
 

 

  

Beschikking 

Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden 
 

Onderwerp 

Op 1 december 2020 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van 

de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het verbouwen van de monumentale boerderij de Zuileshoeve tot 

Bed & Breakfast met proeflokaal, gelegen aan de Merwelanden 39 te Dordrecht. 

 

 

Besluit 

Wij besluiten: 

I. de aangevraagde vergunning te verlenen; 

II. de in het vervolg van dit besluit opgenomen voorschriften te verbinden aan deze vergunning; 

III. de aanvraag en de aanvullende documenten onderdeel te laten zijn van deze vergunning; 

IV. de volgende ambtshalve berekeningen onderdeel te laten zijn van deze vergunning: 

- AERIUS-berekening van de gebruiksfase van 11 augustus 2022 met kenmerk S3DC8QheAcRM; 

- AERIUS-berekening van de referentiesituatie van 11 augustus 2022 met kenmerk RrC84sF3WTPE. 

 

 

Ondertekening 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

namens dezen, 

 
ing. L. Hopman 

Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu 

van de Omgevingsdienst Haaglanden 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. AERIUS-verschilberekening van de gebruiksfase met de referentiesituatie van 1 februari 2022 met kenmerk 

RS6Cmm2mCoyV (ODH294865) 

2. Ambtshalve AERIUS-berekening van de gebruiksfase van 11 augustus 2022 met kenmerk S3DC8QheAcRM 

(ODH433143) 

3. Ambtshalve AERIUS-berekening van de referentiesituatie van 11 augustus 2022 met kenmerk 

RrC84sF3WTPE (ODH433146) 

 

 

 

 

 

Zaaknummer : 00598602 

Ons Kenmerk : ODH445210 

Datum  : 24-10-2022 

 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag 

 

Postadres 

Postbus 14060 

2501 GB Den Haag 

(070) 21 899 02 

vergunningen@odh.nl 

www.odh.nl 
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Rechtsmiddelen 

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze ontwerpbeschikking wijzen wij op de 

desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.  
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VOORSCHRIFTEN 
 

Algemeen 

1. Wijzigingen van de activiteit waarvoor de vergunning is verleend dienen terstond schriftelijk te worden 

gemeld. Deze melding dient te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toetsing en 

Vergunningverlening Milieu, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, e-mail: vergunningen@odh.nl. 

 

2. De vergunninghouder dient: 

a. de start van de werkzaamheden en eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering schriftelijk te 

melden. 

b. uiterlijk één week na het beëindigen van de werkzaamheden hiervan schriftelijk kennis te geven. 

 

Voorgaande meldingen dienen gericht te worden aan de afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, e-

mailadres meldingwnb@ozhz.nl onder vermelding van Natura 2000. 

 

3. De vergunninghouder is ervoor verantwoordelijk dat zijn personeel of derden die betrokken zijn bij de 

uitvoering van het project, op de hoogte zijn dat het Natura 2000-gebied Biesbosch, in verband met de 

bescherming van natuurwaarden (instandhoudingsdoelstellingen), met uitzondering van de verharde paden 

en het projectgebied, niet mag worden betreden. 

 

4. Er is geen opening toegestaan buiten de openingstijden, zijnde van 10:00 tot 17:00. 
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OVERWEGINGEN 
 

Aanleiding 

Op 1 december 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 het verbouwen van de monumentale boerderij de 

Zuileshoeve tot Bed & Breakfast met proeflokaal, gelegen aan de Merwelanden 39 te Dordrecht. 

 

Bij de aanvraag zijn de volgende, voor dit besluit relevante, documenten toegevoegd: 

- Natuurtoets “Voortoets Zuileshoeve, Dordrecht”, Ecogroen, projectcode 20-157, 9 september 2020; 

- AERIUS-verschilberekening gebruiksfase van 26 oktober 2020 met kenmerk RjikjXyjXHzv; 

- AERIUS-berekening realisatiefase van 26 oktober 2020 met kenmerk Ro8ECYRiUjr3; 

- Adviesrapport “Quickscan natuurtoets Zuileshoeve Dordrecht”, Ecogroen, projectcode 19-606, 4 november 

2020; 

- Conceptaanvraag Wet natuurbescherming, referentie 11807, 6 november 2020. 

 

Daarnaast zijn documenten aangeleverd ten behoeve van een aanvraag om ontheffing in het kader van 

soortenbescherming. Deze documenten zijn buiten beschouwing gelaten voor dit besluit. De ontheffing is reeds 

verleend. 

 

Wij merken op dat bij de aanvraag uitsluitend een AERIUS-verschilberekening van de beoogde situatie met de 

referentiesituatie is toegevoegd. Om de effecten van stikstofdepositie gedurende de beoogde situatie en de 

referentiesituatie in kaart te brengen, is de AERIUS-verschilberekening ambtshalve gesplitst in separate AERIUS-

berekeningen voor de beoogde situatie en de referentiesituatie. 

 

Wij hebben de volgende ambtshalve berekeningen uitgevoerd: 

- Ambtshalve AERIUS-berekening van de gebruiksfase van 11 augustus 2022 met kenmerk S3DC8QheAcRM; 

- Ambtshalve AERIUS-berekening van de referentiesituatie van 11 augustus 2022 met kenmerk 

RrC84sF3WTPE. 

 

Procedure 

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 

Wnb zijn toegepast op deze aanvraag. 

 

Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is op 22 juli 2021 verzocht om aanvullende gegevens. 

 

Op 25 augustus 2021 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen:  

- Natuurtoets “Voortoets Zuileshoeve, Dordrecht”, Ecogroen, projectcode 20-157, 23 augustus 2021 (deze 

natuurtoets vervangt de eerdere versie van 9 september 2020); 

- Adviesrapport “Quickscan natuurtoets Zuileshoeve Dordrecht”, Ecogroen, projectcode 19-606, 23 augustus 

2021 (dit adviesrapport vervangt de eerdere versie van 4 november 2020); 

- AERIUS-verschilberekening gebruiksfase van 23 augustus 2021 met kenmerk RxSwmqcogjTw (deze 

berekening vervangt de eerdere berekening van 26 oktober 2020); 

- Memo “Beantwoording vragen en verzoek aanvullende gegevens Wet natuurbescherming, Merwelanden 39 

te Dordrecht, Zaaknummer 00598602”, Ecogroen, kenmerk 20-533, 25 augustus 2021. 

 

Op 19 november 2021 is opnieuw verzocht om aanvullende gegevens. 
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Op 9 februari 2022 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen: 

- Memo “Aanvullende informatie Merwelanden 39 te Dordrecht”, Ecogroen, kenmerk 20533, 9 februari 2022. 

 

Op 11 februari 2022 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen: 

- Natuurtoets “Voortoets Zuileshoeve, Dordrecht”, Ecogroen, projectcode 20-157, 10 januari 2022 (deze 

natuurtoets vervangt de eerdere versie van 23 augustus 2021); 

- Adviesrapport “Quickscan natuurtoets Zuileshoeve Dordrecht”, Ecogroen, projectcode 19-606, 7 februari 

2022 (dit adviesrapport vervangt de eerdere versie van 23 augustus 2021); 

- Activiteitenplan “Transformatie Zuileshoeve, Dordrecht”, Ecogroen, projectcode 20-533, 3 januari 2022. 

 

Op 14 maart 2022 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen: 

- Reactie in e-mail op aanvullende vragen, 14 maart 2022; 

- AERIUS-projectberekening gebruiksfase van 1 februari 2022 met kenmerk RS6Cmm2mCoyV; 

- Memo “Aanvullende informatie Merwelanden 39 te Dordrecht”, Ecogroen, kenmerk 20533, 14 maart 2022 

(deze memo vervangt de eerdere versie van 9 februari 2022); 

- Natuurtoets “Voortoets Zuileshoeve, Dordrecht”, Ecogroen, projectcode 20-157, 14 maart 2022 (deze 

natuurtoets vervangt de eerdere versie van 10 januari 2022); 

- Adviesrapport “Quickscan natuurtoets Zuileshoeve Dordrecht”, Ecogroen, projectcode 19-606, 14 maart 

2022 (dit adviesrapport vervangt de eerdere versie van 7 februari 2022). 

 

Op 5 april 2022 is opnieuw verzocht om aanvullende gegevens. 

 

Op 18 juli 2022 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen: 

- Memo “Onderbouwing verkeersbewegingen Zuileshoeve”, Rho Adviseurs, projectnummer 20220314, 15 juli 

2022. 

 

Op 9 augustus 2022 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen: 

- Memo “Onderbouwing verkeersbewegingen Zuileshoeve”, Rho Adviseurs, projectnummer 20220314, 15 juli 

2022 (deze memo vervangt de eerdere versie van 15 juli 2022 ontvangen op 18 juli 2022). 

 

Op 23 augustus 2022 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen: 

- Toelichting per e-mail, de Zuileshoeve, 23 augustus 2022. 

 

Verlenging 

Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, van de Wnb hebben wij op 16 december 2020 de termijn voor de 

afhandeling van de aanvraag met zeven weken verlengd. 

 

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. 

 

Instemming 

De gevraagde activiteit heeft nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied dat geheel of gedeeltelijk in de 

provincie Noord-Brabant is gelegen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3 van de Wnb is dit besluit tot stand 

gekomen in overeenstemming met de bovengenoemde provincie.   

 

Zienswijzen 

De ontwerpbeschikking heeft ter inzage gelegen vanaf 1 september 2022 tot en met 12 oktober 2022. Er zijn geen 

zienswijzen ingebracht. 
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Wijziging ten opzichte van ontwerpbeschikking 

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn geen wijzigingen aangebracht. 

 

Toetsingskader en grondslag beschikking 

De aanvraag is getoetst aan: 

- de artikelen 2.7 t/m 2.9a van de Wnb; 

- de vastgestelde aanwijzingsbesluiten van het Natura 2000-gebied Biesbosch. De aanwijzingsbesluiten zijn 

opgenomen in de gebiedendatabase1 voor deze gebieden; 

- de beheerplannen van het Natura 2000-gebied Biesbosch. 

 

Beoordeling 

Aangevraagde activiteit 

Initiatiefnemer heeft een aanvraag om vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb ingediend voor 

het verbouwen van de monumentale boerderij de Zuileshoeve, gelegen aan de Merwelanden 39 te Dordrecht. Het 

gerealiseerde wordt voor onbepaalde tijd in gebruik genomen. De Zuileshoeve wordt omgebouwd tot een Bed & 

Breakfast met vier kamers voor twee personen en een proeflokaal voor 40 personen. Het proeflokaal is geopend 

van 10:00 tot 17:00 en kan tevens gehuurd worden als vergaderruimte. De Bed & Breakfast is 5 dagen per week 

gedurende 48 weken per jaar geopend voor gasten en wordt daarnaast jaarrond bewoond door een pachter. De 

reeds bestaande aanlegsteiger maakt geen onderdeel uit van de aanvraag. 

 

De monumentale boerderij Zuileshoeve is gebouwd in 1930 en is gelegen in Dordrecht. Aan de noordzijde van de 

boerderij ligt het recreatiegebied de Merwelanden. Dit recreatiegebied bestaat uit een monumentale boomgaard 

met diverse appel- en perenbomen. Ook liggen er kleine slootjes en agrarische graslanden. De boerderij ligt op een 

terp op de noordoever van het kanaal genaamd de Helsloot. Het betreft een langzaam stromend kanaal waarvan de 

noord- en zuidoevers bestaan uit verruiging en/of opgaande rietkragen. De Helsloot vormt een populaire 

recreatieroute onder waterrecreanten. De zuidoever vormt de rand van natuurgebied Huiswaard. Het projectgebied 

valt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Biesbosch. 

 

Vergunningplicht 

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb bepaalt dat het verboden is zonder vergunning een project te realiseren dat niet 

direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in 

combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Gelet 

op de instandhoudingsdoelstellingen, worden onder significante gevolgen verstaan: een significant negatief effect 

op de habitattypen of soorten waarvoor een gebied is aangewezen. De instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 

2000-gebieden zijn opgenomen in de aanwijzingsbesluiten voor de desbetreffende gebieden. 

 

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. Significant negatieve effecten op 

het Natura 2000-gebied Biesbosch kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. 

 

Instandhoudingsdoelstellingen 

Het Natura 2000-gebied Biesbosch is aangewezen voor habitattypen, waarvoor een instandhoudingsdoelstelling 

geldt. Voor het gevraagde project zijn de in tabel 1 genoemde instandhoudingsdoelstellingen van belang. 

 

  

 
1 https://www.natura2000.nl/gebieden 
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Tabel 1. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Biesbosch. 

Habitattype Oppervlakte Kwaliteit 

H6120 Stroomdalgraslanden Uitbreiding Behoud 

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden Behoud Verbetering 

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden Uitbreiding Behoud 

H91E0B Vochtige alluviale bossen Uitbreiding Verbetering 

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland - - 

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het 

rivieren- en zeekleigebied 

- - 

Habitatsoort met stikstofgevoelige habitattypes Habitat 

A081 Bruine Kiekendief H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het 

rivieren- en zeekleigebied 

 

Beoordeling aanvraag ten aanzien van stikstofdepositie 

Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van (significant) negatieve effecten als gevolg van stikstofemissie 

ten gevolge van het project, is het van belang de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te bepalen. Het gaat 

daarbij om de stikstofdepositie van alle onlosmakelijk met elkaar verbonden activiteiten die tezamen het project 

vormen. Bij de beoordeling van het projecteffect mogen ook de onlosmakelijk met het project samenhangende 

positieve gevolgen (zoals intern salderen) betrokken worden. 

 

Realisatiefase 

Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Met deze wet worden, op grond 

van artikel 2.9a van de Wnb, de gevolgen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden van bepaalde 

bouwactiviteiten vrijgesteld van de vergunningplicht op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb. Eventuele 

stikstofdepositie veroorzaakt door de realisatiefase is derhalve buiten beschouwing gelaten voor de 

totstandkoming van dit besluit. 

 

Gebruiksfase 

In de gebruiksfase vindt emissie plaats door verkeersbewegingen en gasverbruik. Uit de ambtshalve AERIUS-

berekening van de gebruiksfase van 11 augustus 2022 met kenmerk S3DC8QheAcRM blijkt dat de activiteit 

resulteert in een maximale stikstofdepositie van 0,02 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied Biesbosch. 

 

Referentiesituatie 

De referentiesituatie betreft de situatie ten tijde van de aanwijzing van de bovengenoemde Natura 2000-gebieden, 

volgens de gehanteerde referentiedata voor Natura 2000-gebieden van BIJ12.2 De referentiedatum is in dit geval 11 

oktober 1996. De referentiesituatie betreft de bewoning van de gasgestookte monumentale boerderij De 

Zuileshoeve met bijbehorende vervoersbewegingen. Deze situatie was ten tijde van de aanwijzing van het Natura 

2000-gebied reeds aanwezig. 

 

Uit de ambtshalve AERIUS-berekening van 11 augustus 2022 met kenmerk RrC84sF3WTPE blijkt dat de activiteit in 

de referentiesituatie resulteert in een maximale stikstofdepositie van 0,02 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied 

Biesbosch. 

 

Conclusie stikstofdepositie 

In de AERIUS-verschilberekening van 1 februari 2022 met kenmerk RS6Cmm2mCoyV zijn de gevolgen van de 

activiteiten op de stikstofdepositie weergegeven. Hieruit blijkt dat het project ten opzichte van de referentiesituatie 

geen toename van stikstofdepositie veroorzaakt op Natura 2000-gebieden. 

 
2 https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/02/Overzicht-referentiedata-HR-en-VR.pdf 
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Wij stellen vast dat de zekerheid is verkregen dat de stikstofdepositie op alle relevante hexagonen niet toeneemt 

ten opzichte van de stikstofdepositie in de referentiesituatie. Het in gebruik hebben van de Bed & Breakfast met 

proeflokaal leidt ten opzichte van de referentiesituatie tot een gelijkwaardige stikstofdepositie in de gebruiksfase 

op het Natura 2000-gebied Biesbosch. Op 20 januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State in de zaak 201907146/1/R2 (Logtsebaan) vastgesteld dat geen sprake is van significante effecten als er ten 

opzichte van de referentiesituatie geen toename van stikstofdepositie is. 

 

Beoordeling aanvraag ten aanzien van overige effecten op Natura 2000-gebieden 

Naast effecten door verzuring en vermesting als gevolg van stikstofdepositie heeft de beoordeling van de aanvraag, 

gelet op de geringe afstand van de beoogde activiteit ten opzichte van omliggende Natura 2000-gebieden, ook 

betrekking op overige effecten op Natura 2000-gebieden. Het project kan leiden tot oppervlakteverlies, 

mechanische effecten en verstoring in het Natura 2000-gebied Biesbosch. 

 

De initiatiefnemer heeft in de natuurtoets “Voortoets Zuileshoeve, Dordrecht”, opgesteld door Ecogroen met 

projectcode 20-157 van 10 januari 2022 (hierna: natuurtoets) aangevoerd dat de beoogde activiteit geen significant 

negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Biesbosch. Hieronder 

worden de conclusies per effect uiteengezet. 

 

Oppervlakteverlies en versnippering 

Tijdelijk oppervlakteverlies kan optreden door opslag van materieel. In het merendeel van het projectgebied dat als 

Natura 2000-gebied begrensd is, zijn geen aangewezen (potenties voor) habitattypen of leefgebieden aanwezig. Wel 

is langs de noordoostelijke grens van het projectgebied Zoekgebied voor H6430B aanwezig. Dit deel is door de steile 

afloop richting de Helsloot en de aanwezigheid van de bestaande steiger ongeschikt voor opslag. Tevens vinden er 

geen werkzaamheden of gebruiksactiviteiten plaats binnen het als Natura 2000-gebied begrensde deel van het 

projectgebied. Wij onderschrijven de conclusie uit de natuurtoets dat significant negatieve effecten door tijdelijk of 

permanent oppervlakteverlies of versnippering hiermee zijn uitgesloten. 

 

Verstoring door mechanische effecten 

Uit de effectbeoordeling blijkt dat de tijdelijke en permanente mechanische effecten (zoals golfslag of betreding) 

niet leiden tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van habitattypen, 

habitatrichtlijnsoorten en (niet)-broedvogelsoorten die aangewezen zijn voor Natura 2000-gebied Biesbosch. Voor 

veel soorten wordt het instandhoudingsdoel ruim behaald. Enkele soorten behalen de instandhoudingsdoelen niet. 

Voor deze soorten biedt de Helsloot en aanliggende biotopen een beperkte bijdrage aan de draagkracht voor de 

soorten. Bovendien gaan mechanische effecten op in golfslag door een bestaande waterrecreatieroute of betreding 

door wandelaars en hondenbezitters. Recreatief gebruik van de bestaande steiger is in de huidige situatie niet 

toegestaan en blijft ook in de toekomstige situatie niet toegestaan. Rond het terras wordt een (laag) hek geplaatst 

met bordjes waarop staat dat betreding van het omliggende Natura 2000-gebied verboden is. De Bed & Breakfast is 

niet bereikbaar vanaf het water. Er worden daarom geen mechanische effecten verwacht door betreding door 

recreanten buiten de aangelegde voet- en fietspaden. De gestelde behoudsdoelstellingen komen niet in het geding 

en het behalen van de uitbreidingsdoelen blijft mogelijk. Wij kunnen de conclusie uit de natuurtoets delen dat 

significant negatieve effecten door mechanische verstoring zijn uitgesloten. 
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Verstoring door geluid, licht en trilling en verstoring door optische effecten 

Uit de effectbeoordeling blijkt dat de tijdelijke en permanente verstoringseffecten niet leiden tot significant 

negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van habitattypen, habitatrichtlijnsoorten en (niet)- 

broedvogelsoorten die aangewezen zijn voor Natura 2000-gebied Biesbosch. Ook hier geldt dat voor veel soorten 

het instandhoudingsdoel ruim wordt behaald. Enkele soorten behalen de instandhoudingsdoelen niet. Voor deze 

soorten biedt de Helsloot en aanliggende biotopen een beperkte bijdrage aan de draagkracht voor de soorten. 

Bovendien worden verstoringseffecten richting Huiswaard gedempt door de opgaande rietkragen op de (zuidelijke) 

oevers van de Helsloot. Verstoringseffecten richting de Helsloot of de Zuilespolder gaan op in bestaande 

verstoringsbronnen zoals wandelaars, hondenbezitters of fietsers of worden afgeschermd zoals door de 

monumentale boomgaard aan de noordkant van de Zuileshoeve. Bovendien wordt door de pachters zorg gedragen 

dat verlichting enkel op het terrein gericht wordt en dat het aanliggende water niet verlicht wordt. Het proeflokaal 

is ’s nachts niet geopend en er wordt geen nachtelijke verlichting op het terras geplaatst. De gestelde 

behoudsdoelstellingen komen niet in het geding en het behalen van de uitbreidingsdoelen blijft mogelijk. Wij 

stemmen in met de conclusie uit de natuurtoets dat significant negatieve effecten door verstoring zijn uitgesloten. 

 

Conclusie overige effecten op Natura 2000-gebieden 

Gelet op de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het gebied, zijn wij van mening dat in de 

natuurtoets op voldoende wijze is aangetoond dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast 

als gevolg van de beoogde activiteit. Negatieve effecten naast verzuring en vermesting kunnen worden uitgesloten 

op basis van de aard van de activiteit en de reeds aanwezige recreatiedruk in het gebied. 

 

Wij stellen vast dat de zekerheid is verkregen dat de realisatie en het gebruik van de Bed & Breakfast met 

proeflokaal geen significant negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-

gebied Biesbosch. 

 

Samenhangende besluiten 

Bij deze beoordeling is uitsluitend gekeken naar mogelijke effecten (inclusief stikstofdepositie) van de activiteit op 

Natura 2000-gebieden op basis van de aangeleverde informatie. 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 Dordrecht bevoegd gezag. 

Conclusie 
Op grond van het vorenstaande is de zekerheid verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van Natura 

2000-gebieden niet aantast als bedoeld in artikel 2.8, derde lid, van de Wnb, zodat een vergunning op grond van 

artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb, kan worden verleend.  

 


