
M Ê Ê f
Provincie 
Noord-Hollanc

20141030-1002

POSTBUS 3007  2001 DA HAARLEM

Gemeente Texel 
T.a.v. mevr. C. Reij 
Postbus 200 
1 790 AE DEN BURG

Gedeputeerde Staten 
Uw contactpersoon
H. Miedema 
SVT/VC/OMG

Doorkiesnummer (023) 514 3098 
miedemah@noord-holland.nl

1 117

Betreft: Definitieve verklaring van geen bedenkingen 
Natuurbeschermingswet 1998 inzake de omgevingsvergunning- 
aanvraag van J. van der Haas aan de Oosterenderweg 2 te De Waal 
op Texel

Geacht college,

Op 1 2 december 201 3 heeft u om een verklaring van geen bedenkingen 
(hierna: vvgb) Natuurbeschermingswet 1 998 verzocht met betrekking 
tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning van melkveehouderij J. 
van der Haas. De aanvraag betreft de uitbreiding van een veehouderij 
op het perceel Oosterenderweg 2 te De Waal op Texel, nabij de Natura 
2000-gebieden “Waddenzee” en “Duinen en Lage Land Texel”.

Verzenddatum

2 9 OKI. 2014
Kenmerk
293750/495042

Uw kenmerk

Hierbij treft u de definitieve vvgb aan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

unitmanager vergunningen omgeving 
dhr. drs. K.W. Broersen

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend

Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
Telefoon (023) 514 3143 
Fax (023) 514 3030

Houtplein33 
Haarlem [201 2 DE] 
www.noord-holland.nl

N H o o o i

201410301002

Behoort bij besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: 
kenmerk document: 
Burgemeester en Wethouders van Texel, 
namens dezen, de manager Dienstverlening,
mevrouw W. Velner

WHZ20130022  (56197)
Bijlage 6/6

mailto:miedemah@noord-holland.nl
http://www.noord-holland.nl


2 117
293750/495042

Verklaring van geen bedenkingen 28-10-2014 
OP VERZOEK VAN:

Gemeente Texel 
Aanvraagnummer: 693783

Betreft:
Uitbreiding van een veehouderij nabij de Natura 2000-gebieden “Duinen 
en Lage Land Texel” en “Waddenzee”.

Locatie:
Oosterenderweg 2 te De Waal
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A VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 
NATUURBESCHERMINGSWET 1998 PROVINCIE NOORD- 
HOLLAND

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 1 2 december 201 3 een verzoek 
ontvangen van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel 
(hierna: burgemeester en wethouders) om een verklaring van geen 
bedenkingen (hierna: vvgb) naar aanleiding van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning. Het verzoek om een vvgb heeft betrekking op de 
uitbreiding van een veehouderij nabij de Natura 2000-gebieden “Duinen 
en Lage Land Texel” en “Waddenzee”. Het verzoek is geregistreerd 
onder nummer 293750.

2 Besluit

Wij verklaren dat er, gelet op het betrokken belang van de 
Natuurbeschermingswet 1 998 (hierna Nb-wet) geen bedenkingen zijn 
tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning.
Wij geven voor de omgevingsvergunningaanvraag van J. van der Haas, 
Oosterenderweg 2 te De Waal, een positief advies voor het bouwen van 
een ligboxenstal met RAV-code Al .1 00.1 en voor het wijzigen van een 
veehouderij met 1 0 zoogkoeien en 87 schapen naar maximaal 1 38 
melkkoeien en 87 stuks jongvee. Burgemeester en wethouders dienen 
de in deze vvgb opgenomen voorschriften aan de vergunning te 
verbinden.

3 P ro jectb eschrijv ing

Het project waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd is als 
volgt te omschrijven. De veehouderij aan de Oosterenderweg 2 te De 
Waal is voornemens uit te breiden, o.a. door het bouwen van een 
nieuwe melkveestal aan de Oosterenderweg 2. In de huidige situatie die 
als bestaand gebruik aangemerkt kan worden zijn 10 zoogkoeien en 87 
schapen aanwezig. In de aangevraagde toekomstige situatie zal de 
inrichting maximaal 1 38 melkkoeien en 87 stuks jongvee huisvesten.

Het voorgenomen initiatief valt fysiek buiten de begrenzing van de 
Natura 2000-gebieden. Als gevolg van de inrichting is er sprake van 
externe werking op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden “Duinen en 
Lage Land Texel” (afstand 1,68 km) en “Waddenzee” (afstand >3 km). 
Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om 
vergunning.
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4 Procedureel

Algemeen
Op 1 2 december 201 3 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Texel voor 
het onder punt 3 omschreven project.

Natura 2000-gebied “Duinen en Lage Land Texel” en het beïnvloedbare 
gedeelte van Natura 2000-gebied “Waddenzee” zijn gelegen in de 
provincie Noord-Holland. Wanneer een aanvraag om een vergunning 
betrekking heeft op een activiteit die hoofdzakelijk gevolgen kan 
hebben voor een deel van een Natura 2000-gebied dat is gelegen 
binnen de grenzen van één provincie, zijn gedeputeerde staten van de 
betreffende provincie op grond van artikel 2a, lid 2, in samenhang met 
artikel 1 9d, lid 1, van de Nbwet het bevoegd gezag om op de aanvraag 
te beslissen. Aangezien de gevolgen van de activiteit waarop de 
Omgevingsvergunningaanvraag betrekking heeft zich voordoen binnen 
de grenzen van de provincie Noord-Holland, is ons College het bevoegd 
gezag voor het onderdeel Natuurbeschermingswet waarvoor een 
verzoek om een vvgb is ingediend.

Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel 19djuncto 
artikel 46b of 47b Natuurbeschermingswet, wordt de 
omgevingsvergunning pas verleend nadat wij hebben verklaard dat 
daartegen geen bedenkingen zijn.

Verzoek om vvgb
Op 1 2 december 201 3 hebben wij van de gemeente Texel een 
exemplaar van de aanvraag en de daarbij gevoegde stukken ontvangen.
Daarbij is verzocht om een vvgb Nbwet af te geven. Op 20 februari 
2014 hebben wij de ontwerp vvgb naar u opgestuurd.

Vervolgens heeft de gemeente Texel de ontwerp omgevingsvergunning 
met daarin de ontwerp vvgb ter inzage gelegd. Gedurende de termijn 
van tervisielegging zijn geen zienswijzen ingediend die betrekking 
hebben op de ontwerp vvgb Nbwet.

5 Aanvullende gegevens

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde 
regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft gegevens en bescheiden 
die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden 
overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is in 
paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) opgenomen, met 
een nadere uitwerking in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).
Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een advies is 
vereist, hebben wij aan de hand van de Mor beoordeeld of de aanvraag 
volledig is en voldoende gegevens bevat.
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Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor 
een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een vvgb is vereist. 
Op 23 januari 2014 hebben wij de aanvraag volledig verklaard.

6 Conclusie

Op grond van de Natuurbeschermingswet zijn er geen redenen om de 
vvgb te weigeren. In deze vvgb zijn voor deze activiteit relevante 
voorschriften opgenomen. Burgemeesters en wethouders van gemeente 
Texel dienen deze voorschriften overeenkomstig artikel 2.27 van de 
Wabo in de omgevingsvergunning onverkort over te nemen.

7 Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Namens dezen,

unitmanager vergunningen omgeving 
dhr. drs. K.W. Broersen

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend 

Verzending
Deze vvgb wordt verzonden aan burgemeester en wethouders van de 
gemeente Texel.
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B VOORSCHRIFTEN
Algemene voorschriften

1. De aanvang van de bouwwerkzaamheden en de ingebruikname 
van de nieuwe stal dient u uiterlijk een week van tevoren te 
melden met gebruik van het meldingsformulier onderaan deze 
vergunning.

2. Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle 
gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijk stoffen vrijkomen, 
dan wel waardoor anderszins schade aan de Natura 2000- 
gebieden “Duinen en Lage Land Texel” en “Waddenzee” kan 
worden toegebracht, dient onverwijld melding te worden 
gedaan aan gedeputeerde staten van Noord-Holland via 
eerdergenoemd servicepunt, onder overlegging van alle 
relevante gegevens.

Voorschriften inzake het gebruik van de inrichting
3. In de inrichting aan de Oosterenderweg 2 te De Waal mogen in 

totaal maximaal 1 38 melkkoeien in een stal met RAV-code
A 1.1 00.1 en 87 stuks jongvee (RAV A3; vrouwelijke koeien <2 
jr) worden gehouden, conform de in de aanvraag beschreven 
methode.

4. Er dient jaarlijks inzichtelijk te worden gemaakt door middel van 
het bijhouden van een logboek, dat er voldaan wordt aan de 
voorwaarden die de Regeling Ammoniak en Veehouderij stelt 
aan de gebruikte staltype-code A 1.1 00.1, welke inhouden dat 
de dieren maximaal 240 dagen per jaar in de stal aanwezig 
mogen zijn. Deze gegevens dienen op verzoek aan de 
provinciale handhaver en/of toezichthouder te worden getoond.

5. De vee-aantallen dienen jaarlijks inzichtelijk te worden gemaakt 
middels de Gecombineerde opgave van het ministerie van EZ 
Deze gegevens dienen op verzoek aan de provinciale handhaver 
en/of toezichthouder te worden getoond.

6. Indien de emissiepunten en vee-aantallen van de inrichting 
wijzigen ten opzichte van wat is opgenomen in de 
vergunningaanvraag en daarbij bijbehorende rapporten en de 
berekende stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden 
toeneemt, dient dit gemeld te worden bij het servicepunt van de 
provincie Noord-Holland.

Aanwijzingen en wijzigingen
7. Alle, op grond van de Natuurbeschermingswet, door of namens 

gedeputeerde staten van Noord-Holland gegeven aanwijzingen 
dienen onverwijld te worden opgevolgd.

8. Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle 
gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijk stoffen vrijkomen,

N H O O O I



8 | 1 7
293750/495042

dan wel waardoor anderszins schade aan het Natura 2000- 
gebied kan worden toegebracht, dient onverwijld melding te 
worden gedaan aan gedeputeerde staten van Noord-Holland via 
bovengenoemd servicepunt, onder overlegging van alle 
relevante gegevens.

Het niet naleven van deze voorschriften en/of het niet houden aan de 
voorwaarden van de RAV tabellen en beperkingen kan, naast eventuele 
intrekking van de vergunning, strafvervolging tot gevolg hebben.
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C OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Natuurbescherm ingswet 1998

Het project wordt uitgevoerd nabij de Natura 2000-gebieden “Duinen en 
Lage Land Texel” en “Waddenzee”.

Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 1 9d tot en met 1 9kf van de 
Nbwet vormt het toetsingskader voor de beoordeling van uw aanvraag.
Op grond van artikel 1 9d, lid 1, van de Nbwet is een vergunning vereist 
voor het uitvoeren van projecten of andere handelingen die de kwaliteit 
van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 
2000-gebied kunnen verslechteren of een significant (verstorend) effect 
kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten 
of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende 
gebied kunnen aantasten. Wij verlenen de vvgb in het geval dat met 
zekerheid vaststaat dat het aangevraagde project de natuurlijke 
kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet significant aantasten 
tenzij - bij afwezigheid van alternatieve oplossingen - dwingende 
redenen van groot openbaar belang het verlenen van een vergunning 
noodzaken.

Natuurlijke kenmerken “Duinen en Lage Land Texel”
Het Natura 2000-gebied “Duinen en Lage Land Texel” is bij besluit van 
24 maart 2000, destijds als onderdeel van de Noordzeekustzone, 
aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn.
Het gebied Duinen en Lage Land Texel is daarnaast aangemeld als 
speciale beschermingszone als bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 
1 992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna (hierna: de Habitatrichtlijn). Bij beschikking van 7 
december 2004 is dit gebied geplaatst op de lijst van gebieden van 
communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio.

Het Natura 2000 gebied “Duinen en Lage Land Texel” is op 26 februari 
2009 definitief aangewezen als Habitat- en Vogelrichtlijn gebied. Dit 
vanwege het voorkomen van de hierna genoemde habitattypen en 
soorten. De soorten gemarkeerd met een sterretje * zijn de prioritaire 
soorten. Voor deze soorten geldt een zwaarder beschermingsregime 
onder de Natuurbeschermingswet.

Habitattypen
Hl 140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
Hl 31 0 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden

met Salicornia spp. en andere zoutminnende soorten 
Hl 330 Atlantische schorren (Glauco-puccinellietalia maritimae)

\ i± $ /
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H2110 Embryonale wandelende duinen
H2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila

arenaria ('witte duinen’)
H2130 *Vastgelegde Kustduinen met kruidvegetatie (‘grijze

duinen’)
H2140 *Vastgelegde ontkalkte duinen met Empetrum nigrum
H21 50 *Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Callona-

Ulicetea
H2160 Duinen met Hippophae rhamnoides
H21 70 Duinen met Salix repens spp. argentea (Salicion-

arenariae)
H21 80 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en

boreale gebied
H21 90 Vochtige duinvalleien
H7210 *Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en

soorten van het Caricion davallianae

Habitatrichtliinsoorten
Hl 340 *Noordse woelmuis
Hl 903 Groenknolorchis

Het Natura 2000 gebied “Duinen en Lage Land Texel” is aangewezen als 
speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn. Op grond van 
artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG worden de volgende 
vogelsoorten beschermd:

A 021 Roerdomp
A 034 Lepelaar
A 081 Bruine Kiekendief
A 082 Blauwe Kiekendief
A 1 32 Kluut
A l  95 Dwergstern
A 222 Velduil

Op grond van artikel 4, tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG worden de 
volgende trekkende vogelsoorten beschermd:

A 063 Eider
A l  37 Bontbekplevier
A 1 83 Kleine Mantelmeeuw
A 276 Roodborsttapuit
A 277 Tapuit
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2 Effectenanalyse

Over de mogelijke effecten van de aangevraagde activiteiten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden merken 
wij het volgende op.

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging 
vindt plaats in 4 stappen:
1. identificeren mogelijke negatieve effecten;
2. toets aan de instandhoudingsdoelstellingen;
3. bepalen van cumulatieve effecten vanwege de uitvoering van andere 

activiteiten;
4. noodzaak tot het nemen van mitigerende of andere maatregelen om 

eventuele schadelijke effecten te beperken.

Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij gebruik gemaakt van:

1. Aanvraag omgevingsvergunning, ingediend bij de gemeente 
Texel op 1 3/01/201 3 (nr. 296205).

2. Aanvraagformulier vergunning Nbwet J. van der Haas, inclusief 
bijlagen, 6/12/2013 (nr. 296236).

3. P. van der Linden, Onderzoek Natura 2000 Oosterenderweg 4 te 
De Waal (Texel), Els&Linde BV, 16/01/2014 (nr. 31 5434).

De aanvraag ziet op de Natura 2000-gebieden “Duinen en Lage Land 
Texel” en “Waddenzee”.

In het gebied Waddenzee zijn geen stikstofgevoelige habitats en 
leefgebieden binnen de invloedssfeer van de inrichting aangewezen of 
worden de kritische depositiewaarden niet door de 
achtergrondconcentratie overschreden. Verstoring door aanleg en 
gebruik van de nieuwe melkveestal is gezien de afstand tot dit gebied 
(>3 km) niet aan de orde. (Significant) negatieve effecten op het Natura 
2000-gebied “Waddenzee” zijn op voorhand uit te sluiten.

Overwegingen ten aanzien van bestaand gebruik 
Op grond van art. 1 onder m Nbwet wordt verstaan onder bestaand 
gebruik het gebruik dat op 31 maart 201 0 bekend is of redelijkerwijs 
bekend had kunnen zijn bij het bevoegd gezag. Het bestaand gebruik is 
op grond van art. 1 9d lid 3 Nbwet in beginsel uitgezonderd van de 
vergunningplicht, tenzij het bestaand gebruik een project met 
significante effecten betreft.

Ten aanzien van het aantonen van een toe- of afname van 
stikstofdepositie vanuit een inrichting of bedrijfsvoering wordt voor de 
Duinen en Lage Land Texel de datum 7 december 2004 gehanteerd om 
het bestaand vergund gebruik aan te tonen. Deze datum is ingegeven 
door de plaatsing van op de communautaire lijst behorend bij de
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Habitatrichtlijn. Volgens de uitspraak van de ABRvS van 7 september 
201 1 (201 003301/1 /R2) moet bij referentiedata echter worden 
uitgegaan van de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied, indien die 
aanwijzing vogelsoorten betreft die afhankelijk zijn van een 
stikstofgevoelig leefgebied. Nu de gehele Duinen en Lage Land Texel op 
24 maart 2000 als speciale beschermingszone in het kader van de 
Vogelrichtlijn zijn aangewezen, dient deze aanwijsdatum volgens de 
ABRvS als referentiedatum voor bestaand gebruik te worden 
gehanteerd.

Ad 1. Identificeren mogelijke negatieve effecten
De uitbreiding van de veehouderij kan mogelijk (significant) negatieve 
effecten teweeg brengen op de instandhoudingsdoelstellingen van 
Natura 2000-gebied “Duinen en Lage Land Texel”.

De veehouderij bevindt zich minimaal 1 680 m buiten het Natura 2000- 
gebied. Effecten ten gevolge van oppervlakteverlies, versnippering, 
verzoeting, verzilting, verontreiniging, verdroging, vernatting, 
verandering stroomsnelheid, verandering overstromingsfrequentie, 
verandering dynamiek substraat, optische verstoring, verstoring door 
mechanische effecten, verandering in populatiedynamiek en bewuste 
verandering soortensamenstelling kunnen op voorhand worden 
uitgesloten.

Mogelijke (significante) negatieve effecten bestaan uit tijdelijke 
verstoring ten gevolge van de aanleg van de stal. Specifiek gaat het om 
de volgende negatieve effecten:

• Verstoring door licht, geluid en trillingen.

Daarnaast bestaan er mogelijke (significante) negatieve effecten die na 
uitvoering van de uitbreiding permanent zijn. Specifiek gaat het om de 
volgende negatieve effecten:

• Verslechtering van stikstofgevoelige habitattypen;
• Verslechtering van het leefmilieu / biotoop van habitat- en 

vogelrichtlijnsoorten.

Ad 2. Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen 
Wanneer een project niet direct verband houdt met of nodig is voor het 
beheer van een Natura 2000-gebied maar afzonderlijk of in combinatie 
met andere projecten of plannen significante gevolgen kan hebben voor 
het desbetreffende gebied, dient de initiatiefnemer op grond van artikel 
1 9f, lid 1, van de Nbwet een passende beoordeling van de gevolgen 
voor het gebied op te stellen.

De aanvrager heeft het rapport “Onderzoek Natura 2000 
Oosterenderweg 4 te De Waal (Texel)” (Els&Linde BV, 1 6/01/2014) bij 
ons ingediend. Gezien de uitkomsten van deze passende beoordeling is
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uitgesloten dat de eventuele negatieve effecten als significant moeten 
worden aangemerkt. Derhalve achten wij het niet noodzakelijk om de 
ADC-criteria te doorlopen.

Ad 2.1 Verstoring van Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten 
De aanlegwerkzaamheden voor de nieuwe stal kunnen mogelijk 
verstoring van de aangewezen Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten van de 
Natura 2000-gebieden tot gevolg hebben. Daarnaast treedt er mogelijk 
verstoring op na ingebruikname van de stal.

De Natura 2000-gebieden “Duinen en Lage Land Texel” en “Waddenzee” 
zijn op een afstand van ruim 1,5 kilometer of meer van het bedrijf 
gelegen. Gezien de afstand zullen in dit gebied geen effecten optreden 
ten gevolge van verstoring door licht, geluid en trillingen.

Ad 2.2 Verslechtering door stikstofdepositie 
Stikstofemissie die vrijkomt vanuit de veehouderij kan mogelijk 
negatieve effecten hebben op beschermde stikstofgevoelige 
habitattypen en het leefmilieu/biotoop van habitat- en vogelsoorten als 
gevolg van vermesting en/of verzuring door depositie. De 
stikstofemissie in de aangevraagde situatie bedraagt in totaal 1 650 kg 
NH3/jaar.

Wij hanteren de kritische depositiewaarde (KDW) in beginsel als 
richtwaarde bij het hoordelen van effecten van atmosferische stikstof.
De KDW wordt gedefinieerd als (Van Dobben en Van Hinsberg, 2008):
“De grens waarboven het risico niet kan worden uitgesloten dat de 
kwaliteit van het habitattype significant wordt aangetast als gevolg van 
de verzurende en/of vermestende invloed van de atmosferische 
stikstofdepositie”.

Daarnaast wordt rekening gehouden met de huidige 
achtergrondconcentratie, de status van de habitattypen en de 
ecologische factoren die bijdragen aan het behoud en/of de 
ontwikkeling van deze typen.

Ad 2.2.1 Verslechtering van stikstofgevoelige habitattypen 
Met AAgro-Stacks zijn de stikstofdepositiewaarden berekend op de 
(dichtstbijzijnde) locaties van de stikstofgevoelige habitattypen in 
Natura 2000-gebied “Duinen en Lage Land Texel” (zie tabel 1).

Het bestaand gebruik wordt op basis van jurisprudentie als andere 
handeling beschouwd en hoeft als zodanig niet passend te worden 
beoordeeld. In 1 994 is door het bedrijf voor de locatie een Melding 
Besluit Landbouw ingediend en geaccepteerd voor 10 zoogkoeien en 87 
schapen. Omdat op de locatie Oosterenderweg 2 te De Waal tussen 
1 994 en nu onafgebroken dieren zijn gehouden, wordt het aantal
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vergunde dieren uit 1 994 aangemerkt als bestaand gebruik. In de 
aangevraagde situatie zal de inrichting 1 38 melkkoeien en 87 stuks 
jongvee huisvesten.

Voor een volledig overzicht van de resultaten van de stikstofberekening 
wordt verwezen naar het rapport “Onderzoek Natura 2000 
Oosterenderweg 4 te De Waal (Texel)”.
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Tabel 1. Stikstofdepositie (mol N/ha/jr) op Natura 2000-gebied “Duinen en Lage 

Land Texel”.

Locatie Habitattype KDW mol Depositie Depositie A Dep. %

N/ha/jr mol N/ha/jr mol Tov KDW2
2000/2004 N/ha/jr 2000

X-as Y-as 2014

115790 568292 H2130B 714 0,05 0,64 0,59 0,08

115685 568371 H2140B 1014 0,04 0,60 0,56 0,05

' ADep: Verschil tussen bestaand gebruik in 2000 en aangevraagde situatie. 

2 %  KDW: de procentuele toename (ADep) ten opzichte van de KDW van het 

desbetreffende habitattype.

De depositietoename op de “Duinen en Lage Land Texel” ten gevolge 
van de aangevraagde uitbreiding bedraagt ten opzichte van het 
bestaand gebruik in 2000 maximaal 0,59 mol N/ha/jr. Dit is 0,08% van 
de KDW van het habitattype H21 30B (Grijze duinen, kalkarm).

Het behalen van de doelstellingen met betrekking tot kwaliteit en 
oppervlakte van de stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebied 
“Duinen en Lage Land Texel” is afhankelijk van meerdere factoren. Dit 
betreft onder meer de zuurgraad, de vochttoestand, het zoutgehalte, de 
kweldruk, de voedselrijkdom, de grondwaterstand en het maairegime 
(beheersinspanning). Dit betekent dat bij de instandhouding en 
ontwikkeling van de habitattypen meer factoren een belangrijke rol 
spelen dan alleen de stikstofdepositie. De ecologische vereisten maken 
in samenhang mogelijk dat een habitattype zich kan ontwikkelen.

De stikstofdepositiebijdrage van veehouderij Van der Haas is zeer 
gering, zo blijkt uit de analyseresultaten in het onderzoek van 
Els&Linde. Jaspers et al. (201 0) betogen dat een toename in 
stikstofdepositie die kleiner is dan 0,5% van de KDW, ecologisch feitelijk 
niet meer meetbaar is en niet kan worden toegeschreven aan een 
individuele bron. De stikstofdepositiewaarden van deze veehouderij 
blijven ruim onder deze waarde. De percentages vallen bovendien 
volledig weg tegen de natuurlijke fluctuatie in de achtergronddepositie 
van 1 0% bij gelijkblijvende emissies en zijn zo gering dat het de 
neerwaartse autonome daling van de stikstofdepositie niet in gevaar 
brengt.
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Gezien bovenstaande zijn significante negatieve effecten ten gevolge 
van de individuele stikstofbijdrage van de veehouderij uit te sluiten.

Ad 2.2.2 Verslechtering van habitattypen en het leefmilieu /biotoop van 
habitat- en vogelsoorten
Stikstofeffecten op de Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten zijn alleen 
indirect aanwezig wanneer er veranderingen kunnen optreden in de 
samenstelling van het leefmilieu / biotoop waarvan de dieren 
afhankelijk zijn. De biotopen zijn doorgaans samengesteld uit meer en 
minder stikstofgevoelige vegetatietypen. De kwalificerende soorten in 
Natura 2000-gebied “Duinen en Lage Land Texel" zijn voor het behalen 
van de instandhoudingsdoelstellingen niet afhankelijk van 
stikstofgevoelige vegetatietypen.

Gezien de zeer geringe stikstofdepositietoename in het gebied (zie 
tabel 1) worden geen significante veranderingen verwacht in de 
samenstelling van het leefmilieu/biotoop van de aangewezen Habitat- 
en Vogelrichtlijnsoorten.

Ad 3. Cumulatieve effecten
Op grond van de Nbwet dient bekeken te worden of een te vergunnen 
project afzonderlijk, maar ook in combinatie met andere projecten 
significante gevolgen kan hebben.

Deze cumulatietoets is vooral van belang voor projecten die een 
mogelijk negatief (maar niet significant) gevolg hebben, om te bezien of 
een project in cumulatie alsnog tot een significant effect zou kunnen 
leiden. De volgende bedrijven zijn meegenomen in de cumulatietoets 
voor de Duinen en Lage Land Texel:

- Baggerbedrijf ’t Oost
- Witte
- A. Kuip
- Fa. Hin
- Uitbreiding NlOZ-haven

Aangezien er van de veehouderij van aanvrager door oplegging van 
voorschriften in deze vergunning alleen effecten te verwachten zijn ten 
gevolge van een toename in stikstofdepositie, is dit de enige factor die 
in cumulatie wordt beschouwd.

Met AAgro-Stacks zijn de cumulatieve stikstofdepositiewaarden 
berekend op de (dichtstbijzijnde) locaties van de stikstofgevoelige 
habitattypen in Natura 2000-gebied “Duinen en Lage Land Texel”.

nn 4

N H O O O I



16 117
293750/495042

Tabel 2. Maximale cumulatieve stikstofdepositie (mol N/ha/jr) op Natura 2000- 

gebied “Duinen en Lage Land Texel”, inclusief de aanvraag van Van der Haas.

A Dep. 

t.o.v. 2000 

In mol N/ha/jr

Baggerbedrijf ‘t Oost 0,6

Witte 0,13

Kuip 0,14

Fa. Hin 0,18

Nioz-haven 0,40

Bijdrage Van der Haas 0,59

Totaal 2,04

Ad 3.1 Verslechtering van stikstofgevoelige habitattypen 
De cumulatieve depositietoename bedraagt maximaal 2,04 mol N/ha/jr, 
ofwel 0,29% van de KDW van het habitattype H21 30B “Duinen en Lage 
Land Texel”. Het initiatief van aanvrager draagt maar zeer gering bij aan 
de cumulatieve bijdrage. De individuele depositiebijdrage afkomstig van 
het bedrijf aan de Oosterenderweg 2 bedraagt maximaal slechts 0,08% 
van de KDW, wat als verwaarloosbaar kan worden aangeduid,

In het licht van de geringe bijdrage van de aangevraagde uitbreiding 
van aanvrager, de fluctuaties in achtergronddepositie van 100-1 50 mol 
N/ha/jr, de neerwaartse trend in stikstofdepositie en het toegepaste 
beheer in het Natura 2000-gebied, zal de bijdrage van de veehouderij 
van aanvrager in cumulatie geen significant negatieve effecten 
veroorzaken op het behalen van de instandhoudingsdoelen van Natura 
2000-gebied “Duinen en Lage Land Texel”.

Ad 4. Mitigerende of andere maatregelen in de aanvraag die de effecten 
beperken
Significant negatieve effecten zijn uit te sluiten, zoals hiervoor 
geconcludeerd onder ad 2. Er is daarom geen noodzaak tot het nemen 
van mitigerende maatregelen.

3 Slotoverweging

Gezien het feit dat er geen significante negatieve effecten optreden op 
de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden 
“Duinen en Lage Land Texel” en “Waddenzee", wordt de uitbreiding van 
de veehouderij aan de Oosterenderweg 2 te De Waal aanvaardbaar 
geacht onder de oplegging van de in deze vvgb opgenomen 
voorschriften.
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Meldingsformulier start werkzaamheden vergunning 19d Nb-wet

Nummer vergunning:

Betreft:vergunning artikel 1 9d Natuurbeschermingswet 

Datum vergunning:

Vergunninghouder:

Contactpersoon:   tel............-..........

De vergunninghouder zorgt er voor dat dit formulier tenminste één 
week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld en 
ondertekend is opgestuurd naar onderstaand adres.

Gegevens van het werk:

Startdatum werk: ................. ...... ......................

Mogelijke einddatum werk .......................................

Bijzonderheden:

Plaats en datum Naam en handtekening

Opsturen of mailen naar:

Provincie Noord-Holland Servicepunt SVT 
T.a.v. dhr. J. Stolwijk 
Postbus 3007,
2001 DA Haarlem,
e-mail: stolwijkj@noord-holland
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