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1 Inleiding 

Riso Vastgoed BV p/a Cobraspen Beheer BV wil de ontwikkeling van het voormalige  

PWN-terrein mogelijk maken. Dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie over de relevante 

natuurwetgeving bij dit project, en de wijze van toetsing hieraan. 

 
1.1 Doel 
In opdracht van Riso Vastgoed BV p/a Cobraspen Beheer BV heeft Tauw onderzoek gedaan 

naar de consequenties van de natuurwetgeving voor de herontwikkeling van het 

voormalige PWN-terrein voor woningbouw. De ontwikkeling kan alleen doorgaan als deze niet in 

strijd is met de natuurwetgeving, of als vanwege de natuurwetgeving de benodigde vergunningen 

en/of ontheffingen worden verleend. 

 

In deze rapportage wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:  

 Welke natuurwetgeving is van belang? 

 In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met deze wetgeving? 

 Zijn maatregelen en/of een ontheffing nodig? 

 Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering? 

 
1.2 Wetgeving, situatie en beoogde ontwikkeling 
Het beoogde plangebied is gelegen in het plaatsje Overveen. Overveen is een dorp in de 

gemeente Bloemendaal, gelegen ten westen van de stad Haarlem, in de provincie Noord-

Holland. Figuur 1.1 geeft de ligging van het plangebied weer.  
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Figuur 1.1 Ligging van het plangebied. 

 

Het plangebied bevindt zich op de overgang van dorp naar bos en duinen en bestaat voor een 

groot deel uit duinbossen. In het plangebied staan een aantal monumentale gebouwen, 

waaronder een aantal dienstwoningen, een watertoren en een machinegebouw. Rond de 

dienstwoningen zijn tuinen aanwezig. Daarnaast zijn enkele open grasvelden in het plangebied 

aanwezig. Figuur 1.2 geeft een impressie weer van het plangebied. 
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Figuur 1.2 Impressie van het plangebied met linksboven: een grote iep ten oosten van het rondfiltergebouw, rechtsboven: 

het rondfiltergebouw met de nieuwere bebouwing direct ten zuiden van het rondfiltergebouw, linksonder: de watertoren 

met het omringende dennenbos, rechtsonder: de sterrenwacht met omringende ruige vegetatie. 

 

Relevante wetgeving 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het (vrijwel) altijd noodzakelijk om een toetsing te doen aan de 

Flora- en faunawet (hierna: Ffw). Deze wet beschermt verschillende soorten dier- en 

plantensoorten. 

 

De planlocatie grenst aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Toetsing aan de ‘wezenlijke 

kenmerken en waarden’ van het NNN is niet noodzakelijk. Het plangebied grenst ook aan het 

Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’. Omdat effecten op dit gebied niet op voorhand kunnen 

worden uitgesloten, zijn niet alleen de Ffw en toetsing aan het NNN van toepassing, maar ook de 

Nbw. 

 

Een uitgebreide beschrijving van de relevante natuurwetgeving is opgenomen op de website van 

Tauw (www.tauw.nl/natuurwetgeving/flora-en-faunawetgeving). 
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Wet natuurbescherming 

Vanaf 1 januari 2017 gaat de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze wet vervangt het 

huidige wettelijke stelsel voor de natuurbescherming, zoals neergelegd in de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Met het in werking treden 

van de Wnb verandert de beschermde status van een aantal soorten. Daarnaast veranderen de 

regels met betrekking tot vrijstelling van verbodsbepalingen in relatie tot ruimtelijke 

ontwikkelingen. In deze rapportage wordt rekening gehouden met de wijzigingen die betrekking 

hebben op soortbescherming. De gebiedsbescherming veranderd niet met het in werking treden 

van de Wnb en is gelijk aan de Natuurbeschermingswet 1998. 

 

Samengevat zijn van toepassing: 

 Flora- en faunawet (vanaf 1 januari 2017: Wet natuurbescherming); 

 Natuurbeschermingswet 1998; 

 Toetsing Natuurnetwerk Nederland. 

 

Beoogde ontwikkeling 

Het project ‘Reinwaterpark’ betreft het ontwikkelen van 70 woningen, waaronder vrijstaande 

woningen, appartementen en rijwoningen met bijbehorende ontsluitingen. Figuur 1.3 geeft een 

schematische weergave van de beoogde ontwikkelingen. 
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Figuur 1.3 Schematische weergave van de woningbouw ‘Reinwaterpark’ 

 

Op dit moment is het beoogde voornemen nog niet in de projectfase beland. Hierdoor is het nog 

onduidelijk welke werkzaamheden er precies uitgevoerd gaan worden. In deze rapportage wordt 

in de aanlegfase rekening gehouden met de (mogelijke) uitvoer van onderstaande 

werkzaamheden: 

 Kap van struiken en/of bomen 

 Verwijderen van gras en ruigte 

 Sloop van bestaande bebouwing 

 Renovatie van bestaande bebouwing 

 Bouwrijp maken van terrein 

 Grondverzet 

 Grondwaterbemaling 

 

Voor de exploitatiefase wordt rekening gehouden met een toename van verkeersbewegingen 

(verkeersaantrekkende werking) en verhoogde menselijke aanwezigheid. 
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1.3 Werkwijze 
De mogelijke aanwezigheid van beschermde gebieden en/of beschermde soorten is in eerste 

instantie bepaald aan de hand van de volgende gegevens: 

 

 Een oriënterend veldbezoek, uitgevoerd op 6 en 7 oktober 2016 

 Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en -data 

 Websites van Provincie en Rijk 

 Gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 

 

Op basis van verschillende literatuurbronnen is bekeken welke beschermde soorten in of in de 

omgeving van het plangebied voorkomen. Vervolgens is tijdens het veldbezoek gecontroleerd of 

de locatie voldoet aan de eisen die deze soorten aan hun leefomgeving stellen. Dit heeft 

geresulteerd in een overzicht van de soorten die daadwerkelijk in of nabij de planlocatie verwacht 

worden. De beoogde ontwikkeling wordt getoetst op negatieve effecten op deze soort(en). 

 

Voor beschermde gebieden worden de instandhoudingsdoelstellingen (Natura 2000-gebieden, 

beschermde natuurmonumenten) danwel wezenlijke waarden en kenmerken (NNN) beschreven 

en wordt getoetst of het voornemen een effect kan hebben op de te beschermen waarden. 

 

Bij ecologische veldwerkzaamheden is een volledige garantie over de aanwezige soorten niet te 

geven. Door de inzet van ter zake kundige ecologen en landelijk geaccepteerde 

onderzoeksmethodes wordt onze onderzoekskwaliteit zoveel mogelijk gewaarborgd. 

 Mede in dit kader is Tauw aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus, een 

samenwerkingsverband van adviesbureaus die ecologisch advieswerk geven en ecologisch 

onderzoek verrichten, opgericht met als doel de kwaliteit van ecologische advisering te 

verbeteren. 

 
1.4 Uitgangspunten  
 Monumentale gebouwen blijven gehandhaafd. 
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2 Toetsing Flora- en faunawet 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag of plant- en diersoorten, beschermd 

door de Flora- en faunawet, door de beoogde activiteiten kunnen worden geschaad. Indien 

er schade op kan treden, dan wordt aangegeven of hiervoor aanvullende maatregelen 

en/of een ontheffing noodzakelijk is/zijn. 

 
2.1 Hoe beschermt de Flora- en faunawet soorten? 
De bescherming van inheemse dier- en plantensoorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet 

(hierna Ffw). De wet maakt onderscheid in vier categorieën beschermde soorten namelijk: 

 Tabel 1-soorten: De meest algemene, niet bedreigde soorten. Voor deze soorten geldt een 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig gebruik of bestendig beheer en 

onderhoud. Deze soorten worden in dit rapport niet specifiek benoemd 

 Tabel 2-soorten: Beschermde soorten. Hiervoor geldt een vrijstelling bij bestendig gebruik of 

bestendig beheer en onderhoud wanneer wordt gehandeld volgens een geaccordeerde en 

door de initiatiefnemer onderschreven gedragscode 

 Tabel 3-soorten: Strikt beschermde soorten bestaande uit de Habitatrichtlijnsoorten en een 

selectie van bedreigde soorten 

 

De vierde categorie betreft de soortgroep vogels. Alle broedende vogels, hun broedplaatsen en 

de functionele omgeving van de broedplaatsen zijn beschermd. Tevens zijn rust- en 

verblijfplaatsen en de functionele omgeving van een aantal vogelsoorten jaarrond beschermd. 

Vogelsoorten met een jaarrond beschermde verblijfplaats zijn te verdelen in vijf categorieën: de 

nesten van vogelsoorten van categorie 1 tot en met 4 zijn in alle gevallen jaarrond beschermd, 

terwijl de nesten van categorie 5-soorten dat in principe alleen tijdens de broedperiode zijn. Bij de 

laatste categorie geldt echter dat wanneer ‘zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden’ 

dat rechtvaardigen, ook de nesten van categorie 5 soorten jaarrond beschermd kunnen zijn. 

 
2.2 Effecten op aanwezige soorten 
 
2.2.1 Flora 

Op basis van verspreidingsgegevens (www.floron.nl; data NDFF) kunnen bijenorchis, blaasvaren, 

bokkenorchis, bosorchis, brede orchis, daslook, gele helmbloem, gevlekte orchis, grote 

keverorchis, gulden sleutelbloem, hondskruid, klein glaskruid, muurbloem, parnassia, rietorchis, 

ruig klokje, steenbreekvaren, stengelloze sleutelbloem, stijf hardgras, tongvaren, veenorchis, 

vleeskleurige orchis, waterdrieblad, wilde gagel en zwartsteel (alle tabel 2) voorkomen in of in de 

nabijheid van het plangebied. Slechts drie van deze planten worden beschermd door de nieuwe 

Wet natuurbescherming (Wnb), te weten: blaasvaren, bokkenorchis en muurbloem. 
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Bij het oriënterend veldbezoek is gelet op de terreinkenmerken en de aanwezige soorten planten. 

Tijdens dit veldbezoek zijn geen (strikt) beschermde planten in het plangebied aangetroffen. De 

begroeiing op het terrein kan grofweg worden ingedeeld als park met gazon, tuin met verharding, 

bos en houtwallen en grazig droog terrein. Ook op de oude monumentale bebouwing zijn geen 

(strikt) beschermde planten aangetroffen. 

 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande zijn negatieve effecten op (strikt) beschermde flora op voorhand uit te 

sluiten. 

 
2.2.2 Grondgebonden zoogdieren 

Op basis van verspreidingsgegevens (Thissen et al., 2009; data NDFF) kunnen boommarter 

(tabel 3), damhert (tabel 2), eekhoorn (tabel 2) en waterspitsmuis (tabel 3) voorkomen in of in de 

nabijheid van het plangebied. Deze soorten worden ook door de Wnb beschermd. 

 

Bij het oriënterend veldbezoek zijn op meerdere locaties sporen (aangevreten dennenkegels)  

aangetroffen van de eekhoorn. Er zijn echter geen nesten van deze soort aangetroffen. De 

aanwezigheid van nesten van de eekhoorn kan echter niet uitgesloten worden, omdat deze 

gemakkelijk over het hoofd gezien kunnen worden als bomen in het blad staan. Derhalve moet er 

voorafgaand aan de projectfase nader onderzoek plaatsvinden om aan- of afwezigheid van 

eekhoornnesten te inventariseren. Dit onderzoek is niet nodig als er voor het beoogde voornemen 

geen bomen gekapt moeten worden. De beste periode voor een dergelijk onderzoek is de winter, 

als de bomen al het blad verloren hebben. Negatieve effecten op het foerageergebied van de 

eekhoorn zijn uit te sluiten omdat het plangebied na realisatie van het voornemen geschikt blijft 

als foerageergebied van deze soort. 

 

Buiten het plangebied zijn sporen van damherten aangetroffen. Het plangebied is echter omringd 

door een hoog hekwerk waardoor het gebied niet bereikbaar is voor deze soort. Negatieve 

effecten op het damhert zijn hierdoor op voorhand uit te sluiten. 

 

Tijdens het oriënterende veldbezoek zijn geen verblijfplaatsen van de boommarter aangetroffen. 

Het plangebied herbergt geen bomen met holtes die groot genoeg zijn om als verblijfplaats voor 

de boommarter te kunnen dienen. Het Reinwaterpark maakt echter wel onderdeel uit van een 

smalle verbindingsstrook die de leefgebieden ten noorden en zuiden van het plangebied, 

Middenduin en Kennemerduinen, met elkaar verbindt. Negatieve effecten op de boommarter zijn 

daarom alleen uit te sluiten als de verbindende functie van het plangebied niet wordt aangetast. 

Aantasting van deze functie is te voorkomen door het bosgebied aan weerszijden van de 

Tetterodeweg en de groenstrook aan de oostzijde van het plangebied te behouden. 
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In het plangebied zijn geen watergangen aanwezig waardoor de aanwezigheid van de 

waterspitsmuis in het plangebied kan worden uitgesloten. 

 

Met het in werking treden van de Wnb vervalt de vrijstelling op verbodsbepalingen in relatie tot 

ruimtelijke ontwikkelingen voor de bunzing, hermelijn en wezel. Hierdoor is voorafgaand aan de 

projectfase soortgericht onderzoek nodig naar verblijfplaatsen van deze soorten omdat negatieve 

effecten op deze soorten niet kunnen worden uitgesloten. Deze verblijfplaatsen kunnen in de 

monumentale gebouwen aanwezig zijn. 

 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande zijn negatieve effecten op de eekhoorn niet op voorhand uit te sluiten. 

Voorafgaand aan de projectfase dient nader onderzoek plaats te vinden om aan- of afwezigheid 

van eekhoornnesten te inventariseren. Dit onderzoek is echter alleen nodig indien er bomen 

gekapt moeten worden. Daarnaast zijn negatieve effecten op de bunzing, hermelijn en wezel niet 

op voorhand uit te sluiten. Voorafgaand aan de projectfase dient nader onderzoek plaats te 

vinden om aan- of afwezigheid van verblijfplaatsen van deze soorten te inventariseren. Negatieve 

effecten op de boommarter zijn alleen uit te sluiten als het bosgebied aan weerszijden van de 

Tetterodeweg en de groenstrook aan de oostzijde van het plangebied behouden blijven. 

Voorafgaand aan de projectfase dient nader onderzoek plaats te vinden om het gebruik van het 

plangebied door de boommarter te inventariseren als deze elementen door het plan aangetast 

worden. 

 
2.2.3 Vleermuizen 

Hoewel vleermuizen zoogdieren zijn, worden deze vanwege hun afwijkende eigenschappen als 

afzonderlijke groep behandeld. Op basis van verspreidingsgegevens (Limpens et al., 1997; data 

NDFF) kunnen verschillende vleermuissoorten aanwezig zijn in en in de directe omgeving van het 

plangebied. Dit zijn baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone 

grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige 

dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis en watervleermuis (alle tabel 3). Deze soorten worden 

ook door de Wnb beschermd. 

 

Bij het oriënterende veldbezoek is gelet op de geschiktheid van de plangebieden als leefgebied 

voor vleermuizen en is een indruk verkregen van de potentiële functies van het gebied voor 

vleermuizen. Het gehele plangebied is geschikt als foerageergebied en vliegroute voor 

vleermuizen. In de directe omgeving van het plangebied is een waterrijk gebied aanwezig.  

De combinatie tussen oude monumentale gebouwen, oude bomen afgewisseld met open 

gebieden en oppervlaktewater maakt het plangebied zeer interessant als leefgebied voor 

vleermuizen.  
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Binnen het plangebied zijn mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in bomen en/of in 

de monumentale gebouwen die door alle hierboven beschreven soorten gebruikt zouden kunnen 

worden (zie figuur 2.1). 

 

 

  
Figuur 2.1 Weergave van een aantal potentiele vleermuisverblijfplaatsen met links: een gewone esdoorn met meedere 

holtes die geschikt zijn als vleermuisverblijfplaats (zie figuur 2.2, locatie 1) en rechts: de zuidoostelijke gevel van het 

meest zuidoostelijk gelegen monumentale pand (Tetterodeweg 25 te Overveen) met daarin een open stootvoeg en 

toegankelijke daklijsten. 

 

In het plangebied zijn drie bomen aanwezig met holtes die geschikt zijn als verblijfplaats voor 

vleermuizen (zie figuur 2.2). In alle gevallen gaat het om oude spechtengaten, waarschijnlijk van 

de grote bonte specht. Er zijn geen sporen van recent gebruik aangetroffen. Dit neemt niet weg 

dat de holtes in de toekomst door vleermuizen als verblijfplaats gebruikt zouden kunnen worden. 
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Figuur 2.2 Locaties van de bomen met holtes die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Locatie 1: noordse 

esdoorn met meerdere holtes in de stam. Locatie 2: noordse esdoorn met een enkele holte in de stam. Locatie 3: den met 

meerdere holtes in de stam. 

 

Conclusie 

Gelet op het bovenstaande zijn negatieve effecten op vleermuizen niet op voorhand uit te sluiten. 

Aanvullend soortgericht onderzoek is nodig om het gebruik van het plangebied als 

foerageergebied en vliegroute door vleermuizen in kaart te brengen. Dit is belangrijk in het kader 

van de Ffw/Wnb maar ook in het kader van de Nbw omdat de meervleermuis als 

Habitatrichtlijnsoort is aangewezen voor het direct naast het plangebied gelegen Natura 2000-

gebied ‘Kennemerland-Zuid’. Hierdoor is in het kader van de Nbw ook nodig om aanvullend 

onderzoek uit te voeren naar mogelijke verblijfplaatsen van de meervleermuis in de monumentale 

gebouwen. In het kader van de Ffw/Wnb is daarnaast aanvullend onderzoek nodig naar mogelijke 

verblijfplaatsen in de monumentale gebouwen en bomen indien er uitwendige werkzaamheden 

aan de monumentale gebouwen plaats moeten vinden en/of als er bomen gekapt moeten 

worden.  
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2.2.4 Vogels 

Bij het oriënterende veldbezoek is gelet op de aanwezigheid van nesten en horsten van vogels in 

en in de directe omgeving van het plangebied. Op basis van verspreidingsgegevens (Sovon, 

2012; data NDFF) kunnen verschillende vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestlocatie 

aanwezig zijn in en in de directe omgeving van het plangebied. Dit zijn boomvalk, buizerd, 

gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, 

sperwer, steenuil en wespendief. 

 

De aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen van de grote gele kwikstaart kan op 

voorhand uitgesloten worden, omdat er geen oppervlaktewater aanwezig is in het plangebied. 

Daarnaast kan de aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen van de slechtvalk op 

voorhand uitgesloten, omdat er geen hoge gebouwen in het plangebied aanwezig zijn. De 

watertoren is te laag om geschikt te zijn als nestlocatie van deze soort. Tijdens het oriënterende 

veldbezoek zijn roekenkolonies en nestlocaties van de ooievaar, die eenvoudig waarneembaar 

zijn, niet aangetroffen zodat hun aanwezigheid uitgesloten kan worden. Daarnaast zijn in de 

bomen en gebouwen geen ruimtes aangetroffen die geschikt zijn als verblijfplaats voor de 

steenuil. In het plangebied zijn drie nesten aangetroffen die door boomvalk, buizerd, havik, 

ransuil, sperwer of wespendief gebruikt kunnen worden (zie figuur 2.3 en 2.4). 
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Figuur 2.3 Locaties van de nest(kast)en. Locatie 1: niet in gebruik zijnde bosuilennestkast in een boom met in een 

naastgelegen boom een groot nest. Locatie 2: nestkast in gebruik door bosuil aanwezig in een boom. Locatie 3: groot nest 

in dennebos rondom watertoren 

 

Het was echter niet mogelijk om vast te stellen of de nesten daadwerkelijk door een van deze 

soorten in gebruik is. Zodoende dient er voorafgaand aan de projectfase nader onderzoek plaats 

te vinden naar de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in bomen. 

 

Op het terrein zijn twee bosuilennestkasten aanwezig waarvan er één in gebruik is. De nestkast 

die niet in gebruik is zit in een boom in de directe omgeving van het aangetroffen nest (zie figuur 

2.3 en 2.4). Nestlocaties van de bosuil zijn niet jaarrond beschermd. 
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Figuur 2.4 Nest(kast)en in bomen. Linkerfoto: niet in gebruik zijnde bosuilennestkast in een boom met in een naastgelegen 

boom een groot nest. Rechterfoto: nestkast in gebruik door bosuil aanwezig in een boom. 

 

De aanwezigheid van nesten van huismus en gierzwaluw in de te slopen gebouwen kan worden 

uitgesloten. Dit is omdat deze gebouwen geen ruimtes bevatten die geschikt zijn als verblijfplaats. 

De monumentale gebouwen zijn echter wel geschikt als nestlocatie. Derhalve dient er 

voorafgaand aan de projectfase nader onderzoek plaats te vinden naar de aanwezigheid van 

jaarrond beschermde nesten in de monumentale gebouwen. Dit onderzoek is echter alleen nodig 

als er werkzaamheden aan de gevels of aan de daken van deze gebouwen gaan plaatsvinden 

(bijvoorbeeld: na-isolatie, vervanging dakgoot, dakrenovatie). 

 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande kunnen negatieve effecten op gierzwaluw, huismus, boomvalk, buizerd, 

havik, ransuil, sperwer en/of wespendief niet op voorhand worden uitgesloten als er uitwendige 

werkzaamheden plaatsvinden aan de monumentale gebouwen en/of als er bomen gekapt gaan 

worden. 
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Algemene broedvogels 

In en in de directe omgeving van het plangebied kunnen diverse algemene broedvogels 

voorkomen. Diverse soorten broedvogels kunnen (gaan) broeden in de (omgeving van) het 

plangebied. Bij werkzaamheden in het broedseizoen, globaal begrensd van medio maart tot 

medio juli, kunnen (nesten van) broedende vogels worden verstoord. Ook kunnen eieren worden 

beschadigd en jongen worden verwond en gedood. Zodoende dienen de werkzaamheden te 

starten voorafgaand aan het vogelbroedseizoen of te starten na het vogelbroedseizoen. Globaal 

loopt het vogelbroedseizoen van medio maart tot medio augustus. Let wel dat de Ffw geen 

standaardperiode hanteert en dat broedende vogels ook buiten deze periode beschermd zijn. 

 
2.2.5 Amfibieën en reptielen 

Bij het oriënterende veldbezoek is gelet op de geschiktheid van het plangebied als leefgebied 

voor (strikt) beschermde amfibieën en reptielen. Op basis van verspreidingsgegevens (Creemers 

et al., 2009; Herder et al., 2009) kunnen in en in de directe omgeving van het plangebied de 

hazelworm, rugstreeppad en zandhagedis (alle tabel 3) voorkomen.  

 

Amfibieën 

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig waardoor de aanwezigheid van 

voortplantingswater van amfibieën uitgesloten kan worden. Direct ten westen van het plangebied 

ligt echter een nat gebied met allerlei laagtes waarvan sommige permanent en andere tijdelijk 

gevuld zijn met water. Dit gebied is geschikt als voorplantingslocatie van de rugstreeppad. De 

soort wordt geregeld aangetroffen in dit gebied (waarneming.nl).  

 

Het plangebied maakt mogelijk deel uit van het landhabitat van de rugstreeppad. Het gebied is 

geschikt als landhabitat voor de soort en bevat mogelijk zomer- en/of winterverblijfplaatsen. Deze 

verblijfplaatsen bevinden zich op hoogwatervrije terreinen. Als verblijfplaatsen kunnen bestaande 

ruimtes gebruikt worden, zoals muizenholen en ruimtes onder puinbergen. Vaak graven 

rugstreeppadden zich zelf in vergraafbare bodem in of schuilen onder elementen zoals tegels, 

pallets en tractorbanden. Het landhabitat gaat door de beoogde ontwikkelingen niet verloren al is 

een geringe aantasting niet uit te sluiten. Dit heeft echter geen invloed op de gunstige staat van 

instandhouding van de lokale populatie van de rugstreeppad, omdat er in en in de (directe) 

omgeving van het plangebied voldoende landhabitat aanwezig is.  

Rugstreeppadden zijn zeer mobiel en is bekend als een echt pionier soort. Ze kunnen natte 

laagtes in vrij gemaakte zandige terreinen razendsnel in gebruik nemen als voortplantingswater. 

Derhalve moeten maatregelen getroffen worden om vestiging van de soort te voorkomen, zoals 

het plaatsen van amfibieschermen. 
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Reptielen 

Tijdens het oriënterend veldonderzoek zijn geen strikt beschermde reptielen aangetroffen. 

Doordat het veldbezoek laat in het seizoen heeft plaatsgevonden bestaat de mogelijkheid dat de 

reptielen al verminderd actief zijn of reeds in winterrust. Het plangebied herbergt geschikt 

leefgebied voor de hazelworm en zandhagedis. De zandhagedis en hazelworm worden geregeld 

in en in de directe omgeving van het plangebied aangetroffen (waarneming.nl). Het voornemen 

heeft mogelijk effecten op (het leefgebied van) deze soorten. 

 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande zijn negatieve effecten op beschermde amfibieën op voorhand uit te 

sluiten mits er tijdens de projectfase maatregelen getroffen worden om vestiging van de 

rugstreeppad in het plangebied te voorkomen. Een ontheffing Ffw/Wnb is met het toepassen van 

deze maatregelen voor de rugstreeppad niet nodig. 

 

Negatieve effecten op de hazelworm en zandhagedis zijn niet op voorhand uit te sluiten. 

Voorafgaand aan de projectfase is nader soortgericht onderzoek nodig om de aanwezigheid van 

deze soorten aan te tonen. Uit dit onderzoek volgt mogelijk de noodzaak voor het toepassen van 

maatregelen. Een ontheffing Ffw/Wnb is mogelijk noodzakelijk. 

 
2.2.6 Vissen 

Omdat er in het plangebied geen oppervlaktewater aanwezig is zijn effecten op vissen op 

voorhand uit te sluiten. 

 
2.2.7 Ongewervelden 

Diverse vlinders en libellen zijn in de Ffw beschermd. Ook zijn enkele kevers, weekdieren en een 

kreeftachtige beschermd. Volgens verspreidingsgegevens (Dijkstra et al. 2002; Bos et al. 2006; 

EIS-Nederland et al. 2007) komen binnen of nabij het plangebied geen beschermde soorten 

vlinders en libellen voor. Van de overige beschermde ongewervelde soorten zijn er evenmin 

waarnemingen in en nabij het plangebied. Bovendien ontbreekt het aan geschikt biotoop.  

De aanwezigheid van beschermde soorten ongewervelden is daarom uitgesloten. 

 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande zijn negatieve effecten op beschermde ongewervelden op voorhand uit 

te sluiten. Nader onderzoek naar soorten van deze soortgroep of en ontheffing Ffw/Wnb is niet 

nodig. 

 
2.3 Conclusies toetsing Flora- en faunawet 
In tabel 2.1 zijn de relevante soorten uit de Ffw opgenomen. Deze soorten komen mogelijk voor 

in en nabij het plangebied. Voor deze soorten is aangegeven of maatregelen, een ontheffing of 

nader onderzoek nodig is.  
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Tabel 2.1 Conclusies Flora- en faunawet 

 

Soortgroep Effecten Nader 

onderzoek? 

Maatregel nodig? Ontheffing 

nodig? 

Flora Geen  Nee Nee Nee 

Zoogdieren Aanlegfase: 

- Mogelijk effect op verblijfplaatsen 

eekhoorn 

- Mogelijk effect op bunzing, 

hermelijn en/of wezel  

- Mogelijk effect op boommarter 

als verbindende functie van het 

plangebied wordt aangetast 

Ja1 Volgt uit nader onderzoek Volgt uit 

nader 

onderzoek 

Vleermuizen Aanlegfase: 

- Mogelijke effect op vleermuizen  

Ja2 Volgt uit nader onderzoek Volgt uit 

nader 

onderzoek 

Broedvogels, 

tijdens 

broedseizoen 

Verschillende soorten  Nee Ja werken buiten 

broedseizoen 

Nee, mits 

maatregel 

Broedvogels, 

jaarrond 

beschermd 

Aanlegfase: 

- Mogelijk effect op huismus en 

gierzwaluw3 

- Mogelijk effect op boomvalk, 

buizerd, havik, ransuil, sperwer 

en/of wespendief4 

Ja Volgt uit nader onderzoek Volgt uit 

nader 

onderzoek 

Amfibieën Geen, mits geen grootschalige 

grondwerkzaamheden  

Nee Aanlegfase: 

- Plaatsen amfibiescherm bij 

grootschalige 

grondwerkzaamheden 

 

Nee 

Reptielen Aanlegfase: 

- Mogelijk effect op hazelworm en 

zandhagedis 

Ja Volgt uit nader onderzoek Volgt uit 

nader 

onderzoek 

Vissen Geen Nee Nee Nee 

Ongewervelden Geen Nee Nee Nee 

1 Nader onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaats van de eekhoorn is alleen nodig als er voor het 

voornemen bomen gekapt moeten worden en kan het beste uitgevoerd worden in de winterperiode, als de bomen 

geen blad hebben. Nader onderzoek naar het gebruik van het plangebied door de boommarter is alleen nodig als 
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het bosgebied aan weerszijden van de Tetterodeweg of de groenstrook aan de oostzijde van het plangebied 

aangetast wordt. 

2 In het kader van de Ffw is aanvullend soortgericht onderzoek nodig naar het gebruik van het plangebied als 

foerageergebied en vliegroute door vleermuizen en naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in 

de monumentale gebouwen en/of bomen indien er uitwendige werkzaamheden plaats moeten vinden aan de 

monumentale gebouwen en/of als er bomen gekapt moeten worden. 

3 Effecten op gierzwaluw en huismus zijn uit te sluiten als er geen uitwendige werkzaamheden plaatsvinden aan de 

monumentale panden. De noodzaak van nader onderzoek naar de aanwezigheid van deze soorten vervalt in dit 

geval. 

4 Effecten op boomvalk, buizerd, havik, ransuil, sperwer en/of wespendief zijn uit te sluiten als er geen bomen 

gekapt gaan worden. De noodzaak van nader onderzoek naar de aanwezigheid van deze soorten vervalt in dit 

geval. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 Toetsing Natuurbeschermingswet 
1998 
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3 Toetsing Natuurbeschermingswet 1998 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag of, en zo ja in welke mate, schade is te 

verwachten aan Natura 2000-gebieden en/of beschermde natuurmonumenten. 

 
3.1 Wat beschermt de Natuurbeschermingswet 1998? 
De Natuurbeschermingswet 1998 (hierna Nbw) beschermt Natura 2000-gebieden en beschermde 

natuurmonumenten. Natura 2000-gebieden zijn de natuurgebieden die een Europese status 

hebben. Ze zijn als beschermd gebied aangewezen vanwege hun waarde voor kwalificerende 

natuurwaarden (bepaalde planten- of diersoorten of bepaalde habitattypen). Beschermde 

natuurmonumenten zijn de natuurgebieden die van oudsher door de Nederlandse overheid zijn 

aangewezen, begrensd en beschermd. Ook deze gebieden worden beschermd door de Nbw. 

Beide typen gebieden maken vrijwel altijd deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), die in 

de Nbw geen aparte status heeft maar wel ruimtelijk is begrensd en beschermd. 

 

Voor alle kwalificerende soorten en habitattypen van Natura 2000-gebieden zijn doelstellingen 

geformuleerd, de zogenaamde ‘instandhoudingsdoelstellingen’. Die doelstellingen mogen door 

een plan, project of handeling niet worden geschaad. Om te kunnen beoordelen of er schade kan 

optreden wordt een zogenaamde ‘voortoets’ uitgevoerd. Wanneer het plan, het project of de 

handeling onverhoopt schadelijk blijkt te zijn of wanneer dat niet (met zekerheid) kan worden 

uitgesloten dan is een vervolgtraject noodzakelijk.  

 

Effecten op beschermde gebieden kunnen zowel optreden doordat activiteiten (deels) binnen de 

grenzen van een Natura 2000-gebied plaatsvinden, maar ook als gevolg van activiteiten in de 

nabijheid ervan. In het laatste geval is het effect vaak indirect, bijvoorbeeld door invloed van 

geluid of licht of via stikstofdepositie. In deze gevallen spreekt men van ‘externe werking’. 

Daarnaast is het ook mogelijk dat een extern effect op het beschermde gebied plaatsvindt omdat 

een activiteit gebieden beïnvloed die een belangrijke relatie hebben met een beschermd gebied. 
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Figuur 3.1 Ligging plangebied ten opzichte van de omringende Natura 2000-gebieden. 

 

In figuur 3.1 is te zien dat de locatie grenst aan het Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’.  

In het noorden ligt het Natura 2000-gebied ‘Noordhollands Duinreservaat’ op een afstand van 

circa 10 km van het plangebied. Ten noordoosten van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied 

‘Polder Westzaan’ op een afstand van circa 12 km van het plangebied. Deze gebieden zijn alle 

drie aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. Overige Natura 2000-

gebieden liggen op grotere afstanden. Gezien de lokale aard van de ingreep en gezien de grote 

afstand tot de Natura 2000-gebieden ‘Noordhollands Duinreservaat’ en ‘Polder Westzaan’ zijn 

negatieve effecten op instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden op voorhand uit te 

sluiten met uitzondering van negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie. 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag of het optreden van negatieve effecten al dan niet 

met zekerheid kan worden uitgesloten (www.tauw.nl/natuurwetgeving/natuurbeschermingswet-

1998/). De vraag over deze zekerheid wordt beantwoord via een zogenaamde voortoets.  

Hiertoe is in kaart gebracht voor welke habitattypen of soorten het Natura 2000-gebied een 

bijzondere waarde heeft en wat de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 

zijn. 
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Op basis van de bij Tauw aanwezige expertise en beschikbare literatuur wordt een uitspraak 

gedaan of het optreden van al dan niet significante effecten kan worden uitgesloten. Is er met 

zekerheid geen sprake van negatieve effecten op het Natura 2000-gebied, dan is geen 

vergunning noodzakelijk.  

 

Wanneer echter uit de voortoets blijkt dat effecten op de instandhoudingsdoelstellingen niet zijn 

uit te sluiten, dan is een passende beoordeling noodzakelijk, eventueel gevolgd door een 

vergunningprocedure. Uit de passende beoordeling dient te blijken welke 

instandhoudingsdoelstellingen in welke mate worden geschaad. 

 
3.2 Methode van effectbeoordeling 
Voor de mogelijke effecten is de effectenindicator gebruikt (Ministerie van Economische Zaken, 

2016). De effectindicator onderscheidt globaal vijf eventuele effecten van een ingreep, namelijk 

ruimtelijke, chemische, fysische, mechanische en directe menselijke effecten. De vijf effecten 

worden weer verder onderverdeeld in totaal 19 storende factoren (tabel 3.1). 
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Tabel 3.1 Indeling van mogelijk optredende effecten volgens de effectindicator. -: niet relevant; x: wel 

(mogelijk) relevant 

 

Effect Storende factor Relevant tijdens 

aanleg 

Relevant tijdens 

exploitatie 

Ruimtelijk effect Oppervlakteverlies (1) - - 

 Versnippering leefgebied (2) - - 

Chemisch effect Verzuring (3) x x 

 Vermesting (4) x x 

 Verzoeting (5) - - 

 Verzilting (6) - - 

 Verontreiniging (7) - - 

Fysisch effect Verdroging (8) x - 

 Vernatting (9) - - 

 Verandering stroomsnelheid (10) - - 

 Verandering overstromingsfrequentie 

(11) 

- - 

 Verandering dynamiek substraat (12) - - 

Mechanisch effect Verstoring door geluid (13) x x 

 Verstoring door licht (14) x x 

 Verstoring door trilling (15) x - 

 Verstoring door beweging/optiek (16)  x x 

 Verstoring door luchtwerveling, 

betreding, golfslag (17) 

- - 

Direct menselijk 

effect 

Verstoring door sterfte, exploitatie 

en vangst (18) 

- - 

 Bewuste ingreep 

Soortensamenstelling (19) 

- - 

 

Tijdens de aanlegfase zijn er door bouwwerkzaamheden en door de aan- en afvoer van 

bouwmaterialen en materieel enkele effecten op Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten: deze 

effecten zijn verzuring, vermesting, verdroging en diverse mechanische effecten. 

 

In de exploitatiefase zijn door de verkeer aantrekkende werking en het gebruik van de woningen 

en andere bebouwing enkele effecten op Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten: deze effecten 

zijn verzuring, vermesting en diverse mechanische effecten.  
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Verzuring en vermesting kunnen plaatsvinden door de uitstoot van stikstof eventueel leidend tot 

stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden. Verdroging kan plaatsvinden als er voor de aanleg 

van bijvoorbeeld funderingen bemaald moet worden om het grondwater te verlagen. 

Mechanische effecten kunnen plaatsvinden als dieren uit Natura 2000-gebieden gebruik maken 

van de omringende gebieden, waaronder de planlocatie, en verstoord worden via de 

aanlegwerkzaamheden. 

 

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de mogelijke effecten op 

instandhoudingsdoelstellingen. 

 
3.3 Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’ 
 

Gebiedsbeschrijving  

Het Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’ is aangewezen als speciale beschermingszone 

onder de Habitatrichtlijn. Het gebied is aangewezen als Habitatrichtlijngebied vanwege de 

aanwezigheid van een soortenrijke en kenmerkende begroeiing, met duinroosvegetaties in het 

open duin, duingraslanden, vochtige en droge duinvalleien, plasjes, goed ontwikkelde struwelen 

en diverse vormen van duinbossen. De rijkdom van het gebied hangt samen met de breedte van 

de duinen, het hoge kalkgehalte, het uitblijven van grootschalige vergravingen en de historische, 

kleinschalige agrarische invloed vanuit oude zeedorpen. Bovendien is het aansluitende 

strandwallenlandschap op veel plaatsen bewaard gebleven. In de binnenduinrand liggen diverse 

oude landgoedbossen. 

 

Kwalificerende habitattypen en soorten  

Het Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’ is als zodanig aangewezen vanwege de 

aanwezigheid van kwalificerende habitattypen en soorten. De gebiedsspecifieke ecologische 

vereisten voor de duurzame instandhouding van deze kwalificerende habitattypen en soorten zijn 

beschreven in instandhoudingsdoelstellingen. In de paragrafen 3.4.1 en 3.4.2 worden de 

instandhoudingsdoelstellingen van respectievelijk de Habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten 

beschreven en getoetst. 

 
3.4 Effecten op instandhoudingsdoelstellingen 
 
3.4.1 Kwalificerende Habitattypen, Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten 

In tabel 3.2 staan de Kwalificerende Habitattypen waarvoor het Natura 2000-gebied 

‘Kennemerland-Zuid’ is aangewezen. Tevens is aangegeven of het betreffende habitattype 

gevoelig is voor stikstofdepositie. 
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Tabel 3.2 Kwalificerende Habitattypen van het Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’. * Prioritair 

habitattype 

 

Habitattype Landelijke staat van 

instandhouding 

Doelstelling 

oppervlakte 

Doelstelling 

kwaliteit 

Stifstofgevoelig 

H2110 - Embryonale duinen + = = Gevoelig 

H2120 - Witte duinen - > > Gevoelig 

H2130A - *Grijze duinen (kalkrijk) - - > > Zeer gevoelig 

H2130B - *Grijze duinen 

(kalkarm) 

- - = > Zeer gevoelig 

H2130C - *Grijze duinen 

(heischraal) 

- - > > Zeer gevoelig 

H2150 - *Duinheiden met 

struikhei 

+ = = Zeer gevoelig 

H2160 - Duindoornstruwelen + = = Gevoelig 

H2170 - Kruipwilgstruwelen + = = Gevoelig 

H2180A - Duinbossen (droog) + = = Gevoelig 

H2180B - Duinbossen (vochtig) - = > Gevoelig 

H2180C - Duinbossen 

(binnenduinrand) 

- = = Gevoelig 

H2190A - Vochtige duinvalleien 

(open water) 

- > > Zeer gevoelig 

H2190B - Vochtige duinvalleien 

(kalkrijk) 

- > > Gevoelig 

H2190C - Vochtige duinvalleien 

(ontkalkt) 

- = = Zeer gevoelig 

H2190D - Vochtige duinvalleien 

(hoge moerasplanten) 

- > > Niet gevoelig 

 

In tabel 3.3 staan de Kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied 

‘Kennemerland-Zuid’ is aangewezen. Tevens is aangegeven of de betreffende habitatrichtlijnsoort 

gevoelig is voor stikstofdepositie. 
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Tabel 3.3 Kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten van het Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’. 

 

Habitatrichtlijnsoort Landelijke staat van 

instandhouding 

Doelstelling 

omvang 

leefgebied 

Doelstelling 

kwaliteit 

leefgebied 

Doelstelling 

populatie 

Stikstofgevoelig 

H1014 - Nauwe 

korfslak 

- = = = Gevoelig 

H1318 - 

Meervleermuis 

- = = = Niet gevoelig 

H1903 - 

Groenknolorchis 

- - > > > Gevoelig 

 
3.4.2 Effectbeoordeling 

 

Aanlegfase 

 

Vermesting en/of verzuring door stikstofdepositie 

Tijdens de aanlegfase is vermesting en/of verzuring door stikstofdepositie uit de lucht als gevolg 

van het gebruik van (zwaar) materieel en door de aan- en afvoer van bouwmaterialen en (zwaar) 

materieel mogelijk. Gezien de relatief korte duur van de aanlegfase in vergelijking tot de 

exploitatiefase en gezien de lagere emissie van het bouwverkeer in vergelijking tot de 

verkeersaantrekkende werking in de exploitatiefase, wordt de stikstofdepositie tijdens de 

aanlegfase buiten beschouwing gelaten. Daarbij komt dat in de exploitatiefase de CV-ketels van 

de woningen ook bijdragen aan de stikstofdepositie. Het effect van vermesting en/of verzuring 

door stikstofdepositie uit de lucht wordt in de aanlegfase zodoende als neutraal beoordeeld. 

 

Verdroging 

Binnen een afstand van 500 meter van het plangebied liggen diverse habitattypen die gevoelig 

zijn voor verdroging, te weten: H2160 Duindoornstruwelen, H2170 Kruipwilgstruwelen, H2180A - 

Duinbossen (droog), H2180B - Duinbossen (vochtig) en H2180C - Duinbossen (binnenduinrand). 

Daarnaast liggen er een aantal voor verdroging zeer gevoelige habitattypen op een afstand van 

maximaal 500 meter, te weten: H2190A - Vochtige duinvalleien (open water), H2190B - Vochtige 

duinvalleien (kalkrijk), H2190C - Vochtige duinvalleien (ontkalkt) en H2190D - Vochtige 

duinvalleien (hoge moerasplanten).  

 

Op dit moment is nog niet duidelijk of er voor de boogde ontwikkelingen grondwaterbemaling 

moet worden toegepast. Hierdoor is het niet mogelijk om een inschatting te maken van de 

effecten van verdroging op de voor verdroging gevoelige habitattypen.  
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Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van deze habitattypen zijn alleen uit te 

sluiten als er voor de boogde ontwikkelingen geen grondwaterbemaling nodig is. Als 

grondwaterbemaling wel nodig is dient een aanvullende inschatting gemaakt te worden van de 

effecten op de voor verdroging gevoelige habitattypen.  

 

Naast de hierboven genoemde habitattypen zijn ook een aantal Habitatrichtlijnsoorten gevoelig 

voor verdroging. De groenknolorchis en de meervleermuis zijn gevoelig voor verdroging. De 

nauwe korfslak is zeer gevoelig voor verdroging. Negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van de meervleermuis door verdroging zijn gezien de aard van de 

ingreep op voorhand uit te sluiten. 

 

Van de groenknolorchis resteert slechts een kleine populatie in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen, ten zuiden van Zandvoort (Odé & Bolier, 2003). Dit gebied ligt op een 

afstand van ten minste vijf kilometer van het plangebied. Gezien de lokale aard van de ingreep en 

gezien de grote afstand van het plangebied tot deze populatie zijn negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van de groenknolorchis door verdroging uit te sluiten. 

 

De nauwe korfslak komt slechts zeer sporadisch voor in de directe omgeving van het plangebied. 

Deze conclusie is getrokken op basis van het in 2004 door Stichting Anemoon uitgevoerde 

verspreidingsonderzoek (Meyling & Bruyne, 2006). Tijdens dit onderzoek zijn in Overveen en in 

de directe omgeving daarvan 15 locaties onderzocht. Er werd slechts op één locatie een enkel 

exemplaar aangetroffen. Gelet op het voorgaande zijn negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van de nauwe korfslak door verdroging uit te sluiten. 

 

Diverse vormen van verstoring 

De meervleermuis is gevoelig voor verstoring door geluid, trillingen en beweging/optiek. 

Daarnaast is de meervleermuis zeer gevoelig voor verstoring door licht. De nauwe korfslak is 

gevoelig voor trillingen. 

 

In de directe omgeving van het plangebied is oppervlaktewater aanwezig dat mogelijk onderdeel 

uitmaakt van het leefgebied van de meervleermuispopulatie van het Natura 2000-gebied.  

Direct ten zuiden van het plangebied ligt de Zanderijvaart. Deze vaart is geschikt als 

foerageergebied en/of als vliegroute. Ten noorden van het plangebied ligt een grote plas, Het 

Wed. Ook deze plas is geschikt als foerageergebied. In het plangebied is geen oppervlaktewater 

aanwezig zodat de aanwezigheid van foerageergebieden in het plangebied uitgesloten kan 

worden. Het opgaand groen kan echter gebruikt worden als vliegroute. 
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Daarnaast verblijven meervleermuizen in gebouwen. De monumentale gebouwen zijn geschikt 

als vleermuisverblijfplaats. Gelet op het voorgaande kan niet worden uitgesloten dat het 

plangebied deel uitmaakt van het leefgebied van de vleermuispopulatie van het Natura 2000-

gebied. Op dit moment is nog niet duidelijk of en hoe de meervleermuis gebruik maakt van het 

plangebied. Aanvullend onderzoek is nodig om het gebruik van het plangebied door deze soort in 

kaart te brengen en om mogelijke effecten van het voornemen op de vleermuispopulatie van het 

Natura 2000-gebied in kaart te brengen. Effecten op meervleermuizen zijn mogelijk als er bomen 

gekapt worden die als vliegroute gebruikt worden of als er uitwendige werkzaamheden aan de 

monumentale gebouwen plaatsvinden. Voor nu wordt uitgegaan van een negatief effect. Het 

effect wordt echter niet als significant negatief gezien, omdat maatregelen getroffen kunnen 

worden om negatieve effecten op de meervleermuis te voorkomen zoals bijvoorbeeld het 

uitvoeren van werkzaamheden buiten de kwetsbare periode van de meervleermuis. De 

benodigde maatregelen volgen uit het aanvullend soortgericht onderzoek en dienen uiteindelijke 

in het projectplan te worden opgenomen. Uit de conclusies van het nader onderzoek volgt ook de 

noodzaak tot het uitvoeren van een verstorings- en verslechteringstoets. 

 

Uit de effectbeoordeling van het effect verdroging kan geconcludeerd worden dat de nauwe 

korfslak slechts als uitzondering aanwezig is in en in de directe omgeving van het plangebied. 

Hierdoor zijn negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de nauwe korfslak door 

trillingen uit te sluiten. 

 

Exploitatiefase 

 

Vermesting en/of verzuring door stikstofdepositie 

Tijdens de exploitatiefase is vermesting en/of verzuring door stikstofdepositie uit de lucht als 

gevolg van de verkeer aantrekkende werking en het gebruik van de woningen en andere 

bebouwing mogelijk. Uit de tabellen 3.2 en 3.3. volgt dat verschillende habitattypen en soorten 

(zeer) gevoelig zijn voor stikstof. De voor dit project uitgevoerde AERIUS-berekening laat zien dat 

de berekende depositie in de kwalificerende habitattypen die gevoelig zijn voor stikstof maximaal 

3,25 mol/ha/jaar bedraagt. Deze waarde is echter niet representatief omdat de emissiebronnen 

van de toegangswegen op korte afstand tot de rekenpunten liggen. Wanneer de afstand tussen 

het wegtracé en het rekenpunt kleiner is dan 25 meter moet de gebruiker een extra correctie 

achteraf doorvoeren op de berekende depositie in het desbetreffende hexagoon.  

Na correctie blijkt dat de depositie in de kwalificerende habitattypen die gevoelig zijn voor stikstof 

maximaal 1,71 mol/ha/jaar bedraagt. De maximale berekende depositie is hoger dan de 

grenswaarde van 1,00 mol/ha/jaar. Derhalve zal vergunning aangevraagd moeten worden 

wanneer het plan zich in de projectfase zal gaan bevinden. De AERIUS-berekening is 

opgenomen in bijlage 1. 
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Diverse vormen van verstoring 

De meervleermuis is gevoelig voor verstoring door geluid, trillingen en beweging/optiek. 

Daarnaast is de meervleermuis zeer gevoelig voor verstoring door licht. Zoals eerder beschreven 

kan niet worden uitgesloten dat het plangebied deel uitmaakt van het leefgebied van de 

meervleermuispopulatie van het Natura 2000-gebied (zie aanlegfase). Op dit moment is nog niet 

duidelijk of en hoe de meervleermuis gebruik maakt van het plangebied. Aanvullend onderzoek is 

nodig om het gebruik van het plangebied door deze soort in kaart te brengen en om mogelijke 

effecten van het voornemen op de vleermuispopulatie van het Natura 2000-gebied in kaart te 

brengen. Effecten op meervleermuizen door verstoring zijn mogelijk, bijvoorbeeld door het 

gebruik van kunstmatige verlichting. Voor nu wordt uitgegaan van een negatief effect. Het effect 

wordt echter niet als significant negatief gezien, omdat maatregelen getroffen kunnen worden om 

negatieve effecten op de meervleermuis te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van 

vleermuisvriendelijke verlichting. De benodigde maatregelen volgen uit het aanvullend 

soortgericht onderzoek en dienen uiteindelijke in het projectplan te worden opgenomen.  
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Uit de connclusies van het nader onderzoek volgt ook de noodzaak tot het uitvoeren van een 

verstorings- en verslechteringstoets 

 
3.4.3 Conclusie effectbeoordeling Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’ 

In tabel 3.4 worden de effectbeoordelingen van de aanleg- en exploitatiefase op de 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’ samengevat. 

 

 
Tabel 3.4 Samenvatting van alle mogelijke effecten tijdens aanleg- en exploitatiefase (0 = neutraal effect, - = 

negatief effect, - - = significant negatief effect) 

 

Verstoringsfactor Effect Habitattypen en/of soorten die mogelijk verstoring ondervinden 

Aanlegfase   

Vermesting en/of verzuring door 

stikstofdepositie 

0  

Verdroging 01 H2160 Duindoornstruwelen, H2170 Kruipwilgstruwelen, H2180A - 

Duinbossen (droog), H2180B - Duinbossen (vochtig) H2180C - 

Duinbossen (binnenduinrand), H2190A - Vochtige duinvalleien (open 

water), H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk), H2190C - Vochtige 

duinvalleien (ontkalkt) en H2190D - Vochtige duinvalleien (hoge 

moerasplanten)1 

Verstoring door geluid - Meervleermuis 

Verstoring door licht - Meervleermuis 

Verstoring door trillingen - Meervleermuis 

Optische verstoring 0  

Exploitatiefase   

Vermesting en/of verzuring door 

stikstofdepositie 

- H2110 - Embryonale duinen, H2120 - Witte duinen, H2130A - *Grijze 

duinen (kalkrijk), H2130B - *Grijze duinen (kalkarm), H2130C - *Grijze 

duinen (heischraal), H2150 - *Duinheiden met struikhei, H2160 – 

Duindoornstruwelen, H2170 – Kruipwilgstruwelen, H2180A - 

Duinbossen (droog), H2180B - Duinbossen (vochtig), H2180C - 

Duinbossen (binnenduinrand), H2190A - Vochtige duinvalleien (open 

water), H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk), H2190C - Vochtige 

duinvalleien (ontkalkt), H1014 - Nauwe korfslak en H1903 - 

Groenknolorchis 

Verstoring door geluid - Meervleermuis 

Verstoring door licht - Meervleermuis 

Optische verstoring - Meervleermuis 
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1 Er is geen sprake van een negatief effect door verdroging op de voor verdroging gevoelige habitattypen als er 

geen gebruik wordt gemaakt van grondwaterbemaling. Anders wordt het effect door verdroging als negatief (-) 

beoordeeld. 

 
3.5 Overige Natura 2000-gebieden 

Binnen een straal van 15 kilometer liggen de Natura 2000-gebieden ‘Noordhollands 

Duinreservaat’ en ‘Polder Westzaan’. Deze gebieden zijn aangewezen als speciale 

beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. Overige Natura 2000-gebieden liggen op grotere 

afstanden. Gezien de lokale aard van de ingreep en gezien de grote afstand tot de Natura 2000-

gebieden ‘Noordhollands Duinreservaat’ en ‘Polder Westzaan’ zijn negatieve effecten op 

instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden op voorhand uit te sluiten met uitzondering van 

negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie. De voor dit project uitgevoerde AERIUS-

berekening laat zien dat in deze gebieden de berekende depositie in de kwalificerende 

habitattypen en leefgebieden van soorten die gevoelig zijn voor stikstof nergens groter is dan de 

grenswaarde van 0,05 mol/ha/j. Hierdoor zijn de effecten door stikstofdepositie in deze gebieden 

uit te sluiten. De AERUIS-berekening is opgenomen in bijlage 1. 

 
3.6 Conclusies toetsing Natuurbeschermingswet 1998 

Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 

‘Kennemerland-Zuid’ op dit moment niet kunnen worden uitgesloten. 

Negatieve effecten door verdroging zijn mogelijk in voor verdroging gevoelige habitattypen 

gelegen nabij het plangebied. Deze effecten zijn echter uit te sluiten als voor realisatie van het 

voornemen geen grondwaterbemaling nodig is. 

Negatieve effecten op de meervleermuis door verschillende vormen van verstoring (geluid, licht 

en trillingen) zijn mogelijk als het plangebied een belangrijke functie vervult voor de 

meervleermuispopulatie van het Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’. Deze effecten zijn 

echter uit te sluiten indien uit nader soortgericht onderzoek blijkt dat het plangebied geen 

belangrijke functie voor de meervleermuis vervult. 

Het voornemen heeft een negatief effect op stikstofgevoelige habitattypen van het Natura 2000-

gebied ‘Kennemerland-Zuid’. De AERIUS-berekening van de exploitatiefase laat zien dat de 

maximale depositie 1,65 mol/ha/jaar bedraagt. Dit is hoger dan de grenswaarde van 1,00 

mol/ha/jaar. Derhalve moet voorafgaand aan de projectfase een Nbwet-vergunning aangevraagd 

worden. Effecten in overige Natura 2000-gebieden zijn op basis van de gemaakte AERIUS-

berekening uit te sluiten. 
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4 Toetsing Natuurnetwerk Nederland 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag of, en zo ja in welke mate, de 

wezenlijke waarden en kenmerken van het provinciale natuurnetwerk worden aangetast 

door de beoogde activiteiten. 

 
4.1 Hoe is de bescherming van het NNN geregeld? 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen of ingrepen in of nabij het Natuurnetwerk Nederland (NNN; 

voorheen de Ecologische Hoofdstructuur EHS) is sprake van planologische bescherming via 

ruimtelijke procedures in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het stelsel van de Wro 

gaat ervan uit dat plannen van een hogere overheid doorwerken naar lagere overheden. 

Overheden zijn gehouden aan bescherming van het NNN vanuit de provinciale Structuurvisie of 

Verordening Ruimte en/of landelijke Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Voor 

(particuliere) initiatiefnemers van (ruimtelijke) ingrepen in het NNN is het gemeentelijk 

bestemmingsplan het bindende ruimtelijke plan. 

 
4.2 Verordening ruimte 2016 van de Provincie Noord-Holland 
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2016 van de Provincie Noord-Holland staat beschreven 

dat een plan geen bestemmingen en/of regels bevat die de wezenlijke kenmerken en waarden 

van het NNN significant aantasten. De bescherming van deze waarden vindt plaats door 

toepassing van een specifiek afwegingskader: het zogenaamde 'Nee, tenzij'-regime. Dat betekent 

dat nieuwe plannen en projecten niet zijn toegestaan als deze een significant negatief effect 

hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied, tenzij daarmee een 

zwaarwegend belang gediend is en er geen reële alternatieven voorhanden zijn. In dat geval 

moet de schade zoveel mogelijk beperkt worden door het treffen van mitigerende maatregelen en 

moet de resterende schade gecompenseerd worden. Hiervoor is een ontheffing van deze 

verordening van Gedeputeerde Staten vereist. Voor toepassing van deze ontheffing gelden 

aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden vormen een invulling van het zogenaamde 'Nee, 

tenzij' principe dat van toepassing is op ontwikkelingen binnen het NNN. Een verzoek om 

ontheffing op basis van het 'nee, tenzij'-regime dient vergezeld te gaan van een compensatieplan 

waaruit blijkt hoe, waar en wanneer de mitigerende en compenserende maatregelen zullen 

worden getroffen, wat de begrenzing van het compensatiegebied is en op welke wijze de 

compensatie duurzaam verzekerd is. De besluiten over een bestemmingsplan dat een ingreep in 

het NNN mogelijk maakt en over de uitvoering van het daarmee samenhangende 

compensatieplan dienen gelijktijdig genomen te worden. 
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Bij een ruimtelijke ingreep in het NNN is het bepalen van effecten hierop daarom noodzakelijk. 

Wanneer er geen ruimtelijke procedure van toepassing is, maar wél effecten op het NNN 

denkbaar zijn, is het raadzaam en in sommige gevallen noodzakelijk ook een toetsing aan de 

NNN-doelen uit te voeren. Bij de toetsing aan het NNN wordt het effect van een mogelijke 

aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN en/of areaalverlies bepaald. 

 
4.3 Effecten op wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN 
Uit het Natuurbeheerplan 2016 van de Provincie Noord-Holland is op te maken dat het 

plangebied grenst aan gebieden die onderdeel uitmaken van het NNN. De beoogde 

ontwikkelingen zijn echter niet gepland binnen het NNN zodat er geen oppervlakteverlies van het 

NNN optreedt (zie figuur 4.1). 

 

 

 
Figuur 4.1 Begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS). 

 

Negatieve effecten door externe werking hoeven niet getoetst te worden omdat het 'Nee, tenzij' in 

principe alleen van toepassing is op ontwikkelingen binnen het NNN. Echter, omdat het 

plangebied op korte afstand tot het NNN is gelegen worden de invloeden, ondanks dat externe 

werking niet hoeft worden beschouwd, van het voornemen op het NNN hieronder beschreven.  
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In het Natuurbeheerplan 2016 van de Provincie Noord-Holland staat beschreven dat de 

wezenlijke kenmerken en waarden gekoppeld zijn aan de natuurdoelen. Deze natuurdoelen zijn 

in het natuurbeheerplan vertaald naar beheertypen. In de directe omgeving van het plangebied 

zijn vijf beheertypen aanwezig (zie figuur 4.2). 

 

 

 
Figuur 4.2 Wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN. 

 

Mogelijke effecten van stikstofdepositie 

De beheertypen in de directe omgeving van het plangebied maken deel uit van het Natura 2000-

gebied ‘Kennemerland-Zuid’. Mogelijke effecten van stikstofdepositie op de beheertypen worden 

getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998 (zie hoofdstuk 3) en worden in relatie tot het NNN 

niet verder besproken. 

 

N03.01 Beek en Bron 

Beken en bronnen zijn van groot belang voor allerlei aan water gebonden flora en fauna zoals 

bijvoorbeeld waterranonkels, fonteinkruiden, sterrekroossoorten, platwormen, waterkevers, 

libellen, waterjuffers, kokerjuffers, rivierkreeft en een groot aantal soorten vissen.  
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Op dit moment is nog niet duidelijk of er voor de boogde ontwikkeling grondwaterbemaling moet 

worden toegepast. Hierdoor is het op dit moment nog niet mogelijk om de effecten van het 

voornemen op de waterhuishouding van het gebied in kaart te brengen. 

Als grondwaterbemaling moet worden toegepast zal dit echter slechts van tijdelijke aard zijn en 

op zeer lokale schaal. Hierdoor zijn effecten op het waterpeil van de nabijgelegen beek uit te 

sluiten. Het voornemen heeft daarnaast geen invloed op de waterkwaliteit van de beek. 

 

N08.02 Open duin 

Open duin bevat structuurrijke begroeiingen en deels onbegroeide delen van zeeduinen. 

Processen zoals verstuiving en begrazing zorgen voor variatie in deze gebieden. Zout spatwater 

dat de duinen in waait zorgt voor extra bufferstoffen. Open duin bestaat uit een afwisseling van 

lage mos- en korstmosrijke vegetaties, grazige vegetaties met bijvoorbeeld helmgras, kruidenrijke 

duingraslanden, zoomvegetaties, ruigte en laag struweel, zoals bijvoorbeeld duindoornstruweel 

en braamstruweel. Het voornemen heeft geen effect op de mate van verstuiving en/of begrazing 

waardoor er geen effect is op de mate van variatie in de open duin gebieden. 

 

N08.03 Vochtige duinvallei 

Vochtige duinvalleien staan vaak onder invloed van zoet grondwater. Op dit moment is nog niet 

duidelijk of er voor de boogde ontwikkeling grondwaterbemaling moet worden toegepast. 

Hierdoor is het op dit moment nog niet mogelijk om de effecten van het voornemen op de 

waterhuishouding van het gebied in kaart te brengen. Als grondwaterbemaling moet worden 

toegepast zal dit echter slechts van tijdelijke aard zijn en op zeer lokale schaal. Negatieve 

effecten op verdrogingsgevoelige beheertypen zijn uit te sluiten als er voor de beoogde 

ontwikkeling geen grondwaterbemaling nodig is. Als grondwaterbemaling wel nodig is dient een 

aanvullende inschatting gemaakt te worden van de effecten op de voor verdroging gevoelige 

beheertypen. 

 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

Kruiden- en faunarijk grasland wordt bij een goede kwaliteit gekenmerkt door variatie in structuur 

(ruigte en plaatselijk struweel, hogere en lage vegetatie) en een kruidenrijke graslandbegroeiing 

die rijk is aan kleine fauna. Gradiënten binnen (grond)waterpeil en voedselrijkdom zorgen voor 

diverse vegetatietypen. Negatieve effecten op verdrogingsgevoelige zijn uit te sluiten als er voor 

de beoogde ontwikkeling geen grondwaterbemaling nodig is. Als grondwaterbemaling wel nodig 

is dient een aanvullende inschatting gemaakt te worden van de effecten op de voor verdroging 

gevoelige beheertypen. De effecten van verdroging worden echter getoetst aan de 

Natuurbeschermingswet 1998 (zie hoofdstuk 3) en worden in relatie tot het NNN niet verder 

besproken. 
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N15.01 Duinbos 

Duinbos kan voorkomen op zowel kalkrijke als kalkarme zandgronden in het Duin- en Kustgebied, 

zowel op duinen als in vochtige valleien en op drooggevallen zandplaten. Negatieve effecten op 

verdrogingsgevoelige beheertypen zijn uit te sluiten als er voor de beoogde ontwikkeling geen 

grondwaterbemaling nodig is. Als grondwaterbemaling wel nodig is dient een aanvullende 

inschatting gemaakt te worden van de effecten op de voor verdroging gevoelige beheertypen. 

 
4.4 Conclusies toetsing NNN 
Uit de toetsing volgt dat negatieve effecten door oppervlakteverlies op voorhand uitgesloten 

kunnen worden omdat de beoogde ontwikkelingen niet overlappen met gebieden die opgenomen 

zijn in het NNN. Daarnaast zijn er geen effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van de 

direct naast het plangebied gelegen gebieden die onderdeel uitmaken van het NNN. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Flora- en faunawet 
Er zijn effecten mogelijk op beschermde soorten van de Ffw/Wnb, waaronder effecten op de 

eekhoorn, vleermuizen, amfibieën en reptielen. Derhalve moet voorafgaand aan de projectfase 

nader onderzoek plaatsvinden naar: 

 Verblijfplaatsen van de eekhoorn indien bomen gekapt gaan worden 

 Onderzoek naar de functie van het plangebied als foerageergebied en vliegroute van 

vleermuizen 

 Onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen indien bomen gekapt gaan 

worden 

 Onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen indien uitwendige 

werkzaamheden gaan plaatsvinden aan de monumentale gebouwen 

 Onderzoek naar verblijfplaatsen van bunzing, hermelijn en/of wezel 

 Onderzoek naar de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van gierzwaluw, 

huismus, boomvalk, buizerd, havik, ransuil, sperwer en/of wespendief indien er uitwendige 

werkzaamheden aan de monumentale gebouwen gaan plaatsvinden of als er bomen gekapt 

gaan worden 

 Onderzoek naar het voorkomen van hazelworm en zandhagedis in het plangebied 

 

Uit het nader onderzoek volgt mogelijk de noodzaak tot het treffen van maatregelen om negatieve 

effecten op beschermde soorten te voorkomen of de noodzaak tot het aanvragen van een 

ontheffing Ffw/Wnb. 

 

Rugstreeppad 

Bij grootschalige grondwerkzaamheden zijn maatregelen nodig om nieuwe vestiging van 

voortplantingsplaatsen van de rugstreeppad te voorkomen zoals het plaatsen van een 

amfibiescherm. 

 

Algemene broedvogels 

Sloop van gebouwen en verwijderen van bomen en struiken dient gezien te worden als een voor 

vogels verstorende activiteit en dient buiten het vogelbroedseizoen plaats te vinden. 

 

Nader onderzoek 

Het uitgangspunt van de Ffw is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat alles wat schadelijk is voor 

bedreigde soorten verboden is (www.overheid.nl). Het uitsluiten van effecten is alleen mogelijk op 

basis van voldoende en actuele gegevens. In dit geval zijn negatieve effecten op soorten mogelijk 

zodat nader onderzoek naar hun aanwezigheid noodzakelijk is voor uitvoering van het plan.  
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Ook bij het aanvragen van een eventuele ontheffing of indienen van een mitigatieplan dient de 

aanwezigheid van de betreffende soort aangetoond te worden. Hierbij geldt een omgekeerde 

bewijslast waarbij de initiatiefnemer verantwoordelijkheid draagt.  

 
5.2 Natuurbeschermingswet 1998 
De toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 betreft een Voortoets. Uit de Voortoets blijkt dat 

negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 

‘Kennemerland-Zuid’ op dit moment niet kunnen worden uitgesloten. 

Negatieve effecten door verdroging zijn mogelijk in voor verdroging gevoelige habitattypen 

gelegen nabij het plangebied. Deze effecten zijn echter uit te sluiten als voor realisatie van het 

voornemen geen grondwaterbemaling nodig is. 

Negatieve effecten op de meervleermuis door verschillende vormen van verstoring (geluid, licht 

en trillingen) zijn mogelijk als het plangebied een belangrijke functie vervult voor de 

meervleermuispopulatie van het Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’. Deze effecten zijn 

echter uit te sluiten indien uit nader soortgericht onderzoek blijkt dat het plangebied geen 

belangrijke functie voor de meervleermuis vervult. 

Het voornemen heeft een negatief effect op stikstofgevoelige habitattypen van het Natura 2000-

gebied ‘Kennemerland-Zuid’. De AERIUS-berekening van de exploitatiefase laat zien dat de 

maximale depositie 1,65 mol/ha/jaar bedraagt. Dit is hoger dan de grenswaarde van 1,00 

mol/ha/jaar. Derhalve moet voorafgaand aan de projectfase een Nbwet-vergunning aangevraagd 

worden. Effecten in overige Natura 2000-gebieden zijn op basis van de gemaakte AERIUS-

berekening uit te sluiten. 

 
5.3 Natuurnetwerk Nederland 
Uit de toetsing volgt dat er geen effecten zijn op het NNN. 
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 Contactpersoon Sander Kamp  

Datum 1 december 2016  

Kenmerk N001-1241816KMS-sbb-V02-NL  

Stikstofdepositie Reinwaterpark Overveen 
 
 

1 Inleiding 
Riso Vastgoed B.V. heeft het voornemen om in Overveen, gemeente Bloemendaal, woningbouw 
te ontwikkelen op het ‘Reinwaterpark’. Het project betreft 70 woningen, waaronder vrijstaande 
woningen, appartementen en rijwoningen. Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied 
Kennemerland-Zuid (zie figuur 1.1). Vanuit de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet), is het 
noodzakelijk om uit te sluiten dat er sprake is van significant negatieve effecten van het project op 
de instandhoudingsdoelen van het gebied. Het project kan van invloed zijn op deze doelen door 
stikstofemissies en door overige invloeden als geluid, verlichting en trillingen. Effecten door 
stikstof zijn bepaald met de daarvoor bestemde rekentool AERIUS en toegelicht in voorliggende 
notitie. 
 

 
Figuur 1.1 Ligging Reinwaterpark 

 

Notitie 
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2 Wettelijk kader 
Stikstofdepositie vormt al jaren een knelpunt bij de besluitvorming over plannen en projecten, 
omdat overbelasting een probleem is voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen 
voor de voor stikstof gevoelige natuur in Natura 2000-gebieden gebieden. Per 1 juli 2015 is het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) van kracht geworden. Met het PAS moet een belangrijk deel 
van deze knelpunten tot het verleden behoren. 
 
Het PAS verbindt ecologie en economie. Het doel is het beschermen en ontwikkelen van 
kwetsbare, voor stikstof gevoelige natuur, terwijl tegelijkertijd economische ontwikkelingen 
mogelijk blijven. Het programma bevat hiertoe maatregelen die leiden tot een afname van 
stikstofdepositie (bronmaatregelen) en maatregelen die leiden tot een versterking van de 
natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden (herstelmaatregelen). Als gevolg hiervan kunnen 
rondom de Natura 2000-gebieden economische activiteiten worden toegelaten die 
stikstofdepositie veroorzaken. Hiertoe voorziet het programma in zogenoemde 
‘ontwikkelingsruimte’. 
 
Conform de PAS-methodiek is de grenswaarde waarboven sprake is van vergunningsplicht, 
vastgesteld op 1 mol/ha/jaar. Tussen de 0,05 mol/ha/jaar en de 1 mol/ha/jaar is sprake van 
meldingsplicht. Is de depositie in de beoogde situatie lager dan 0,05 mol/ha/jaar, dan is er geen 
melding- of vergunningsplicht.  
 
De grenswaarde van 1 mol/ha/jaar wordt voor een Natura 2000-gebied van rechtswege verlaagd 
naar 0,05 mol/ha/jaar als op minimaal één relevant hexagoon van het betreffende natuurgebied 
95 % of meer van de depositieruimte voor meldingen is vergeven. Een actuele lijst van 
aanpassingen van de grenswaarden per Natura 2000-gebied is te vinden op 
http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen 
 
De PAS voorziet in ontwikkelingsruimte voor projecten maar niet voor reguliere 
bestemmingsplannen. Het PAS biedt derhalve geen directe oplossing voor de problematiek bij 
het vaststellen van bestemmingsplannen. Bij de onderbouwing van een plan wordt vooralsnog 
gebruik gemaakt van de werkwijze voor het PAS. In de beoordeling of het plan 
vergunningsplichtig is, dient de stikstofdepositie ten gevolge van het totale plan te worden 
berekend. Voor eventueel benodigde ontwikkelingsruimte, worden de effecten van het plan 
inzichtelijk gemaakt. 
 
 

http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen
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Voor het Natura 2000-gebied Noord-Hollands Duinreservaat, is de grenswaarde per 
9 februari 20161 voor vergunningsplicht verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar. Bij depositietoenames in 
stikstofgevoelige habitattypen binnen dit gebied van 0,05 mol/ha/jaar of meer, is dus een 
vergunningaanvraag Nb-wet noodzakelijk. De nabij het plangebied gebied gelegen Natura 
2000-gebieden worden weergegeven in tabel 2.1. 
 
 
Tabel 2.1 Natura 2000-gebieden 
 
Natura 2000-gebieden Afstand (km) 

Kennemerland-Zuid 0 

Noord-Hollands Duinreservaat 10 

Polder Westzaan 12 

 
Beschermde natuurmonumenten 
Het wettelijk vastgestelde rekenprogramma voor stikstofdepositieberekeningen in het kader van 
vergunningaanvragen onder het PAS is AERIUS Calculator. AERIUS Calculator rekent niet 
standaard op Beschermde natuurmonumenten, welke niet binnen een Natura 2000-gebied liggen. 
Hiervoor is een aanvullende berekening gedaan. De dichtst bij de locatie gelegen Beschermde 
natuurmonumenten worden gegeven in tabel 2.2. 
 
 
Tabel 2.2 Beschermde natuurmonumenten 
 
Beschermde natuurmonumenten Afstand (km) 

Ham en Crommenije 16 

Oosteinderpoel 17 

 
Referentiesituatie 
De totale benodigde ontwikkelingsruimte wordt bepaald door de plansituatie (na realisatie 
woningen) te vergelijken met de referentiesituatie. In dit geval is de referentiesituatie het huidige 
gebruik van het terrein. In de huidige situatie is geen sprake van emissies van stikstof. 
 
 

                                                        
1 BIJ12. Mededeling over ruimte voor meldingen. http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-
meldingen. Update 1 maart 2016 
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3 Uitgangspunten onderzoek 
Voor het berekenen van de stikstofdepositie in de relevante Natura 2000-gebieden en 
Beschermde natuurmonumenten in de omgeving van de locatie, is gebruik gemaakt van de 
AERIUS Calculator. Dit is het rekenmodel voor de berekening van de stikstofdepositie in het 
kader van het PAS. In de berekeningen zijn de emissies van NOx en NH3 van de relevante 
bronnen meegenomen. Het gaat hierbij om: 
• Woningen (alleen NOx) 
• Verkeer 
 
Er zijn in dit onderzoek twee berekeningen uitgevoerd: 
1. Berekening stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden 
2. Berekening stikstofdepositie op Beschermde natuurmonumenten 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor het jaar 2016, dit is het jaar waarin het plan zal worden 
vastgelegd. 
 
3.1 Woningen 
Het bestemmingsplan zal worden opgesteld voor de realisatie van 70 woningen. Het betreft 
11 vrijstaande woningen, 46 appartementen en 13 rijenwoningen. De emissie per type woning is 
berekend op basis van de volgende gegevens: 
• Cijfers emissieregistratie, totale NOx-emissie van de huishoudens in Nederland: 8.572.940 kg 

NOx per jaar (2014) 
• Aantal huishoudens in Nederland afkomstig van CBS: 7.590.000 woningen (2014) 
• Verdeling van het aantal huishoudens per type woning uit het Woononderzoek van het CBS 

(2015, driejaarlijks onderzoek) 
• Gemiddelde gasverbruik per type woning per jaar (bron: Milieucentraal) 
 
In tabel 3.1 wordt door middel van bovengenoemde gegevens de NOx-emissie per type woning 
berekend. Voor de berekeningen voor Reinwaterpark betekent dit een worst-case benadering 
aangezien in tabel 3.1 de emissie van een gemiddelde woning in Nederland wordt gegeven en in 
het plangebied nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd die energiezuiniger zijn en minder NOx 
zullen emitteren.  
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Tabel 3.1 Uitwerking NOx-emissie per type woning 
 
 Huishoudens 

in NL1 [%] 
Aantal 
huishoudens 

Gemiddeld 
gasverbruik per 
huishouden2 
[m3/jaar]  

Gasverbruik per 
type woning 
[m3/jaar] 

Aandeel 
[%] 

Verdeling 
NOx-
emissie 
[kg/jaar] 

NOx-
emissie per 
huishouden 
[kg/jaar] 

Appartement 15 %  1.138.500  1.060 1.206.810.000 9 % 733.973  0,64 

Tussenwoning 30,3 %  2.299.770  1.650 3.794.620.500 27 % 2.307.860  1,00 

Hoekwoning 12,1 %  918.390  1.960 1.800.044.400 13 % 1.094.773  1,19 

2-onder-1-kap 19,6 %  1.487.640  2.040 3.034.785.600 22 % 1.845.734  1,24 

Vrijstaand 23 %  1.745.700  2.440 4.259.508.000 30 % 2.590.601  1,48 

Totaal 100 %  7.590.000   100 % 8.572.940  1,13 

1) WoonOnderzoek Nederland (WoON), CBS 20152) https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-

besparen/grip-op-je-energierekening/gemiddeld-energieverbruik 

 

In tabel 3.2 wordt de emissie uitgewerkt op basis van de in tabel 3.1 berekende emissie per type 
woning. De emissie wordt berekend voor de in figuur 1.1 weergegeven blokken, behorende tot 
het plan. 
 
 
Tabel 3.2 Berekende emissie per woonblok 
 
Blok Type woning Aantal woningen NOx-emissie per woning 

[kg/jaar] 
NOx-emissie totaal [kg/jaar] 

D Vrijstaand 8 1,48  11,87 

A1 Appartementen 10 0,64  6,45 

A2 Appartementen 6 0,64  3,87 

A3 Appartementen 10 0,64  6,45 

B1 Rijwoningen - hoek 2 1,19  2,38 

 Rijwoningen - tussen 5 1,00  5,02 

C1 Appartementen 20 0,64  12,89 

F1 en 3 Rijwoningen - hoek 4 1,19  4,77 

 Rijwoningen - tussen 2 1,00  2,01 

F2 Vrijstaand 1 1,48  1,48 

F3 Rijwoningen - hoek 2 1,19  2,38 

 Rijwoningen - tussen 1 1,00  1,00 

G Vrijstaand 2 1,48  2,97 
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3.2 Verkeer 
In het onderzoek is ook rekening gehouden met de verkeersgeneratie van de woningen. De 
indicatie van de verkeersintensiteit na bouw van woningen is gebaseerd op de kencijfers de 
CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. Er is uitgegaan van de bij de 
soort woning horende verkeersintensiteit, wat neerkomt op een totaal van 554,8 
verkeersbewegingen per etmaal.  
 
 
Tabel 3.3 Berekening aantal voertuigen per etmaal 
 
Blok Aantal Type Hoofdgroep wonen Ligging locatie Aantal voertuigen 

[bewegingen/ 
etmaal/woning] 

Aantal 
voertuigen 
[bewegingen/ 
etmaal] 

D 8 Vrijstaand Koop, vrijstaand 

Buitengebied, 

niet stedelijk 8,6 68,8 

B 7 Rijenwoningen Koop, tussen/hoek 

Buitengebied, 

niet stedelijk 7,8 54,6 

F 6 Rijenwoningen Koop, tussen/hoek 

Buitengebied, 

niet stedelijk 7,8 46,8 

 1 Vrijstaand Koop, vrijstaand 

Buitengebied, 

niet stedelijk 8,6 8,6 

G 2 Vrijstaand Koop, vrijstaand 

Buitengebied, 

niet stedelijk 8,6 17,2 

C 20 Appartementen Koop, etage, duur 

Buitengebied, 

niet stedelijk 7,8 156 

A 26 Appartementen Koop, etage, duur 

Buitengebied, 

niet stedelijk 7,8 202,8 

Totaal 70     554,8 
 
Het verkeer van het plan zal ontsluiten op de Zeeweg. Bij de Zeeweg zal vrijwel al het verkeer 
rechtsaf slaan naar de kern van Oosterveen. Het verkeer wordt meegenomen tot aan de rotonde 
met de Bloemendaalseweg. Vanaf daar is ervan uitgegaan dat het verkeer is opgenomen in het 
heersende verkeersbeeld. Op de wegen is het verkeer gemodelleerd als ‘binnen de bebouwde 
kom’. Alle invoergegevens zijn opgenomen in de bijlage. 
 
Ten gevolge van verkeer worden emissies van NOX en NH3 geëmitteerd. NOX ontstaat bij het 
verstoken van fossiele brandstoffen. NH3 ontstaat bij de omzetting in katalysatoren. Beide stoffen 
dragen bij aan de vermestende stikstofdepositie. 
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4 Modellering stikstofdepositie 
De stikstofdepositieberekeningen zijn uitgevoerd met het rekeninstrument AERIUS. Er is 
gerekend conform de optie ‘Aanvraag Natuurbeschermingswet vergunning’. Zo wordt door 
AERIUS zelf gerekend op de voor stikstofdepositie gevoelige habitattypen. Voor de Beschermde 
natuurmonumenten is een aparte berekening uitgevoerd op eigen rekenpunten. Deze 
rekenpunten zijn met behulp van de AERIUS Calculator aangemaakt en worden ten opzichte van 
het plan op de dichtstbij gelegen randen van de gebieden gelegd. 
 

5 Resultaten 
In bijlage 1 wordt de export van de berekening in AERIUS weergegeven. Daarin wordt de invoer, 
en de resultaten weergegeven. 
 
De maximale berekende stikstofdepositie bedraagt 3,25 mol/ha/jaar en wordt berekend in 
Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid, direct ten noorden van de Zeeweg (aangrenzend). 
Overige Natura2000-gebieden worden niet weergegeven, omdat de stikstofdepositie lager is dan 
de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar in de plansituatie. In tabel 5.1 en in bijlage 1 worden per 
relevant habitat in de gebieden de resultaten weergegeven. Tevens bevat bijlage 1 de gegevens 
van alle ingevoerde bronnen. 
 
 
Tabel 5.1 Resultaten AERIUS Calculator op Kennemerland-Zuid 
 
Habitattype Totaal ten gevolge van het plan [mol/ha/jaar] 

H2130A 3,25 

H2180Abe 3,25 

H2180C 1,71 

H2180B 1,71 

H2160 1,71 

H2130B 1,71 

 
Zoals hiervoor benoemd, liggen de relevante wegen vlak naast habitattypen (hier plaatst het 
model de rekenpunten). Wanneer een emissiebron op relatief korte afstand ligt van het 
rekenpunt, kan AERIUS op dit rekenpunt waarden berekenen die niet representatief zijn voor de 
gemiddelde depositiebijdrage op het rekenpunt.  
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Wanneer de afstand tussen het wegtracé en het rekenpunt kleiner is dan 25 meter, moet de 
gebruiker een correctie2 achteraf doorvoeren op de berekende depositie op het rekenpunt. 
Hiertoe vermenigvuldigt de gebruiker de berekende depositiebijdragen NOX en NH3 van het 
wegverkeer met een correctiefactor. 
 
Voor habitattypen die grenzen aan de N200 waar de verkeersaantrekkende werking op 
meegenomen is, zullen de resultaten, waar dat toegestaan is, worden gecorrigeerd. In AERIUS 
Calculator is apart het wegverkeer doorgerekend. Normaliter wordt de som van de 
stikstofdepositie (NOX + NH3 depositie) weergegeven. Omdat voor de stoffen NOX en NH3 andere 
correctiefactoren worden gegeven, zijn de resultaten in AERIUS Calculator als een GML 
geëxporteerd ingelezen in een GIS-applicatie. In tabel 5.2 worden de resultaten weergegeven en 
worden de resultaten van het wegverkeer op de N2000 gecorrigeerd. Dit is te vinden in bijlage 2. 
 
 
Tabel 5.2 Gecorrigeerde resultaten 
 
Habitat/receptor ID Stof Wegverkeer 

[mol/ha/jaar] 
Correctie-
factor 

Correctie 
[mol/ha/jaar] 
 

Wegverkeer na correctie 
[mol/ha/jaar] 

H2180Abe, H2130A,  

ID: 5497279 

NH3 1,90 0,288596 1,35 0,55 

NOX 0,34 0,294027 0,24 0,10 

Totaal 2,25  1,60 0,65 

 
In tabel 5.2 is de correctie berekend welke toegepast mag worden op het aandeel wegverkeer. In 
tabel 5.3 worden de totale resultaten (effecten in het plangebied) weergegeven. Voor de 
receptorpunten, waar voor wegverkeer gecorrigeerd mag worden, is het resultaat gecorrigeerd. 
 
 
  

                                                        
2 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/berekening-depositiebijdrage-bronnen-op-korte-afstand-van-het-rekenpunt-
calculator-2015 
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Tabel 5.3 Gecorrigeerde resultaten voor N2000-gebied Kennemerland-Zuid 
 

Habitattype 
Totaal woningen plus 
wegverkeer [mol/ha/jaar] 

Correctie wegverkeer 
[mol/ha/jaar] 

Totaal woningen plus 
gecorrigeerd verkeer 

H2130A 3,25 1,60 1,65 

H2180Abe 3,25 1,60 1,65 

H2180C 1,71 - 1,71 

H2180B 1,71 - 1,71 

H2160 1,71 - 1,71 

H2130B 1,71 - 1,71 

 
De maximale berekende depositie is op Kennemerland-Zuid groter dan 1 mol/ha/jaar. Derhalve 
zal vergunning aangevraagd moeten worden wanneer het plan zich in de projectfase zal gaan 
bevinden. 
 
Beschermde natuurmonumenten 
Op beide beschermde natuurmonumenten (zie tabel 2.2) bedraagt de berekende hoeveelheid 
stikstofdepositie 0,0 mol/ha/jaar. In bijlage 3 wordt de export van de berekening in AERIUS 
weergeven. Daarin wordt de invoer, en de resultaten weergegeven. 
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Bijlage 1  

 AERIUS-berekening op N2000-gebieden 

 
 
 
 
 



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
Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000-
gebieden als beschermde natuurmonumenten.
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.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

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

Berekening Totaal

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

RVUnfpCjcdAG (23 september 2016)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Riso Vastgoed B.V. Zeeweg, 2051 Overveen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Reinwaterpark RVUnfpCjcdAG

Datum berekening Rekenjaar

23 september 2016, 15:24 2016

Totale emissie Situatie 1

NOx 132,65 kg/j

NH3 7,22 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Kennemerland-Zuid Noord-Holland

Situatie 1

3,25

Toelichting Berekening beoogde situatie Totaal incl wegverkeer N200

RVUnfpCjcdAG (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Totaal

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Locatie
Totaal

Emissie
(per bron)

Totaal

Naam D1
Locatie (X,Y) 100843, 489904
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam D2
Locatie (X,Y) 100876, 489893
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

RVUnfpCjcdAG (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Totaal

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam D3
Locatie (X,Y) 100916, 489884
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam D4
Locatie (X,Y) 100936, 489869
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam D5
Locatie (X,Y) 100979, 489851
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam D6
Locatie (X,Y) 100973, 489844
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam D7
Locatie (X,Y) 100847, 489872
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

RVUnfpCjcdAG (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Totaal

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam D8
Locatie (X,Y) 100856, 489871
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam A1
Locatie (X,Y) 100973, 489784
Uitstoothoogte 12,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 6,50 kg/j

Naam A2
Locatie (X,Y) 100996, 489778
Uitstoothoogte 9,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 3,90 kg/j

Naam A3
Locatie (X,Y) 101018, 489757
Uitstoothoogte 12,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 6,50 kg/j

Naam B1
Locatie (X,Y) 100924, 489827
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 7,40 kg/j

RVUnfpCjcdAG (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Totaal

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam C1
Locatie (X,Y) 101045, 489808
Uitstoothoogte 9,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 12,90 kg/j

Naam F1
Locatie (X,Y) 100920, 489752
Uitstoothoogte 9,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 3,40 kg/j

Naam F2
Locatie (X,Y) 100936, 489719
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam F3
Locatie (X,Y) 100969, 489718
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 3,40 kg/j

Naam G1
Locatie (X,Y) 100998, 489692
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

RVUnfpCjcdAG (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Totaal

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam G2
Locatie (X,Y) 100975, 489688
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam Verkeer D
Locatie (X,Y) 100983, 489823
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 2,08 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 68,8 NOx
NH3

2,08 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer B
Locatie (X,Y) 100985, 489819
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 1,63 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 54,6 NOx
NH3

1,63 kg/j
< 1 kg/j

RVUnfpCjcdAG (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Totaal

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam verkeer F
Locatie (X,Y) 100987, 489822
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 1,60 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 55,4 NOx
NH3

1,60 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer G
Locatie (X,Y) 100966, 489800
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 17,2 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer C
Locatie (X,Y) 101016, 489853
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 3,70 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 156,0 NOx
NH3

3,70 kg/j
< 1 kg/j

RVUnfpCjcdAG (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Totaal

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam verkeer A
Locatie (X,Y) 101061, 489818
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 8,62 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 202,8 NOx
NH3

8,62 kg/j
< 1 kg/j

Naam wegverkeer N200
Locatie (X,Y) 101519, 489734
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 53,89 kg/j
NH3 5,84 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 554,8 NOx
NH3

53,89 kg/j
5,84 kg/j

RVUnfpCjcdAG (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Totaal

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage
(Kennemerland-Zuid)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

RVUnfpCjcdAG (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Totaal

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

Kennemerland-Zuid 3,25

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte
van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename
is niet relevant voor de beoordeling

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

RVUnfpCjcdAG (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Totaal

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Depositie per
habitattype

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 3,25

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 3,25

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 1,71

H2180B Duinbossen (vochtig) 1,71

H2160 Duindoornstruwelen 1,71

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 1,71

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,57

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,33

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

0,14

ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,06

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte
van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename
is niet relevant voor de beoordeling

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

RVUnfpCjcdAG (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Totaal

Berekening voor
vergunningaanvraag
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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_20160908_509b1173d7

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

RVUnfpCjcdAG (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Totaal

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Bijlage 2  

 AERIUS-berekening wegverkeer N200 

 
 
 
 
 



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
Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000-
gebieden als beschermde natuurmonumenten.
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.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

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

Berekening Totaal

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

Rn2Moszq177f (23 september 2016)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Riso Vastgoed B.V. Zeeweg, 2051 Overveen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Reinwaterpark Rn2Moszq177f

Datum berekening Rekenjaar

23 september 2016, 16:34 2016

Totale emissie Situatie 1

NOx 53,89 kg/j

NH3 5,85 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Kennemerland-Zuid Noord-Holland

Situatie 1

2,25

Toelichting Berekening beoogde situatie alleen wegverkeer N200

Rn2Moszq177f (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Totaal

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Locatie
Totaal

Emissie
(per bron)

Totaal

Naam wegverkeer N200
Locatie (X,Y) 101519, 489734
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 53,89 kg/j
NH3 5,85 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 554,8 NOx
NH3

53,89 kg/j
5,85 kg/j

Rn2Moszq177f (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Totaal

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage
(Kennemerland-Zuid)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Rn2Moszq177f (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag

Totaal

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

Kennemerland-Zuid 2,25

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte
van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename
is niet relevant voor de beoordeling

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Rn2Moszq177f (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag
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vergunningaanvraag
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Depositie per
habitattype

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 2,25

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 2,25

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 1,61

H2180B Duinbossen (vochtig) 1,56

H2160 Duindoornstruwelen 1,56

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 1,56

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

0,09

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,07

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) >0,05

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte
van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename
is niet relevant voor de beoordeling

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Rn2Moszq177f (23 september 2016)Berekening voor
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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_20160908_509b1173d7

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
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vergunningaanvraag
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Bijlage 3  

 AERIUS-berekening op BN-gebieden 



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
Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot
de omgeving behoren zowel Natura 2000-
gebieden als beschermde natuurmonumenten.
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.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

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

Berekening Totaal

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

RQ91cH5TPDRo (23 september 2016)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Riso Vastgoed B.V. Zeeweg, 2051 Overveen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Reinwaterpark RQ91cH5TPDRo

Datum berekening Rekenjaar

23 september 2016, 16:40 2016

Totale emissie Situatie 1

NOx 132,65 kg/j

NH3 7,22 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Kennemerland-Zuid Noord-Holland

Situatie 1

3,25

Toelichting Berekening beoogde situatie Totaal incl wegverkeer N200 op BN-gebieden

RQ91cH5TPDRo (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag
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Locatie
Totaal

Emissie
(per bron)

Totaal

Naam D1
Locatie (X,Y) 100843, 489904
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam D2
Locatie (X,Y) 100876, 489893
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

RQ91cH5TPDRo (23 september 2016)Berekening voor
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Naam D3
Locatie (X,Y) 100916, 489884
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam D4
Locatie (X,Y) 100936, 489869
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam D5
Locatie (X,Y) 100979, 489851
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam D6
Locatie (X,Y) 100973, 489844
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam D7
Locatie (X,Y) 100847, 489872
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

RQ91cH5TPDRo (23 september 2016)Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam D8
Locatie (X,Y) 100856, 489871
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam A1
Locatie (X,Y) 100973, 489784
Uitstoothoogte 12,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 6,50 kg/j

Naam A2
Locatie (X,Y) 100996, 489778
Uitstoothoogte 9,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 3,90 kg/j

Naam A3
Locatie (X,Y) 101018, 489757
Uitstoothoogte 12,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 6,50 kg/j

Naam B1
Locatie (X,Y) 100924, 489827
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 7,40 kg/j

RQ91cH5TPDRo (23 september 2016)Berekening voor
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Naam C1
Locatie (X,Y) 101045, 489808
Uitstoothoogte 9,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 12,90 kg/j

Naam F1
Locatie (X,Y) 100920, 489752
Uitstoothoogte 9,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 3,40 kg/j

Naam F2
Locatie (X,Y) 100936, 489719
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam F3
Locatie (X,Y) 100969, 489718
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 3,40 kg/j

Naam G1
Locatie (X,Y) 100998, 489692
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

RQ91cH5TPDRo (23 september 2016)Berekening voor
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Naam G2
Locatie (X,Y) 100975, 489688
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 1,50 kg/j

Naam Verkeer D
Locatie (X,Y) 100983, 489823
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 2,08 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 68,8 NOx
NH3

2,08 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer B
Locatie (X,Y) 100985, 489819
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 1,63 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 54,6 NOx
NH3

1,63 kg/j
< 1 kg/j

RQ91cH5TPDRo (23 september 2016)Berekening voor
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Naam verkeer F
Locatie (X,Y) 100987, 489822
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 1,60 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 55,4 NOx
NH3

1,60 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer G
Locatie (X,Y) 100966, 489800
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 17,2 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer C
Locatie (X,Y) 101016, 489853
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 3,70 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 156,0 NOx
NH3

3,70 kg/j
< 1 kg/j
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Naam verkeer A
Locatie (X,Y) 101061, 489818
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 8,62 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 202,8 NOx
NH3

8,62 kg/j
< 1 kg/j

Naam wegverkeer N200
Locatie (X,Y) 101519, 489734
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 53,89 kg/j
NH3 5,85 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 554,8 NOx
NH3

53,89 kg/j
5,85 kg/j
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage
(Kennemerland-Zuid)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

Kennemerland-Zuid 3,25

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte
van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename
is niet relevant voor de beoordeling

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Depositie per
habitattype

Kennemerland-Zuid

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 3,25

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 3,25

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 1,71

H2160 Duindoornstruwelen 1,71

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 1,71

H2180B Duinbossen (vochtig) 1,71

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,57

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,33

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

0,14

ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,06

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte
van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename
is niet relevant voor de beoordeling

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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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_20160908_509b1173d7

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
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