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INLEIDING 

Dit rapport presenteert een reflectie op de mogelijkheden voor het 

mitigeren en compenseren van stikstofdepositie op beschermde Natura 

2000-habitats. Daarbij wordt ingegaan op de wetenschappelijke inzichten 

en de relevante juridische kaders. 

De hoge stikstofdepositie en de langdurige overschrijding van de kritische 

depositiewaarden van veel ecosystemen is een van de grootste knelpunten voor het 

behoud van biodiversiteit in Nederland (Bergsma et al., 2018; Bobbink, 2021; Erisman et 

al., 2021; Van Den Berg et al., 2005; Van den Burg et al., 2021; Wamelink et al., 2021). 

Het vormt een bedreiging voor beschermde Natura 2000-habitats, allerlei niet wettelijk 

beschermde natuurgebieden en voor specifieke soorten planten en dieren.  

Sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 waarmee de passende 

beoordeling die ten grondslag lag aan het Programma Aanpak Stikstof werd vernietigd  

(Raad van State, 2019a, 2019b), wordt in de passende beoordeling die deel uitmaakt van 

het vergunningverleningstraject van de Wet natuurbescherming terecht kritische gekeken 

naar de mogelijke gevolgen van een project op de stikstofdepositie in beschermde Natura 

2000-habitats.  

De (zeer) ongunstige staat van instandhouding, gecombineerd met een stikstofdepositie 

die voor veel habitats (ver) boven de kritische depositiewaarde1 ligt, betekent dat nieuwe 

activiteiten alleen kunnen worden toegestaan indien er geen (mogelijke) significant 

verstorende effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige 

natuurwaarden optreden. De effecten moeten worden beoordeeld op basis van een 

passende beoordeling. 

Inmiddels zijn diverse van dergelijke passende beoordelingen verschenen. Daarin valt op 

dat conclusies van sommige passende beoordelingen haaks staan op de meest actuele 

wetenschappelijke inzichten over de effecten van stikstofdepositie. Ten eerste wordt 

soms ten onrechte gesteld dat een geringe toename van de stikstofdepositie geen 

significant effect heeft. Ten tweede wordt ten onrechte verondersteld dat een toename 

van de stikstofdepositie gecompenseerd kan worden door de realisatie van nieuw areaal 

van het betreffende habitat. Deze kwantitatieve compensatie is in strijd met artikel 6, 

derde lid, van de Habitatrichtlijn dat stelt dat compensatie alleen is toegestaan indien er 

geen alternatieve oplossingen zijn. Bovendien is het in de meeste situaties niet mogelijk 

om de aangetaste natuurwaarden te compenseren omdat betreffende habitats niet 

eenvoudig te realiseren zijn en het nieuwe areaal eveneens negatieve effecten zal 

ondervinden van een overmaat aan stikstofdepositie. 

Voor de vergunningverlening in de Nederlandse context betekent dit dat toestemming 

alleen kan worden verleend voor projecten waarvan met zekerheid is vastgesteld dat ze 

niet leiden tot een verdere toename van de stikstofdepositie op voor stikstofdepositie-

gevoelige beschermde habitats. 

In deze notitie wordt achtereenvolgens ingegaan op het juridisch kader van de 

Habitatrichtlijn, de effecten van een toename van de stikstofdepositie en de 

mogelijkheden voor herstel en compensatie om vervolgens de consequenties voor 

vergunningverlening op een rij te zetten.  

 
1 De kritische depositiewaarde is de maat voor de maximaal toelaatbare stikstofdepositie. Boven deze waarde 
zijn significant negatieve effecten niet uit te sluiten (Wamelink et al, 2021). 



JURIDISCH KADER HABITATRICHTLIJN 

Het juridisch kader voor de bescherming van Natura 2000-gebieden en de daar 

aanwezige habitats is vastgelegd in artikel 6 van de Habitatrichtlijn.  

1. De Lid-Staten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige 
instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van 
ruimtelijke-ordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, 

bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan 
de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van 
bijlage II die in die gebieden voorkomen. 
 

2. De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet 
verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn 

aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een 
significant effect zouden kunnen hebben. 

 
3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van 

het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de 

gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder 
voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts 
toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in 
voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. 
 

4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de 
gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende 
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 
aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige compenserende 
maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 

bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen 
compenserende maatregelen. 

 
Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of 
een prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke 
gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan 
wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang 
worden aangevoerd 

 

 

De Europese Commissie heeft diverse richtsnoeren gepubliceerd om duidelijkheid te 

geven over de interpretatie van de Habitatrichtlijn2. In die richtsnoeren zijn uitspraken 

van het Hof van Justitie van de EU verwerkt (EU, 2019). Hieronder worden de 

belangrijkste punten over het inzetten en vormgeven van compensatie weergegeven.  

Het uitgangspunt van de Habitatrichtlijn is dat nieuwe projecten niet mogen leiden tot 

een verslechtering van het Natura 2000-netwerk. Negatieve effecten moeten allereerst 

voorkomen worden door alternatieve oplossingen en door het treffen van mitigerende 

maatregelen. Pas als er geen alternatieve oplossingen zijn mag toestemming worden 

verleend als het project een dwingende reden van groot openbaar belang dient en via 

compensatie de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. 

 “Compenserende moeten pas in overweging worden genomen wanneer negatieve 

gevolgen voor een Natura 2000-gebied vaststaan of niet kunnen worden uitgesloten, 

ondanks alle andere maatregelen die worden genomen om aantasting van 

 
2 Deze richtsnoeren zijn te vinden op https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 



het gebied te voorkomen of reduceren, en wanneer is besloten dat het 

project/plan doorgang moet vinden om dwingende redenen van groot openbaar 

belang en bij ontstentenis van alternatieve oplossingen” (EU, 2019). 

Bij het vormgeven van compensatie is het dan van belang dat de algemene 

samenhang van het Natura 2000-netwerk behouden blijft. 

“Dit betekent dat de compensatie in verband moet staan met de instandhoudings-

doelstellingen voor het gebied en, wat de numerieke en instandhoudingsaspecten 

betreft, afgestemd moet zijn op de negatieve effecten die de habitats en soorten 

ondervinden. Tegelijkertijd moet de rol die het gebied in biogeografisch opzicht 

vervult, op passende wijze worden overgenomen. Om de algehele samenhang van 

Natura 2000 te waarborgen moeten compenserende maatregelen die in samenhang 

met een project worden voorgesteld: a) qua omvang afgestemd zijn op de schadelijke 

gevolgen die de habitats en soorten ondervinden; en b) voorzien in functies die 

vergelijkbaar zijn met de functies die aan de basis lagen van de oorspronkelijke 

selectie van het betrokken gebied, met name wat de adequate geografische spreiding 

betreft” (EU, 2019).  

Bij de beoordeling van de effecten moeten gekeken worden naar verspreiding, 

oppervlakte, kwaliteit en toekomstperspectief van een beschermd habitattype, waarbij 

compenserende maatregelen zich moeten richten op de zaken die door een project 

worden aangetast.  

Over compensatie in de vorm van vergelijkbare habitats wordt het volgende geschreven: 

“Insgelijks zou compensatie in het kader van de habitatrichtlijn kunnen bestaan in het 

scheppen van vergelijkbare habitats, de biologische verbetering van minderwaardige 

habitats van het hetzelfde type in een bestaand aangewezen gebied, of zelfs de 

toevoeging aan het Natura 2000-netwerk van een bestaand gebied waarvan de 

kwaliteit vergelijkbaar is met die van het oorspronkelijke gebied. Als tegenargument 

voor het laatstgenoemde scenario kan worden aangevoerd dat als gevolg van het 

project een specimen van de betrokken habitat op lidstaatniveau verloren gaat. Op 

EU-niveau evenwel profiteert een nieuw gebied van de beschermingsbepalingen van 

artikel 6, waardoor wel degelijk een bijdrage aan de doelstellingen van de richtlijn 

wordt geleverd” (EU, 2019). 

In het EU document wordt vervolgens een aantal mogelijk compenserende maatregelen 

genoemd. 

• “het verbeteren van habitats in bestaande gebieden: het verbeteren van de 

resterende habitat in het betrokken gebied of het herstellen van de habitat in een 

ander Natura 2000-gebied, in verhouding tot de uit het plan of project 

voortvloeiende verliezen; 

• het opnieuw creëren van habitats: het creëren van een habitat in een nieuw of 

vergroot gebied dat in het Natura 2000-netwerk wordt geïntegreerd; of  

• het voorstellen van een nieuw gebied van voldoende kwaliteit in het kader van de 

habitat- of de vogelrichtlijn, zoals hierboven beschreven en in samenhang met 

andere maatregelen en het vaststellen/uitvoeren van instandhoudingsmaatregelen 

voor dit nieuwe gebied” (EU, 2019). 

Van belang is de functie van compenserende maatregelen en de specifieke eisen waaraan 

compenserende maatregelen moeten voldoen. 

“Wanneer de potentieel bedreigde natuurlijke kenmerken van het gebied en de 

daadwerkelijke omvang van de schade eenmaal zijn vastgesteld, moeten de 

compenserende maatregelen specifiek op die aspecten worden gericht, zodat de 

kenmerkende elementen die bijdragen tot de algehele samenhang van het Natura 

2000-netwerk op lange termijn worden gecompenseerd. Deze maatregelen moeten 

bijgevolg optimaal toegespitst zijn op het type effect dat wordt verwacht en op 

doelstellingen en streefwaarden die duidelijk gericht zijn op de aangetaste Natura 



2000-kenmerken. De maatregelen moeten duidelijk betrekking hebben op de 

structurele en functionele kenmerken van het gebied, alsmede op de daar 

voorkomende aangetaste habitattypen en soortenpopulaties. Een en ander impliceert 

dat de compenserende maatregelen moeten bestaan uit ecologische maatregelen. 

Betalingen aan personen of speciale fondsen, ongeacht of deze uiteindelijk bestemd 

zijn voor natuurbehoudsprojecten, komen daarom in het kader van de habitatrichtlijn 

hiervoor niet in aanmerking. Eventuele bijkomende of indirecte maatregelen om de 

prestatie van de compenserende kernmaatregelen te versterken, moeten bovendien 

duidelijk in verband staan met de doelstellingen en streefwaarden van de 

compenserende maatregelen zelf. 

Bij het ontwerpen van compenserende maatregelen voor soorten moet bijvoorbeeld 

het volgende worden vastgesteld: 

• de soorten die de negatieve gevolgen ondervinden, de totale omvang en de fractie 

van populaties die schade ondervinden; 

• de belangrijkste functies van de habitats die schade zullen ondervinden en 

waarvan de soorten afhankelijk zijn (als foerageer- of pleisterplaats enz.); 

• de maatregelen die nodig zijn om de schade aan de getroffen habitatfuncties en 

soorten in die mate te compenseren dat het betrokken gebied wordt hersteld in 

een toestand die de eerdere, gunstige staat weerspiegelt” (EU, 2019). 

Daarnaast wordt in de richtsnoer specifiek ingegaan op het moment waarop het resultaat 

van compenserende maatregelen moet zijn bereikt.  

“Het resultaat van compenserende maatregelen moet in principe al bereikt zijn op 

het moment waarop het betrokken gebied schade van het project ondervindt. 

Wanneer in bepaalde omstandigheden niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan, 

moeten de intussen geleden verliezen extra worden gecompenseerd” (EU, 2019). 

Tevens worden helder eisen gesteld aan de haalbaarheid en effectiviteit van 

compenserende maatregelen. Belangrijk is de eis dat maatregelen waarvoor geen 

redelijke succesgarantie kan worden gegeven niet in aanmerking mogen worden 

genomen in het kader van artikel 6, lid 4. 

“De haalbaarheid en effectiviteit van de compenserende maatregelen zijn cruciaal voor 

de correcte implementatie van artikel 6, lid 4, van de habitatrichtlijn overeenkomstig 

het voorzorgsbeginsel en de goede praktijk. Deze maatregelen zullen slechts effect 

sorteren wanneer ze technisch haalbaar zijn en tegelijkertijd een passende 

werkingssfeer hebben, goed getimed worden en op de juiste locatie worden 

toegepast. 

De compenserende maatregelen moeten niet alleen haalbaar zijn, maar ook geschikt 

zijn om de ecologische omstandigheden te herstellen die nodig zijn om de 

algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk te garanderen. Voordat de 

maatregelen worden uitgerold, moet bekend en/of gepland zijn volgens welk 

tijdschema het proces zal verlopen en welke onderhoudsmaatregelen er nodig zijn om 

de prestaties te verbeteren. Als basis hiervoor moet gebruik worden gemaakt van de 

beste beschikbare wetenschappelijke kennis, in combinatie met specifiek onderzoek 

met betrekking tot de precieze locatie waar de compenserende maatregelen zullen 

worden toegepast. Maatregelen waarvoor geen redelijke succesgarantie kan 

worden gegeven, mogen niet in aanmerking worden genomen in het kader 

van artikel 6, lid 4, en de waarschijnlijkheid van een succesvolle afloop van de 

compensatieregeling dient overeenkomstig het preventiebeginsel van invloed te zijn op 

de definitieve goedkeuring van het plan of project. Wanneer moet worden gekozen 

tussen verschillende compensatiemogelijkheden, dient bovendien te worden geopteerd 

voor de meest efficiënte optie, met de grootste kans van slagen” (EU, 2019). 

 



EFFECTEN VAN STIKSTOFDEPOSITIE 

De effecten van stikstofdepositie op ecosystemen zijn uitvoerig onderzocht en 

beschreven (Bobbink, 2021; Erisman et al., 2021; Van den Burg et al., 2021). Het 

wetenschappelijk onderzoek laat zien dat effecten afhankelijk zijn van de omvang en 

duur van de stikstofdepositie en van de karakteristieken van het biotische en abiotische 

systeem. De volgende typen effecten worden daarbij onderscheiden (Bobbink, 2021): 

1. directe toxiciteit van gassen en aerosolen,  

2. veranderingen in de bodem ten gevolge van bodemverzuring,  

3. geleidelijke ophoping van stikstofverbindingen, die leiden tot veranderingen in de 

concurrentieverhoudingen tussen soorten (vermesting),  

4. negatieve effecten van gereduceerd stikstof op planten,  

5. toegenomen gevoeligheid voor secundaire stressfactoren als plagen en vorst- of 

droogteschade   

6. doorwerking van stikstof in het voedselweb met alle gevolgen van dien voor de 

fauna  

Voor een uitvoerige uitleg van deze effecten en hun samenhang wordt verwezen naar de 

vele publicaties die hierover zijn verschenen (zie o.a. Bobbink, 2021; Erisman et al., 

2021; Van den Burg et al., 2021). Hoewel veel aandacht uitgaat naar de effecten op de 

samenstelling van de vegetatie, moeten bij een passende beoordeling ook de effecten op 

de fauna en daarmee op het functioneren van het hele ecosysteem in beschouwing 

worden genomen (Van den Burg & Vogels, 2017). Van belang daarbij is dat de effecten 

van stikstofdepositie cumulatief zijn. Bij voortdurende stikstofdepositie hoopt stikstof zich 

steeds meer op in het systeem, terwijl de verzuring verder gaat doordat de 

buffercapaciteit afneemt (Bobbink, 2021; Erisman et al., 2021). Bobbink (2021) 

concludeert dan ook: “Het is dus te verwachten dat hoe langer een ecosysteem is 

blootgesteld aan verhoogde stikstofdepositie, des te groter de negatieve effecten zullen 

zijn, zeker ook in gebieden waar al decennialang de stikstoflast te hoog is” (p. 65).  

Dit wordt bevestigd door een recente studie naar de relatie tussen de hoeveelheid 

stikstofdepositie en de kwaliteit van habitats (Wamelink et al., 2021). Die studie laat zien 

er grote verschillen bestaan in dosis-effectrelaties. Waar eerst gedacht werd dat de 

kwaliteitsverslechtering boven de kritische depositiewaarde (KDW) vrij geleidelijk 

verloopt, blijkt bij meerdere habitattypen al direct boven de KDW een scherpe terugval 

plaats te vinden (ibid).  

De verschillende wetenschappelijke studies laten zien dat een te hoge stikstofdepositie 

significant negatieve effecten heeft op de kwaliteit en het toekomstperspectief van 

beschermde Natura 2000-habitats en dat negatieve effecten toenemen naarmate het 

habitat langer te lijden heeft onder een te hoge stikstofdepositie.  

Specifiek voor de Nederlandse situatie wordt de volgende conclusies getrokken: 

“Wetenschappelijk is aangetoond dat bij de nu in Nederland voorkomende 

overschrijdingen van de KDW’n blijvend verlies van (kenmerkende) biodiversiteit is 

opgetreden en optreedt in zeer gevoelige habitattypen. Zeker in Nederland waar de 

KDW al decennia wordt overschreden; bij te hoge stikstofdepositie rest veelal een 

sterk gedegradeerde vegetatie die waarschijnlijk niet meer als Natura 2000-

habitattype gekwalificeerd kan worden (dit is onder andere het geval bij delen van de 

habitats heischrale graslanden en oude eikenbossen” (Bobbink, 2021, p. 70). 

 

  



MOGELIJKHEDEN VOOR HERSTEL EN COMPENSATIE 

De mogelijkheden voor herstel en compensatie zijn afhankelijk van de karakteristieken 

van het ecosysteem en de mate waarin de stikstofdepositie wordt verminderd (Van den 

Burg et al., 2021). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen natte en droge natte 

systemen. In natte systemen kunnen negatieve effecten van stikstofdepositie voor een 

deel worden beperkt door verbetering van de hydrologie. Onderzoek naar 

herstelmaatregelen in droge systemen heeft laten zien dat ecosysteemherstel pas goed 

mogelijk is nadat er een sterkte vermindering van de stikstofdepositie is gerealiseerd en 

de kritische depositiewaarde niet langer wordt overschreden. Bovendien is het positieve 

effect van herstelmaatregelen vaak tijdelijk. Daarnaast is bekend dat herstelmaatregelen 

zelf ook negatieve effecten kunnen hebben (Van den Burg et al., 2021; Van der Hoek et 

al., 2020).  

“Een deel van de herstelmaatregelen die provincies laten treffen heeft slechts een 

tijdelijk effect op de natuur. Het gaat om de zogenoemde tijdelijke 

(herstel)maatregelen die een aanvulling zijn op het reguliere natuurbeheer, zoals extra 

kappen, plaggen, bekalken, maaien of intensiever begrazen. Bij circa 15 procent van 

de oppervlakte waar sinds 2011 herstelmaatregelen getroffen zijn, gaat het om 

tijdelijke maatregelen. Ook het voormalige PAS zet in op tijdelijke herstelmaatregelen, 

bijna de helft van de voorgenomen PAS-maatregelen tot en met 2021 is ook tijdelijk. 

Deze maatregelen kunnen een groot positief effect hebben op de standplaatscondities 

van de soorten en het effect treedt op korte termijn op (binnen een jaar of enkele 

jaren). Groot nadeel is dat het positieve effect van de maatregel tijdelijk is en 

bij veelvuldig gebruik van de maatregel kunnen de negatieve neveneffecten 

gaan overheersen. Door deze tijdelijke herstelmaatregelen vaker, met een grotere 

intensiteit en op een grotere schaal uit te voeren zullen gevoelige plant- of diersoorten 

juist verdwijnen. Bij te vaak plaggen, waarbij de bovengrond wordt verwijderd, bestaat 

bijvoorbeeld het risico dat de zaadbank uitgeput raakt of er een tekort  aan fosfor en 

sporenelementen – belangrijk voor de groei van planten – optreedt. Ook kan de 

variatie in het gebied verdwijnen, wanneer maatregelen op te grote schaal worden 

aangepakt” (Van der Hoek et al., 2020, p. 37). 

Het vergroten van het areaal is een van de herstelmaatregelen die in de studie van Van 

der Hoek et al. is meegenomen. De resultaten van die studie laten zien dat uitbreiding 

van het areaal op zichzelf onvoldoende waarborg geeft voor natuurherstel, ook de 

kwaliteit van nieuwe natuur is van belang (Van der Hoek et al., 2020).   

Op basis van een uitvoerige beschouwing van alle mogelijke herstelmaatregelen 

concluderen Van den Burg et al. (2021) als volgt:   

“Voor de effecten van stikstof-accumulatie zijn er in droge, stikstofgevoelige 

habitattypen geen herstelmaatregelen die alle negatieve effecten van extra stikstof 

uitsluiten, als de KDW wordt overschreden. Het met organisch materiaal afvoeren van 

stikstof door bijvoorbeeld afplaggen, leidt namelijk ook tot afvoer van waardevolle 

voedingsstoffen, zoals fosfor, kalium, magnesium en calcium, die als gevolg van 

verzuring toch al sterk zijn afgenomen. Maatregelen die gericht zijn op het tegengaan 

van verzuring als gevolg van stikstofdepositie, zoals de toepassing van steenmeel en 

kalk, bieden weer geen oplossing voor de nadelige effecten van stikstofovermaat” (p. 

6). 

Ook de studie van Bobbink (2021) concludeert dat voor de bescherming van de meest 

gevoelige Natura 2000-habitats een snelle reductie van de atmosferische 

stikstofdepositie essentieel is om de sluipende verslechtering – of zelfs het verdwijnen 

van typisch habitat – te stoppen en om de degradatie in de toekomst nog te kunnen 

terugdraaien. 



Op basis van deze inzichten kan worden geconcludeerd dat uitbreiding van het areaal 

geen geschikte methode is om de kwalitatieve verslechtering van beschermde habitats 

en leefgebieden van beschermde soorten te compenseren. Studies naar de effecten van 

natuurherstel laten zien dat ondanks het realiseren van nieuwe natuur en pogingen om 

het areaal van bepaalde habitats te vergroten er nog maar zeer weinig tekenen van 

herstel zijn. Voor sommige habitats en soorten lijkt verslechtering ondanks areaal 

uitbreiding zelfs door te gaan (Adams et al., 2020).  

Ook conceptueel is inzichtelijk te maken dat de potentiële maximale kwaliteit van het 

nieuwe areaal lager zal zijn dan de kwaliteit van het habitat dat wordt aangetast door 

een toenemende stikstofdepositie. Dit komt omdat in de nieuwe situatie de 

stikstofdepositie veelal hoger is dan in de uitgangssituatie en de maximale haalbare 

natuurkwaliteit dus lager zal zijn dan in een situatie met een lagere stikstofdepositie. 

Alleen als gewaarborgd kan worden dat de maximale stikstofdepositie niet zal toenemen 

en alle andere omgevingsfactoren gunstig zijn, is het (in theorie) mogelijk dat het nieuwe 

areaal een vergelijkbare kwaliteit zal ontwikkelen als het te beschermen habitat.  

Figuur 1 illustreert voor drie scenario’s op welke wijze een activiteit die bijdraagt aan de 

stikstofdepositie effect heeft op de staat van instandhouding van een specifiek habitat en 

hoe dat effect wordt beïnvloed door mitigerende en compenserende maatregelen.  

Scenario 1 is een project zonder mitigerende en compenserende maatregelen. Scenario 2 

presenteert een alternatieve oplossing waarbij door mitigerende maatregelen geen 

sprake is van een toename van de stikstofdepositie. Scenario 3 is de werkwijze waarbij 

de kwalitatieve verslechtering van het habitat wordt gecompenseerd middels het creëren 

van nieuw areaal.  

In de scenario’s 1 en 3 is sprake van verslechtering van de natuurkwaliteit. In scenario 2 

wordt die verslechtering voorkomen door mitigerende maatregelen. Deze conceptuele 

vergelijking laat zien dat een kwantitatieve compensatie onvoldoende is om de algehele 

samenhang van het Natura 2000-netwerk te waarborgen (scenario 3). 

  



Scenario 1 Project zonder mitigerende en compenserende maatregelen 

 

In dit scenario zorgt een 
toename van de 
stikstofdepositie voor negatieve 
effecten op de kwaliteit en het 
toekomstperspectief van het 
betreffende habitat. Daarnaast 
heeft de toename van de 
stikstofdepositie een negatief 
effect op de 
instandhoudingsmaatregelen 
die genomen moeten worden 
om het habitat in een gunstige 
staat van instandhouding te 
brengen.  
 
 
 
 

Scenario 2 Project met mitigerende maatregelen  

 

 
In dit scenario wordt de 
toename van de 
stikstofdepositie als gevolg van 
het voorgenomen project 
voorkomen door het treffen 
van mitigerende maatregelen. 
Op voorwaarde dat dit in 
voldoende mate wordt gedaan, 
zijn negatieve effecten als 
gevolg van een toenemende 
stikstofdepositie uit te sluiten. 

 
 
 
 
 
 

Scenario 3 Project met onvoldoende mitigerende maatregelen en compensatie 

 

In dit scenario zijn mitigerende 
maatregelen onvoldoende om 
een toename van de 
stikstofdepositie te voorkomen. 
Als gevolg daarvan worden 
kwaliteit en 
toekomstperspectief van het 
beschermde habitat significant 
negatief beïnvloed. De 
kwantitatieve compensatie 
middels het realiseren van 
nieuw habitat is niet geschikt 
om de ecologische 
omstandigheden te herstellen 
die nodig zijn om de algehele 
samenhang van het Natura 
2000-netwerk te waarborgen. 
Ook blijft het negatieve effect 
op de effectiviteit van 
instandhoudingsmaatregelen 
bestaan. Ten slotte zal ook het 
nieuwe areaal negatieve 
effecten ondervinden van de 
toegenomen stikstofdepositie. 

Figuur 1. Drie scenario’s met mitigerende en compenserende maatregelen voor een activiteit met uitstoot van 

stikstofoxiden of ammoniak 



GEVOLGEN VOOR DE VERGUNNINGVERLENING 

Op basis  van de voorgaande inzichten kunnen we de gevolgen voor de 

vergunningverlening van projecten die bijdragen aan de stikstofdepositie op beschermde 

habitats uiteen zetten. Daarbij wordt specifiek ingegaan op een drietal vragen. 

1) Zijn significante effecten uit te sluiten bij een beperkte toename van de 

stikstofdepositie? 

2) Zijn er haalbare alternatieve oplossingen waarmee de toename van 

stikstofdepositie op beschermde habitats is te voorkomen? 

3) Wordt met de voorgestelde compensatie de algehele samenhang van 

Natura 2000 bewaard? 

Voor het beantwoorden van de eerste vraag is het van belang om elke toename van de 

stikstofdepositie te beoordelen in samenhang met de effecten van andere activiteiten. Dit 

wordt de zogenaamde cumulatieve werking genoemd. Indien het cumulatief effect een 

overschrijding van de Kritische Depositiewaarde (KDW) betekent, zijn significante 

effecten als gevolg van verdere toename niet uit te sluiten. Ook niet als die toename 

gering is. Dit wordt goed duidelijk uit de zogenaamde responscurven (figuur 2) die laten 

zien dat elke toename van de stikstofdepositie tot een verdere afname van soorten leidt. 

Negatieve effecten treden bij een hogere depositie sneller op. Bovendien heeft een 

verdere toename meer negatieve effecten in habitats waar de KDW al langere tijd is 

overschreden omdat de buffercapaciteit van die habitats meestal fors verminderd is of 

zelfs helemaal verdwenen. Dit betekent dat elke verdere toename (hoe gering ook) een 

significant negatief effect kan hebben en natuurherstel nog lastiger maakt.  

 

 
 
In een responsecurve is de aanwezigheid van de bij het habitattype 
behorende kwalificerende soorten afgezet tegen de omvang van de 
stikstofdepositie. Het figuur laat zien dat die aanwezigheid afneemt bij 
een toename van de stikstofdepositie. De lichtgrijze lijnen laten de 
responsecurve per kwalificerende soort zien. De zwarte lijn is het 
genormaliseerde gemiddelde. De normalisatie geeft de soorten een 
gelijk gewicht en voorkomt dat het gemiddelde gedomineerd wordt 
door algemene soorten met een grotere kans van voorkomen. De 
stippellijn betreft de Kritisch Depositiewaarde. Dat is de omvang van 
de stikstofdepositie waarboven schadelijke effecten gaan optreden. 

Figuur 2. Voorbeeld responsecurve. Overgenomen uit: Wamelink et al. (2021) Relaties tussen de hoeveelheid 

stikstofdepositie en de kwaliteit van habitattypen.  

Op basis van deze wetenschappelijke inzichten kan worden geconcludeerd dat bij voor 

stikstof-gevoelige habitats geen enkele verdere toename van de stikstofdepositie boven 

de KDW kan worden toegestaan. Indien de KDW eenmaal is overschreden betekent elke 

toename van de stikstofdepositie een verslechtering van de natuurkwaliteit. 

Daarmee komen we bij het volgende aandachtspunt van het beoordelingsproces, 

namelijk de vraag of negatieve effecten als gevolg van een toename van de 

stikstofdepositie gecompenseerd mogen worden door uitbreiding van het areaal.  

In uitzonderlijke situaties mag bevoegd gezag toestemming verlenen aan een project 

met significant negatieve effecten. Dat mag als er geen  alternatieve oplossingen (A) 

zijn, het project moet doorgaan vanwege dwingende redenen van groot openbaar belang 

(D) en alle nodige compenserende maatregelen worden genomen om te waarborgen dat 

de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft (C).  

https://edepot.wur.nl/547782
https://edepot.wur.nl/547782


In sommige passende beoordelingen wordt voor dergelijke situaties voorgesteld om de 

negatieve effecten van een toenemende stikstofdepositie te compenseren door het 

aanleggen van nieuw areaal. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 

StikstofEffectvoorspellingsModel (SEM)(Vertegaal & Goderie, 2020). Het is echter de 

vraag of deze werkwijze voldoet aan de verplichtingen die volgen uit de Habitatrichtlijn.  

Om die vraag te beantwoorden is het van belang om eerst te bepalen of er haalbare 

alternatieve oplossingen zijn waarmee de toename van stikstofdepositie op beschermde 

habitats kan worden voorkomen. In de meeste situaties is dat het geval. Voor een 

project dat mogelijkerwijs leidt tot een toename van de stikstofdepositie en dat om 

dwingende redenen van groot openbaar belang toch doorgang moet vinden, kan via 

mitigerende maatregelen worden voorkomen dat significant negatieve effecten optreden. 

Zo’n alternatief heeft de voorkeur boven een project waarin de stikstofdepositie op 

beschermde Natura 2000-habitats zal toenemen. In de Nederlandse praktijk is zo’n 

alternatief te realiseren door uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak zoveel mogelijk te 

voorkomen of via het volledig mitigeren van de stikstofdepositie van de nieuwe activiteit 

door andere activiteiten die bijdragen aan de stikstofdepositie te stoppen. Om te 

voorkomen dat significante negatieve effecten optreden is het bij het vormgeven van 

mitigerende maatregelen wel van belang om de verwachte toename van de 

stikstofdepositie volledig in beeld te brengen en bij het berekenen van de 

mitigatiemaatregelen rekening te houden met de onzekerheden die er zijn bij het 

berekenen van emissies en deposities (Hordijk et al., 2020). De omvang van mitigerende 

maatregelen moet zodanig zijn dat met zekerheid kan worden gesteld dat de 

stikstofdepositie op beschermde Natura 2000-habitats als gevolg van de geplande nieuwe 

activiteit niet zal toenemen. 

Op basis van de richtsnoeren van de EU ten aanzien van compensatie en mitigatie kan 

worden geconcludeerd dat compenserende maatregelen alleen in aanmerking 

komen als er geen mogelijkheden meer zijn om maatregelen te nemen om te 

waarborgen dat de stikstofdepositie op beschermde Natura 2000-habitats niet 

toeneemt als gevolg van een nieuwe activiteit. In de Nederlandse situatie waarin 

veel activiteiten samen zorgen voor een te hoge stikstofdepositie zal deze situatie zich 

voorlopig niet voordoen omdat er in elke situatie mogelijkheden zijn om via mitigerende 

maatregelen te voorkomen dat de stikstofdepositie toeneemt. 

In de theoretische situatie dat mitigerende maatregelen niet mogelijk zijn, rest de vraag 

met welke compenserende maatregelen de negatieve effecten van een toenemende 

stikstofdepositie op beschermde habitats kunnen worden gecompenseerd. Uit de 

wetenschappelijke literatuur volgt dat een toename van de stikstofdepositie negatieve 

gevolgen heeft voor de kwaliteit en het toekomstperspectief van het betreffende habitat. 

Compenserende maatregelen zullen dan zo ontworpen moeten worden dat gegarandeerd 

wordt dat de kwaliteit en het toekomstperspectief van het betreffende habitat 

gewaarborgd blijft.  

De wetenschappelijke inzichten laten zien dat de negatieve effecten van een toename 

van de stikstofdepositie onvoldoende of niet gecompenseerd kunnen worden door het 

creëren van nieuw areaal. Ten eerste leidt de toename van de stikstofdepositie tot een 

structurele verslechtering van de kwaliteit van het habitat, een ontwikkeling die niet 

wordt gecompenseerd door uitbreiding van het areaal. Ten tweede maakt de hogere 

stikstofdepositie het hoogst onzeker dat het nieuwe areaal zich daadwerkelijk kan 

ontwikkelen tot kwalificerend habitat waarmee het kwaliteitsverlies als gevolg van een 

toenemende stikstofdepositie wordt gecompenseerd. Veelal gaat het om habitats die niet 

eenvoudig te creëren zijn. Bovendien zal ook het nieuwe areaal te lijden hebben van een 

te stikstofdepositie die boven de KDW ligt (Van den Burg et al., 2021). De potentiële 

maximaal haalbare kwaliteit van het nieuwe areaal is bij een toenemende 



stikstofdepositie per definitie lager dan de kwaliteit van het habitat dat verloren gaat (zie 

bijlage 1).  

In de wetenschappelijke literatuur over de effecten van stikstofdepositie en 

mogelijkheden voor ecosysteemherstel van door stikstofdepositie aangetaste habitats 

zijn geen aanwijzingen te vinden dat een kwalitatieve verslechtering van ecosystemen als 

gevolg van een te hoge stikstofdepositie kan worden gecompenseerd door het uitbreiden 

van het areaal van het betreffende habitat. Daarentegen zijn er wel aanwijzingen dat 

habitats ondanks een uitbreiding van het areaal blijven verslechteren zolang de kritische 

depositiewaarde wordt overschreden (Adams et al., 2020; Van der Hoek et al., 2020). 

Een belangrijke verklaring daarvoor is dat blijvend hoge stikstofdepositie herstel 

onmogelijk maakt (Berendse et al., 2021; Van den Burg et al., 2021). Daaruit volgt dat 

het toevoegen van areaal ongeschikt is om aantasting van de kenmerkende elementen 

die bijdragen tot de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk op lange termijn 

te compenseren. 

 

CONCLUSIES 

De juridische kaders van de Habitatrichtlijn en de wetenschappelijke studies naar de 

effecten van stikstofdepositie geven inzicht in de mogelijkheden voor het mitigeren en 

compenseren van stikstofdepositie op beschermde Natura 2000-habitats. Op basis van 

wetenschappelijke effecten over de effecten van stikstofdepositie en de mogelijkheden 

voor herstel en compensatie kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

1. In de huidige Nederlandse context, waarin de kritische depositiewaarde van veel 

voor stikstof-gevoelige habitats wordt overschreden en die overschrijding vaak 

ook al decennialang heeft plaatsgevonden, is niet met wetenschappelijke 

zekerheid uit te sluiten dat een geringe verdere toename van de stikstofdepositie 

geen significante effecten zal hebben.  

2. Compensatie van kwalitatieve verslechtering als gevolg van een toename van de 

stikstofdepositie mag niet worden toegestaan zolang er mogelijkheden zijn om die 

toename van de stikstofdepositie via mitigerende maatregelen te voorkomen. 

3. Compensatie van kwalitatieve verslechtering als gevolg van een toename van de 

stikstofdepositie is ongeschikt om aantasting van de kenmerkende elementen die 

bijdragen tot de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk op lange 

termijn te compenseren. 

Dit betekent dat toestemming voor nieuwe activiteiten die bijdragen aan de 

stikstofdepositie alleen kan worden verleend indien via mitigerende maatregelen is 

gewaarborgd dat de stikstofdepositie op beschermde Natura 2000-habitats niet zal 

toenemen.  
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Kwaliteit van habitat dat verloren is gegaan 

Potentiële maximale kwaliteit compensatie areaal  

Bijlage 1 Potentiële maximale kwaliteit 

compensatiegebied 

De haalbaarheid en effectiviteit zijn belangrijke criteria voor de beoordeling van 

compenserende maatregelen. Het is bekend dat veel habitattypen lange tijd nodig 

hebben om te ontwikkelen. Bij realisatie van compensatiehabitat spelen diverse factoren, 

waaronder ook de stikstofdepositie een rol.  

Er van uitgaande dat het nieuwe areaal op min of meer dezelfde locatie wordt 

gerealiseerd als de locatie van het habitat dat significante effecten ondervindt van een 

specifiek project, is conceptueel eenvoudig inzichtelijk te maken dat de kwalitatieve 

verslechtering van bestaand habitat als gevolg van een toename van de stikstofdepositie, 

niet gecompenseerd kan worden door de realisatie van nieuwe areaal omdat de 

potentiële maximale kwaliteit van het compensatiegebied lager is dan de kwaliteit van 

het gebied dat aangetast wordt.  

Voor het bepalen van de effecten van een toename in de stikstofdepositie kan een 

zogenaamde responscurve gebruikt worden. Daarin wordt de stikstofdepositie (x-as) 

uitgezet tegen de kwaliteit van het habitat (y-as). Bij een toenemende stikstofdepositie 

neemt de kwaliteit van het habitat af.  

De groene lijn geeft de fictieve stikstofdepositie voordat een bepaalde activiteit wordt 

gerealiseerd. De rode lijn presenteert de fictieve stikstofdepositie op het moment nadat 

de activiteit is gerealiseerd. Het verschil tussen de twee lijnen laat de toename in 

stikstofdepositie zien. Het figuur laat zien dat de toename van de stikstofdepositie een 

verslechtering van de kwaliteit van het habitat tot gevolg heeft.  

  

Het snijpunt tussen de responsecurve en de groene lijn illustreert de kwaliteit van het 

habitat in de referentiesituatie. Als de stikstofdepositie toeneemt, schuift de lijn naar 

rechts en neemt de natuurkwaliteit (genormaliseerde presentatie van soorten) af. Het 

snijpunt tussen de responsecurve en de rode lijn illustreert nieuwe situatie. Dit snijpunt 

illustreert ook de potentiële maximale kwaliteit van het compensatie areaal. Doordat de 

stikstofpositie toeneemt, is de maximaal haalbare kwaliteit van het compensatieareaal 

(snijpunt rode lijn) per definitie minder dan de kwaliteit van het habitat dat verloren is 

gegaan (snijpunt groene lijn). 

Alleen als nieuw areaal wordt gerealiseerd op een locatie waar de stikstofdepositie gelijk 

of lager is dan de stikstofdepositie op het beschermde habitat op het moment voordat de 



nieuwe activiteit wordt toegestaan, is het in theorie mogelijk om habitat van 

vergelijkbare kwaliteit te realiseren. Daarvoor moeten dan wel andere omgevingsfactoren 

dan stikstofdepositie op orde zijn. Het beoordelen van de stikstofdepositie op het 

compensatieareaal en de relevante andere omgevingsfactoren die van invloed zijn op de 

haalbare natuurkwaliteit zouden dus onderdeel moeten zijn van het compensatieplan. 
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