Kleurcode

Bijdrage exploitatie aan
ammoniakneerslag t.o.v.
kritische depositiewaarde
getroffen habitat

Hervergunning

Uitbreiding

Nieuw

Geen
kleur

Niet relevant volgens
depositiescan

Vergunning mogelijk

Vergunning
mogelijk

Vergunning
mogelijk

Vermits uw exploitatie pas in 2014 door u is opgestart, beschikt de Mestbank niet over de
aangiftegegevens van de dierbezetting voor het productiejaar 2013. Daardoor is het niet
Onbekend
mogelijk een berekening te maken van de bijdrage van de ammoniakemissies van uw
exploitatie aan de kritische depositiewaarde. U kan een herberekening uitvoeren.
BLAUW

De XY-coördinaten van de stallen van uw exploitatie zijn niet exact gekend. Daarom kunnen
wij u geen informatie verschaffen over de bijdrage van uw exploitatie aan de kritische
depositiewaarde van het habitatgebied en de mogelijke gevolgen bij een
vergunningaanvraag. U kan een herberekening uitvoeren.
X* < 3%

GROEN

Niet
vergunbaar

Vergunningsduur
decretaal verlengd tot
31/12/2016 op verzoek
verlengd tot 01/01/2019

Vergunning
mogelijk mits
Niet
substantiële
vergunbaar
afname emissie,
emissie (min. 30%)

Als in de toekomst een vergunningsaanvraag wordt ingediend op basis van dezelfde
gegevens en als uw bedrijfsvoering niet verandert, dan levert uw exploitatie wel een
relevante bijdrage aan de stikstofneerslag op de getroffen habitat.
Bij een toekomstige milieuvergunningsaanvraag zal u waarschijnlijk een reductie van
ammoniakemissies moeten realiseren.
X* > 50%

ROOD

Vergunning
mogelijk binnen
uitstoot van 3 %

Als in de toekomst een milieuvergunningsaanvraag wordt ingediend op basis van dezelfde
gegevens, en als uw bedrijfsvoering niet verandert, dan levert uw exploitatie geen
relevante bijdrage aan de stikstofneerslag op de getroffen habitat.

3% < X* < 50%
ORANJE

Vergunning mogelijk

Vergunningsduur
decretaal verlengd
tot 31/12/2016

Niet vergunbaar

Niet
vergunbaar

Als in de toekomst een vergunningsaanvraag wordt ingediend op basis van dezelfde
gegevens en als uw bedrijfsvoering niet verandert, dan levert uw exploitatie wel een
relevante bijdrage aan de stikstofneerslag op de getroffen habitat.
Bij een toekomstige vergunningsaanvraag is de kans reëel dat uw exploitatie niet langer
vergunbaar is in zijn huidige vorm.

X*

Bij de beoordeling van de passende beoordeling zal er uitgegaan worden van de ammoniakneerslag
overeenkomstig de milieuvergunningsaanvraag en niet van de berekeningspercentages van bijlage 1
van de brief die, op basis van de beschikbare gegevens, de best mogelijke inschatting geven van de
huidige bijdrage van uw exploitatie aan de stikstofneerslag (ten gevolge van ammoniakemissies uit de
stallen) op Europese habitats, doelhabitats of zoekzones in SBZ.

INFO

www.natura2000.vlaanderen.be/pas
Het gratis nummer van de Vlaamse overheid: 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur).
 Gelieve uw ontvangen brief, bijlage 1 en uw milieuvergunning bij de hand te houden als u
telefonisch contact opneemt.
 Bel 1700 en kies in het keuzemenu voor 4 ("Andere vragen”).
 1700 zal u indien nodig in contact brengen met de dienst die uw bedrijfsspecifieke vragen
zal beantwoorden.

