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Versie 3 

 

De voorliggende praktische wegwijzer is de derde versie, daterend van 26/09/2016.  

Volgende wijzigingen zijn aangebracht in de praktische wegwijzer ten opzichte van versie 2 (24/02/2015): 

- Een niet-technische samenvatting is aangevuld; 

- aanpassing van de voorlopige zoekzones naar resultaten zoekzonemodel 

- afstemming met het gebruik van de online IMPACTSCORE NH3 tool 

- afstemming met de emissiefactoren van de verschillende diergroepen conform het MER 

richtlijnenboek landbouwdieren 

- afstemming met de PAS lijst qua milderende maatregelen voor dieren 

- correctie van het stroomschema ” Leidt de impact tot een betekenisvol effect”; 

- aanpassing stikstof-overschrijdingskaart 

- aanpassing KDW volgens de tabellen uit de nota van INBO; 

- verwijderen bijlage met emissiefactoren voor dieren en industriële emissies; 

- Verwerking van de conclusies van het VLOPS-IFDM-rapport (Lefebvre en Deutsch, 2015) 

- Afstemming met het basisdocument communicatie zoekzones (dd. 6 januari 2016) 

- Bijlage 3 ‘Technische documentatie IMPACTSCOREtool’ vervangen door verwijzing naar handleiding IS 

NH3 die online staat op Natura 2000-site; 

- update literatuurlijst; 

- verduidelijking toepassingsgebied van deze praktische wegwijzer. 
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Afkortingen 

AEA ammoniak-emissiearme stalsystemen 

ANB Agentschap voor Natuur en Bos 

BBT Beste Beschikbare Technieken 

EMAV EmissieModel Ammoniak Vlaanderen 

GOI Gewestelijke Overleg Instantie 

IHD Instandhoudingsdoelstelling 

IMJV Integraal MilieuJaarVerslag 

INBO Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

KDW Kritische depositiewaarde 

MER Milieueffectenrapport 

OP OverlegPlatform  

PotNat Potentiële Natuur; model INBO 

PW Praktische Wegwijzer 

SBZ  Speciale BeschermingsZone 

VEN Vlaams Ecologisch Netwerk 

VLOPS Vlaamse versie van het Operationeel Prioritaire Stoffen model  

VMM Vlaamse Milieumaatschappij 

ZZM  Zoekzonemodel  
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Verklarende woordenlijst 

 

Een verklarende woordenlijst kunt u consulteren via de Natura2000 website of via 

https://www.natura2000.vlaanderen.be/begrippen.  
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Niet-technische samenvatting 

 

Voor elk plan of project dat een mogelijk effect kan hebben op een Speciale Beschermingszone dienen deze 

mogelijke effecten in beeld gebracht te worden. Een voortoets onderzoekt het risico of de waarschijnlijkheid 

op een betekenisvolle aantasting. Indien de voortoets een potentieel negatieve impact niet kan uitsluiten, 

wordt een passende beoordeling gevraagd. 

 

Hieronder worden beknopt de relevante kernbegrippen geschetst, net als de te nemen stappen van voortoets 

en passende beoordeling voor de effectengroep verzuring via de lucht.  Meer uitgebreide duiding vindt u in de 

overige hoofdstukken van het document praktische wegwijzer. Dit document kadert binnen de ontwikkeling 

van een programmatische aanpak stikstof (PAS) voor wat betreft het verzurend effect door stikstof en geldt 

voor de overgangsfase.  Het verzurend effect van zwaveldepositie (SOx) is geen onderdeel van de 

Programmatorische Aanpak Stikstof. 

1. Wanneer is deze effectengroep relevant? 

Deze effectgroep moet beschouwd worden voor elk plan/project dat kan leiden tot emissies van verzurende 

stoffen via de lucht. Op basis van de plan- of projecteigenschappen wordt een afstand bepaald waarbinnen er 

mogelijks een impact is. Indien deze contour (“toetszone”) een Speciale BeschermingsZone (SBZ) snijdt en 

indien in deze overlap een actueel habitat of een voorlopige zoekzone voorkomt, dat gevoelig is voor verzuring 

via de lucht, dan moet het effect “verzuring via de lucht” nader onderzocht worden via voortoets en eventueel 

passende beoordeling.   

 

2. Wat is de referentie voor de beoordeling van deze effectengroep?  

De Habitatrichtlijn vormt de basis voor een algemeen significantiekader. Een belangrijke term hierbij is de 

gunstige staat van instandhouding. Als indicator voor deze gunstige staat van instandhouding zijn 

grenswaarden vooropgesteld. Voor verzurende depositie wordt de kritische depositiewaarde – of KDW – als 

grenswaarden gehanteerd. De KDW is met andere woorden de  toetssteen voor de hoeveelheid depositie die 

een habitat kan verwerken zonder dat de staat van instandhouding ongunstig beïnvloed wordt.  

 

3. De voortoets 

Een eerste inschatting van de effecten gebeurt aan de hand van de voortoets. In een voortoets doorlopen we 

volgende stappen: 

A. Waar vindt de ingreep plaats?  

B. Om welke ingreep gaat het?  

C. Welke effecten genereert ze?  

D. Is er potentieel een negatieve impact? 

 

De voortoets dient alle effectengroepen en zowel Vogel- als Habitatrichtlijngebieden en relevante soorten te 

beschouwen.  

Specifiek voor de effectengroep verzuring via de lucht met potentiële impact op een Habitatrichtlijngebied, 

geldt het volgende:  

- Afbakenen van de toetszone:  

Dit is een maximale contour tot waar er geen relevant effect meer is; de zogenaamde nul-effect 

afstand. In die deelgebieden van de speciale beschermingszones, waar de voedselarme wateren 



 

Praktische wegwijzer passende beoordeling effectgroep 4.1: verzuring via lucht  5 

 

(habitattypen 3110 en 3130) voorkomen, of tot doel zijn gesteld of potentieel kunnen voorkomen, 

geldt de nul-contourlijn van 12,87 Zeq/(ha.jaar). Dit vormt de toetszone voor deze habitattypen. In de 

overige SBZ deelgebieden geldt de nul-contourlijn van 21 Zeq/(ha.jaar). 

 

- In beeld brengen van de relevante receptoren: 

De effecten worden bekeken voor zowel actuele als potentiële habitats. Actuele habitats zijn terug te 

vinden op de BWK en Natura 2000 Habitatkaart. Potentiële habitats worden gebaseerd op de 

voorlopige zoekzones (inclusief de gelokaliseerde doelen); deze zijn terug te vinden op de voorlopige 

zoekzonekaart v0.2. Verder wordt ook getoetst aan de gelokaliseerde doelen volgens het 

Managementplan Natura 2000 – in afwachting worden de voorlopige zoekzones gebruikt.  

 

- Let wel: bij de Natura2000 Habitatkaart gaat het niet enkel om het eerst gekarteerde habitat ( Hab1). 

Het gaat om alle habitattypes per terreineenheid (polygoon).  

Indien er geen relevante receptoren zijn, kan de voortoets hierbij afgerond worden, en is geen verder 

onderzoek nodig (voor deze effectengroep). 

Habitats met een KDW hoger dan 2400 Zeq/(ha.jaar) kunnen als niet gevoelig beschouwd worden. De 

KDW’s van de relevante habitattypen worden beschreven in bijlage.  

 

- In beeld brengen van de relevante depositie: 

De depositie wordt bepaald  op basis van de kenmerken van het bedrijf, de installatie, de activiteit of 

het plan.  Indien de voortoets groen licht geeft en er geen relevante verzurende depositie geldt, kan 

hierbij afgerond worden, en is geen verder onderzoek nodig (voor deze effectengroep). 

Voor vergunningaanvragen op projectniveau is voor de effectengroep verzurende depositie via de lucht het 

instrument Depositiescan ontwikkeld in een applicatie toegankelijk via het internet. Deze tool zal in de 

toekomst geïntegreerd worden binnen een online tool Voortoets die nog in ontwikkeling is, en op termijn alle 

effectengroepen zal omvatten teneinde een volledige voortoets via deze tool mogelijk te maken.   

Let wel: een groen rapport van de online tool Depositiescan, slaat dan ook alleen op de effecten die deze tool 

heeft kunnen nagaan. Bovendien wordt er op dit moment via de tool Depositiescan alleen getoetst aan tot doel 

gestelde Europees te beschermen habitats en niet aan soorten die vallen onder de Europese Habitatrichtlijn en 

Vogelrichtlijn. Een groen rapport van de Depositiescan betekent dus niet dat er nooit een passende 

beoordeling dient opgesteld! 

 

4. De voortoets geeft geen groen licht… wat nu?  

In principe is dan een meer verdergaand onderzoek nodig – de passende beoordeling. Indien de voortoets 

aangeeft dat potentieel negatieve effecten niet uit te sluiten zijn, is het aan te bevelen alvorens de passende 

beoordeling op te stellen, contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos teneinde de aanpak 

van de passende beoordeling op punt te stellen.  

 

Voor veeteeltbedrijven, waarbij de Depositiescan als voortoets toegepast wordt, werd een bijkomende tool 

ontwikkeld werd voor passende beoordeling – de IMPACTSCORE NH3 tool (zie verder). 

 

In een passende beoordeling doorlopen we volgende stappen: 

E. Leidt de impact tot een betekenisvol effect, afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere 

bestaande, voorgestelde activiteiten, plannen of programma’s? Specifiek voor de effectengroep 

verzuring via de lucht  wil dit zeggen: doet er zich een betekenisvol probleem voor met verzuring via 

de lucht en is de bijdrage van de vergunning daarin relevant?  
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F. Kan het effect vermeden worden door – in volgorde van afweging – plan/projectaanpassing, wijziging 

uitvoeringsmethodiek en/of incorporatie van milderende maatregelen? 

G. Welke opvolging is aangewezen omtrent de naleving van de voorwaarden? 

 

Het concreet uitwerken van de passende beoordeling  

 

Specifiek voor de effectengroep verzuring via de lucht met potentiële impact op een Habitatrichtlijngebied, 

geldt het volgende:  

 

- Stap 1. Afbakenen van de toetszone:  

Dezelfde toetszone als bij de voortoets wordt gehanteerd. 

 

- Stap 2. In beeld brengen van de relevante receptoren: 

Dezelfde receptoren als bij de voortoets worden gehanteerd. Hierbij worden ook de 

instandhoudingsdoelstellingen beschreven.  

 

- Stap 3. Ga na wat de corresponderende kritische depositiewaarden zijn.  

De KDW’s zijn opgenomen in bijlage bij dit document.  

 

- Stap 4. Ga na wat de actuele milieudruk is voor verzuring  

De meest recente meetgegevens van verzurende en vermestende stoffen in Vlaanderen zijn terug te vinden op 

www.vmm.be. Daarnaast gebruikt de VMM het atmosferisch verontreinigingsmodel VLOPS (‘Vlaams 

Operationeel Prioritaire Stoffen’-model) voor het gebiedsdekkend opvolgen van de depositie en zijn ruimtelijke 

spreiding (Overloop 2011). Binnen de ‘toetszone’ wordt de huidige milieudruk bepaald door gebruik te maken 

van de resultaten van het VLOPS-model.  

 

- Stap 5. In beeld brengen van de depositie: 

Binnen de ‘toetszone’ wordt nagegaan wat de bijdrage is van de eigen depositie relatief tot de KDW voor elk 

(potentieel) habitattype. De kwantificering van de depositie kan gebeuren door het inzetten van een lokaal 

dispersiemodel, dat afhangt van het type activiteit. Voor industriële emissies wordt hoofdzakelijk het IFDM- 

model gebruikt, als IFDM-PC of IMPACT. Verkeersemissies worden berekend met het IFDM-Traffic model. Ook 

het model CAR-Vlaanderen wordt als dispersiemodel genomen. Voor dispersiemodellering voor scheepvaart is 

momenteel Pluim Vaarweg aangewezen als model. De depositieberekeningen voor stallen in veeteeltbedrijven 

worden bij voorkeur berekend met de nieuwe online toepassing IMPACTSCORE NH3.  Zie verder. 

Het MER-Richtlijnenboek “lucht” geeft aan welke methoden gehanteerd kunnen worden voor het bepalen van 

de emissies van een project of plan en het berekenen van het effect. Ook het MER-richtlijnenboek 

"landbouwdieren" geeft berekeningsmethoden weer. Hoe tijdelijke bronnen moeten berekend worden, is 

terug te vinden in het MER-richtlijnenboek recreatie. 

 

Vervolgens wordt de output van het gehanteerde dispersiemodel in GIS binnengebracht om per 

habitatpolygoon te toetsen waar een totale depositie (gemodelleerde depositie van plan of project + 

achtergronddepositie) hoger is dan de KDW. Voor deze getroffen zones wordt de verhouding van de depositie 

door het project of plan met de KDW berekend; dit is het aandeel voorziene depositie t.o.v. de KDW, ook 

genoemd de lokale significantieklasse. 
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Verdere aandachtspunten zijn:  

- de eerste 50 m rond een emissiepunt dient niet beschouwd te worden.  

- er wordt enkel rekening gehouden met de lokale significantieklasses die op minstens 400 m² 

potentieel en actueel habitat bereikt wordt. Dit is de eigenlijke significantieklasse van het project 

waarop beoordeeld moet worden.  

 

Modelmatig wordt de totale bedrijfsspecifieke emissie en bijdrage aan depositie berekend voor de eventuele 

vergunde toestand (bij hervergunning) en de geplande toestand (bij uitbreidingen). Bij uitbreidingen worden 

steeds de totalen (vergund en uitbreiding) weergeven.  

 

De resultaten van de berekeningen/modelleringen moeten ruimtelijk weergegeven worden via contouren of 

berekende punten en tevens weergegeven in een overzichtelijke tabel. Ook dienen de modelparameters die 

ingegeven werden, vermeld te worden.  

Naast de absolute waarden van de depositie worden ook de procentuele waarden gegeven ten opzichte van de 

KDW.  

Er  dient een kaart gemaakt te worden met de contouren van de procentuele bijdragen ten opzichte van de 

KDW.  

 

- Stap 6. Oordelen of er een significant negatief effect is. 

A. De ‘actuele’ milieudruk is lager dan de KDW 

• hervergunning 

Er wordt geoordeeld dat voor deze effectgroep geen betekenisvolle aantasting te verwachten is. In deze 

benadering dienen hervergunningen te worden begrepen als het bestendigen van de reeds vergunde activiteit, 

zonder dat de productiecapaciteit wordt verhoogd en dus zonder toename van de milieudruk t.o.v. de actuele 

vergunde situatie. Concreet betekent dit het bestendigen van de emissie van de vergunde toestand.  

• uitbreiding  

Er is ruimte voor uitbreidingen, tot zover de kritische depositiewaarde nergens binnen de toetszone wordt 

overschreden.  

 

B. De ‘actuele’ milieudruk is hoger dan de KDW 

Indien de actuele milieudruk hoger is dan de KDW mag de huidige milieudruk in principe niet verder toenemen.   

 

In het significantiekader wordt er een onderscheid gemaakt tussen emissiebronnen van NH3, NOx en 

zwavelverbindingen. Er is nog geen significantiekader ontwikkeld voor verkeersemissies (vnl. uitstoot NOx) – 

hierbij kunnen de kaders uit het Richtlijnenboek lucht voor mobiliteit worden toegepast. 

 

Significantiekader voor NH3 bij vergunningsplichtige activiteiten 

 

• aandeel voorziene depositie ten opzichte van KDW < 3% 

Dan wordt beoordeeld dat deze bijdrage niet significant is - zowel voor hervergunningen als voor uitbreidingen. 

De emissie van verzurende en vermestende componenten mag niet hoger zijn dan 3%. 

Voor nieuwe activiteiten wordt de bijdrage steeds als significant beschouwd, tenzij de voortoets aanduidt dat 

het niet relevant is. Dit gezien het streven naar verlagen van de milieudruk door verzuring door de lucht. 

 

• aandeel voorziene depositie ten opzichte van KDW  > 3% en < 50% 

Voor nieuwe activiteiten wordt steeds beoordeeld dat hun bijdrage significant is.   
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Een uitbreiding van een bestaande activiteit is niet significant indien bij deze uitbreiding ook maatregelen 

genomen worden zodat de totale emissie van de activiteit mits uitbreiding daalt met minstens 30 % ten 

opzichte van de totale emissie van de vergunde situatie vóór de uitbreiding. Maatregelen die de dispersie van 

de ammoniakemissie beïnvloeden kunnen hierbij niet in rekening gebracht worden. Dit omdat ook de globale 

druk door atmosferische stikstof aangepakt moet worden.  

 

De beoordeling van de significantie van een hervergunning wordt uitgesteld gelet op de decretale verlenging 

van de vergunning1. De hervergunning kan echter wel verleend worden indien er een emissiereductie van 30 % 

wordt gerealiseerd ten opzichte van de oorspronkelijk vergunde situatie. 

 

• aandeel voorziene depositie ten opzichte van KDW  > 50% 

Dan wordt beoordeeld dat deze bijdrage significant is voor uitbreidingen en nieuwe activiteiten.  

De beoordeling van de significantie van een hervergunning waarvan  het aandeel van de depositie ten opzichte 

van de kritische depositiewaarde van het getroffen habitat meer is dan 50%, wordt uitgesteld gelet op de 

decretale verlenging van de vergunning.  

 

Significantiekader NOx passende beoordeling 

 

Het significantiekader NOx voor de overgangsperiode is: 

 

Aandeel voorziene depositie 

t.o.v. de kritische 

depositiewaarde van de 

getroffen gevoelige habitat 

Verhouding toe te laten emissie 

ten opzichte van huidige activiteit 

Toe te passen techniek, op te 

nemen als voorwaarde in de 

vergunning 

x<5% Niet significant  Gangbare emissiereducerende 

maatregelen (BBT)  

5<x<50% Niet significant, indien er een 

substantiële daling gerealiseerd 

wordt  

Indien nodig met het oog op de 

daling worden extra 

emissiereducerende maatregelen 

opgelegd 

x>50% Significant  / 

 

  

                                                        
1
 Gewijzigde verlengingsbepaling van kracht op 8/01/2016 (verzameldecreet 18/12/2015; B.S. 29/12/2015): 

Vergunningen die vervallen voor 31 december 2016 worden van rechtswege verlengd tot 31/12/2016 voor 
bedrijven die in de vergunde situatie een stikstofdepositie binnen SBZ hebben. Vergunningen die vervallen voor 
31 december 2018 is verlenging mogelijk tot 31/12/2019 op eenvoudig verzoek bij vergunningverlenende 
overheid. Het verzoek bevat het rapport van uitgevoerde depositiescan op datum van indienen onderzoek o.b.v. 
vergunde situatie. De depositiescan toont aan dat er risico is op een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 
kenmerken van de SBZ. De bevoegde vergunningverlenende overheid neemt akte. De aktename is bevestiging 
termijnverlenging tot 31/12/2019. Er is geen administratief beroep mogelijk.  
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Significantiekader voor zwavelverbindingen, aërosolen en HCl passende beoordeling 

 

Het significantiekader is: 

 

Aandeel voorziene depositie 

t.o.v. de kritische 

depositiewaarde van de 

getroffen gevoelige habitat 

Verhouding toe te laten emissie 

ten opzichte van huidige activiteit 

Toe te passen techniek, op te 

nemen als voorwaarde in de 

vergunning 

x<5% Niet significant  Gangbare emissiereducerende 

maatregelen (BBT)  

5<x<50% Niet significant, indien er een 

substantiële daling gerealiseerd 

wordt  

Indien nodig met het oog op de 

daling worden extra 

emissiereducerende maatregelen 

opgelegd 

x>50% Significant  / 

 

Significantiekader voor totaal verzurend effect van zwavelverbindingen, aërosolen, HCl en 

stikstofoxideverbindingen  

 

Het significantiekader is: 

 

Aandeel voorziene depositie 

t.o.v. de kritische 

depositiewaarde van de 

getroffen gevoelige habitat 

Verhouding toe te laten emissie 

ten opzichte van huidige activiteit 

Toe te passen techniek, op te 

nemen als voorwaarde in de 

vergunning 

x<5% Niet significant  Gangbare emissiereducerende 

maatregelen (BBT)  

5<x<50% Niet significant, indien er een 

substantiële daling gerealiseerd 

wordt  

Indien nodig met het oog op de 

daling worden extra 

emissiereducerende maatregelen 

opgelegd 

x>50% Significant  / 

 

- Stap 7. Nagaan of er emissiereducerende technieken toegepast kunnen worden en wat het effect 

ervan is. 

Voor industriële emissie-reducerende maatregelen kan verwezen worden naar de website van het VITO: EMIS. 

Alle informatie van het BBT-kenniscentrum wordt beschikbaar gesteld via de site van EMIS: 

http://emis.vito.be/bbt. 

 

- Stap 8. Oordelen of er een significant negatief  effect is voor het plan of project incl. 

emissiereducerende technieken. 

Indien extra milderende maatregelen (dus milderende maatregelen bovenop de eventuele milderende 

maatregelen die deel uitmaken van de project/planbeschrijving) doorgerekend zijn, worden de verschillende 

scenario’s met elkaar vergeleken. Hun effect wordt op dezelfde wijze in beeld gebracht als dat van het project 

vóór mildering. Deze extra milderende maatregelen dienen duidelijk geïdentificeerd te worden conform de ter 

beschikking gestelde lijst en moeten opgenomen worden in de vergunningsaanvraag. 
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- Stap 9. Eindconclusie.  

Indien de passende beoordeling aangeeft dat er een betekenisvolle aantasting te verwachten is, dan kan de 

bevoegde overheid geen toestemming geven voor het plan/project. Deze praktische wegwijzer behandelt niet 

de uitzonderingsprocedure welke dient gevolgd om een plan/project toch te laten doorgaan, ook al zijn er 

negatieve effecten te verwachten. Het alternatievenonderzoek, de dwingende reden van groot openbaar 

belang en de compensatie komen dus in deze wegwijzer niet aan bod.  

Indien er ook andere effectengroepen van belang kunnen zijn, dienen deze ook aanvullend beschouwd te 

worden – deze vallen echter buiten de focus van dit document. Hetzelfde geldt indien er mogelijks effecten 

kunnen zijn in Vogelrichtlijngbieden of Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) of voor beschermde soorten.  

 

Het concreet uitwerken van de passende beoordeling voor stallen van veeteeltbedrijven.  

Voor de depositieberekening uit stallen werd de IMPACTSCORE NH3 tool ontwikkeld. Deze tool laat toe een 

meer verfijnde berekening door te voeren van de verzurende effecten van deze bedrijven en vormt aldus de 

‘passende beoordeling’ voor de milieudruk uitgaande van verzurende depositie in kader van de 

vergunningverlening voor landbouwbedrijven. Dit model wordt online ter beschikking gesteld op de website 

http://impactscorenh3.marvin.vito.be 

 

De tool berekent vervolgens op basis van een IFDM-modelberekening de bijdragen van de ammoniakemissies 

van de exploitatie of van het voorgestelde project aan de kritische depositiewaarde voor het meest 

problematische punt van de actuele habitats én voor de zoekzones in de speciale beschermingszone.     

De resultaten van de berekening worden verwerkt in een rapport en via mail opgestuurd naar het opgegeven 

mailadres. Hierin worden de gebruikte parameters en de berekende impactscores van de exploitatie op de 

actuele habitats en de zoekzones weergegeven. Bij het rapport worden 2 zip-bestanden meegestuurd met 

bestanden met kaartmateriaal dat geschikt is voor de verwerking in een GIS omgeving.  

 

Belangrijk is om het gemodelleerde resultaat van de IMPACTSCORE NH3 tool in de passende beoordeling uit te 

zetten ten aanzien van het significantiekader zoals hierboven beschreven. De resultaten van de berekening met 

de IMPACTSCORE NH3 tool dienen integraal toegevoegd te worden bij de passende beoordeling. Dit tenzij de 

bijdrage lager dan 3% is. Dan volstaat enkel het rapport zonder de kaarten.     

 

Indien de bijdrage hoger is dan 3% dan dient de passende beoordeling verder uitgewerkt te worden aan de 

hand van de resultaten van de IMPACTSCORE NH3 tool. Op verschillende kaarten en via tabellen wordt per 

gridcel of habitatpolygoon de bedrijfsspecifieke depositie weergegeven (huidige en gewenste toestand), de 

achtergronddepositie in vergelijking met de KDW van het habitat, de KDW van het habitat, en de procentuele 

bijdrage van huidige en gewenste toestand t.o.v. de KDW. De gepresenteerde resultaten worden vervolgens 

getoetst aan het significantiekader. 

 

Milderende maatregelen voor veeteeltbedrijven kunnen enkel maatregelen van de AEA-lijst of van de PAS-lijst 

betreffen. De PAS-lijst evenals de combinatielijsten kunnen geraadpleegd worden via de website van de VLM, 

Mestbank en de Natura 2000 website. Belangrijk is om de in dit document beschreven voorwaarden te lezen 

met betrekking tot het gebruik van de PAS-lijst.  

 

Het is mogelijk dat deze meer verfijnde berekening binnen de IMPACTSCORE NH3 tool resulteert in een 

gunstige beoordeling – ondanks een negatieve beoordeling via de Depositiescan uit de voortoets.  

 

Net zoals bij andere bronnen geldt, kan de bevoegde overheid geen toestemming geven voor het plan of 

project indien de IMPACTSCORE NH3 tool aangeeft dat er een betekenisvolle aantasting te verwachten is.  
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En ook zoals bij de andere bronnen, dient er ook rekening gehouden te worden met andere potentieel 

relevante effectengroepen, en mogelijke effecten in Vogelrichtlijngebieden of VEN of voor beschermde 

soorten.  
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INLEIDING 

1. Doel en status van de praktische wegwijzer 

De praktische wegwijzer voor Effectgroep 4 ‘Verzuring subgroep 4.1 lucht’ werd opgesteld door het Agentschap 

voor Natuur en Bos, in overleg met thema-experten van de Vlaamse overheid (Instituut voor Natuur en 

Bosonderzoek, Vlaamse Milieumaatschappij, dienst MER, Vlaamse LandMaatschappij, dienst Lucht) en 

besproken in de kwestiewerkgroep ‘IHD en passende beoordeling’ met betrokkenheid van maatschappelijke 

actoren. 

 

De praktische wegwijzer moet begrepen worden als de meest actuele leidraad voor het beoordelen van de 

significantie van verzurende depositie op de instandhoudingsdoelstellingen in de speciale beschermingszones - 

Habitatrichtlijngebieden. Deze praktische wegwijzer is geen richtlijn voor de beoordeling in speciale 

beschermingszones – Vogelrichtlijngebieden, noch voor VEN of voor beschermde soorten noch voor biologisch 

waardevolle en zeer waardevolle gebieden volgens de biologische waarderingskaart buiten 

Habitatrichtlijngebieden. Het is de bedoeling de praktische wegwijzer verder aan te vullen naarmate kennis en 

praktijk toenemen. De praktische wegwijzer is aldus een dynamisch gegeven.  

 

De praktische wegwijzer voor verzuring via lucht geldt zowel voor het verzurend effect van stikstofdepositie als 

voor het verzurend effect van zwaveldepositie.  Voor het verzurend effect  van depositie van stikstof geldt de 

programmatische aanpak stikstof (PAS), waarbij een drieledige fasering is afgesproken: overgangsperiode – 

voorlopige PAS – definitieve PAS. Mogelijks kunnen in de verschillende fasen de significantieregels aangepast 

worden, en zal dus een update van de praktische wegwijzer uitgevoerd worden.  Deze versie praktische 

wegwijzer geldt voor de overgangsfase, in afwachting van de ontwikkeling van een voorlopige en definitieve 

programmatische aanpak van stikstofdepositie (PAS).   Meer informatie over het PAS traject kan gevonden 

worden op www.natura2000.vlaanderen.be/pas. 

 

De praktische wegwijzer wordt steeds geactualiseerd rekening houdend met voortschrijdend inzicht 

betreffende de kritische depositiewaarde en depositiemodelleringen.  

 

Het verzurend effect van zwaveldepositie (SOx) is geen onderdeel van de Programmatorische Aanpak Stikstof. 

Hiervoor is in deze praktische wegwijzer een afzonderlijk significantiekader opgenomen.  

 

Voor plannen op strategisch niveau moet getoetst worden aan het traject dat wordt gevolgd om te komen tot 

een programmatische aanpak stikstof en dat voorziet in een billijke responsabilisering van de betrokken 

sectoren met het oog op een stelselmatige afbouw van de deposities 

 

Leeswijzer: in de tekst wordt steeds over de habitat gesproken. Het woord habitat heeft in deze praktische 

wegwijzer meer dan één invulling, het kan hier gaan over: 

a) een actuele habitat, zoals we dit terugvinden op de habitatkaart; 

b) een potentiële habitat of actuele habitat opgenomen in de afbakening van de voorlopige zoekzones; 

c) een actuele of tot doel gestelde habitat opgenomen in een beheerplan of vastgelegd in de richtkaart van 

het managementplan.  

 

In de praktische wegwijzer duiden we (a) en (b) aan door gebruik te maken van de terminologie (potentiële) 

habitat/voorlopige zoekzone. 
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Indien we in de praktische wegwijzer spreken over betekenisvolle aantasting of betekenisvol effect bedoelen 

we de betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone zoals 

bedoeld in artikel 36 ter §3 van het Natuurdecreet. 

 

2. Toepassingsveld van deze effectgroep 

De praktische wegwijzer gaat in op effecten op de (potentiële) habitats / voorlopige zoekzones, die gevoelig 

zijn voor verzuring ten gevolge van atmosferische depositie. Deze effectgroep moet beschouwd worden voor 

elk plan/project dat kan leiden tot emissies van verzurende stoffen via de lucht. In bijlage 1 is de definiëring van 

de effectgroep verzuring opgenomen.  

 

Vaak gaat verzuring ook gepaard met wijzigingen in beschikbaarheid van nutriënten, zie  effectgroep 3.1  

Eutrofiëring via lucht. Beide effectgroepen 3.1 en 4.1 moeten dan bestudeerd worden. 

 

Het risico of de waarschijnlijkheid op een betekenisvolle aantasting kan onderzocht worden in een voortoets. 

Het instrument Voortoets – bedoeld voor niet-merplichtige plannen of projecten - wordt ontwikkeld in een 

applicatie toegankelijk via het internet. Het is opgemaakt voor het doorlichten van vergunningsaanvragen op 

projectniveau. Is er via de voortoets een indicatie dat er risico of waarschijnlijkheid bestaat op een 

betekenisvolle aantasting van de (potentiele) habitats of voorlopige zoekzones in de speciale 

beschermingszone, dan is nader onderzoek aangewezen. Overleg met ANB is aangewezen om na te gaan of het 

risico op een betekenisvolle aantasting leidt tot verder onderzoek in de vorm van een passende beoordeling. 

 

In een voortoets doorlopen we volgende stappen: 

H. Waar vindt de ingreep plaats?  

De aanvrager van de vergunning kan daartoe het projectgebied intekenen. 

I. Om welke ingreep gaat het?  

De aanvrager doorloopt een vragenlijst die de ingreep karakteriseert.  

J. Welke effecten genereert ze?  

Op basis van de projecteigenschappen of eigenschappen van het plan blijkt of er aanleiding kan zijn tot 

verzuring via de lucht. 

K. Is er potentieel een negatieve impact? 

Op basis van de projecteigenschappen of eigenschappen van het plan wordt een afstand bepaald 

waarbinnen er mogelijks een impact is. Indien deze contour (“toetszone”) een speciale 

beschermingszone (SBZ) snijdt en in deze overlap komt een (potentiele) habitat of een voorlopige 

zoekzone voor, dat gevoelig is voor verzuring via de lucht, dan moet het effect “verzuring via de lucht” 

nader onderzocht worden. In eerste instantie is overleg met het ANB aangewezen, vooraleer de stap 

te zetten naar een passende beoordeling. 

 

Omdat de Voortoets op www.voortoets.be in zijn huidige vorm beperkt is en geen volledige evaluatie op alle 

mogelijke effecten binnen Speciale Beschermingszones geeft, dient hier ook rekening mee gehouden worden 

bij de interpretatie van de rapportage van die Voortoets . Een groen rapport van de Voortoets, slaat dan ook 

alleen op de effecten die de Voortoets heeft kunnen nagaan. Bovendien wordt er op dit moment alleen 

getoetst aan tot doel gestelde Europees te beschermen habitats en niet aan soorten die vallen onder de 

Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Een groen rapport van de Voortoets betekent dus niet dat er nooit 

een passende beoordeling dient opgesteld! 

 

In afwachting van een meer algemene Voortoets, wordt via het zelfde webadres, al een Depositiescan ter 

beschikking gesteld. Dit vormt een ‘voortoets’ voor effectgroepen Effectgroep 1 Direct ruimtebeslag,  

Effectgroep 3 eutrofiëring subgroep 3.1 via lucht en Effectgroep 4 verzuring subgroep 4.1 via de lucht. Hierbij 
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kan voor die effectengroepen getoetst worden of er per effectgroep een waarschijnlijkheid of risico is op een 

betekenisvolle aantasting van de (potentiële) habitats of voorlopige zoekzones in de speciale 

beschermingszones (enkel habitatspoor). 

 

De toetszone uit de Depositiescan is de maximale contour waar een effect van eutrofiëring lucht berekend 

werd (pluim binnen de nulcontourlijn) en die kan overlappen met een SBZ-H.  

 

In een passende beoordeling doorlopen we verder volgende stappen: 

L. Leidt de impact tot een betekenisvol
2
 effect, afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere 

bestaande, voorgestelde activiteiten, plannen of programma’s? Specifiek voor de effectengroep 

verzuring wil dit  zeggen: doet er zich een betekenisvol probleem voor met verzuring via de lucht en is 

de bijdrage van de vergunning daarin relevant?  

M. Kan het effect vermeden worden door – in volgorde van afweging – plan/projectaanpassing, wijziging 

uitvoeringsmethodiek en/of incorporatie van milderende maatregelen? 

N. Welke opvolging is aangewezen omtrent de naleving van de voorwaarden? 

 

In onderstaande praktische wegwijzer worden de stappen E, F en G toegelicht.  

Indien de passende beoordeling aangeeft dat er een betekenisvolle aantasting te verwachten is, dan kan de 

bevoegde overheid geen toestemming geven voor het plan/project. Deze praktische wegwijzer behandelt niet 

de uitzonderingsprocedure welke dient gevolgd om een plan/project toch te laten doorgaan, ook al zijn er 

negatieve effecten te verwachten. Het alternatievenonderzoek, de dwingende reden van groot openbaar 

belang en de compensatie komen dus in deze wegwijzer niet aan bod. 

 

3. De voortoets in relatie tot project-MER 

De tool Voortoets is ontwikkeld en uitgewerkt in nauw overleg met de doelgroepen. In consensus is 

afgesproken dat de Voortoets zich in hoofdzaak moet richten naar ‘gemiddelde en vaak voorkomende 

activiteiten’ in of in de buurt van Speciale Beschermingszones van het Natura2000-netwerk. De voornaamste 

reden hiervoor was dat de initiatiefnemer de Voortoets zelf moet kunnen uitvoeren. Daarom is zorgvuldig gelet 

op het laagdrempelig en toegankelijk karakter van de tool. Dit heeft meteen ook het voordeel dat een 

initiatiefnemer zijn project naar believen kan aanpassen en steeds met deze nieuwe situatie een voorzichtige 

doorrekening kan doen van de mogelijke gevolgen.  

 

Een MER daarentegen wordt door erkende deskundigen opgesteld binnen een vooraf bepaald traject. De 

expert kan het MER-plichtig project meteen met op maat ontworpen beoordelingsprocedures bekijken. Het is 

niet dat de Voortoets als tool in deze context niet bruikbaar zou zijn voor erkende MER-deskundigen. De tool 

blijft ook voor MER-plichtige activiteiten bruikbaar, maar er zijn door de gekozen focus op kleinschalige 

activiteiten ook op technisch vlak grenzen ingebouwd zodat de berekeningen die de Voortoets doet, niet meer 

betrouwbaar zijn in geval van grote installaties of inrichtingen. Bepaalde activiteiten die MER-plichtig zijn, 

liggen dus buiten het bereik van de Voortoets. 

                                                        
2
 In de betekenis van de definitie zoals omschreven in het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

(21/10/1997 artikel 2 30°: betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone: een 

aantasting die meetbare en aantoonbare gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone, 

in de mate er meetbare en aantoonbare gevolgen zijn voor de staat van instandhouding van de soort(en) of de habitat(s) 

waarvoor de betreffende speciale beschermingszone is aangewezen of voor de staat van instandhouding van de soort(en) 

vermeld in bijlage III van dit decreet voor zover voorkomend in de betreffende speciale beschermingszone. 
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Het verschil tussen Voortoets of Depositiescan (voor de effectengroepen Effectgroep 1 Direct ruimtebeslag, 

Effectgroep 3 eutrofiëring subgroep 3.1 via lucht en Effectgroep 4 verzuring subgroep 4.1 via de lucht) en 

passende beoordeling wordt in volgend schema verduidelijkt: 

 

 

 

  

Overleg ANB 

geen risico of waarschijnlijkheid op betekenisvolle 

aantasting  

wel risico of waarschjinlijkheid op betekenisvolle 

aantasting  

Opmaak passende 

beoordeling door 

initiatiefnemer 

Programma, plan of project 

Betekenisvolle aantasting Geen betekenisvolle aantasting 

Depositiescan/Voortoets 

(projectniveau) 

Geen passende beoordeling 

Speciale beschermingszone 

Bijstelling project 

 geen risico of waarschijnlijkheid op 

betekenisvolle aantasting 
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LEIDT DE IMPACT TOT EEN BETEKENISVOL EFFECT? 

1. Algemene context 

De Habitatrichtlijn vraagt om de potentiële effecten van activiteiten te toetsen aan de gunstige staat van 

instandhouding. Het Natuurdecreet vraagt om te toetsen aan de natuurlijke kenmerken van de speciale 

beschermingszone. Hieronder vallen: het geheel van biotische en abiotische elementen, samen met hun 

ruimtelijke en ecologische kenmerken en processen, die nodig zijn voor de instandhouding van a) de natuurlijke 

habitats en de leefgebieden van de soorten waarvoor de betreffende speciale beschermingszone is 

aangewezen en b) de soorten vermeld in de bijlage III bij het Natuurdecreet.   Dit betekent dat ook de 

standplaatsfactoren op orde moeten worden gebracht, opdat de gunstige staat kan worden bereikt. Hiermee 

wordt bedoeld: de noodzakelijke zuurgraad, voedselrijkdom en vochthuishouding van de bodem of 

grondwater,… . Voor de effectbeoordeling van activiteiten, als voor het bepalen van het beleid tot voorkoming 

van verslechtering van de habitats en tot behalen van de instandhoudingsdoelstellingen, is de kwaliteit van de 

ecologische standplaatsvereisten, uitgedrukt in grens- en streefwaarden, een belangrijke indicator. 

 

2. Ontwikkeling van grens- en streefwaarden 

De ecologische standplaatsvereisten van een habitattype kunnen gekoppeld worden aan de staat van 

instandhouding (gunstig of ongunstig). De grens tussen beide (gunstig of ongunstig) is per standplaatsvereiste 

de grenswaarde. Binnen de gunstige staat maken de criteria voor lokale staat van instandhouding een 

onderscheid tussen goed en voldoende. Op de grens tussen deze twee subcategorieën bevinden zich de 

streefwaarden. Deze spelen geen rol in de passende beoordeling en het vergunningenbeleid.  

 

In volgend schema wordt uitdrukking gegeven aan de relatie tussen de staat van instandhouding en de grens- 

en streefwaarden. 

 

Gunstig 

 

 

ongunstig 

 

 

 

 

 

 

 

Goed 

 

Voldoende 

 

gedegradeerd 

   

 

                        Streefwaarden 

 

              grenswaarden 

In de effectenanalyse kan berekend worden in hoeverre de abiotische randvoorwaarde wijzigt. Om deze 

wijziging te kunnen beoordelen, wordt er getoetst aan de KDW.  

 

De huidige milieudruk bepaalt mee de staat van instandhouding van een habitat. Eens de grenswaarden voor 

de ecologische standplaatsvereisten van een habitat zijn vastgesteld, kan dan ook bepaald worden wat de 

impact is van de huidige milieudruk en de (bijkomende) milieudruk van te vergunnen activiteiten. Er kan dan 

bepaald worden welke marge er is om bijkomende milieudruk toe te laten. 
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De “kritische grenswaarde” is de maximaal toelaatbare milieudruk per eenheid van oppervlakte of volume voor 

een bepaald habitattype of leefgebied zonder dat er – volgens de huidige kennis – verandering in de 

biodiversiteit optreedt op lange termijn en/of het behoud/herstel naar de beoogde gunstige lokale staat van 

instandhouding gehypothekeerd wordt (bron: Implementatie nota IHD, 2013). Met betrekking tot verzuring en 

eutrofiëring lucht en de stikstofproblematiek (PAS context) kunnen andere factoren, zoals het herstelbeheer 

(bv. herstel hydrologie), hierin ook een rol spelen. 

 

3. Welke grenswaarden qua gevoeligheid van een habitat hanteren we voor verzuring via lucht? 

Kritische lasten als uitdrukking voor de gevoeligheid van een habitat voor verzuring 

Verzuring wordt omschreven als de gezamenlijke effecten van luchtverontreinigende stoffen die via de 

atmosfeer worden aangevoerd en waaruit zuren (zwavelzuur en salpeterzuur) kunnen gevormd worden. Niet-

verontreinigd, natuurlijk wolken- en regenwater heeft een pH of zuurtegraad van 5,65. Een pH kleiner dan 5,65 

betekent dat er verzuring is opgetreden. De natuurlijke evenwichtssituatie wordt verstoord door emissie van 

potentieel verzurende stoffen, namelijk zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (stikstofmonoxide NO en 

stikstofdioxide NO2, samen aangeduid als NOx), ammoniak (NH3) en hun reactieproducten. In deze praktische 

wegwijzer gaan we in op het verzurend effect van zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak die vanuit de 

lucht neerslaan op de bodem en/of geïntercepteerd worden door vegetatie. 

   

De depositie van stikstofoxiden (NOx), ammoniak en ammoniumverbindingen (NHx) heeft zowel een verzurend 

als een vermestend effect.  

 

Te hoge verzurende deposities zorgen voor een afname van de bodemkwaliteit (bodemverzuring), 

wortelaantasting van planten en bomen, verhoogde stressgevoeligheid van bomen, te hoge concentraties van 

nitraat, aluminium en andere metalen in het grondwater, verandering van de soortensamenstelling 

(biodiversiteit) en verzuring van het oppervlaktewater (bv. vennen). Door verzuring van de bovenste 

bodemlagen wijzigt o.a. de relatieve plantbeschikbaarheid van verschillende voedingselementen (Ca
2+

, Mg
2+

, 

K
+
) en neemt het risico op aluminiumtoxiciteit toe, waardoor het bodemmilieu ongeschikt wordt voor 

verzuringsgevoelige (planten)soorten. Stikstofdepositie leidt ook tot een verhoogde plantbeschikbaarheid van 

stikstof, wat veelal leidt tot een verhoogde biomassaproductie en dominantie van snelgroeiende, productieve 

soorten ten nadele van soorten die gebonden zijn aan voedselarme standplaatsen. 

 

Meer uitleg over verzuring is te vinden op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (www.vmm.be) en 

via MIRA (2013) Milieurapport Vlaanderen, Themabeschrijving Verzuring.  

 

Relatie tot een duurzame instandhouding  

De voorbije jaren werd vooral in Nederland een onderzoeksinspanning geleverd om de internationaal 

beschikbare kennis rond kritische depositiewaarden (KDW)  te koppelen aan de duurzame instandhouding van 

de habitattypen uit de bijlagen van de Habitatrichtlijn (Van Dobben et al. 2012; De Vries et al. 2007; Bobbink & 

Hettelingh 2011). De KDW wordt hierbij gedefinieerd als de grens, waarboven de kwaliteit van het habitattype 

significant wordt aangetast door de invloed van atmosferische depositie – in dit geval van verzurende 

componenten. Effectieve verzuring treedt pas op indien de depositie uitstijgt boven een bepaald niveau (men 

spreekt ook van critical load of duurzaam depositieniveau). Indien de KDW van een habitat niet is 

overschreden, dan zal een habitat voor deze verstoringsfactor geen negatieve impact ondervinden.  

 

Bijgevolg is de ‘kritische last’ een belangrijke indicator om het effect van de verzurende (en eutrofiërende) 

depositie te beoordelen in relatie tot de duurzame instandhouding van habitattypen. Uit de internationaal 

gehanteerde definitie van het concept kritische depositiewaarden (zie hoger) volgt dat de kritische 
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depositiewaarden in het IHD-beleid als grenswaarden moeten gehanteerd worden. Het beleid is uiteindelijk 

wel gericht op het behalen van de gunstige staat van instandhouding van de betrokken habitats, en niet op 

de kritische last zelf. 

 

De kritische last voor verzuring wordt uitgedrukt als ‘zuurequivalenten per hectare en per jaar (Zeq/(ha.jaar))’ 

en als ‘kritische depositiewaarde voor verzuring’ (KDW voor verzuring).  

 

Grenswaarden voor het verzurend effect van ammoniak en stikstofoxiden (+afgeleide stikstofverbindingen) 

Kritische lasten kunnen op twee manieren worden bepaald: 

1. Empirische kritische lasten: op basis van experimenten waarin stikstof wordt toegevoegd aan 

ecosystemen; 

2. Berekende kritische lasten: op basis van een massabalans van de betrokken elementen. 

 

De methode van Van Dobben (2012), zoals toegepast bij de effectgroep 3.1 eutrofiëring lucht,  is gebaseerd op 

de eerste methode, meer specifiek voor het eutrofiërend (vermestend) effect van stikstof.  Zie hiervoor verder 

bij de paragraaf ‘Kritische depositiewaarden voor het verzurend effect van ammoniak en stikstofoxiden’.  

 

Voor de bepaling van kritische lasten voor verzuring zou echter gewerkt moeten worden met de tweede 

methode (statische massabalans). De tweede methode werd gehanteerd in het rapport:  

Meykens J., Vereecken H. (2001), Ontwikkeling en integratie van gevoeligheidskaarten voor verzuring en 

vermesting van ecosystemen in Vlaanderen, studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, 

MIRA, MIRA/2000/01, K.U. Leuven en Bodemkundige Dienst van België. Op INBO loopt momenteel onderzoek 

om de gegevens van Meykens (2001) te herzien.  Bij het INBO is een onderzoek lopend teneinde kritische 

lasten voor verzuring op basis van statische massabalans te ontwikkelen.  

De voorkeur gaat uit om de grenswaarden voor verzuring (effectgroep 4.1) en eutrofiering (effectgroep 3.1) 

afzonderlijk te ontwikkelen. In de paragraaf  ‘Kritische depositiewaarden voor het verzurend effect van 

zwavelhoudende gassen’  wordt hier verder op ingegaan. 

 

Voor verzuring is het gebruik van de kritische depositiewaarden gedefinieerd in Van Dobben et al. (2012) te 

verantwoorden omdat er een codepositie is tussen ammoniumstikstof en sulfaat en zowel vanuit een kritische 

pH als een kritische N concentratie vertrokken is bij hun modelberekeningen. Deze kritische depositiewaarden 

zijn te beschouwen als een combinatie van die voor zuur en stikstof.    

 

Op basis van de informatie uit de Nederlandse studies werd een analyse uitgevoerd of deze kritische 

depositiewaarden gebruikt kunnen worden in Vlaanderen (Hens M., Neirynck J., 2013, Kritische 

depositiewaarden voor stikstof voor duurzame instandhouding van Europese habitattypen in Vlaanderen, 

INBO, nota besproken in de Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (WBC)).   

 

Uit de analyse van het INBO blijkt dat om op korte termijn habitattype-specifieke kritische depositiewaarden 

vast te stellen, de Nederlandse KDW kunnen gehanteerd worden als basis voor toepassing in Vlaanderen (van 

Dobben et al. 2012). Deze set heeft het voordeel dat: 

• Ze met een systematische, reproduceerbare en internationaal gereviewde en erkende methodologie 

tot stand is gekomen; 

• Ze internationaal beschouwd wordt als de best beschikbare methode om bestaande kennis m.b.t. 

kritische depositiewaarden om te zetten naar een habitattype specifieke set KDW; 

• Ze, op vijf habitat(sub)typen na, waarden bevat voor alle habitat(sub)typen die in Vlaanderen 

voorkomen. De vijf ontbrekende (sub)typen (en overeenkomstige codes) zijn: 
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o Kalkrijk kamgrasland (6510_huk)
3
 

o Jeneverbesstruweel in heide (5130 en 5130_bos) 

o Rietlanden met echte heemst (6430_mr) 

o Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum (9130, onderverdeeld in 9130_end en 9130_fm) 

o Midden-Europese kalkminnende beukenbossen behorende tot het Cephalanthero-Fagion (9150) 

• Er met betrekking tot de grensoverschrijdende problematiek van stikstofemissie en –depositie 

gewerkt kan worden met eenzelfde beoordelingskader inzake stikstofgevoeligheid van Natura 2000 

habitattypen. 

 

De 3 kalkrijke habitats, die niet in Nederland voorkomen, worden als niet-verzuringsgevoelig beschouwd, 

omwille van hun voorkomen op kalkrijke bodem (die tevens niet grof van textuur zijn). Volgens de meest 

recente UBA manual (2007) wordt aan deze bodems, met uitsluiting van die met een grove textuurklasse 

(fractie klei < 18% en zand > 65%) een hoge verweringsklasse (5000 Zeq/ha-1 0.5 m -1) toegekend. 

 

Verder onderzoek om de KDW te verfijnen in Vlaanderen is lopende bij het INBO.  

 

Als er nieuwe data beschikbaar komen en deze besproken zijn in de Gewestelijke Overleg Instantie (GOI) 

ingesteld in uitvoering van artikel 50 quinquies van het Natuurdecreet, kan de bestaande set aan gegevens 

bijgesteld worden en zullen deze vervangen worden in de praktische wegwijzer. 

 

Kritische depositiewaarden voor het verzurend effect van zwavelhoudende gassen 

De belangrijkste bron van SO2-emissies is het gebruik van zwavelhoudende fossiele brandstoffen. De sectoren 

industrie en energie leveren de grootste bijdragen. Maar ook de sector transport draagt aanzienlijk bij, zowel 

door het wegverkeer als door de (internationale) zeescheepvaart. De beperking van het zwavelgehalte in 

brandstoffen en het gebruik van katalysatoren had een positief effect op de SO2-emissie. De emissies van 

elektriciteitscentrales en raffinaderijen zijn gedaald door het in gebruik nemen van 

rookgasontzwavelingsinstallaties en door de overschakeling van steenkool naar aardgas bij de 

elektriciteitsproductie.  

Naast zwavelhoudende gassen (SO, SO2, SO3, H2S),  zijn er ook aerosolen, zoals bv. H2SO4, anorganische 

halogeenverbindingen (HCl) en zwavelhoudende organische verbindingen (sulfiden) die kunnen bijdragen aan 

het verzurend effect. 

 

In afwachting van de ontwikkeling van kritische lasten voor verzuring op basis van de statische massabalans 

(onderzoek lopend bij INBO tegen 2019) wordt voorlopig voorgesteld om ook voor het verzurend effect van SOx 

te werken met de kritische depositiewaarden zoals bepaald door Van Dobben (2012).  Echter, deze 

grenswaarden die gehanteerd worden door Van Dobben (2012) zijn mogelijk niet streng genoeg voor arme, 

grofzandige bodemtypes (Z categorie van de bodemkaart) die meer verzuringgevoelig zijn. Voor de grofzandige 

zandbodem dient ofwel een specifieke berekening gevraagd te worden in afwachting van een volledige dataset 

ofwel met de laagste waarden van Meykens (2001) gewerkt te worden. Het is hier belangrijk om rekening te 

houden met het bodemtype. Bepaalde buffersystemen zoals denitrificatie, stikstofopname door vegetatie en 

stikstofimmobilisatie in de bodem die bij stikstof werkzaam zijn, ontbreken bovendien bij zwavel. In dergelijke 

gevallen (wanneer het verzuringseffect enkel door zwavel wordt veroorzaakt) kan de kritische last bijgevolg 

lager liggen dan de waarden aangegeven door Van Dobben.   

 

In bijlage 2 zijn de grenswaarden voor verzuring via de lucht opgenomen, die in het kader van de PAS gebruikt 

worden. Deze zijn gebaseerd op de Nederlandse KDW (van Dobben et al. 2012), zoals verwerkt in de nota van 

                                                        
3
 Dit habitattype komt in Vlaanderen niet op een kalkrijk substraat voor, maar eerder op lemige bodems en is 

verzuringsgevoelig.  
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het INBO (Hens, 2013). Deze lijst bevat de vertaling van de Nederlandse habitatsubtypes naar de Vlaamse 

habitatsubtypen en bevat een verduidelijking van de Nederlandse ranges in KDW. Wanneer het verzurend 

effect enkel veroorzaakt wordt door zwavel, wordt in bepaalde gevallen van de KDW-waarden in bijlage 

afgeweken. Een uitzondering wordt dan gemaakt voor de habitats op grofzandige bodems (Z) : voor droge 

heide (4030) wordt hier best voorlopig gewerkt met de minimale grens overeenkomstig Meykens (2001), meer 

bepaald 752,7 Zeq/(ha.jaar) en voor vochtige heide (4010) op zandbodem met 906,5 Zeq/(ha.jaar). Atlantisch 

vastgelegd ontkalkte duinen (2150) en psammofiele heide (2310) worden beschouwd onder droge heide.  

 

4. Methodiek zoekzones 

Omschrijving van het begrip zoekzone 

Volgens het Natuurdecreet, art. 2 (definities), 70°  is een zoekzone: 

Een zone die per Europees te beschermen soort en per Europees te beschermen habitat de perimeter 

aangeeft die gevrijwaard wordt met het oog op het optimaal plaatsen van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken speciale beschermingszone. 

 

De oppervlakte van een speciale beschermingszone (SBZ) is in vele gevallen groter dan de oppervlakte die 

nodig is om al de er aan toegewezen Europese natuurdoelen ( de instandhoudingsdoelstellingen of IHD) te 

realiseren. Niet elk perceel binnen een speciale beschermingszone is essentieel voor het behalen van een 

gunstige staat van instandhouding van de betrokken habitats en soorten  De vraag stelt zich dan welke 

percelen bijdragen aan die gunstige staat van instandhouding, welke nog in die zin ontwikkeld kunnen worden 

en welke niet. Zoekzones situeren dus op kaart de delen van de speciale beschermingszone waar een verdere 

ontwikkeling van habitats of leefgebieden voor soorten wenselijk is om tot een gunstige staat van 

instandhouding te komen. Dit is van groot belang voor het ontwikkelen van activiteiten in een speciale 

beschermingszone en de toepassing van de passende beoordeling. 

 

Voor het deel van de instandhoudingsdoelen dat nog niet gerealiseerd is zijn er twee uiterste opties: 

- de percelen waarop deze gerealiseerd zullen worden, worden meteen precies bepaald; 

- de niet-geplaatste natuurdoelen kunnen nog eender waar in de speciale beschermingszone 

gerealiseerd worden. 

 

Beide opties zijn echter niet wenselijk. In het eerste geval zouden alle doelen meteen aan percelen toegewezen 

moeten worden, wat een zware hypotheek zou leggen op de mogelijkheden om via vrijwillige engagementen te 

werken. Het zou waarschijnlijk gepaard moeten gaan met tal van verplichtingen en in het uiterste geval 

onteigeningen. Bovendien is er dan geen ruimte om met onvoorziene omstandigheden te kunnen omgaan. De 

ervaring leert dat dit een recept is voor volledige blokkering, wat ook zijn impact zou hebben op de 

vergunningverlening.  

In het tweede geval krijgt de volledige speciale beschermingszone voor de passende beoordeling de 

gevoeligheid van het meest kritische habitat. Dit zou leiden tot een forse toename van het aantal passende 

beoordelingen waarbij een mogelijke betekenisvolle aantasting wordt vastgesteld. En dit fenomeen zou maar 

ophouden te bestaan indien alle habitats en leefgebieden volledig zijn gealloceerd. 

 

Daarom is een tussenliggende optie uitgewerkt, namelijk werken met een zoekzone. Hierdoor wordt een 

oppervlakte gevrijwaard die substantieel groter is dan de oppervlakte aan natuurdoelen waarvoor nog 

afspraken moeten worden opgemaakt. Anderzijds kan deze zoekzone wel worden begrensd en gericht op de 

ecologische meest geschikte percelen, zodat niet per definitie de hele speciale beschermingszone dient te 

worden gevrijwaard. Binnen de delen van de zoekzone met de laagste actuele of potentiële natuurwaarden kan 

de afbakening aangepast worden op basis van socio-economische belangen. De zoekzone creëert door die 
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extra transparantie voor passende beoordelingen ook meer rechtszekerheid en een stabieler 

investeringsklimaat. Naarmate meer oppervlakte onder correct beheer komt, is er een kleiner openstaand 

saldo aan doelen waarvoor nog percelen gezocht worden. De zone die gevrijwaard wordt voor dit openstaand 

saldo wordt bijgevolg kleiner, wat betekent dat de passende beoordeling op een kleinere oppervlakte van 

toepassing is. 

 

Hoe wordt de grootte van een zoekzone bepaald? 

Definitie art 2 70° van het Natuurdecreet :  

De omvang van de zoekzone wordt bepaald door de oppervlakte die nodig is voor het 

realiseren van het openstaand saldo van de taakstelling voor de betrokken Europees te 

beschermen habitat of Europees te beschermen soort. 

 

Samenvatting art 9 §2 van het Instandhoudingsbesluit :  

Het  openstaand saldo is het verschil tussen de oppervlakte habitat of leefgebied die nodig is 

om tot een gunstige staat van instandhouding te komen en de oppervlakte waarvoor het 

passend beheer is vastgesteld in goedgekeurde natuurbeheerplannen of daarmee 

vergelijkbare plannen. 

 

Een natuurdoel is pas “geplaatst”, wanneer inrichting en beheer van het betrokken perceel vastgelegd zijn in 

een langlopende afspraak: een natuurbeheerplan. Zolang een deel van de taakstelling niet door iemand is 

opgenomen, wordt in de speciale beschermingszone een ecologisch geschikte zoekzone gevrijwaard.  

 

Voor de realisatie van het openstaand saldo wordt per habitattype of soort een zoekzone gevrijwaard die een 

factor X groter is dan de gezochte oppervlakte. De factor X wordt gemoduleerd, afhankelijk van het openstaand 

saldo per habitat of soort: 

- Doel ≥ 100 ha = factor 1,5 

- Doel tussen 5 en 100 ha = factor 2 

- Doel ≤ 5 ha = factor 3 

Bij de overgang van een hogere naar een lagere categorie zou de te reserveren oppervlakte plots kunnen 

toenemen (bv. 150 ha voor een doel van 100 ha via factor 1,5, maar 160 ha voor een doel van 80 ha via factor 

2). In die gevallen blijft de 150 ha gelden tot het resultaat van factor 2 lager uitkomt. 

 

Hoe meer het aandeel van het doel onder contract komt, hoe kleiner het openstaand saldo  en hoe kleiner de 

zoekzone. Indien alle doelen contractueel vastliggen, is er geen zoekzone meer. 

 

Hoe worden zoekzones afgebakend 

De zoekzone wordt afgebakend op het niveau van de speciale beschermingszone en vastgelegd in het 

managementplan.  

Voor het afbakenen van zoekzones voor habitats worden twee methodes gebruikt :  

• modelmatig via het zoekzonemodel voor habitats waarvoor potentiekaarten beschikbaar zijn; 

• handmatig (op basis van expertkennis en beschikbare data) voor : 

o habitats waarvoor geen potentiekaarten beschikbaar; 

o niet aanstuurbare habitats zoals een aantal types vennen, duinhabitats, zilte graslanden en 

lijn- en puntvormige elementen zoals pioniersvegetaties van slibrijke oevers van grote 

rivieren of bronzones. 

 

Het afbakenen van zoekzones voor leefgebieden van soorten is momenteel niet aan de orde. Voor soorten 

wordt een parallel spoor gevolgd via soortenbeschermingsprogramma’s en via reservatiezones voor vier 

ruimtebehoevende vogelsoorten (roerdomp, grauwe klauwier, porseleinhoen en kwartelkoning). De actuele 
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leefgebieden van alle natura-2000 soorten worden in het zoekzonemodel gevrijwaard van niet-compatibele 

habitats. 

 

Indien daarover consensus is in de Gewestelijke Overleginstantie, kunnen de contouren van de afgebakende 

zoekzone gewijzigd worden voor zover de minimaal te vrijwaren oppervlakte wordt gerespecteerd. De 

zoekzones worden aangeduid op de richtkaart die deel uitmaakt van het Managementplan Natura 2000. 

Voor de begeleiding van de ontwikkeling van zoekzones is vanuit de Gewestelijke Overleginstantie (GOI) de 

Werkgroep Zoekzones en Leefgebieden opgericht, waarin de betrokken maatschappelijke sectoren en 

administraties vertegenwoordigd zijn. 

 

• Zoekzones via het zoekzonemodel  

De afbakening van de zoekzones vertrekt van de locaties van de bestaande habitats en van de locaties met 

beste kansen op de ontwikkeling ervan. Waar de bestaande habitats afwezig of minder ontwikkeld zijn en waar 

de kansen op de ontwikkeling lager zijn, wordt de afbakening verfijnd op basis van socio-economische 

belangen. Zo krijgt de ontwikkeling van habitats de beste kansen terwijl we zoveel mogelijk rekening houden 

met andere activiteiten in de SBZ. Daarnaast vertrekt de plaatsing ook van de doelen onder contract. Dit zijn de 

locaties waar de realisatie van doelen ingeschreven is in de bestaande of geplande beheerplannen van 

overheden, waaronder het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), of van de terreinbeherende verenigingen 

(Natuurpunt, Stichting Limburgs Landschap, vzw Durme). 

Door middel van het zoekzonemodel passen we deze redenering systematisch en geobjectiveerd toe op basis 

van de best beschikbare gegevens en kennis. Bij de ontwikkeling van het model werden de normen en criteria 

hiervoor besproken met de leden van de werkgroep. 

 

Het Zoekzonemodel is gebaseerd op het ruimtemodel Vlaanderen van VITO en is een afgeleide van het 

Kalibratiemodel. Het berekent willekeurig scores voor het plaatsen van zoekzones en behoudt steeds de beste 

optie. De score van iedere mogelijke plaatsing van zoekzones hangt af van: 

 

1. Harde randvoorwaarden: 

a. 75% van de oppervlakte moet in voldoende of goede lokale staat van instandhouding zijn; 

b. Het referentieareaal voor habitats moet behouden blijven of bereikt worden; 

c. Het referentieareaal voor richtlijnsoorten moet behouden blijven of bereikt worden; 

d. Voldoende kernen geschikt voor fauna; 

e. Overal dient “standstill” gegarandeerd te worden. 

2. Leefgebieden voor richtlijnsoorten: 

a. In de actuele leefgebieden komen geen doelen van habitats die niet geschikt zijn voor de 

betreffende soort; 

b. In de reservatiezones voor roerdomp, porseleinhoen, kwartelkoning, grauwe klauwier 

worden, in de SBZ waar deze soorten tot doel gesteld zijn, mogen geen doelen voor 

habitattypes komen  die niet geschikt zijn als leefgebied voor die soort; 

c. In reservatiezones voor graslandcomplexen, beschreven in de S-IHD-besluiten, komen geen 

doelen voor boshabitats; 

d. In vegetaties van regionaal belang komen geen doelen voor boshabitats. 

3. Generieke optimalisatiewensen: 

a. Sterkste schouders, zwaarste lasten: maximaal doelen op terreinen in beheer bij ANB en de 

terreinbeherende verenigingen, grotere inspanning van andere overheidsdiensten; 

b. Minimale milieu- en omvormingskosten: maximaal doelen op gebieden die een hoge 

ecologische potentie hebben (hoge score in het POTNAT-model), minimaal rekening houden 

met interactieregels van het Ruimte-Model. 
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c. Zo veel mogelijk clusters die voldoende groot zijn voor fauna in deelgebieden met 

karakteristieke habitattypische soorten 

 

4. Socio-economische optimalisatieparameters: 

a. Maximaal compatibele doelen op plaatsen waar ze de bestaande snippers leefgebieden van 

rode lijstsoorten versterken; 

b. minimaal waterafhankelijke doelen in pompkegels van grondwaterwinningen van 

grootverbruikers en drinkwaterwinningen; 

c. minimaal gevoelige doelen in de buurt van industrie, havens en luchthavens; 

d. minimaal doelen binnen de reikwijdte van vermestende en verzurende depositie, afkomstig 

van economische activiteiten; 

e. minimaal doelen op gronden met een hoge landbouwkundige waarde; 

f. minimaal doelen van de reeks ‘open habitat’ op private gronden; 

g. maximaal doelen in VEN-gebied. 

Het zoekzonemodel (ZZM) past hiervoor een algoritme toe: elke mogelijke oplossing wordt getoetst aan de 

hierboven vermelde criteria. De globaal beste oplossing wordt uiteindelijk weerhouden. 

In overleg met het kabinet Leefmilieu en de Werkgroep Zoekzones en Leefgebieden worden volgende 

aanvullende principes gehanteerd: 

  

1. De berekening gebeurde voor de voorlopige zoekzone “versie 2” op basis van de natuurdoelenkaart 

Overlegplatform 1 (OP1); 

2. Actueel habitat (vlekken > 5 ha) wordt verrekend met factor 1; habitat dat er nog niet is met factor 

1,5/2/3; 

3. De ‘voorlopige zoekzones “versie 1” zoals afgebakend door INBO zijn niet bindend voor het berekenen 

van de modelmatige zoekzones; 

4. De zoekzones worden op SBZ-niveau berekend en geplaatst, niet op deelgebied-niveau; 

5. Indien het model ten opzichte van de in 2014 verstuurde PAS-brieven nieuwe oranje/rode 

landbouwbedrijven doet ontstaan wordt via maatwerk een oplossing uitgewerkt. Dit gebeurt door het 

manueel verplaatsen van zoekzonehokken binnen de beschikbare ruimte. 

 

Indien daarover consensus bestaat in de Vlaamse Stuurgroep, kunnen de modelmatig afgebakende zoekzone 

aangepast worden voor zover de minimaal te vrijwaren ruimte wordt gerespecteerd, vooraleer ze definitief via 

het managementplan goedgekeurd worden. Ze kunnen om bijkomende impact op bedrijven te voorkomen,  om 

ecologische redenen (areaal soorten, A- en B- kernen) en juridisch technische redenen : in een aantal besluiten 

staan specifieke doelen toegewezen aan specifieke deelgebieden. 

 

Met welke versie van de zoekzone wordt momenteel gewerkt (30/12/2015) en wat is het verdere traject?  

Inmiddels is het zoekzonemodel (ZZM) operationeel en zijn er voorlopige zoekzones “versie 0.2” met behulp 

van dit model gegenereerd. Sinds eind september 2015 is deze beschikbaar op Geopunt.  

De zoekzones zijn ingebouwd in het voorinstrument de Depositiescan en in de IMPACTSCORE NH3 tool.  

 

De zoekzone maakt volgens het wettelijk kader deel uit van de richtkaarten die een onderdeel zijn van de 

Managementplannen Natura 2000. De zoekzones zullen evolueren bij elke nieuwe versie van het 

Managementplan Natura 2000 binnen eenzelfde cyclus van zes jaar. 
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5. Algemeen referentiekader voor significantie-beoordeling 

Algemeen referentiekader  

Het kader voor de beoordeling van een effect is de lokale gunstige staat van instandhouding. Aan de gunstige 

staat van instandhouding zijn bij wijze van belangrijke indicator, grenswaarden gekoppeld voor de passende 

beoordeling. In de significantie beoordeling van een effect ten opzichte van de lokale staat van instandhouding, 

wordt nagegaan of de grenswaarden, die uitdrukking zijn van ecologische standplaatsvereisten, gerespecteerd 

worden.  

 

Bij een goede afweging  moet , naast de KDW, naar een complex van factoren worden gekeken,  o.a. : 

• de instandhoudingsdoelstellingen  voor de habitats van de speciale beschermingszone; 

• de locatie van de gevoelige habitattypen in de speciale beschermingszone; 

• de ambities met betrekking tot de termijn van realisering van de IHD, zoals blijkt uit de 

managementplannen; 

• de overige ecologische condities van de habitats; 

• het herstelbeheer in de zin van beheer, dat er op gericht is om tijdelijke ongunstige condities te mitigeren. 

 

Het algemeen referentiekader voor de significantiebeoordeling wordt als volgt uitgedrukt: 

 

  

Stand van zaken habitat in deelgebied van SBZ-H 

   Onvoldoende 

oppervlakte  

onder beheer 

Voldoende 

oppervlakte  

onder beheer 

Lokaal gunstige 

staat bereikt 

Situatie 

perceel 
TOETSZONE 

 

 

Percelen onder 

beheer 

Lokaal gunstige 

staat* 

Lokaal gunstige 

staat* 

Lokaal gunstige 

staat* 

 

 

Voorlopige 

zoekzone 

Lokaal gunstige 

staat* 
Nvt Nvt 

 

 

Actueel habitat 

buiten voorlopige 

zoekzone 

Lokaal gunstige 

staat* 
Standstill 

 

Standstill** 

 

 

* Tenzij gunstige regionale staat reeds bereikt 

**  van zodra een gunstige staat van instandhouding op zowel of gebieds- als ook op biogeografisch niveau is 

bereikt, dient elke marginale afname geval per geval beoordeeld te worden op basis van het voorzorgsprincipe, 

zowel  ten aanzien van de betrokken habitat types, als ook ten aanzien van de algemene beheerstrategie van 

het gebied en de implicaties voor het behoud van de integriteit van het gebied. 

 

Standstill bij gunstige lokale staat van instandhouding = “grenswaarden” gunstige staat. 

Standstill bij ongunstige lokale staat van instandhouding = status quo deelparameters, tenzij negatieve trend. 
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Verduidelijking van de tabel aan de hand van een voorbeeld 

Aanname in het voorbeeld is dat voor een bepaald habitat 100 hectare onder correct beheer dient te worden 

gebracht om op het niveau van een speciale beschermingszone tot een gunstige staat van instandhouding te 

komen. 

 

1) Onvoldoende oppervlakte onder beheer 

Indien voor dit habitat slechts 60 hectare onder correct beheer is, dan dient een voorlopige zoekzone te 

worden gevrijwaard van 40 x 2 = 80 hectare groot. De passende beoordeling zal de invloed nagaan van de 

activiteit op: 

- de 60 hectare die correct wordt beheerd 

- de 80 hectare waarin naar de resterende 40 hectare wordt gezocht 

- en de habitatvlekken (“snippers”) die buiten de twee voorgaande categorieën vallen. 

Voor deze drie onderdelen van de toetszone is de passende beoordeling even streng: er wordt steeds getoetst 

aan de grenswaarden die bereikt moeten worden met het oog op de gunstige staat van instandhouding. Dit 

omdat het voor elk van de drie categorieën mogelijk is dat ze uiteindelijk nog nodig zullen blijken voor het 

bereiken van de gunstige staat van instandhouding. 

 

2) Voldoende oppervlakte onder beheer 

Zodra de benodigde 100 hectare onder correct beheer is, is de voorlopige zoekzone volledig verdwenen. Bij de 

passende beoordeling wordt enkel voor deze 100 hectare nagegaan of er een significante impact is ten 

opzichte van de grenswaarden die gelden voor de gunstige staat van instandhouding. 

De habitatsnippers die daarbuiten nog voorkomen in de speciale beschermingszone, zijn in principe niet nodig 

voor het behalen van de lokaal gunstige staat van instandhouding. In de passende beoordeling wordt dan ook 

niet getoetst aan de grenswaarden. 

Aangezien de lokaal gunstige staat nog niet is bereikt, wordt wel vereist dat de snippers niet verder achteruit 

mogen gaan: het moet immers mogelijk blijven deze terug in te schakelen wanneer het onmogelijk blijkt om op 

de aangeduide 100 hectare de gunstige staat te bereiken. Concreet wil dit zeggen dat voor de 

milieuparameters die onder de grenswaarden zitten een standstill wordt gehanteerd. Tenzij zou blijken dat 

deze standstill op het niveau van de parameters niet volstaat om achteruitgang van de habitatvlek te 

voorkomen. In dat geval moeten strengere waarden gehanteerd worden, die de standstill op het niveau van de 

habitatvlek garanderen. 

 

3) Lokaal gunstige staat van instandhouding bereikt 

Wanneer de 100 hectare in een lokaal gunstige staat van instandhouding zijn, hanteert de passende 

beoordeling ter hoogte van deze 100 hectare nog steeds de grenswaarde voor het nagaan van de significantie 

bij een passende beoordeling. 

Voor de habitatsnippers die buiten deze 100 hectare voorkomen, geldt ook in deze fase dat geen  

achteruitgang in de habitatsnippers kan worden getolereerd (standstill).  

 

4) Regionaal gunstige staat van instandhouding bereikt 

Wanneer de regionaal gunstige staat van instandhouding bereikt is, mag  de behaalde gunstige staat niet 

ongedaan gemaakt worden. 

Wanneer de impact zich ter hoogte van de habitatsnippers manifesteert, dient elke marginale afname geval 

per geval beoordeeld te worden op basis van het voorzorgsprincipe, zowel  ten aanzien van de betrokken 

habitat types, als ook ten aanzien van de algemene beheerstrategie van het gebied en de implicaties voor het 

behoud van de integriteit van het gebied. 
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Het algemeen referentiekader toegepast op de  beslisregels voor verzuring via lucht wordt als volgt uitgedrukt: 

 

 

Staat van instandhouding 

 

 

Tijdelijke 

impact 

 

 

Permanente impact 

 

 

Lokaal gunstige staat van instandhouding 

• Actueel habitat 

• Percelen onder beheer 

• Actueel habitat buiten voorlopige 

zoekzone 

 

 

n.v.t. 

 

Totale verzurende depositie mag de 

grenswaarde van het habitat niet 

overschrijden. 

 

 

 

Lokaal gunstige staat van instandhouding 

• Voorlopige zoekzone  

 

n.v.t. 

 

Totale verzurende depositie mag de 

grenswaarde van het habitat niet 

overschrijden. 

 

Geen permanente hypotheek op de doelen. 

 

 

Lokaal ongunstige staat van 

instandhouding indien reeds voldoende 

oppervlakte onder beheer 

• Actueel habitat buiten voorlopige 

zoekzone 

 

 

n.v.t. 

 

Totale verzurende depositie mag niet 

toenemen (stand still),  

 

 

De betrouwbaarheid van de berekende overschrijdingen is bepaald door zowel onzekerheden in de kritische 

depositiewaarde als in de beschikbare data voor depositiemodellen. Verder wetenschappelijk onderzoek voor 

het optimaliseren van de kritische depositiewaarde, als voor depositiemodelleringen blijft noodzakelijk. Op 

basis van de vorderingen in het onderzoek wordt de praktische wegwijzer steeds geactualiseerd. 
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In volgend overzicht wordt het schema verduidelijkt: 

 

 

Als de doelstellingen gelokaliseerd zijn via het proces van het managementplan Natura 2000 en verankerd zijn 

in bv. een beheerplan, geldt de gunstige staat van instandhouding als beoordelingskader. In het kader van de 

passende beoordeling wordt de gunstige staat van instandhouding beoordeeld ten opzichte van de 

grenswaarden behorend bij verzuring  via lucht. 

 

Van zodra een gunstige staat van instandhouding op zowel of gebieds- als ook op biogeografisch niveau is 

bereikt, dient elke marginale afname  of impact op een actueel habitat buiten een voorlopige zoekzone geval 

per geval beoordeeld te worden op basis van het voorzorgsprincipe, zowel ten aanzien van de betrokken 

habitattypen, als ook ten aanzien van de algemene beheerstrategie van het gebied en de implicaties voor het 

behoud van de integriteit van het gebied. 

onvoldoende oppervlakte 
onder beheer

lokaal gunstige staat van 
instandhouding

actueel habitat buiten 
voorlopige zoekzone

percelen onder beheer

voorlopige zoekzone

voldoende oppervlakte 
onder beheer

lokaal gunstige staat van 
instandhouding

percelen onder beheer

standstill
actueel habitat buiten 
voorlopige zoekzone

lokaal gunstige staat bereikt standstill

percelen onder beheer

rest actueel habitat buiten 
voorlopige zoekzone
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6. Hoe leggen we de link tussen ingreep en effect voor verzuring? 

Hierna worden de verschillende stappen toegelicht voor het onderzoeken van de relatie tussen het te 

beoordelen plan of project en de effecten voor verzuring via lucht en voor de beoordeling van de significantie 

van het effect. Deze stappen worden toegelicht vanaf de voortoets tot de eindconclusie van de passende 

beoordeling.  

 

A. Van voortoets naar passende beoordeling 

Een eerste inschatting van de effecten gebeurt in kader van de voortoets. Specifiek voor atmosferische 

depositie van verbindingen die leidt tot eutrofiëring en verzuring is een online tool Depositiescan beschikbaar 

die voor deze effectengroep de functie van een voortoets vervult. De Voortoets (i.c. Depositiescan) geeft aan 

wat de zone is waar een waarschijnlijkheid of risico op een betekenisvolle aantasting te verwachten is voor de 

effectgroep verzuring via lucht. Dit is de toetszone. Dit is een maximale contour tot waar er geen relevant 

effect meer is; de zogenaamde nul-effect afstand. In die deelgebieden van de speciale beschermingszones, 

waar de voedselarme wateren (habitattypen 3110 en 3130) voorkomen, of tot doel zijn gesteld of potentieel 

kunnen voorkomen, geldt de nul-contourlijn van 12,87 Zeq/(ha.jaar) (afgeleid van 0,18 kg N/(ha.jaar)). Dit 

vormt de toetszone voor deze habitattypen. In de overige SBZ deelgebieden geldt de nulcontourlijn van  21 

Zeq/(ha.jaar) (afgeleid van 0,30 kg N/(ha.jaar)).  

 

Indien er binnen de toetszone geen gevoelige (potentiële) habitats of voorlopige zoekzones voorkomen, dan is 

geen passende beoordeling vereist voor wat betreft de beschouwde effectgroep.  Bij emissies door stallen, 

geeft de Depositiescan dan groen licht. Op basis van de Voortoets kan er geoordeeld worden dat voor de 

voorliggende activiteit er geen betekenisvolle impact is op de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

betreffende speciale beschermingszone voor die betreffende effectgroep. 

 

Indien de Depositiescan groen licht geeft, betekent dit dat er voor de effectengroep(en) die deze Depositiescan 

heeft kunnen nagaan, geen waarschijnlijkheid of risico op een betekenisvolle aantasting te verwachten is. 

Indien er ook voor de overige effectengroepen geen waarschijnlijkheid of risico op een betekenisvolle 

aantasting van Europees te beschermen habitats te verwachten is en indien er geen effecten te verwachten 

zijn op soorten die vallen onder de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn, moet de initiatiefnemer geen 

passende beoordeling opmaken. 

 

Duidt de Depositiescan aan dat er een waarschijnlijkheid of een risico bestaat, dan is vooroverleg met het ANB 

aangewezen om te bepalen of er een betekenisvolle aantasting kan zijn.  

 

Binnen deze toetszone moet namelijk getracht worden om een meer verfijnde kwantificering door te 

voeren van de grootte van het effect. De toetszone uit de depositiescan wordt gehanteerd als maximale 

contour (pluim binnen de nulcontourlijn) waarbinnen de grootte van het effect verder verfijnd wordt. Via een 

lokale luchtmodellering (bv. de IMPACTSCORE NH3 tool of IFDM-model, zie verder) kan een meer 

gedetailleerde begroting van de effecten gemaakt worden. De depositiecontouren dienen berekend en afgezet 

te worden tegenover de KDW per getroffen habitatvlek en voorlopige zoekzone. 

 

B. De passende beoordeling 

De verschillende te doorlopen stappen om tot ‘passende beoordeling’ te komen, zijn samengevat in het 

onderstaande overzicht en worden verder beschreven. 
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stap 1

•baken binnen de SBZ-H de 'toetszone' af op basis van de berekende  depositie contour van de 
projectspecifieke ingreep

stap 2

•ga binnen de toetszone na welke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgenomen: controleer 
zowel de actuele habitatkaart als de zoekzones

stap 3

•ga voor elke (potentiele) habitat/zoekzone binnen de toetszone na wat de corresponderende 
grenswaarde is: kritische depositiewaarde in kg N per hectare per jaar, afgerond op hele 
kilogrammen, volgens van Dobben et al. (2012)

stap 4

•ga binnen de toetszone na wat de actuele milieudruk is voor eutrofiëring via lucht per 
(potentiele) habitat/zoekzone

•ga voor elke (potentiele) habitat /zoekzone binnen de toetszone na wat de doelafstand is ten 
opzichte van de actuele milieudruk

stap 5

•bereken voor elke verstoringsgevoelige  (potentiele   ) habitat/zoekzone binnen de ‘toetszone’ 
of de wijzigingen binnen of buiten de marges vallen van de grenswaarden

stap 6
•oordeel op basis van de beslisregels  of er een significant negatief effect optreedt

stap 7 
•ga desgevallend na welke emissiereducerende technieken toegepast kunnen worden  

gerealiseerd worden en bereken de emissie-reductie van de milderende maatregelen

stap 8

•oordeel op basis van de beslisregels of na het toepassen van emissiereducerende technieken er 
een significant negatief effect optreedt 

stap 9

•maak een eindconclusie over de de betekenisvolle aantasting van het effect met in achtneming 
van de emissiereducerende techieken, de cumulatieve effecten en de leemten in kennis
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Stap 1. Baken de toetszone af 

Idealiter is deze dezelfde als de toetszone van de voortoets.   

 

Stap 2. Instandhoudingsdoelstellingen, actuele habitats en zoekzones 

Welke habitats worden beschouwd? 

Net zoals bij de Voortoets, wordt binnen de toetszone  nagegaan welke (potentiële) habitats er voorkomen. Dit 

gebeurt door een onderzoek naar het voorkomen van: 

o De actuele voorkomende habitats 

o De potentiele habitats: de voorlopige “zoekzone” waarbinnen de doelen kunnen 

gelokaliseerd worden.  

o De gelokaliseerde doelen conform het managementplan Natura 2000, …. In afwachting van 

managementplan 1.1 worden de voorlopige zoekzones gebruikt. 

 

De Biologische waarderingskaart (BWK) en Natura 2000 Habitatkaart voor Vlaanderen zijn in shapefile-formaat 

downloadbaar via de website van Geopunt. Hier kunnen de actueel voorkomende habitats teruggevonden 

worden. De voorlopige zoekzonekaarten zijn raadpleegbaar via Geopunt (zie ook hoger). Meer informatie vind 

je in het document ‘Handleiding raadplegen zoekzones op Geopunt’ door hier te klikken.  

 

Stap 3. Nagaan gevoeligheid en KDW 

Binnen de toetszone wordt voor de (potentiële) habitats/voorlopige zoekzones nagegaan in hoeverre deze 

gevoelig zijn voor de ingreep.  

In bijlage 2 zijn de KDW voor verzuring lucht te vinden voor ieder habitat. De gevoeligheid van een habitat of 

voorlopige zoekzone voor verzuring lucht kan gecontroleerd worden aan de hand van deze lijst. door gebruik te 

maken van de lijst van gevoelige habitats voor verzuring, zoals opgenomen in de Voortoets. Deze KDW worden 

gehanteerd in de Voortoets en in de IMPACTSCORE NH3 tool (zie verder). Hoe lager de KDW, des te gevoeliger 

het habitat voor verzuring. 

 

Voor habitats waarvan op basis van hun KDW aangenomen kan worden dat deze niet gevoelig zijn voor 

verzuring, dient geen verdere toetsing uitgevoerd te worden. De habitats met een KDW van  2400 Zeq/ha/ja of 

meer kunnen als niet gevoelig beschouwd worden.  

 

In een passende beoordeling dient een overzicht gegeven te worden van de beschouwde (potentiële) 

habitats/voorlopige zoekzones binnen de toetszone en de relevante KDW. Dit overzicht moet in tabelvorm 

weergegeven worden.  

 

Stap 4. Hoe bepalen we de doelafstand bij bestaande milieudruk? 

Berekening bestaande milieudruk 

In het kader van de Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) en van de Vlaamse 

milieu- en natuurrapportering monitoren zowel de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) als het INBO 

concentraties van verzurende en vermestende stoffen in Vlaanderen en berekenen deposities. Zowel VMM als 

INBO gebruiken daarbij meetstations verspreid over Vlaanderen. De meest recente meetgegevens zijn terug te 

vinden op www.vmm.be. Daarnaast gebruikt de VMM het atmosferisch transport- en dispersiemodel VLOPS 

(‘Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen’-model) voor het gebiedsdekkend opvolgen van de depositie en zijn 

ruimtelijke spreiding (VMM 2015 “Luchtkwaliteit in Vlaanderen: Jaarverslag Immissiemeetnetten – 2014”). 

 

Het VLOPS-model berekent met een ruimtelijke resolutie van 1x1 km
2
 de jaargemiddelde concentraties en 

jaartotale deposities van verzurende en vermestende stoffen op basis van ruimtelijk verdeelde binnen- en 
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buitenlandse emissiegegevens, meteoparameters en landgebruik. Via het VLOPS-model wordt dus de 

bestaande milieudruk weergegeven. Jaarlijks worden de meteogegevens van het afgelopen meetjaar en 

recentere emissiegegevens toegevoegd en - indien beschikbaar
4
- updates aan het VLOPS-rekenhart 

doorgevoerd. Voor de emissiegegevens geldt niet dat zij steeds betrekking hebben op het afgelopen meetjaar. 

Meestal zit daar ongeveer 2 jaar tussen. Zo zijn voor berekeningen met VLOPS 15, de versie van het VLOPS-

model in 2015, de emissiegegevens uit 2012 gebruikt. Voor de IMPACTSCORE NH3 tool zitten de meest actuele 

VLOPS-berekening als achtergrondkaarten (achtergronddeposities) in de tool.  

  

Berekening van doelafstand per habitatvlek 

Deze doelafstand wordt bepaald door een vergelijking te maken tussen de bestaande milieudruk voor 

stikstofdepositie binnen de ‘toetszone’ en de KDW’s van de (potentiële) habitats binnen de ‘toetszone’.  

Binnen de ‘toetszone’ wordt de huidige milieudruk bepaald door gebruik te maken van de resultaten van het 

VLOPS-model. Door een vergelijking te maken van de huidige milieudruk (het berekende jaartotaal van de 

depositie uit het VLOPS-model) en de grenswaarde (KDW) van de (potentiële) habitats/voorlopige zoekzones 

binnen de toetszone is de milieugebruiksruimte voor deze milieudruk (“doelafstand”) per individuele 

habitatvlek te bepalen.  

 

Wanneer enkel verzuring door stikstofverbindingen relevant is, kan ook gebruik gemaakt worden van de 

overschrijdingskaart stiktofdeposities, waarbij per habitat/voorlopige zoekzone de overschrijding van de KDW 

is weergegeven. Duiding omtrent deze kaart staat beschreven in bijlage. De stikstofoverschrijdingskaart is ter 

beschikking via de website www.natura2000.vlaanderen.be.  

Een omrekening naar verzuring, uitgedrukt in zuurequivalenten is hierbij mogelijk. Aangezien bij de opmaak 

van de overschrijdingskaart voor stikstofdepositie is vertrokken van de verrasterde habitatkaart kunnen delen 

van actuele habitats buiten de contourberekening vallen van de stikstofdepositie. De overschrijdingskaart 

stikstofdeposities geeft dus voor deze delen van de actuele habitat  geen uitkomst. Voor dit deel van de actuele 

habitat dient de waarde genomen te worden van het dichtst bijgelegen zelfde habitattype, waarvoor de 

overschrijdingskaart stikstofdeposities wel een uitkomst geeft. 

 

Om een beeld te geven van de huidige problematiek, dient in de passende beoordeling een weergave van de 

stikstofoverschrijdingskaart opgenomen te worden. Via een uitsnede van deze gegevens wordt in het rapport 

omtrent de passende beoordeling cartografisch en/of in een tabel een overzicht gegeven van de doelafstand 

van de huidige milieudruk ten opzichte van de KDW voor alle voorkomende (potentiële) 

habitattypen/voorlopige zoekzones binnen de ‘toetszone’. 

 

Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre de specifieke bijdrage van het plan of project relevant is tot een 

eventuele overschrijding van de KDW. 

 

Stap 5. Berekenen van depositie 

Binnen de ‘toetszone’ wordt nagegaan wat de bijdrage is van de eigen depositie relatief tot de KDW voor elk 

(potentieel) habitattype. Dit wordt gedaan door de deposities die uit depositie-modelering zoals IFDM-model 

komen, op te tellen bij de basiskaart (achtergronddepositie), met correctie op dubbeltelling
5
. De kwantificering 

van het effect kan gebeuren door het inzetten van een lokaal dispersiemodel. Het MER-richtlijnenboek “lucht” 

geeft aan welke methoden gehanteerd kunnen worden voor het bepalen van de emissies van een project of 

plan en het berekenen van het effect. Ook het MER-richtlijnenboek “landbouwdieren” geeft 

berekeningsmethoden weer. Bij het weergeven van de berekeningen/modelleringen in het rapport omtrent de 

                                                        
4
 Dit hangt af of het RIVM in Nederland, de ontwikkelaar van het OPS-model waarop VLOPS gebaseerd is, updates heeft. 

5
 Voor meer informatie over de dubbeltellingscorrectie: https://www.vmm.be/publicaties/onderzoek-naar-de-koppeling-

van-de-luchtkwaliteitsmodellen-vlops-en-ifdm-in-het-kader-van-de-programmatische-aanpak-stikstof-pas 
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passende beoordeling, is het van belang de aannames in de berekeningen/modelleringen duidelijk weer te 

geven. Het betreft onder meer het oplijsten van de emissiefactoren, de bronvermelding ervan en de 

reductiefactor bij milderende maatregelen. 

 

Vervolgens wordt de output van het gehanteerde dispersiemodel in GIS binnengebracht om vervolgens per 

habitatpolygoon te toetsen waar een totale depositie (gemodelleerde depositie van plan of project + 

achtergronddepositie) hoger is dan de KDW.  

 

Er wordt hierbij eerst een buffer gelegd van 50 m doorsnede rond de coördinaten van de emissiepunten. Hierin 

worden geen impactscores berekend en wordt een nulwaarde weergegeven. Binnen deze buffer is de 

onnauwkeurigheid van de gebruikte modellen namelijk te groot.  

 

Alle habitattypes waar een impact op bestaat, behalve die binnen de vermelde buffer van 50 m, worden in 

rekening gebracht. Hierbij is het van belang ook rekening te houden met de habitats die in de habitatkaart als 

een complex gekarteerd werden. Een complex is een kartering die bestaat uit meer dan één (vlakvormige) 

karteringseenheid per kaartvlak. Een kartering door middel van complex wordt enkel toegepast indien de 

samenstellende karteringseenheden effectief in voldoende grote oppervlakte afzonderlijk aanwezig zijn. De 

volgorde van de verschillende karteringseenheden in een complex geeft de reële volgorde weer qua 

oppervlakteaandeel waarbij oppervlakte eenh1 > oppervlakte eenh2 > oppervlakte eenh3. Enkel indien een van 

deze karteringseenheden voor minder dan 20% in dat complex voorkomt, hoeft er geen rekening mee 

gehouden te worden. Vb. habitattype 1: 60%; habitattype 2: 30%; habitattype 3: 10% => er wordt enkel 

rekening gehouden met de KDW’s van habitatttype 1 en 2; niet van 3 gezien dit minder dan 20% voorkomt.  

 

Voor de betreffende zones wordt de verhouding van de depositie door het project of plan met de KDW 

berekend (aandeel voorziene depositie ten opzichte van KDW)
6
.  Het aandeel tot de depositie wordt bepaald na 

een gecumuleerde impactoppervlakte van 401 m². Hierdoor wordt vermeden dat de berekende impact 

gebaseerd wordt op snippers. Dit wordt geduid worden aan de hand van onderstaand voorbeeld: 

 

Procentuele bijdrage aan de 

KDW [%] 

Oppervlakte [m
2
] Gecumuleerde oppervlakte [m

2
] 

112 1 1 

93 20 21 

87 150 171 

60 200 371 

49 200 571 � > 401 m² 

48 400 971 

 

Wanneer de gecumuleerde oppervlakte een oppervlakte van 401 m
2
 overschrijdt, kennen we de impactscore, 

met name 49 % in dit geval. Dit is de eigenlijke bijdrage van het project waarop beoordeeld moet worden 

 

Voor emissies door stallen, bestaat de IMPACTSCORE NH3 tool. In de IMPACTSCORE NH3 tool is de huidige 

milieudruk reeds geïntegreerd. De totale depositie geeft de actuele milieudruk weer, inclusief de berekende 

projecteigen depositie, dit voor zowel de actuele habitats als de voorlopige zoekzones. Een afzonderlijke 

berekening is dan niet meer nodig.  

 

Indien er geen contouren berekend kunnen worden, dient een puntsgewijze berekening doorgevoerd te 

worden op basis van minimaal 5 berekende punten. 

                                                        
6 In de IMPACTSCORE NH3 tool wordt dit ook benoemd als ‘significantieklasse’.  
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De effecten dienen aldus begroot en gemodelleerd te worden. Hiervoor zijn gegevens over volgende 

parameters nodig: 

 

1. Emissiefactoren  

Om de effecten te kunnen begroten, dient eerst geweten te zijn wat de totale emissie is van een bron of een 

set van bronnen. Om dit te begroten, kan gebruik gemaakt worden van emissiefactoren. Een emissiefactor 

geeft weer hoeveel luchtverontreiniging vrijkomt bij een bepaalde activiteit. De activiteit wordt uitgedrukt 

onder de vorm van een gewicht, volume, afstand of duurtijd, bv. megajoule verbrande brandstof, een 

dieraantal, een km weg, een hoeveelheid geproduceerd goed, een stookinstallatie die 5000 uren draait, … De 

luchtverontreiniging die vrijkomt wordt uitgedrukt als g, kg, ton, … van een bepaalde atmosferische polluent 

(bv. ammoniak, zwaveldioxide, …). 

 

De emissiefactoren voor de veeteeltsector, zijn terug te vinden als afzonderlijke bijlage bij het Richtlijnenboek 

Landbouwdieren (zie mervlaanderen.be)
7
. ILVO houdt deze lijst up-to-date. Deze lijst met de 

ammoniakemissiefactoren wordt bijgewerkt en zal op korte termijn alle diercategorieën omvatten, dus ook de 

niet MER-plichtige dieren zoals paarden, schapen, …. De emissiefactoren uit deze lijst worden gehanteerd in de 

IMPACTSCORE NH3 tool (zie verder)
8
.  

 

De emissiefactoren voor wegverkeer zijn standaard reeds opgenomen in het rekenmodel IFDM traffic.  Deze 

zijn ontleend aan de emissiefactoren van de COPERT IV methodologie. (COPERT 4: Estimating emissions from 

road transport, COPERT 4 software van The European Environment Agency — www.eea.europa.eu.). In een 

passende beoordeling zullen de emissiefactoren zoals voorzien in IFDM-Traffic toegepast worden. 

 

Voor emissiefactoren van industrie en BBT wordt verwezen naar de EMIS website (http://emis.vito.be/).  In het 

MER-richtlijnenboek “lucht” wordt ook aangegeven hoe industriële emissies berekend moeten worden. Voor 

NOx van industriële installaties kan gewerkt worden met de VLAREM grenswaarden of met de emissie zoals het 

bedrijf die middels metingen vaststelt. Daarbij dient gerekend te worden met de emissie zoals die optreedt 

onder de meest actuele situatie die (mits het bijschalen in geval van uitbreiding van de activiteiten) 

representatief is voor de toekomstige situatie. Ook het recente EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook 2013 van de Europese commissie kan gebruikt worden. Het technische rapport kan via de website 

van de European Environment Agency gevonden worden via een download-link. Aangaande het 

reductiepercentage dat voor NOx-emissiereducerende maatregelen mag toegepast worden, kan 

verwezen worden naar de EMIS website. Hierop zijn enerzijds de BBT-studies terug te vinden 

waarin het effect van specifieke emissiereducerende technieken wordt gekwantificeerd. Anderzijds 

is het mogelijk om de LUSS-tool te raadplegen. De LUSS-tool is een beslisondersteund systeem dat 

kan helpen bij een eerste screening van mogelijke technieken om luchtverontreiniging op te lossen. 

 

2. Depositiesnelheden 

Bij de begroting van de effecten dient rekening gehouden te worden met de specifieke depositiesnelheid van 

een polluent. 

 

Er wordt afgestapt van de depositiesnelheden per landgebruiksklasse, zoals vermeld in versie 2 van de 

praktische wegwijzer alsook in het Richtlijnenboek Landbouwdieren. Dit geldt zowel voor landbouwemissies 

(van veehouderij), industriële emissies als verkeersemissies. De depositiesnelheden zijn nu afkomstig uit het 

                                                        
7
 Lijst met geactualiseerde emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof. Bijlage Richtlijnenboek Landbouwdieren 

8
 In de Voortoets/Depositiescan wordt steeds gewerkt met een worst-case-benadering van de emissiefactor per 

diercategorie en wordt bijgevolg de hoogste genomen. 
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VLOPS-model. DeIMPACTSCORE NH3 tool maakt hier ook gebruik van. Jaarlijks worden nieuwe 

depositiesnelheden berekend en vervolgens geüpdatet in de IMPACTSCORE NH3 tool. De depositiesnelheden 

op 1x1 km zoals berekend door VLOPS worden door de VMM beschikbaar gemaakt via Mercator (GDI)
9
 en 

Geopunt.   

 

3. Natte en droge depositie 

Het richtlijnenboek lucht definieert natte depositie als “oplossen van gassen in regendruppels ten gevolge van 

fysische of chemische absorptie en bezinken”. Het wordt ook omschreven als “uitregenen”. Droge depositie is 

dan adsorptie van gassen aan de bodem en aan vegetatie. Op de website van de VMM wordt natte depositie 

beschreven als het resultaat van uitregenen of uitwassen. Droge depositie is het afzetten van een 

verontreinigende stof op een oppervlak. Zie ook: https://www.vmm.be/lucht/verzuring/wat-is-verzurende-

depositie#section-0. In de IMPACTSCORE NH3 tool wordt rekening gehouden met zowel natte als droge 

depositie.  Ook bij modelleringen met IFDM-model (zoals IFDM-PC of IMPACT) moet zowel natte als droge 

depositie in rekening gebracht worden 

 

4. Berekening van de depositie aan de hand van modellen 

Het model voor de berekening van de depositie van een activiteit hangt af van het type van activiteit. 

 

De depositieberekeningen van landbouwbedrijven (veeteelt) worden bij voorkeur berekend met de nieuwe 

online IMPACTSCORE NH3 tool. Deze tool wordt online ter beschikking gesteld op de website 

http://impactscorenh3.marvin.vito.be. Voor de afspraken i.v.m. inputparameters inzake landbouwdossiers 

wordt verwezen naar Bijlage 3 van het Richtlijnenboek Landbouwdieren.   

 

Voor industriële emissies wordt hoofdzakelijk het IFDM-model (IFDM-PC of IMPACT) gebruikt.  

 

Verkeersemissies worden berekend met het IFDM-Traffic model. Het IFDM-Traffic model laat echter niet toe 

om deposities te berekenen, enkel concentraties. Een omrekening naar depositie is aanvullend noodzakelijk. 

Dit kan gebeuren door eerst te delen door 0.6 zodat NOx-concentraties verkregen worden (cfr. RLB Lucht). 

Daarna wordt er vermenigvuldigd met de depositiesnelheden voor NOx op 1x1 km²-niveau. 

Ook het model CAR-Vlaanderen wordt als dispersiemodel genomen. 

 

Voor dispersiemodellering voor scheepvaart is momenteel Pluim Vaarweg aangewezen als model. Hoe tijdelijke 

bronnen moeten berekend worden, is terug te vinden in het MER-richtlijnenboek recreatie. 

Eventuele extra milderingsscenario’s worden ook doorgerekend. 

 

a. Berekeningen via IMPACTSCORE NH3 tool  voor stalemissies 

De IMPACTSCORE NH3 tool laat toe om X,Y-coördinaten, dierenaantallen en stalsystemen op te geven 

waarmee een berekening van de NH3 stalemissies uitgevoerd wordt. Het opgeven van meerdere stallen met 

individuele X- en Y-coördinaten is mogelijk. De diercategorieën en emissiefactoren zijn conform de meest 

recente lijst met geactualiseerde emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof van de bijlage 

Richtlijnenboek Landbouwdieren. Daarnaast kunnen de details van het ventilatiesysteem van de stal(len) 

gespecificeerd worden om de verspreiding en depositie van de NH3 emissies zo correct mogelijk te berekenen. 

Indien deze inputdata niet beschikbaar zijn, wordt teruggevallen op de voorgestelde standaardwaarden.  

 

De volgende standaardwaarden zijn opgenomen in de IMPACTSCORE NH3 tool: 

                                                        
9
 De WCS-link voor alle VLOPS-kaarten in GIS-toepassingen is 

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/hh/wcs 



 

Praktische wegwijzer passende beoordeling effectgroep 4.1: verzuring via lucht  35 

• Hoogte = 5 m: de hoogte van 5 m voor NH3 stalemissies werd (omwille van consistentie) 

overgenomen uit het VLOPS model, gezien het gekoppelde model VLOPS-IFDM gebruikt wordt in de 

tool; 

• Temperatuur = 15°C: hierdoor treedt er een minimale pluimstijging op (worst case scenario); 

• Debiet = 0,01 m³/s: dit komt overeen met een minimaal debiet (worst case scenario); 

• Diameter = 0,15 m: IMPACTSCORE NH3 tool wordt een Diameter van 0,15 m als standaardwaarde 

gebruikt. 

 

De technische specificaties van de IMPACTSCORE NH3 tool zijn hier te raadplegen. Voor de afspraken i.v.m. 

inputparameters inzake landbouwdossiers wordt verwezen naar Bijlage 3 van het Richtlijnenboek 

Landbouwdieren. 

 

Bij het opstarten van deze tool wordt ook gevraagd contactgegevens en mailadres op te geven, zodat de output 

van deze IMPACTSCORE NH3 tool gerapporteerd kan worden.  

 

De tool berekent vervolgens op basis van een IFDM-modelberekening de bijdragen van de ammoniakemissies 

van de exploitatie of van het voorgestelde project aan de kritische depositiewaarde voor het meest 

problematische punt van de actuele habitats én voor de zoekzones in de speciale beschermingszone.     

 

De resultaten van de berekening worden verwerkt in een rapport en via mail opgestuurd naar het opgegeven 

mailadres. Hierin worden de gebruikte parameters en de berekende impactscores van de exploitatie op de 

actuele habitats en de zoekzones weergegeven. Bij het rapport worden 2 zip-bestanden meegestuurd met 

computerbestanden met kaartmateriaal dat geschikt is voor de verwerking in een GIS omgeving. De volgende 

informatie kan teruggevonden worden in de GIS bestanden: Significantieklasse (Sigklasse), minimum KDW 

(KDWallmin), depositie veroorzaakt door het bedrijf op habitats (ifdmDep), de totale depositie op habitats 

(totalDep) en de naam van het habitatgebied (habName).  

 

De resultaten van de berekening met de IMPACTSCORE NH3 tool dienen integraal toegevoegd te worden bij de 

passende beoordeling. Dit tenzij de bijdrage lager dan 3% is. Dan volstaat enkel het rapport zonder de kaarten.   

Voor landbouwbedrijven kan het resultaat van de IMPACTSCORE NH3 tool dienst doen als passende 

beoordeling indien geen andere effectengroepen en activiteiten (zoals vb. grondwaterwinning) moeten 

onderzocht worden.  

 

b. Berekenen  via IFDM modellen voor industriële installaties, verkeer en andere bronnen dan 

stallen 

Aanvullend bij de algemene richtlijnen rond modelleringen in de MER-richtlijnenboek “lucht”  wordt voor het 

berekenen van stikstofdepositie voor een passende beoordeling rekening gehouden met volgende emissie-

parameters: 

 

Ligging 

De XY coördinaten dienen zo nauwkeurig mogelijk opgegeven te worden. Het beste is (uiteraard) om met de 

werkelijke locaties van de schouwen, luchtuitlaatsystemen (vb. een luchtwasser) en ventilatieopeningen te 

werken. Indien de exacte posities van de verschillende luchtuitlaatsystemen/schouwen of ventilatieopeningen 

niet gekend zijn, dan dient het middelpunt van het bedrijf opgegeven te worden.  
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Schoorsteenhoogte  

Hier dient de hoogte van de uitlaat zo exact mogelijk ingegeven te worden. Dit geldt zowel voor de hoogte van 

schoorstenen, luchtuitlaatsystemen zoals luchtwassers als ventilatieopeningen. 

 

Meteojaar 

In IFDM-PC zitten de meteojaren 1976/1977, 1978/1979 en 1988/1989 vervat. In het MER-richtlijnenboek 

“lucht” wordt aangegeven dat in het kader van MER’s dient gebruik gemaakt te worden van het meteojaar 

1978/1979, om de uniformiteit overheen de dossiers te behouden. Op dit moment wordt met dit meteojaar 

1978/1979 verder gewerkt. Ondertussen wordt verder gewerkt aan de online toepassing IMPACT, die zal 

ingezet worden tijdens de voorlopige PAS fase.  

 

Grid-grootte (nauwkeurigheid)  

• 25m resolutie rond de bron tot op een afstand van 1000 m;  

• 100 m resolutie tot op een afstand van 7,5 km; 

• 250 m resolutie voor de eventueel resterende toetszone.  

 

Diameter emissiepunt  

De exacte diameter dient ingegeven te worden. Indien de exacte diameter niet kan berekend worden (zie MER-

richtlijnenboek “lucht”, bijlage 4), dan wordt deze standaard op 1 m  gezet voor schouwen.  

 

Pluimstijgingen 

Algemeen wordt voor de pluimstijging gewerkt met de werkelijke waarde. Voor industrie is dit omschreven in 

het MER-richtlijnenboek “lucht”.  

 

Depositiesnelheid 

De data inzake depositiesnelheden opgemaakt op basis van het VLOPS model voor NH3, NOx en SO2 zijn ook 

toepasbaar voor IFDM-PC in de post-processing. Door de Vlaamse Milieumaatschappij VMM wordt voor elk van 

de drie polluenten de depositiesnelheid per VLOPS 1x1 km² gridcel ter beschikking gesteld via Geopunt en 

Mercator GDI (zie hoger). Aan de hand van IFDM-PC wordt doorgerekend voor één depositiesnelheid (een 

gemiddelde waarde, bv. 1 cm/s voor NH3, 0.15 cm/s voor NOx en 0.6 cm/s voor SO2). Nadien wordt in 

postprocessing (in GIS bijvoorbeeld) de resultaten per kilometerhok herschaald. Het uit IFDM-PC verkregen 

depositieveld moet herschaald worden met de gebruikte depositiesnelheid en die uit de VLOPS-kaart met 

depositiesnelheden voor de betreffende polluent op de locatie. 

 

Natte en droge depositie 

Tot nu toe werd in IFDM-PC enkel rekening gehouden met droge depositie (zie versie 2 van de praktische 

wegwijzer). Ook bij modelleringen met IFDM-PC moet zowel natte als droge depositie in rekening gebracht 

worden.  Volgende factoren worden dan in rekening gebracht: 0.778*10-4 per seconde voor NH3 en SO2 en 

0.722*10-6 per seconde voor NOx. Dit is voor de natte depositie van NH3, SO2 en NOx. 

 

Verder is het - aangezien de IMPACTSCORE NH3 tool rekening houdt met actueel habitat als die in min. 20% 

voorkomt -  aangewezen dat dezelfde regel gehanteerd wordt bij modellering met IFDM-PC.  

 

c. Weergave van resultaten 

Modelmatig wordt de totale bedrijfsspecifieke emissie en bijdrage aan depositie berekend voor de eventuele 

vergunde toestand (bij hervergunning), de geplande toestand (bij uitbreidingen). Bij uitbreidingen worden 

steeds de totalen (vergund en uitbreiding) weergeven. Eventuele extra milderingsscenario’s worden ook 

beschreven in het rapport omtrent de passende beoordeling. Er wordt voor elke situatie tevens aangeven wat 

de totale emissie is van het bedrijf. 
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De resultaten van de berekeningen/modelleringen moeten ruimtelijk weergegeven worden via contouren of 

berekende punten en tevens weergegeven in een overzichtelijke tabel. Ook dienen de modelparameters die 

ingegeven werden vermeld te worden.  

Naast de absolute waarden van de depositie worden ook de procentuele waarden gegeven ten opzichte van de 

KDW.  

 

Op basis van de GIS-bestanden die gegenereerd worden door de IMPACTSCORE NH3 tool kunnen 

overzichtelijke tabellen en kaarten met contourlijnen opgenomen worden in de passende beoordeling. 

Belangrijk is om het gemodelleerde resultaat van de IMPACTSCORE NH3 tool in de passende beoordeling uit te 

zetten ten aanzien van het significantiekader zoals beschreven. Op verschillende kaarten en via tabellen wordt 

per gridcel of habitatpolygoon de bedrijfsspecifieke depositie weergegeven (huidige en gewenste toestand), 

achtergronddepositie in vergelijking met de KDW van het habitat (=stikstofoverschrijdingskaart), de KDW van 

het habitat, en de procentuele bijdrage van huidige en gewenste toestand t.o.v. de KDW. De gepresenteerde 

resultaten worden vervolgens getoetst aan het significantiekader. 

 

Indien geen gebruik gemaakt werd van de IMPACTSCORE NH3 tool voor de effectberekening, dient een kaart 

gemaakt te worden met de contouren van de procentuele bijdragen ten opzichte van de KDW (en niet van de 

absolute waarden.  

 

d. Berekenen van cumulatieve effecten 

Voor deze effectgroep wordt de berekening van de cumulatieve effecten vervangen door een toets aan de 

actuele milieudruk door verzurende depositie (cfr. berekening bestaande milieudruk). Een berekening van 

cumulatieve effecten is immers weinig zinvol, gegeven de hoge achtergronddeposities en de afstand waarover 

effecten van individuele activiteiten doorwerken. De actuele milieudruk is zelf de resultante van de reële 

cumulatieve effecten en ze benadert deze dus veel dichter dan mogelijk is via een doorrekening van cumulatie 

met een selectie aan vergunningen.  

 

Concreet betekent dit dat binnen de toetszone wordt nagegaan in welke mate de milieudruk door verzurende 

depositie van het plan of project vermeerderd met de achtergronddeposities de kritische depositiewaarde van 

de voorkomende  (potentiële) habitats of voorlopige zoekzones al dan niet overschrijdt.  

 

Stap 6. Leidt de impact tot een betekenisvol effect ? 

De milieudruk als onderscheid 

Het significantiekader dat wordt gehanteerd in de overgangsfase is gericht op de continuïteit van de 

vergunningverlening, waarbij gewaarborgd wordt dat de milieudruk niet verder toeneemt en dat uitzonderlijk 

hoge bijdrages niet worden bestendigd.  

 

Indien uit de Depositiescan blijkt dat er binnen de toetszone in de SBZ geen (potentiële) habitats of voorlopige 

zoekzones voorkomen, dan kan er geoordeeld worden dat voor de voorliggende activiteit er geen 

betekenisvolle aantasting is van de instandhoudingsdoelstellingen voor de betreffende speciale 

beschermingszone. 

 

Indien uit de Depositiescan blijkt dat er binnen de toetszone wel (potentiële) habitats of voorlopige zoekzones 

voorkomen, dan wordt voor de beoordeling van het effect een onderscheid gemaakt tussen twee situaties, 

rekening houdend met de bovenstaande beslisregels rond KDW en het meenemen van bestaande milieudruk. 
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A. De ‘actuele’ milieudruk binnen de toetszone is lager dan de kritische depositiewaarde welke 

overeenkomt met de KDW van het (potentiële) habitat.  

B. De ‘actuele’ milieudruk binnen de toetszone is hoger dan de kritische depositiewaarde welke 

overeenkomt met de KDW van het (potentiële) habitat. 

 

De toetsing gebeurt op het niveau van een habitatvlek. Steeds is het meest gevoelige habitattype maatgevend.   

A. De ‘actuele’ milieudruk is lager dan de KDW 

 

• hervergunning 

Indien uit de Depositiescan blijkt, dat er binnen de toetszone wel (potentiële) habitats of voorlopige zoekzones 

voorkomen, maar de bestaande milieudruk, inclusief die van de te hervergunnen activiteit, binnen de 

toetszone voor alle (potentiële) habitats/ voorlopige zoekzones lager is dan de KDW, dan kan voor een 

hervergunning geoordeeld worden dat er voor deze effectgroep geen betekenisvolle aantasting te verwachten 

is op de instandhoudingsdoelstellingen voor de betreffende speciale beschermingszone. In deze benadering 

dienen hervergunningen te worden begrepen als het bestendigen van de reeds vergunde activiteit, zonder dat 

de productiecapaciteit wordt verhoogd en dus zonder toename van de milieudruk t.o.v. de actuele vergunde 

situatie. Concreet betekent dit het bestendigen van de emissie van de vergunde toestand.  

 

• uitbreiding  

Indien de bestaande milieudruk lager is dan de KDW, is er in principe ruimte voor uitbreidingen, tot zover de 

kritische depositiewaarde nergens binnen de toetszone wordt overschreden.  

Om vervolgens na te gaan of de uitbreiding van een installatie mogelijk is, moet de berekende depositie van 

het bedrijf inclusief uitbreiding opgeteld worden met de bestaande milieudruk en vervolgens getoetst worden 

aan de KDW van de voorkomende habitats. De KDW mag hierbij niet overschreden worden. 

 

Schematisch kan dit als volgt weergegeven worden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is ruimte voor uitbreiding met 6 kg N/ha/jaar

Zijnde 30% van KDW of 44% tov actuele milieudruk

Actuele milieudruk (bv. 14 kg 

N/ha/jaar)

KDW van een habitat (bv. 20 kg

N/ha/jaar voor 9120)
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B. De ‘actuele’ milieudruk is hoger dan de KDW 

 

Indien de actuele milieudruk hoger is dan de KDW mag de huidige milieudruk in principe niet verder toenemen.   

 

In het significantiekader wordt er een onderscheid gemaakt tussen emissiebronnen van NH3 (vnl. 

landbouwbedrijven) en NOx (vnl. industrie) en zwavelverbindingen. Er is nog geen significantiekader 

ontwikkeld voor verkeersemissies (vnl. uitstoot NOx). 

 

In het voorgestelde significantiekader, zoals opgenomen in de Nota Programmatische Aanpak van 

Stikstofdeposities (PAS) (VR 2014 0404 DOC 0467-4TER S-IHD-besluiten - bijlage 0), wordt er een koppeling 

gemaakt met de vergunbaarheid van de activiteit – zoals beoordeeld binnen het dossier van de 

vergunningverlening. Bij de vergunningverlening wordt rekening gehouden met de passende beoordeling. 

De passende beoordeling gaat na of de activiteit leidt tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 

kenmerken van de speciale beschermingszone. Om te beoordelen of er een betekenisvolle aantasting 

veroorzaakt wordt vanuit de effectgroep eutrofiëring vanuit de lucht, wordt een ‘significantiekader’ als leidraad 

gebruikt. In onderstaand schema betekent ‘niet significant’ dus dat de activiteit geen betekenisvolle aantasting 

veroorzaakt vanuit de effectgroep eutrofiëring via lucht. In het onderstaand schema betekent ‘significant’ dat 

de activiteit een betekenisvolle aantasting van de standplaatskwaliteit zal teweegbrengen voor wat betreft de 

effectgroep eutrofiëring via lucht. 

 

 

Significantiekader voor NH3 bij vergunningplichtige activiteiten 

 

Definitie van ‘vergunningsplichtige activiteit’ volgens het Natuurdecreet, en als dusdanig vermeld in artikel 

36ter§3 m.b.t. de figuur ‘passende beoordeling’: een activiteit waarvoor op grond van een wet, decreet of 

besluit, een vergunning, toestemming of machtiging vereist is (Artikel 2, 46° van het Natuurdecreet). 

 

In deze benadering dienen hervergunningen te worden begrepen als het bestendigen van de reeds vergunde 

activiteit, zonder dat de productiecapaciteit verhoogt. Vergunningen waarbij tevens een investering wordt 

uitgevoerd met het oog op het verhogen van de capaciteit vallen onder de noemer uitbreiding. 

 

Volgens het milieuvergunningendecreet is “uitbreiden” het vergroten in capaciteit, in drijfkracht of in 

oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft. 

“Uitbreiding” volgens het PAS-significantiekader zijn alle vergunningsaanvragen die, zonder rekening te houden 

met bijkomende stikstofemissiereducerende maatregelen, gepaard gaan met een toename van de 

stikstofdepositie ten opzichte van de actuele milieuvergunning. 

 

• aandeel voorziene depositie ten opzichte van KDW < 3% 

Indien het aandeel van de depositie ten opzichte van de kritische depositiewaarde van het getroffen habitat 

minder is dan 3%, dan wordt beoordeeld dat deze bijdrage niet significant is. Dit geldt zowel voor 

hervergunningen als voor uitbreidingen. Onder de 3% van de kritische depositiewaarde mag de emissie 

van verzurende en vermestende stikstof niet hoger zijn dan 3%.  

Voor nieuwe activiteiten wordt de bijdrage steeds als significant beschouwd, tenzij de Voortoets aanduidt dat 

het niet relevant is of er een nul-impactscore is (en dus groen kleurt). Dit gezien het streven naar het verlagen 

van de milieudruk door verzuring door de lucht.  

 

• aandeel voorziene depositie ten opzichte van KDW  > 3% en < 50% 

Indien het aandeel van de depositie ten opzichte van de kritische depositiewaarde van het getroffen habitat 

groter is dan 3%, maar kleiner dan 50% dan zijn er verschillende significantiekaders, afhankelijk van een 

hervergunning, een uitbreiding, dan wel een nieuwe activiteit.  
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Voor nieuwe activiteiten wordt steeds beoordeeld dat hun bijdrage significant is.   

 

Een uitbreiding van een bestaande activiteit is niet significant indien bij deze uitbreiding ook maatregelen 

genomen worden zodat de totale emissie van de activiteit met uitbreiding met minstens 30 % daalt ten 

opzichte van de totale emissie van de vergunde situatie vóór de uitbreiding. Dit wordt berekend door de totale 

ammoniakemissie (uitgedrukt in kg NH3/jaar) van de activiteit in de vergunde toestand te vergelijken met de 

nieuwe toestand.   

Maatregelen die de dispersie van de ammoniakemissie beïnvloeden kunnen hierbij niet in rekening gebracht 

worden. Dit omdat ook de globale druk door atmosferische stikstof aangepakt moet worden.  

 

De beoordeling van de significantie van een hervergunning waarvan  het aandeel van de depositie ten opzichte 

van de kritische depositiewaarde van het getroffen habitat groter is dan 3%, maar kleiner dan 50%, wordt 

uitgesteld gelet op de decretale verlenging van de vergunning10. 

De hervergunning kan echter wel verleend worden indien er een reductie van 30 % wordt gerealiseerd ten 

opzichte van de oorspronkelijk vergunde situatie.  

Op deze wijze wordt een gelijktrekking gerealiseerd tussen de situatie ‘hervergunnen’ en ‘uitbreiden’.  

 

• aandeel voorziene depositie ten opzichte van KDW  > 50% 

Indien het aandeel van de depositie ten opzichte van de kritische depositiewaarde van het getroffen habitat 

meer is dan 50%, dan wordt beoordeeld dat deze bijdrage significant is voor uitbreidingen en nieuwe 

activiteiten. De beoordeling van de significantie van een hervergunning waarvan  het aandeel van de depositie 

ten opzichte van de kritische depositiewaarde van het getroffen habitat meer is dan 50%, wordt uitgesteld 

gelet op de decretale verlenging van de vergunning.  

 

Aandeel voorziene depositie 

t.o.v. de kritische 

depositiewaarde van de 

getroffen gevoelige habitat 

Hervergunning Uitbreiding Nieuw 

Niet relevant volgens 

Depositiescan 

Niet significant  

 

Niet significant 

 

Niet significant 

 

x<3% Niet significant Niet significant Significant 

 

3<x<50% Geen uitspraak over 

significantie: 

beoordeling na 

2016/2019 

 

 

Niet significant indien 

emissiereductie meer 

of gelijk is aan 30% van 

de oorspronkelijk 

vergunde toestand 

 

Significant indien de 

emissiereductie minder 

is dan 30% 

Significant 

 

                                                        
10

 Gewijzigde verlengingsbepaling van kracht op 8/01/2016 (verzameldecreet 18/12/2015; B.S. 29/12/2015): Vergunningen 

die vervallen voor 31 december 2016 worden van rechtswege verlengd tot 31/12/2016 voor bedrijven die in de vergunde 

situatie een stikstofdepositie binnen SBZ hebben. Vergunningen die vervallen voor 31 december 2018 is verlenging mogelijk 

tot 31/12/2019 op eenvoudig verzoek bij vergunningverlenende overheid. Het verzoek bevat het rapport van uitgevoerde 

depositiescan op datum van indienen onderzoek o.b.v. vergunde situatie. De depositiescan toont aan dat er risico is op een 

betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ. De bevoegde vergunningverlenende overheid neemt 

akte. De aktename is bevestiging termijnverlenging tot 31/12/2019. Er is geen administratief beroep mogelijk.  
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Aandeel voorziene depositie 

t.o.v. de kritische 

depositiewaarde van de 

getroffen gevoelige habitat 

Hervergunning Uitbreiding Nieuw 

x>50% Geen uitspraak over 

significantie: 

beoordeling na 

2016/2019 

 

Significant 

 

Significant 

 

 

x stelt in deze tabel de bijdrage aan de KDW door de voorziene depositie voor zoals deze bij een nieuwe 

vergunningsaanvraag voorligt (rekening houdend met de milderende maatregelen die in het project 

opgenomen zijn).  

 

 

Ter verduidelijking een voorbeeld: uitbreiding 

Stel dat in de actueel vergunde toestand het bedrijf een ammoniakemissie heeft van 16.000 kg NH3/jaar en 

binnen het  significantiekader van bijdrage tot KDW  > 3% < 50% valt, dan zou een afname van 4.800 kg 

NH3/jaar (30%) moeten gerealiseerd worden. In de nieuwe toestand met uitbreiding van de capaciteit mag de 

totale ammoniakemissie van het bedrijf niet groter zijn dan 11.200 kg NH3/jaar. 

 

Stel dat de actueel vergunde toestand  van het bedrijf een ammoniakemissie heeft van 21.000 kg NH3/jaar en 

binnen het significantiekader van bijdrage tot KDW > 50% valt, dan is deze bijdrage significant. Een uitbreiding 

is mogelijk als de totale uitstoot door een emissiereductie van 30% (6.300 kg NH3/jaar)  of meer, de nieuwe 

bedrijfssituatie in het vak  > 3% < 50% brengt. 

 

Stel dat in de actueel vergunde toestand het bedrijf een ammoniakemissie heeft van 10.000 kg NH3/jaar en 

binnen het significantiekader van bijdrage tot KDW  > 3% < 50% valt, dan is  een afname om de nieuwe 

bedrijfssituatie in het vak bijdrage tot KDW < 3% te brengen voldoende, ook al bedraagt deze reductie niet 30% 

t.o.v. de actueel vergunde toestand. 
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Significantiekader NOx passende beoordeling 

 

Voor stikstofoxides (NOx) wordt in de overgangsperiode van de PAS een ander significantiekader toegepast, 

omdat de NOx-emissies, zeker voor wat industriële emissies aangaat, minder doorwerken op korte afstand van 

de bron en zich dus in hoofdzaak bij de achtergronddeposities voegen. Dit maakt dat voor NOx, meer dan voor 

NH3, een generiek beleid aangewezen is, naast sturing via de individuele vergunningverlening. Deze sturing 

gebeurt geval per geval, vanwege de grote diversiteit en complexiteit van industriële installaties. 

 

Het significantiekader NOx is: 

 

Aandeel voorziene depositie 

t.o.v. de kritische 

depositiewaarde van de 

getroffen gevoelige habitat 

Verhouding toe te laten emissie 

ten opzichte van huidige activiteit 

Toe te passen techniek, op te 

nemen als voorwaarde in de 

vergunning 

x<5% Niet significant  Gangbare emissiereducerende 

maatregelen (BBT)  

5<x<50% Niet significant, indien er een 

substantiële daling gerealiseerd 

wordt  

Indien nodig met het oog op de 

daling worden extra 

emissiereducerende maatregelen  

opgelegd 

x>50% Significant  / 

 

Een substantiële daling moet bepaald worden geval-per-geval in functie van de specifieke situatie van het 

bedrijf. 

 

Inzake mobiliteit betreffen de projecten waarvoor een passende beoordeling nodig is, hoofzakelijk 

aanpassingen aan bestaande wegen of aanleg van nieuwe wegen. De NOx-emissies spreiden zich op een 

andere wijze dan bij industriële emissies aangezien ze dichter bij de grond uitgestoten worden. Rond het toe te 

passen significantiekader is meer analyse nodig. Dit geldt ook voor het verzurend effect, aangezien 

brandstoffen weinig zwavelhoudend zijn.  

Daarom dient tijdens de overgangsfase project per project een significantiekader bepaald te worden, op het 

moment van het vastleggen van de richtlijnen in kader van m.e.r. of passende beoordeling. De kaders uit het 

Richtlijnenboek lucht kunnen hierbij richting gevend zijn. 

 

Significantiekader voor verzurend effect van zwavelverbindingen, aërosolen en waterstofchloride 

Voor de uitstoot van zwavelhoudende gassen, aërosolen en waterstofchloride (SO2, SO3, H2SO4, HCl)  wordt 

hetzelfde  significantiekader toegepast als NOx, omdat deze emissies minder doorwerken op korte afstand van 

de bron en zich dus in hoofdzaak bij de achtergronddeposities voegen. Dit maakt dat voor deze verbindingen, 

meer dan voor NH3, een generiek beleid aangewezen is, naast sturing via de individuele vergunningverlening. 

Deze sturing gebeurt geval per geval, vanwege de grote diversiteit en complexiteit van industriële installaties.  
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Het significantiekader is: 

Aandeel voorziene depositie 

t.o.v. de kritische 

depositiewaarde van de 

getroffen gevoelige habitat 

Verhouding toe te laten emissie 

ten opzichte van huidige activiteit 

Toe te passen techniek, op te 

nemen als voorwaarde in de 

vergunning 

x<5% Niet significant  Gangbare emissiereducerende 

maatregelen (BBT)  

5<x<50% Niet significant, indien er een 

substantiële daling gerealiseerd 

wordt  

Indien nodig met het oog op de 

daling worden extra 

emissiereducerende maatregelen 

opgelegd 

x>50% Significant  / 

 

 

Significantiekader voor totaal verzurend effect van zwavelverbindingen, aërosolen en waterstofchloride en 

stikstofoxideverbindingen  

Voor de uitstoot van zwavelhoudende gassen, aërosolen en waterstofchloride (SO2, SO3, H2SO4, HCl), in 

combinatie met NOx wordt hetzelfde  significantiekader toegepast als SOx en NOx. 

 

Het significantiekader is: 

Aandeel voorziene depositie 

t.o.v. de kritische 

depositiewaarde van de 

getroffen gevoelige habitat 

Verhouding toe te laten emissie 

ten opzichte van huidige activiteit 

Toe te passen techniek, op te 

nemen als voorwaarde in de 

vergunning 

x<5% Niet significant  Gangbare emissiereducerende 

maatregelen (BBT)  

5<x<50% Niet significant, indien er een 

substantiële daling gerealiseerd 

wordt  

Indien nodig met het oog op de 

daling worden extra 

emissiereducerende maatregelen 

opgelegd 

x>50% Significant  / 
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significantiekader voor NH3  

actueel habitat of voorlopige 

zoekzone in de toetszone 

van de depositiescan

actuele milieudruk

> grenswaarden

hervergunning/

uitbreiding / nieuw

depositie >50% 
KDW

hervergunning

geen uitspraak 
over significantie; 

vergunning 
decretaal 
verlengd

uitbreiding 
nieuw

wel significant

depositie  tussen 
3-50% KDW

hervergunning

geen uitspraak 
over 

significantie; 
vergunning 

decretaal 
verlengd

uitbreiding

daling 
emissie ≥ 

30%

niet 
significant

daling 
emissie < 

30%

wel significant

nieuw

wel significant

depositie < 3% 
KDW

hervergunning

uitbreiding

niet significant

nieuw

niet relevant 
volgens 

depositiescan

niet significant

wel relevant 
volgens 

depositiescan

wel significant

actuele milieudruk

< grenswaarden

milieudruk na 

vergunning < 

grenswaarden

niet significant

milieudruk na 
vergunning > 

grenswaarden

wel significant
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significantiekader voor NOx 

 

actueel habitat of voorlopige zoekzone in de 

toetszone van de depositiescan

actuele miliedruk > 
grenswaarden 

depositie > 50 %

hervergunning

uitbreiding

nieuw

wel signifcant

depositie  tussen 5-
50% KDW

hervergunning

uitbreiding

nieuw

substantiële daling, 
desgevallend BBT+

niet significant

geen substantiële daling 

wel significant

depositie < 5% KDW

hervergunning

uitbreiding

nieuw

niet significant

actuele milieudruk

< grenswaarden

milieudruk na vergunning 

< grenswaarden

niet significant

milieudruk na vergunning > 
grenswaarden

wel significant
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Stap 7.  In hoeverre kan gemilderd worden?  

Hier worden de milderende maatregelen opgenomen, die reeds gevalideerd zijn. Indien er nieuwe emissie-

reducerende technieken ontwikkeld en gevalideerd worden kunnen deze opgenomen worden in latere versies 

van deze praktische wegwijzer. 

 

Welke milderende maatregelen? 

AEA-lijst 

De bouw van emissiearme stallen is een belangrijke pijler van het Vlaams ammoniakreductiebeleid. Sinds 2003 

moeten nieuwe varkens- en pluimveestallen worden gebouwd volgens één van de technieken die worden 

bepaald in een lijst van stalsystemen voor ammoniakreductie. De lijst met ammoniakemissiearme stalsystemen 

die de ammoniakemissie uit de stal met 40 tot 50% verminderen, werd opgenomen in een ministerieel besluit. 

Meer informatie vindt u hier.  

 

PAS-lijst 

Voor de veeteeltsector wordt er binnen de PAS-werkgroep ‘emissiereductie’ een dynamische, doorlopend 

geactualiseerde lijst met technieken opgesteld voor ammoniakreductie in het kader van PAS. Deze zogenaamde 

PAS-lijst verzamelt emissie-reducerende technieken (met reductie vanaf 10%) die effectief werden bevonden 

en gaat dus breder dan de emissiearme technieken (cfr. Lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen of AEA-

lijst met +/- 50% of meer emissiereductie). Deze lijst bevat niet enkel staltechnieken maar ook voedings- en 

managementtechnieken en ook reducerende technieken voor rundvee. De PAS-lijst evenals de 

combinatielijsten kan geraadpleegd worden via de website van de VLM, Mestbank en de Natura 2000 website. 

Belangrijk is om eerst onderstaande voorwaarden te lezen met betrekking tot het gebruik van de PAS-lijst: 

- De staltechnieken die op de lijst van ammoniak-emissiearme stalsystemen staan (AEA lijst), voldoen 

ook aan de voorwaarden van de PAS-lijst. Ze zijn niet expliciet opgenomen in de PAS-lijst, maar deze 

staltechnieken kunnen ook door de landbouwer gekozen worden; 

- Voor nieuwbouw stallen of voor bestaande stallen met het karakter van een nieuwbouw voor varkens 

en pluimvee zijn de bepalingen betreffende “bijkomende constructie- en gebruiksvoorwaarden voor stallen 

met betrekking tot de beperking van ammoniakemissie”, als vermeld in artikel 5.9.2.1bis van het Vlarem II, 

onverkort van toepassing; 

- Deze PAS-lijst betreft geen lijst van BBT technieken. Het zijn maatregelen die kunnen getroffen worden 

om de ammoniakemissie uit stallen te doen dalen. Welke techniek de best beschikbare techniek is voor een 

bedrijf moet case per case geëvalueerd worden; 

- De terminologie zoals gebruikt in onderstaande PAS-lijst dient begrepen te worden zoals omschreven 

in de definities van Hoofdstuk 1 ‘Algemene bepalingen’ van Bijlage 1 ‘Lijst van ammoniakemissiearme stallen’ 

van het ministerieel besluit van 31 mei 2011 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 

houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, in uitvoering van artikel 1.1.2 en 

artikel 5.9.2.1bis van het Vlarem II. Bijkomend dient te worden verstaan onder: 

o dichte vloer: vloer zonder afvoeropeningen voor mest of urine; 

o mestschuif: een schuif voor het transport van mest op een loopvloer (dichte vloer of 

roostervloer) of voor het transport van mest op de vloer van het mestkanaal. De schuif wordt 

aangedreven door een elektromotor; 

o mestrobot: een autonoom rijdende robot uitgerust met een schuif (en optioneel met 

watertank en sproeidoppen) voor het verwijderen van mest op een loopvloer met roosters. De 

mestrobot is aangedreven door in een laadstation oplaadbare batterijen; 

- Als maatregelen van de PAS-lijst worden gecombineerd, geldt het reductiepercentage van de meest 

reducerende maatregel voor het geheel, tenzij de combinatie valt onder een van de categorieën vermeld in de 

combinatietabellen.  
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Beschikbare reductie-technieken voor de industrie 

 

Het BBT-kenniscentrum (EMIS, VITO) en het ILVO inventariseert informatie in verband met milieuvriendelijke 

technieken en evalueert per bedrijfstak de best beschikbare technieken.  

 

Voor industriële emissie-reducerende maatregelen kan verwezen worden naar de website van  het VITO: EMIS. 

Het Vlaams Kenniscentrum voor Beste Beschikbare Technieken (BBT-kenniscentrum) is een initiatief van het 

Vlaamse Gewest en het VITO. Het BBT-kenniscentrum verzamelt en verspreidt informatie over milieu- en 

energievriendelijke maatregelen in industriële processen, en selecteert de Beste Beschikbare Technieken voor 

verschillende sectoren. De BBT vormen een referentiepunt voor de milieuvergunningsvoorwaarden van 

bedrijven, zowel in Vlaanderen (VLAREM), als in Europa (Europese Richtlijn Industriële Emissies). Alle 

informatie van het BBT-kenniscentrum wordt beschikbaar gesteld via de site van EMIS: http://emis.vito.be/bbt. 

Daarbij is het de taak van de erkend deskundige lucht om het effect van de technisch beschikbare 

emissiereductiemaatregelen zo nauwkeurig mogelijk te begroten.  

 

Stap 8. Hoe te beschouwen in passende beoordeling? 

Indien bij een projectbeschrijving milderende maatregelen opgenomen zijn en deze in de vergunning 

opgenomen zullen worden, worden met deze milderende maatregelen rekening gehouden bij de berekening 

van de emissie en depositie en worden deze niet afzonderlijk berekend.  

 

Enkel als er daar bovenop nog extra milderende maatregelen beschouwd moeten worden, zijn afzonderlijke 

berekeningen noodzakelijk. Indien extra milderende maatregelen doorgerekend zijn, worden de verschillende 

scenario’s met elkaar vergeleken. Hun effect wordt op dezelfde wijze in beeld gebracht als dat van het project 

voor mildering.  

 

Deze extra milderende maatregelen in functie van reductie van de emissie door het plan of project dienen 

duidelijk geïdentificeerd te worden conform de ter beschikking gestelde PAS-lijst en lijst van AEA-

stalsystemen en moeten opgenomen worden in de vergunningsaanvraag. 
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WELKE MONITORING IS AANGEWEZEN? 

 

Er zijn verschillende technieken van monitoring van stikstofdepositie en de impact ervan. In het kader van een 

individuele vergunning worden er geen bijkomende monitoringsverplichtingen opgelegd voor het meten van 

de gevolgen van stikstofdepositie in de SBZ gebieden. Wel wordt verwacht dat milderende maatregelen 

uitgevoerd worden en doeltreffend zijn. Dit veronderstelt een goede opvolging van de werking van de 

installaties, mede via datalogging. 

 

Bij sommige installaties, zoals luchtwassers, zijn bij installatie onderhoudscontracten opgenomen om de 

efficiëntie van het systeem te garanderen. 

 

Daarnaast dienen de bevoegde instanties op te volgen of vergunde milieuvergunningsvoorwaarden nageleefd 

worden. 
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BIJLAGE 1: Definitie van de effectgroep 4.1 verzuring via lucht 

 

Definitie 

Een daling van de zuurtegraad in bodem of water door een verhoogde concentratie aan waterstofionen (H+). 

Dit leidt tot een afname van de buffercapaciteit (het neutralisatievermogen) van bodem of water. Al 

naargelang het medium waarbinnen de zuren, de stoffen die hun vorming kunnen bevorderen of neutraliseren, 

zich verspreiden, kan onderscheid gemaakt worden tussen verzuring via de lucht (subgroep 4.1), grond- en 

oppervlaktewater (resp. subgroep 4.2 en 4.3). 

 

Toelichting 

De zuurtegraad kan zowel dalen op een directe wijze, door aanvoer van zuren, als op indirecte wijze door 

aanvoer van stoffen die ter plaatse kunnen omgezet worden in zuren (bv. bij de omzetting van ammonium in 

nitraat) of door een verminderde aanvoer van zuurneutraliserende stoffen (bv. bij een verminderde 

grondwateraanvoer in bodems of waterlichamen met een lage buffercapaciteit). 

Vaak gaat verzuring ook gepaard met wijzigingen in beschikbaarheid van nutriënten (zie effectgroep 3 

Eutrofiëring). 

 

Subgroep 4.1 Verzuring via de lucht 

 

Definitie 

Verzuring door de depositie van verbindingen die direct of indirect de concentratie aan waterstofionen (H
+
) in 

bodem of water verhogen, bijv. zwaveldioxide (SO2), stikstofoxide (NOx) en ammoniak (NH3). 

 

Voorbeeld 

De uitstoot van zwaveloxiden kan na depositie in een zwak gebufferd oppervlaktewater er verzuring 

teweegbrengen.  

 

Subgroep 4.2 Verzuring via het grondwater 

 

Definitie 

Verzuring door een verlaging in de wortelzone van de verhouding van aanvoer/productie van bufferende 

stoffen t.o.v. zuurvormende verbindingen, veroorzaakt door een wijziging van de grondwaterstand. 

 

Voorbeeld 

Een grondwaterstandsdaling kan ertoe leiden dat de nodige zuurbufferende stoffen niet meer tot in de 

wortelzone geraken van verzuringsgevoelige habitattypen zoals bijv. een vochtig heischraal grasland. 

 

Subgroep 4.3 Verzuring via het oppervlaktewater 

 

Definitie 

Verzuring door een vermindering in de wortelzone en/of de waterkolom van de verhouding van 

aanvoer/productie van bufferende stoffen t.o.v. zuurvormende verbindingen, veroorzaakt door een wijziging 

(kwantitatief of kwalitatief) van de toevoer via het oppervlaktewater. 

 

Voorbeeld 

Stroomdalgraslanden (Kalkminnende graslanden op dorre zandbodems - habitattype 6120) zijn afhankelijk van 

oppervlaktewater voor het behoud van een relatief hoge bodemzuurtegraad. 
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BIJLAGE 2: Kritische depositiewaarden voor verzuring voor Natura 2000 habitattypen  

Deze kritische depositiewaarden voor stikstof voor Natura 2000 habitattypen zijn gebaseerd op Hens en 

Neiyrinck (2013). Indien Hens en Neirynck (2013) echter voor een bepaald habitat(sub)type een bereik van 

kritische depositiewaarden vermeldden, werd dit bereik herleid tot één unieke waarde op basis van 

expertkennis. 

 

bron: Hens M., Neirynck J., 2013, Kritische depositiewaarden voor stikstof voor duurzame instandhouding van 

Europese habitattypen in Vlaanderen, INBO, nota WBC, gebaseerd op H.F. van Dobben, Bobbink R., Bal D. & 

van Hinsberg A. 2012. Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en 

leefgebieden van Natura 2000. Alterra rapport 2397. Alterra, WUR, Wageningen, Nederland. 

 

De kolommen van de tabel in deze bijlage hebben volgende betekenis: 

Code habitattype Nummer van het habitattype 

Code habitatsubtype Code van de in Vlaanderen onderscheiden subtypes, opgebouwd uit het 

nummer van het habitattype en een suffix met afkorting voor subtype 

Naam Naam van het habitat(sub)type 

KDW (Zeq/(ha.jaar)) 

van Dobben et al. (2012) 

Kritische depositiewaarde in Zeq per hectare per jaar,  volgens van Dobben et 

al. (2012) 

 

Code 

habitatsub

type 

Naam KDW  

Zeq/(h

a.jaar) 

1130 Estuaria > 2400 

1130_vg De vaargeul in estuarium > 2400 

1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten > 2400 

1310,1330

_hpr 

Geheel of grotendeels Binnendijks gelegen zilte graslanden, met mogelijk een klein 

aandeel Zeekraalvegetaties in binnendijks gelegen zilte poldergraslanden 1571 

1310_pol Zeekraalvegetaties in binnendijks gelegen zilte poldergraslanden 1643 

1310_zk Pioniergemeenschappen met Zeekraal 1643 

1310_zv Zeevetmuurverbond (Saginion maritimae) 1500 

1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae) 1643 

1330_bin Binnendijks gelegen zilte graslanden 1571 

1330_da Buitendijkse schorren 1571 

1330_hpr Binnendijks gelegen zilte graslanden 1571 

1330_hpr,g

h Binnendijks gelegen zilte graslanden of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1571 

1330_mz Buitendijkse schorren met enkel heen 1571 

2110 Embryonale wandelende duinen 1429 

2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria ('witte duinen') 1429 

2130_had Duingraslanden van kalkarme milieus 714 

2130_hd Duingraslanden van kalkrijke milieus 1071 

2150* EU-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetae) 1071 

2160 Duinen met Hyppophae rhamnoides 2000 

2160,2170 Duinen met Hyppophae rhamnoides of Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion 2000 
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Code 

habitatsub

type 

Naam KDW  

Zeq/(h

a.jaar) 

arenaria) 

2170 Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenaria) 2286 

2180 Beboste duinen van het Atlantische, Continentale en Boreale kustgebied 1429 

2190 Overige waterrijke vegetaties in de duinen 2143 

2190,bos Overige waterrijke vegetaties in de duinen, onder aanplant of met bosopslag 1429 

2190_mp Duinpannen met kalkminnende vegetaties 1429 

2310* Psammofiele heide met Calluna en Genista 1071 

2310,4010

* 

Psammofiele heide met Calluna en Genista of Noord-Atlantische vochtige heide met 

Erica tetralix 1071 

2310,bos* 

Vastgelegde duinen met kruidvegetatie ('grijze duinen'), onder aanplant of met 

bosopslag 1071 

2310,gh* Psammofiele heide met Calluna en Genista of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1071 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 714 

2330,bos 

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen, onder aanplant 

of met bosopslag 714 

2330,gh 

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen of geen 

habitattype uit de Habitatrichtlijn 714 

2330_bu Buntgras-verbond 714 

2330_dw Dwerghaver-verbond 714 

3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten 429 

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren 571 

3130,gh Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 571 

3130_aom Oeverkruidgemeenschappen (Littorelletea) 571 

3130_na 

Oevers van tijdelijke of permanente plassen of poelen met eenjarige 

dwergbiezenvegetaties (Isoëto-Nanojuncetea) 571 

3130_rbbm

r 

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met regionaal belangrijk biotoop rietland 

(waterriet) 571 

3140 

Kalkhoudende oligo-mesotrofe stilstaande wateren met benthische Chara spp. 

vegetaties 571 

3140,gh 

Kalkhoudende oligo-mesotrofe stilstaande wateren met benthische Chara spp. 

vegetaties of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 571 

3150 

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition 2143 

3150_rbbm

r 

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition met regionaal belangrijk biotoop rietland (waterriet) 2143 

3150,gh 

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 2143 

3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 714 

3160_rbbm

r 

Dystrofe natuurlijke poelen en meren met regionaal belangrijk biotoop rietland 

(waterriet) 714 

3160,gh 

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 714 

3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis > 2400 
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Code 

habitatsub

type 

Naam KDW  

Zeq/(h

a.jaar) 

en het  Callitricho-Batrachion 

3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri > 2400 

4010* Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 1214 

4010,4030

* Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix of Droge Europese heide 1071 

4010,4030,

bos* 

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix of Droge Europese heide , onder 

aanplant of met bosopslag 1071 

4010,bos* Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix, onder aanplant of met bosopslag 1214 

4010,rbbs

m* 

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix of regionaal belangrijk biotoop 

gagelstruweel 1214 

4010,7150

* 

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix of Droge Europese heide of Slenken 

in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 1214 

4030* Droge Europese heide 1071 

4030,bos* Droge Europese heide, onder aanplant of met bosopslag 1071 

4030,gh* Droge Europese heide of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1071 

5130 Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland 1071 

5130,bos 

Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland, onder aanplant of met 

bosopslag 1071 

6110 Kalkminnend of basifiel grasland op rotsbodem behorend tot het Alysso-Sedion albi 1429 

6120 Kalkminnend grasland op dorre zandbodem 1286 

6120,bos 

Kalkminnend grasland op dorre zandbodem (Sedo-Cerastion), onder aanplant of met 

bosopslag 1286 

6210_hk Kalkrijk grasland, exclusief duingrasland (kalkgrasland (Gentiano-Koelerietum)) 1500 

6210_sk Kalkrijke zomen en struwelen 1500 

6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 857 

6230,6410 

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems of Grasland met Molinia op 

kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion) 857 

6230,bos Soortenrijk heischraal grasland, onder aanplant of met bosopslag 857 

6230,gh Soortenrijk heischraal grasland of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 857 

6230_ha Soortenrijke graslanden van het struisgrasverbond 857 

6230_ha,b

os Soortenrijke graslanden van het struisgrasverbond, onder aanplant of met bosopslag 857 

6230_hmo Vochtig heischraal grasland 714 

6230_hmo,

bos Vochtig, heischraal grasland, onder aanplant of met bosopslag 714 

6230_hn Droog heischraal grasland 857 

6230_hnk Heischraal grasland met kalkminnende soorten (Betonica-Brachypodietum) 857 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion) 1071 

6410,bos 

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion), onder 

aanplant of met bosopslag 1071 

6410,gh 

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion) of geen 

habitattype uit de Habitatrichtlijn 1071 

6410_mo Basenrijke Molinion-graslanden (Blauwgraslanden s.s.) 1071 
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Code 

habitatsub

type 

Naam KDW  

Zeq/(h

a.jaar) 

6410_mo,b

os 

Basenrijke Molinion-graslanden (Blauwgraslanden s.s.), onder aanplant of met 

bosopslag 1071 

6410_ve Basenarme Molinion-graslanden, inclusief het Veldrustype 1071 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten > 2400 

6430,bos Voedselrijke zoomvormende ruigten, onder aanplant of met bosopslag > 2400 

6430,rbbhf 

Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte 

met graslandkenmerken > 2400 

6430,rbbhf

,bos 

Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte 

met graslandkenmerken, onder aanplant of met bosopslag > 2400 

6430_bz Boszomen 1857 

6430_hf Vochtige tot natte moerasspirearuigten > 2400 

6430_hw Verbond van harig wilgenroosje > 2400 

6430_mr Rietlanden met echte heemst, moeraslathyrus en/of moerasmelkdistel > 2400 

6430_mr,r

bbmr 

Rietlanden met echte heemst, moeraslathyrus en/of moerasmelkdistel of regionaal 

belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition-vegetaties > 2400 

6510 Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond 1429 

6510,bos Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond, onder aanplant of met bosopslag 1429 

6510,bos,g

h 

Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond, onder aanplant of met bosopslag of  

geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1429 

6510,gh 

Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond of  geen habitattype uit de 

Habitatrichtlijn 1429 

6510_hu Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond; excl. onderstaande types 1429 

6510_hu,b

os 

Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond; excl. onderstaande types, onder 

aanplant of met bosopslag 1429 

6510_hua Verbond van grote vossnstaart, associatie van Weidekerveltorkruid 1571 

6510_huk Kalkrijk kamgrasland (Galio-Trifolietum) 1500 

6510_hus Grote pimpernelgraslanden 1429 

7110 Actief hoogveen 700 

7140 Overgangs- en trilveen 1214 

7140,bos Overgangs- en trilveen, onder aanplant of met bosopslag 1214 

7140,gh Overgangs- en trilveen of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1214 

7140,rbbm

s 

Overgangs- en trilveen of regionaal belangrijk biotoop kleine zeggenvegetaties niet 

vervat in overgangsveen (7140) 1214 

7140,rbbm

s,bos 

Overgangs- en trilveen of regionaal belangrijk biotoop kleine zeggenvegetaties niet 

vervat in overgangsveen (7140), onder aanplant of met bosopslag 1214 

7140_base Basenrijk trilveen met ronde zegge 1143 

7140_cl Verlandingsvegetaties van draadzegge in voedselarme, zure vennen 1214 

7140_meso Basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circum-neutraal laagveen 1214 

7140_mrd Moerasvaren- en/of (veen)mosrijke rietlanden op drijftillen 1214 

7140_mrd,

gh 

Moerasvaren- en/of (veen)mosrijke rietlanden op drijftillen, of geen habitattype van 

Habitatrichtlijn 1214 

7140_oli Natte heide en venoevers met hoogveensoorten 786 

7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 1429 



 

Praktische wegwijzer passende beoordeling effectgroep 4.1: verzuring via lucht    54 

Code 

habitatsub

type 

Naam KDW  

Zeq/(h

a.jaar) 

7210 Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davalliana 1571 

7220 Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion) 2000 

7230 Alkalisch laagveen 1143 

7230,bos Alkalisch laagveen, onder aanplant of met bosopslag 1143 

9110 Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum 1429 

9110,gh Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1429 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei 1429 

9120,gh 

Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei 

of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1429 

9120_qb Eikenberkenbos als successiestadium van de zure eiken- en beukenbossen 1429 

9120_qb,g

h 

Eikenberkenbos als successiestadium van de zure eiken- en beukenbossen of geen 

habitattype van de Habitatrichtlijn 1429 

9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum, subtype Atlantisch neutrofiel beukenbos 1429 

9130_end Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum, subtype Atlantisch neutrofiel beukenbos 1429 

9130_fm 

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum, subtype Midden-Europees neutrofiel 

beukenbos 1429 

9150 Midden-Europese kalkrijke beukenbossen behorende tot het Cephalanthero-Fagion 1429 

9150_sk 

Midden-Europese kalkrijke beukenbossen behorende tot het Cephalanthero-Fagion, 

struweelfase 1429 

9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen 1429 

9160,gh 

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen of 

geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1429 

9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur 1071 

9190,gh 

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur of geen 

habitattype uit de Habitatrichtlijn 1071 

91E0 

Bossen op alluviale grond met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 1857 

91E0,gh 

Bossen op alluviale grond met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) of geen habitattype uit de Habitatrichtlijn 1857 

91E0_sf Zachthoutooibos > 2400 

91E0_va Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos 2000 

91E0_vavc Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos, deels goudveil-essenbos 2000 

91E0_vc Goudveil-essenbos 2000 

91E0_vf Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos 2000 

91E0_vfvm 

Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos, deels meso- tot oligotroof 

elzen- en berkenbroek 1857 

91E0_vm Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek 1857 

91E0_vmvo Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek 1857 

91E0_vn Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum) 1857 

91E0_vnva 

Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels beekbegeleidend vogelkers-essenbos en 

essen-iepenbos 1857 

91E0_vnvm 

Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum), deels meso- tot oligotroof elzen- en 

berkenbroek 1857 
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Code 

habitatsub

type 

Naam KDW  

Zeq/(h

a.jaar) 

91E0_vo Meso- tot oligotroof elzen- en berkenbroek 1857 

91F0 

Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion minoris) 2071 

 

*Wanneer verzuring veroorzaakt wordt door zwavelcomponenten alleen ,wordt van deze tabel afgeweken. Een 

uitzondering wordt dan gemaakt voor de habitats op grofzandige bodems (Z) : voor droge heide (4030) wordt 

hier best voorlopig gewerkt met de minimale grens overeenkomstig Meykens en Vereecken (2001), meer 

bepaald 752,7 Zeq/ha*jaar en voor vochtige heide (4010) op zandbodem met 906,5 Zeq/ha*jaar. Atlantisch 

vastgelegd ontkalkte duinen (2150) en Psammofiele heide (2310) worden ook beschouwd als droge heide. 
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BIJLAGE 3: Emissiefactoren van (kleine) industriële stookinstallaties in de Voortoets 

 

In de Voortoets zijn de emissies berekend op basis van de Vlarem emissiegrenswaarden (voor NOx). In dit geval 

kan er op basis van 4 criteria (type brandstof, brandstofverbruik, thermisch vermogen van de installatie en 

bouwjaar van de installatie) door toepassing van de betreffende emissiegrenswaarde de totale emissie van NOx 

van de installatie ingeschat worden. Het voordeel van deze methode is dat er hierbij expliciet met de Vlaamse 

emissiegrenswaarden en de Vlaamse brandstofspecificaties rekening gehouden wordt. Het nadeel van deze 

methode is dat er moet verondersteld worden dat alle installaties voldoen aan de emissiegrenswaarden. Dit 

lijkt niet altijd het geval te zijn, vooral bij kleine installaties, maar gezien er geen meetverplichting bestaat weet 

men hierover in de praktijk heel weinig. In het geval van middelgrote installaties kunnen we wel ervan uitgaan 

dat deze voldoen aan de VLAREM emissiegrenswaarden. Indien mogelijk worden gemeten waarden of andere 

meer concrete gegevens gehanteerd.  

Voor de inschatting van de NOx emissies wordt in de Voortoets de volgende methode gebruikt: 

 

1) In de eerste stap wordt de energie-inhoud van de verbruikte brandstof [in Megajoule] berekend. Hierbij 

wordt het volume verbruikt vloeibaar brandstof [l] m.b.v. de dichtheid omgerekend naar een massa verbruikt 

vloeibaar brandstof [kg]. Voor vaste en gasvormige brandstoffen kan de energie-inhoud rechtstreeks berekend 

worden. 

 

2) In de tweede stap wordt het volume afgas [Nm
3
] berekend dat zou ontstaan bij een stoichiometrische 

verbranding van de in stap 1 verkregen hoeveelheid brandstof. Deze stoichiometrische verbranding wordt 

berekend op basis van de gemiddelde moleculaire chemische samenstelling van de brandstof. 

 

3) In de derde stap wordt ermee rekening gehouden dat de verbranding in een brander van een stookinstallatie 

uitgevoerd wordt bij een bepaald overmaat aan zuurstof, namelijk 3% zuurstofovermaat in het geval van 

vloeibare en gasvormige brandstoffen en 6% zuurstofovermaat in het geval van vaste brandstoffen. Dit geeft 

ons het “echte” volume afgas [m
3
].  

 

De volgende waarden worden gebruikt in de stappen 1 t.e.m. 3 (Tabel 1): 

 

Tabel 1: Hulpparameters voor de berekening van de energie-inhoud van de verbruikte brandstof en van het 

volume afgas dat ontstaat bij de verbranding 

Type brandstof Calorische waarde Debiet bij stoichiometrische 

verbranding [Nm
3
/MJ] 

Reëel debiet 

[m
3
/MJ] 

Vaste brandstoffen 18.75 MJ/kg 0.58 0.82 

Vloeibare brandstoffen 35.45 MJ/Liter 0.28 0.33 

Gassen 36.80 MJ/Nm
3
 0.30 0.35 

Biomassa 19.0 MJ/kg 0.36 0.51 

 

4) In de vierde stap worden de Vlarem emissiegrenswaarden [mg NOx/m
3
] voor stookinstallaties toegepast 

volgens Tabel 2: 

 

Tabel 2: Vlarem emissiegrenswaarden [mg NOx/m
3
] voor stookinstallaties in functie van het gebruikte 

brandstof, het thermische vermogen en het bouwjaar van de installatie 

 Vloeibaar brandstof Vast brandstof Aardgas Biomassa 

Thermisch vermogen <1993 1993-2005 >2005 <1993 1993-2005 >2005 <1993 1993-2005 >2005 <1993 1993-2005 >2005 

<2MW 650 300 185 800 575 300 150 150 150 800 575 300 

2-5 MW 650 600 525 800 462.5 300 150 150 150 800 462.5 300 

>5MW 650 400 400 800 462.5 300 300 150 150 800 462.5 300 
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Bij toepassing van de berekeningen uit de stappen 1 t.e.m. 4 komen we tot onderstaande “look-up tabel” met 

NOx emissies [gram] per kg of liter of m
3
 verbruikt brandstof ( 

Tabel 3). Alleen de waarden getoond in deze tabel worden gebruikt in de Voortoets. De waarden getoond in de 

twee vorige tabellen zijn alleen aangegeven ter onderbouwing van de toegepaste methodologie. 

 

Tabel 3: Look-up tabel met NOx emissies [gram] per kg of liter of m
3
 verbruikte brandstof zoals 

geïmplementeerd in de Voortoets 

 Vloeibaar brandstof Vast brandstof Aardgas Biomassa 

Thermisch vermogen <1993 1993-2005 >2005 <1993 1993-2005 >2005 <1993 1993-2005 >2005 <1993 1993-2005 >2005 

<2MW 7.60 3.51 2.16 12.30 8.84 4.61 1.93 1.93 1.03 7.75 5.57 2.91 

2-5 MW 7.60 7.02 6.14 12.30 7.11 4.61 1.93 1.93 1.03 7.75 4.48 2.91 

>5MW 7.60 4.68 4.68 12.30 7.11 4.61 3.86 1.93 1.93 7.75 4.48 2.91 

 

Om de totale NOx emissies per jaar van het project te bepalen moeten de waardes uit de laatste tabel alleen 

nog vermenigvuldigd worden met de hoeveelheid brandstof (in kilogram of liter of m
3
) en het resultaat van 

deze berekening gedeeld worden door 1000 om de NOx emissie per jaar in kilogram te verkrijgen. 
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BIJLAGE 4: Overschrijdingskaart N-deposities 

 

1. Situering 

In het kader van de ontwikkeling van de toepassing Voortoets-Passende beoordeling (www.voortoets.be) 

wordt in eerste instantie ingezet op de impact van stikstofdepositie en eventuele overschrijdingen van de 

kritische drempelwaarden (KDW) van actueel voorkomende habitattypen of (zoekzones van) tot doel gestelde 

habitattypen. Dit om voor de betreffende habitattypen binnen de speciale beschermingszones in het kader van 

de Habitatrichtlijn (SBZH) een zicht te krijgen op de eventuele impact op de lokale staat van instandhouding. 

Op basis van onderstaande informatie heeft het VITO een kaart opgesteld met de overschrijding van de KDW 

voor stikstofdeposities, de zgn. N-overschrijdingskaart: 

1. De gemodelleerde N-deposities op basis van het VLOPS 2016 model (VMM 2015) dat gebruik maakt 

van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012. Dit is een rasterlaag met resolutie van 1 km². 

2. De vectoriële Habitatkaart, gebaseerd op de Biologische Waarderingskaart (BWK)/Habitatkaart, 

uitgave 2016; De Saeger et al. 2016) 

3. De geschikte uitbreidingslocaties voor Europees beschermde habitats en soorten: de zgn. voorlopige 

zoekzones voor instandhoudingsdoelstellingen ofte IHD) - versie 0.2 (ANB, 2015). Dit bestand 

integreert de oppervlakte die reeds een passend beheer krijgt (ook kaart met natuurdoelen of 

evidenties/intenties genoemd, zoals afgeleid uit de beheerplannen) en de zoekzones, beide in functie 

van de IHD. Tijdens de berekening van de overschrijdingskaart werden beide lagen echter afzonderlijk 

gebruikt. 

 

2. Berekeningswijze van de overschrijdingskaart 

Aan elke polygoon van de Habitatkaart werd de KDW toegekend van het meest gevoelige habitatsubtype dat 

minimaal 20% van de oppervlakte uitmaakt. Voor de gehanteerde KDW per habitatsubtype werd gebruik 

gemaakt van de waarden uit Hens en Neirynck (2013; zie bijlage 2 van deze praktische wegwijzer). 

Het ontstaan van kleine habitatsnippers werd vermeden door aangrenzende gebieden met een gelijke KDW 

samen te voegen en polygonen kleiner dan 400 m
2
 uit het bestand te verwijderen en dit zowel bij de BWK-kaart 

als bij de intenties en evidenties. 

Het resulterende bestand werd samengevoegd (waarin intenties en evidenties voorrang krijgen op het actuele 

habitat) met de kaart met de intenties en evidenties voor de habitat(sub)typen (ontvangen op 15 september 

2016 van ANB). Hierna werden opnieuw de kleine habitatsnippers verwijderd zoals hierboven beschreven. De 

KDW per habitat(sub)type werd overgenomen uit bijlage 2 van deze praktische wegwijzer. 

Tenslotte werd het bestand met de voorlopige zoekzones (versie 0.2) door een unie met deze laag 

geïntegreerd. De KDW per habitattype voor de zoekzones zijn vereenvoudigde waarden gebaseerd op van 

Dobben et al. 2012 en zijn weergegeven in Tabel 1. 

Voor gebieden waar een overlap werd gevonden tussen actueel habitat (of intentie/evidentie) en zoekzone-

habitat werd steeds de laagste KDW gebruikt. 

 

De stikstofdeposities werden berekend op basis van het VLOPS 2016 model (per kilometerhok) en ruimtelijk 

overlegd met de kaart met KDW's. 

 

De stikstofdeposities zijn gekalibreerde deposities, inclusief de bijtellingen voor vermestende droge en natte 

stikstofdepositie en dissolved organic nitrogen (DON). 
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Tabel 1: Kritische depositiewaarden, toegepast in de overschrijdingskaart voor de zoekzone 

Habitattype KDW (kg N/ha/j) 

1130 34 

1140 34 

1310 23 

1320 23 

1330 22 

2110 20 

2120 20 

2130 10 

2160 28 

2170 32 

2180 15 

2190 14 

2310/2330 10 

3110 6 

3130 8 

3140 8 

3150 30 

3160 10 

3260 34 

3270 34 

4010/7150 11 

4030 15 

5130 15 

6110 20 

6120 18 

6210 21 

6230 10 - 12 

6410 15 

6430 34 

6510 20 

7110 7 

7140 11 - 16 - 17 

7210 22 

7230 16 

8310 nvt 

9110 20 

9120/9190 15 

9130 20 

9150 20 

9160 20 

91EO 26 

91FO 29 
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3. Inhoud van de overschrijdingskaart 

Per polygoon kan de kritische depositiewaarde (KDW) worden opgevraagd, de gemodelleerde stikstofdepositie, 

en ervan afgeleid, de absolute overschrijding ten opzichte van de KDW.  

De volgende attributen zijn aanwezig in de datalaag: 

• GBCODE: officiële code van het habitatrichtlijngebied (SBZ-H gebied) 

• DLGBCODE: officiële code van het habitatrichtlijndeelgebied (SBZ-H deelgebied) 

• KDW: kritische depositiewaarde van het habitattype (in kg N/ha/jaar) 

• NDEP: gemiddelde depositie van stikstof (in kg N/ha/jaar) op de oppervlakte (op basis van VLOPS16, 

gebruikmakend van emissie- en meteogegevens van het jaar 2012) 

• AbsOS: verschil (in kg N/ha/jaar) tussen de depositie en de kritische drempelwaarde (KDW)  

• HAB: habitat(sub)type uit de BWK/Habitatkaart 2016 dat de KDW bepaalt 

• NDL: habitat(sub)type uit de natuurdoelenlaag (ook evidenties/intenties genoemd) dat de KDW bepaalt 

• ZZ: habitattype waarvan de voorlopige zoekzone de KDW bepaalt 

 

4. Toelichting bij gebruik 

Bij de interpretatie dient er rekening mee gehouden te worden dat: 

 

1/ de stikstof-depositiewaarden afkomstig zijn van een modellering op 1 km² resolutie en in de aangeleverde 

laag de waarden vernauwd zijn naar de onderliggende polygonen (actuele habitattypen volgens de 

Habitatkaart of zoekzone voor bepaalde habitattypen) of 1 ha rastercellen (zoekzones voor bepaalde 

habitattypen), 

 

2/ er gebruik gemaakt wordt van voorlopige zoekzones. Deze zoekzones worden nog verder verfijnd en 

voorgelegd ter schriftelijke evaluatie aan de maatschappelijke doelgroepen. Een wettelijke verankerde versie 

zal waarschijnlijk in de loop van 2016 beschikbaar zijn. 

 

3/ in de voorlopige zoekzones werden sommige habitattypen geclusterd (zie Tabel 1) naar analogie met het 

kalibratiemodel (Poelmans et al. 2012). In die gevallen worden de eigenschappen van het meest gevoelige 

habitattype gebruikt in de berekeningen. 

Op basis van de aanwijzingsbesluiten werd, indien mogelijk, voor de cluster 9120/9190 de KDW gebruikt van 

het habitattype dat al of niet is aangewezen voor een specifiek SBZ-H gebied. De volgende tabel geeft de 

gebieden waar slechts één van beide habitattypes kan voorkomen: 

 

Tabel 2: lijst met SBZ-gebieden waar slechts 1 van de habitattypes van de cluster 9120/9190 voorkomt 

SBZ gebied Habitattype KDW (kg N/ha/j) 

BE2100019 9190 15 

BE2200038 9120 20 

BE2200039 9120 20 

BE2300006 9120 20 

BE2300007 9120 20 

BE2300044 9120 20 

BE2400008 9120 20 

BE2400009 9120 20 

BE2400010 9120 20 

BE2400011 9120 20 

BE2400012 9120 20 
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BE2500003 9120 20 

BE2500004 9120 20 

 

4/ Voor een aantal habitattypen werd, op basis van het specifieke SBZ-gebied, een aangepaste KDW gebruikt: 

• voor de zoekzones van habitattype 6430 werd stelselmatig een KDW van 34 kg N/ha/jaar aangewend 

i.p.v. de waarde 26 kg N/ha/jaar op basis van het gevoeligere habitatsubtype 6430_bz. Immers: 

6430_bz heeft geen geschikte zoekzonekaart en zit nauwelijks in de Habitatkaart én het subtype 

6430_bz is te herleiden tot dezelfde natte ruigtes als de andere 6430 subtypes. 

• voor de zoekzones van habitattype 6230 en 7140 werd op basis van het al of niet voorkomen van 

habitatsubtypes, gekoppeld aan bepaalde SBZ-gebieden, een gediversifieerde KDW gebruikt (zie 

tabel 3). 

 

Tabel 3: Gedifferentieerde kritische depositiewaarden van zoekzonehabitats op basis van SBZ-gebieden 

SBZ gebied KDW (kg N/ha/j) voor habitattype 

7140 

KDW (kg N/ha/j) voor habitattype 

6230 

BE2100015 17 10 

BE2100016 11 12 

BE2100017 11 10 

BE2100019 17 10 

BE2100020 17 10 

BE2100024 11 10 

BE2100026 11 10 

BE2100040 11 10 

BE2100045 17 10 

BE2200028 17 12 

BE2200029 11 10 

BE2200030 11 10 

BE2200031 17 10 

BE2200032 17 10 

BE2200033 17 10 

BE2200034 17 12 

BE2200035 11 12 

BE2200036 17 12 

BE2200037 17 10 

BE2200038 17 10 

BE2200039 17 10 

BE2200041 17 12 

BE2200042 17 12 

BE2200043 17 10 

BE2300005 17 10 

BE2300006 17 10 

BE2300007 17 12 

BE2300044 17 12 

BE2400008 17 12 

BE2400009 17 10 

BE2400010 16 10 

BE2400011 17 12 

BE2400012 17 10 
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BE2400014 17 10 

BE2500001 17 10 

BE2500002 17 10 

BE2500003 17 10 

BE2500004 17 10 

 

5. Beschikbaarheid 

De overschrijdingskaart (shapebestand) is beschikbaar via deze link. 

 

  

 



 

Praktische wegwijzer passende beoordeling effectgroep 4.1: verzuring via lucht  63 

BIJLAGE 5 : Referentielijst 

Adriaens D. 2014, Afbakenen voorlopige zoekzones voor de habitattypen binnen SBZ-H, INBO, Nota voor ANB 

Beleid 

 

ANB 2015. Geschikte uitbreidingslocaties voor Europees beschermde habitats en soorten: Voorlopige IHD 

Zoekzones, versie 0.2. Raadpleegbaar via Geopunt.be 

 

Anoniem 2015. N-overschrijdingskaart versie 201509. Habitattypen waarvoor de kritische depositiewaarde is 

overschreden. Gebaseerd op het VLOPS -model 2015, op de vectoriële habitatkaart (toestand 2014; met 

gerichte aanpassingen van augustus 2015) en de geschikte uitbreidingslocaties voor Europees beschermde 

habitats en soorten (voorlopige IHD-zoekzones - versie 0.2). Digitaal geografisch bestand VITO. 

 

Backes Ch. W., van Dobben H.F., Poortinga M.A., Stikstofdepositie en Natura 2000 – Een rechtsvergelijkend 

onderzoek, Universiteit Maastricht/Alterra, 6 mei 2011. 

 

Bobbink R., Hettelingh J.P., (eds.), 2011, Review and revision of empirical critical loads and dose-response 

relationships, Coordination Centre for Effects, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). 

 

Brusselman E. (ILVO), Van Gansbeke S. (DL), Vandaele L. (ILVO) & Derden A. (VITO), 2014, Werkgroep 

Emissiereductie PAS: Verkennende inventarisering van reducerende maatregelen voor ammoniakemissie in de 

veehouderij, Referentiewerking Milieutechniek, Nota N/2014/01. 

 

Cools N., Wils C., Louette G., Adriaens D. (2015). Habitat_2014_VLOPS_2014: N-overschrijdingskaart voor 

actueel aanwezige habitats op basis van de vectoriële habitatkaart (toestand 2014), volgens het VLOPS -model 

2014. Digitaal geografisch bestand Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

 

Deutsch F., Lefebvre W., Peelaerts W., Van Keer I., Decorte L., Gobin A., 2013, Voortoets, Module 3, 

Inhoudelijke uitwerking van module 3 in de online toepassing van de Voortoets: het bepalen van de reikwijdte 

van effecten voor de indirecte effectgroepen – Thema Lucht, VITO, in opdracht van ANB (2013/RMA/R/119). 

 

De Saeger S., Guelinckx R. , Van Dam G., Oosterlynck P., Van Hove M., Wils C. & Paelinckx D. (red.) (2014). 

Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart, uitgave 2014. Rapporten van het Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek 2014 (1698392). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.  

 

De Saeger S., 2015. Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart - Toestand 2014 met PAS-

maatwerk aanpassingen 2015. Advies Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.A.3343. 

 

Hens M., Neirynck J., 2013, Kritische depositiewaarden voor stikstof voor duurzame instandhouding van 

Europese habitattypen in Vlaanderen, INBO, nota WBC. 

 

Herr C., De Bie E., Corluy J., De Becker P., Wouters J. , Hens M., 2012,  Analyse van de actuele milieudruk op de 

aanwezige habitattypen in de Vlaamse SBZ-H gebieden, INBO.R.2012.3, Studieopdracht ANB/2011/GGB/006. 

 

Kok, A. Y.. Validatie koppeling VLOPS+IFDM voor de berekening van de stikstofdepositie in het kader van de 

PAS. Validatie koppeling VLOPS+IFDM. Rapport D.2015.0761.00.R001. DGMR Software B.V., i.o.v. VMM. 

 



 

Praktische wegwijzer passende beoordeling effectgroep 4.1: verzuring via lucht  64 

Lefebvre W. , Deutsch F., 2015, Onderzoek naar de koppeling van de luchtkwaliteitsmodellen VLOPS en IFDM in 

het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), Studie uitgevoerd in opdracht van: Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM), afdeling Lucht. 2015/RMA/R/18. 

 

Meykens J., Vereecken H. ,2001, Ontwikkeling en integratie van gevoeligheidskaarten voor verzuring en 

vermesting van ecosystemen in Vlaanderen, studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, 

MIRA, MIRA/2000/01, K.U. Leuven en Bodemkundige Dienst van België. 

 

Milieubeleidsplan 2011-2015, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (D/2011/3241/178) 

 

MIRA (2013) Milieurapport Vlaanderen, Themabeschrijving Verzuring. Vancraeynest L., Vlaamse 

Milieumaatschappij, www.milieurapport.be 

 

Nota Programmatische Aanpak van Stikstofdeposities (PAS) (VR 2014 0404 DOC 0467-4TER S-IHD-besluiten - 

bijlage 0) (2) 

 

Omzendbrief, 2014, Toepassing van de op grond van artikel 36ter §3 en §4, van het Natuurdecreet opgelegde 

beoordeling van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle 

effecten voor speciale beschermingszones VR 2014 0404 DOC.0467/5 

 

Overloop S., 2011, Milieurapport Vlaanderen. Achtergronddocument thema vermesting. Vlaamse 

Milieumaatschappij, www.vmm.be. 

 

Poelmans L., Uljee I., Engelen G., Hens M., Adriaens D., Herr C., Lommaert L., Louette G., Wils C., Van Daele T. & 

Wouters J. 2012. Ecologisch en socio-economisch optimale allocatie van de instandhoudingsdoelstellingen in 

Vlaanderen. Studie uitgevoerd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. Concept eindrapport 

2013/RMA/R/2, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. 

 

Stuijfzand S., van Turnhout C., Esselink H. 2004, Gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging en invloed 

van herstelbeheer op heidefauna, basisdocument, Expertisecentrum LNV, Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, Rapport EC-LNV nr. 2004/152 O. 

 

T’jollyn F., Bosch H., Demolder H., De Saeger S., Leyssen A., Thomaes A., Wouters J., Paelinckx D., Hoffmann M., 

2009. Criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de NATURA 2000-habitattypen, 

versie 2.0. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2009 (46). Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek, Brussel. 

 

Implementatie nota IHD, 2013. 

 

van Dobben H.F., Bobbink R., Bal D., van Hinsberg A. 2012. Overzicht van kritische depositiewaarden voor 

stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000. Alterra rapport 2397. Alterra, WUR, 

Wageningen, Nederland. 

 

VMM 2015. Luchtkwaliteit in Vlaanderen: Jaarverslag Immissiemeetnetten – 2014.  

 

VMM 2016. Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Jaarverslag Immissiemeetnetten – 2015. 

https://www.vmm.be/publicaties/luchtkwaliteit-in-het-vlaamse-gewest-2015 

 

 



 

Praktische wegwijzer passende beoordeling effectgroep 4.1: verzuring via lucht  65 

 

Wouters J., Adriaens D., Denys L., Gyselings R., Louette G., Stevens M., Paelinckx D., Hoffmann M., 2011, 

Definitie effectgroepen, INBO, Nota voor ANB Beleid.  

 


