittatype H2130B en op het terrein van Ockenrode wordt
houtopslag verwijderd om het behoud van H2130B ter plaatse kunnen te garanderen.^
Het habitattype grijze duinen dat is gelegen in de desbetreffende hexagonen bevindt zich in het gebied
Slaperdijk Noord. Voor Slaperdijk Noord is sprake van een afnemende en matige kwaliteit van het
habitattype H2130B. Om hier een substantiele verbetering in te realiseren, is een direct ten noorden van de
locatie gelegen camping enkele jaren geleden gesaneerd en is een regime ingesteld van verplichte
opruimplicht voor hondenpoep. Deze maatregel, bestemd ter versterking van 7 ha van dit habitat, is op
pagina 47 in de gebiedsanalyse genoemd als effectieve maatregel. Uit het beheerplan Solleveld &
Kapittelduinen van 3 juli 2018. voor de beheerperiode 2018-2023, blijkt dat bovenstaande maatregelen ter
verbetering van de dynamiek en behoud en vergroting van de kwaliteit voldoende zijn geborgd zodat behoud
en verbetering van het habitat is veilig gesteld.
Gelet op de beperkte omvang van de depositietoename (zie tabel 2) op het minimale oppervlakte (totaal
circa 0,3 ha) van het benadeelde habitattype, en de tijdelijkheid hiervan (maximaal 1 jaar), in relatie tot de al
getroffen en geplande beheersmaatregelen ter verbetering van dit specifieke habitattype, concluderen wij dat
op voldoende wijze is aangetoond dat de natuuriijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast als
gevolg van de realisatiefase.
2 Zie o.a. Abrs RvS 27 december 2012 in zaak nr. 201200294/1/A4 en 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:940
^ https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/10/Natura-2000-Beheerplan-99-Solleveld-Kapittelduinen-2018.pdf
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Conclusie ecologische beoordeling
Wij stellen vast dat de zekerheid is verkregen dat de stikstofdepositie op alle relevante hexagonen geen
significant negatief effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van 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 omgevingsrechL Hiervoor is de gemeente Westland
bevoegd gezag.

Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de gevraagde activiteit 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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AERIUSB REGISTER
Contact

Activiteit

Emphasis

Postbus 272, 5038 CB Tilburg

omschrijving

AERIUS kenmerk

Bevoegcj gezag

Molenslag

RsJxquWckKFb

Provincie Zuid-Holland

Datum berekening

Rekenjaar

15 maart 2021,12:49

2030

Sector

Deelsector

Maatregel

(viobiele werktuigen

Bouw en Industrie

Positieve salderingsruimte t.g.v.
de landelijke snelheidsverlagings
maatregel

Totale emissie

Resultaten

Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)
T o e l ichtl n g

Ruimteafgeboekt

Inrichtingslocatie

Rechtspersoon

Situatie 1

NOx

24.91 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

Solleveld & Kapittelduinen

0,24

Gebruiksfase Molenslag

Molenslag

RsJxquWckKFb (15 maart 2021)
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Ruimte afgeboekt

Locatie
Plan

^^^^^

Emissie
Plan

Bron
Sector

0

Bron 1

Emissie NH3

Emissie NOx

< 1 kg/j

1.54 kg/j

< 1 kg/j

23.37 kg/j

Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Bron 2
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Molenslag

RsJxquWckKFb (15 maart 2021)
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AERIUSn REGISTER
Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden

Natuurgebied

Hoogste bijdrage

Solleveld b Kapittelduinen

0,24

Bijdrageop
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Ruimte
beschikbaar?

(mol/ha/j)

O

Ruimte
Geen ruimte
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.

Ruimte afgeboekt

Molenslag
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Resultaten
per
habitattype

Solleveld £7 Kapittelduinen
Habitattype

Hoogste bijdrage

H2130B Gnjze duinen (kalkarm)

0,24

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,24

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,05

H2110 Embryonale duinen

0,03

H2120 Witte duinen

0,03

H2180A0 Duinbossen (droog), overig

0,03

ZGH2120 Witte duinen

0,02

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,01

Lgi2 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

0,01

(mol/ha/j)
voor de
stikstofgevoelige
r^latura 2000gebieden

O

Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Ruimte
beschikbaar?

o

Ruimte
Geen ruimte

*

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

Molenslag

RsJxquWckKFb (15 maart 2021)
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Emissie
(per bron)

Bron 1
71942,449876
1.54 kg/j
< 1 kg/j

Plan

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Aantal voertuigen Stof

10,0/etmaal

Zwaar vrachtverkeer

4,0/etmaal

Naam
Locat (X,Y)
Locatie

.^1

Voertuig

Omschrijving

STAGE IV, 130 <=

graafmachine

Emissie

NOx
NH3

: i kg/j

NOx
NH3

1,40 k g / j

^1 kg/j

< 1 kg/j

Bron 2
71829, 449961
2337 kg/j
< T kg/j

I

Brandstof
verbruik (l/j)

1.800

Stationair
bedrijf
(uren/j)

Cilinder Stof
inhoud (I)

0,0

kW < 300, bouwjaar

Emissie

NOx
NH3

5.77 kg/j
< 1 kg/j

2014 (Diesel)

STAGE IV,75 <= kW
< 130, bouwjaar

mobiele kraan

5.700

0,0

NOx

NH3

17.59 kg/j
<i kg/j

2015 (Diesel)

Ruimteafgeboekt

Molenslag

RsJxquWckKFb (15 maart 2021)
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Disclaimer

RekenbaSiS

Ruimteafgeboekt

Oe mitiatlefnemer is zelf verantwoordeli|k 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 verieend, zijn voorbehouden.

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

versie 2020_202i0209_2fo32ceia2

Database

versie 097dddifi7

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

Molenslag
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pagma 77

RIUS B REGISTER
Dit document is een bijlage bij het
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tweede lid, van het Besluit natuurbescherming.
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AERIUSB REGISTER
Contact

Activiteit

Emphasis

Postbus 272, 5038 CB Tilburg

omschrijving

AERIUS kenmerk

Bevoegd gezag

Molenslag

RfBCBHPVzTSU

Provincie Zuid-Holland

Datum berekening

Rekeniaar

15 maart 2021,12:49

2030

Sector

Deelsector

Maatregel

Wegverkeer

Binnen bebouwde kom

Positieve salderingsruimte 2030
t.g.v. de landelijke
snelheidsverlagings maatregel

Totale emissie

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

Ruimteafgeboekt

Inrichtingslocatie

Rechtspersoon

Situatie 1

NOx

2,26 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

Solleveld & Kapittelduinen

0,14

Gebruiksfase Molenslag

Molenslag
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Ruimteafgeboekt

Locatie
Plan

Emissie

Emissie NOx

Plan

0

Ruimteafgeboekt

Molenslag

Bron 3
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

2,26 kg/j

RfBCBHPVzTSU (15 maart 2021)
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Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden

Natuurgebied

Hoogste bijdrage

Solleveld £7 Kapittelduinen

0,14

Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Ruimte
beschikbaar?

(mol/ha/j)

O

Ruimte
Geen ruimte
Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
g^en sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
tioogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Ruimte afgeboekt

Molenslag
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Resultaten
per
habitattype

Solleveld b Kapittelduinen
Habitattype

Hoogste bijdrage

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,14

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,14

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,01

H2160 Duindoornstruwelen

0,01

(mol/ha/j)
voor de
stikstofgevoelige
Natura 2000gebieden

^

Bijdrageop
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Ruimte
beschikbaar?

Ruimte
Geen ruimte
Als de hoogste deposiuetoename 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.

Molenslag

RfBCBHPVzTSU (15 maart 2021)
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AERIUSB REGISTER
Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X.Y)

Plan

NOx
NH3

Ruimte afgeboekt

Bron 3
71907,449915
2,26 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

114,0/etmaal

Molenslag

Emissie

NOx

2,26 k g / j

NH3

<1 kg/j

RfBCBHPVzTSU (15 maart 2021)
pagina 6/7

AERIUSB REGISTER
Disclaimer

Re k e n basis

Ruimte afgeboekt

Oe 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 verieend, zijn voorbehouden.

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

versie 2020_202io209_2fo32ceia2

Database

versie 097dddifi7

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

Ruimteafgeboekt

Molenslag
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AERIUSBCALCULATOR
Dit document bevot rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig IMatura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
hobitottypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het koder von de Wet
natuurbescherming, gekoppeld oon een
aangewezen soort, of nog onbekend moar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis von stikstofemissies
goat uit von de componenten ommoniok
(l\jH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf don in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u noor de website
www.oerius.nl.

Berekening Plan
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.
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Resultaten

AERIUSBCALCULATOR
Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Emphasis

Postbus 272, 5038 CB Tilburg

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Molenslag

RfnPPTWBIfYx

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

29 a p r i l 2021,10:38

2021

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

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

Resultaten

Situatie 1

NOx

25.34 kg/j

NH3

1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

Solleveld b Kapittelduinen

1.75

Gebruiksfase Molenslag

Plan
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Locatie
Plan

Emissie
Plan

Bron
Sector

0

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Bron 2
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Resultaten

Plan

Emissie NH3

Emissie NOx

1 kg/j

1,98 kg/j

< 1 kg/j

23.37 kg/j

RfnPPTWBIfYx (29 apnl 2021)
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Resultaten
.. ^ ,
Stikstof

gevoelige
Natura 2000
gebieden

Natuurgebied

Solleveld £7 Kapittelduinen

Resultaten

Hoogste bijdrage

Bijdrageop
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

1,75

(mol/ha/j)

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

Plan
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Resultaten

AERIUSBCALCULATOR

Resultaten
per
habitattype

Solleveld b Kapittelduinen
Habitattype

Hoogste bijdrage

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

1.75

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

1.75

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,05

H2160 Duindoornstruwelen

0,05

H2110 Embryonale duinen

0,03

H2120 Witte duinen

0,03

H2180A0 Duinbossen (droog), overig

0,03

ZGH2120 Witte duinen

0,02

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,01

Lgi2 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen

0,01

(mol/ha/j)
voordelo
stikstofgevoelige
Natura 2000gebieden met het
hoogste resultaat

*

Resultaten

Plan

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.
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oagina ',17

Resultaten

AERIUSBCALCULATOR

Emissie
(per bron)

Bron 1
71942, 449876
1.98 kg/j
< T kg/j

Plan

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Aantal voertuigen Stof

10,0/etmaal

NOx
NH3

4,0/etmaal

NOx
NH3

Emissie

< i kg/j
< 1 kg/j

1,67 kg/j
< 1 kg/j

Bron 2
71829, 449961
23-37 kg/j
< T kg/j

Voertuig

Omschrijving

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

graafmachine

STAGE IV, 75 <= kW

mobiele kraan

< 130, bouwjaar

Brandstof
verbruik (l/j)

1.800

Stationair
bedrijf
(uren/j)

Cilinder Stof
inhoud (I)

0,0

NOx

NH3

5.700

0,0

NOx
NH3

Emissie

5.77 kg/j
< 1 kg/j

17.59 kg/j
< i kg/j

2015 (Diesel)

Resultaten

Plan

RfnPPTWBifYx (29 apnl 2021)
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AERIUS BCALCULATOR

Disclaimer

RekenbaSiS

Resultaten

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

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

versie 202O_202iO2O9_2f032ceia2

Database

versie 2020_202io209_2fo32ceia2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2O20

Resultaten

Plan
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'\LRIUS BCALCULATOR
Dit document bevot rekenresultaten von
AERIUS Calculotor. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Nature 2000-gebied, op
basis von rekenpunten die overloppen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
notuurbescherming, gekoppeld oon een
oongewezen soort, of nog onbekend moor
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
goat uit von de componenten ommoniok
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdfdan in Colculator. Voor meer
toelichting veavijzen wij u noor de website
www.oerius.nl.

- ,

Berekening Plan
• Kenmerken
Samenvatting emissies
• Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswtizer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.n^ndle)dingen-en-leeswijzers.
RjSjzczDxFHi (29 april 2021)
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AERIUSBCALCULATOR
Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Emphasis

Postbus 272, 5038 CB Tilburg

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Molenslag

RjSjzczDxFHi

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

29 april 2021,11:42

2022

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten

Hectare met
tioogste bijdrage
(mol/ha/j)
T o e l ich ti n g

Resultaten

Situatie 1

NOx

4.73 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

Solleveld b Kapittelduinen

0,22

Gebruiksfase f^lolenslag

Plan

RjSjzczDxFHi (29 apnl 2021)
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AERIUSBCALCULATOR

Locatie
Plan

Emissie
Plan

Bron
Sector

0

Reiijitdlen

Plan

Bron 3
Wegverkeer j Binnen bebouwde kom

Emissie NH3

Emissie NOx

1 kg/j

4.73 kg/j

RjSjzczDxFHi (29 apnl 2021)
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AERIUSBCALCULATOR

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden

Natuurgebied

Hoogste bijdrage

Solleveld b Kapittelduinen

0,22

Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

(mol/ha/j)

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

ReMjIt.itei-

Plan

RjSjzczDxFHi (29 april 202i)
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AERIUSBCALCULATOR

Resultaten
per
habitattype

Solleveld b Kapittelduinen
Habitattype

Hoogste bijdrage

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,22

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,22

H2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,01

H2160 Duindoornstruwelen

0,01

H2110 Embryonale duinen

0,01

H2120 Witte duinen

0,01

(mol/ha/j)
voor de lo
stikstofgevoelige
Natura 2000gebieden met het
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

Plan
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AERIUSBCALCULATOR

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X.Y)

Plan

NOx
NH3

Bron 3
71907, 449915
4.73 kg/i
< T kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

114,0/etmaal

NOx

NH3

Resultaten

Plan

Emissie

4.73 kg/j
< 1 kg/j

RjSjzczDxFHi (29 apnl 2021)
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AERIUSBCALCULATOR

DiSCia im e r

RekenbaSiS

Resultaten

noewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen ergeen 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 met expliciet worden verieend, zi|n voorbehouden.

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

versie 2020_202i0209_2f032ceia2
ersie 2020_202i0209_2fo32ceia2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2O20
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Plan
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