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Opmerkingen, vragen, aandachtspunten?



• Mogelijk onjuist geformuleerd

• Waarschijnlijk onvolledig

• Wellicht achterhaald

• Misschien niet van toepassing in jouw provincie

Wat hierna volgt is
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Blikonderwater.nl
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1. Is de activiteit mogelijk vergunningplichtig? (onderhoud, N2000 
herstelmaatregelen mogelijk niet)

2. Indien Ja: meestal AERIUS berekening

3. Indien depositie > 0,0049 mol/ha: ecologische beoordeling + 
vergunningaanvraag

4. Geen significant effect: vergunbaar

5. Weet niet/ wel significant effect: salderen/ ADC-toets

Plek van de ecologische beoordeling
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Probeer beoordeling (en vergunningaanvraag!) te voorkomen 
door depositie < 0,0049 mol/ha

• Zuiniger materieel

• Werkwegen verleggen

➢ ook zo uitvoeren (min of meer)

‘Waterschappen worstelen met ecologische beoordeling’
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Kun je een significant negatief effect op N2000 
als gevolg van de depositie van mijn project met 
‘wetenschappelijke zekerheid’ uitsluiten?

De ecologische beoordeling
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• Het doel van het project

• Het project heeft een tijdelijke, dus eenmalige depositie

• Depositie illustreren aan de hand van biomassa toename/ha

• Precisie

o nauwkeurigheid KDW is 1 kg N = 71,43 mol N

o Modeluitkomst vs. praktijk (10% fluctuatie door weer)

Bouwstenen en redeneerlijnen
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• Ontwikkeling stikstofdepositie

• Mate van overschrijding van de KDW (%)

• Beïnvloed areaal (%)

• Staat van instandhouding en trend kwaliteit habitattypen

• Andere knelpunten

Beoordeling effect op gebied
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1. Vergunningaanvraag
2. Opstellen ontwerp-besluit
3. Zes weken ter inzage, zienswijzen kunnen worden ingediend
4. Opstellen definitief-besluit
5. Zes weken termijn voor bezwaar en beroep
6. Besluit is onherroepelijk

Wettelijke termijnen:
26 weken voor gehele procedure
2 weken voor nemen definitief besluit bij geen zienswijzen.
➢ Praktisch gezien is een definitief besluit binnen minimaal 7-8 weken haalbaar 

(mits geen zienswijzen)

Procedure
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• Initiatiefnemer – bevoegd gezag

• Partners met gezamenlijke doelen (bijv. KRW, 
Klimaatadaptatie)

• Onderhoud contact op alle niveaus, ambtelijk en bestuurlijk

• Stikstofcrisis hakt er zwaar in, faciliteer de provincie dus!

o Maak het zo makkelijk mogelijk voor de provincie

o Doe je huiswerk

Relatie met de provincie
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Opmerkingen, vragen, aandachtspunten?


