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De voorgestelde aanpak
• Gaat door op zelfde weg (PAS 2.0)
• Helpt onvoldoende om natuur duurzaam te herstellen1

• Maakt vergunningverlening onnodig complex
• Zet financiële middelen niet op een effectieve manier in

• Gaat juridische problemen geven
• Ondermijnt het vertrouwen in de overheid

Lessen van het stikstofbeleid (PAS)
• Mooie woorden over een balans tussen natuur en economie
en over verwachte positieve ontwikkelingen staan in schril
contrast met de achteruitgang van biodiversiteit en de mislukte
poging om depositie van stikstof daadwerkelijk te reduceren.
• Focus ligt veel te veel op het verlenen van vergunningen;
ecologisch herstel en reductie van emissies ammoniak en NOx
werden alleen genoemd als afgeleide daarvan.
• Adviezen en waarschuwing zijn structureel genegeerd.
• Opeenstapeling van juridische procedures en daaruit volgende
problemen en kosten.

→ voorgestelde aanpak gaat grotendeels door op deze lijn

Voorgestelde streefwaarde schiet tekort
Voorgesteld: Besluit natuurbescherming 2.1 “In 2020 is de depositie van stikstof op ten minste
50% van het areaal van de voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden niet groter
dan de hoeveelheid in mol per hectare per jaar waarboven verslechtering van de kwaliteit van
die habitats niet is uit te sluiten”
Raad van State: een overschrijding van de kritische depositiewaarde betekent dat niet langer op
voorhand kan worden uitgesloten dat er een risico bestaat dat de kwaliteit van habitattypen
wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van stikstofdepositie1.

art 6.2 HR: “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”.
→ De voorgestelde streefwaarde sluit niet uit dat de andere helft van het areaal voor
stikstofgevoelige habitats alsnog verslechtert of dat populaties van soorten die bescherming
genieten onder de Vogel- of Habitatrichtlijn achteruitgaan als gevolg van een te hoge
stikstofdepositie.
→ De opgave is helder: voor alle stikstofgevoelige habitattypen en alle leefgebieden van soorten
die leiden onder een hoge stikstofdepositie moet de stikstofdepositie zodanig worden
gereduceerd dat wordt voldaan aan artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn.

Maatregelen leiden niet tot noodzakelijk
reductie stikstofdepositie
• In het zeer hypothetische geval dat alle maatregelen worden uitgevoerd en ook
daadwerkelijk het ingeschatte effect hebben, wordt slechts een gemiddelde
afname van 225 mol/ha/jr gerealiseerd. De gemiddelde afname zou minstens
tweemaal zo hoog moeten zijn.
• Dat gemiddelde zegt overigens niet zoveel. In
sommige gebieden is een grotere reductie
van nodig ten opzichte van de huidige
depositie van soms meer dan 3000
mol/ha/ja.
• De kans dat maatregelen – zeker op korte
termijn – worden gerealiseerd is uitermate
klein.
• Kans dat maatregelen inderdaad leiden tot
de ingeschatte reductie van de
stikstofdepositie is ook niet heel groot, met
name van de technische oplossingen is al
gebleken dat ze lang niet zo effectief zijn als
wordt ingeschat.

Vergunningverleningen en passende
beoordeling
• De voorgestelde benadering focust grotendeels op een
boekhoudkundige benadering van stikstofemissies en depositie (geregistreerde stikstofdepositieruimte,
drempelwaarden, saldering) en gaat daarmee voorbij aan de
eisen die worden gesteld aan een passende beoordeling2
• Die passende beoordeling is niet alleen een kwestie van
bepalen wat het effect is van stikstofdepositie (met andere
effecten van ammoniak dan van NOx), maar de effecten van
stikstofdepositie beschouwen in relatie tot andere factoren
zoals verdroging. De effecten moeten per project worden
beoordeeld, in samenhang met de effecten van andere
projecten.

Stikstofregistratiesystemen
• Systeem nodigt uit tot normopvulling: focus op maximale
vervuiling in plaats van op het inzetten op vermindering van
uitstoot en ecologisch herstel.
• Een stikstofregistratiesysteem is lastig te vullen. Bij het
creëren van stikstofruimte mogen alleen bewezen effecten
van maatregelen meetellen die aanvullend zijn aan de
noodzakelijke maatregelen voor behoud en verbetering (de
zogenaamde instandhoudings- en passende maatregelen)3.
Dit vereist ook dat eerst alle beheerplannen moeten worden
aangepast4
• Niet uit te sluiten dat hiermee nieuwe stikstofemissies
mogelijk worden gemaakt die leiden tot een verslechtering
van de staat van instandhouding van habitats en soorten5.

Regionale drempelwaarden
• Gebruikt drempelwaarde hangt samen met registratie van
stikstofdepositieruim en risico’s die daar aan kleven.
• Raad van State (bij herhaling!): Drempelwaarde kan
eigenlijk alleen op gebiedsniveau en moet gebaseerd zijn op
een pakket van maatregelen dat geloofwaardig en effectief
is, gericht op het daadwerkelijk realiseren van de
instandhoudingsdoelstellingen voor het desbetreffende
gebied. In de praktijk blijkt de noodzakelijke
wetenschappelijke onderbouwing ervan moeilijk te geven6.

Intern en extern salderen
• Maakt van een activiteit die negatieve effecten heeft op
beschermde natuur een verhandelbaar recht
• Het kan in theorie en bij voldoende transacties bijdragen
aan geleidelijke reductie van stikstofuitstoot, maar afroming
van 30% is laag.
• Weinig mogelijkheden voor ruimtelijke sturing: gevolg kan
zijn dat op bepaalde plaatsen de stikstofdepositie juist
toeneemt.
• Is veelal gebaseerd op vergunde uitstoot en dus niet op
daadwerkelijke uitstoot (die lager kan zijn dan vergunde
uitstoot). In praktijk kan deze methode dus leiden tot meer
uitstoot en hogere depositie.
• Leidt tot een papieren werkelijkheid die steeds meer gaat
afwijken van de realiteit. Het maakt berekeningen nog meer
complex en het lokt sjoemelpraktijken uit7.

Verleasen van stikstofruimte
• Maakt van een activiteit die negatieve effecten heeft op
beschermde natuur een verhandelbaar recht.
• Leidt tot een papieren werkelijkheid die steeds meer gaat
afwijken van de realiteit. Het maakt berekeningen nog meer
complex en het lokt sjoemelpraktijken uit7.
• Juridisch risicovol in situaties waarin sprake is van
stikstofdepositie op gebieden met een matige of zeer
ongunstige staat van instandhouding

Handhavingsproblemen
• Luchthavens die niet beschikken over de juiste
vergunningen.
• De wens om alle activiteiten die onder het PAS met een
melding zijn afgedaan zonder passende beoordeling te
legaliseren.
• De weigering om bemesten en beweiden passend te
beoordelen, terwijl Raad van State heeft aangegeven dat dit
activiteit betreft die vergunningplichtig zijn.
• Al die activiteiten met een substantiële bijdrage aan de
stikstofdepositie waar overheden geen zicht op hebben.
• .... en daar zou je aan toe kunnen voegen alle activiteiten
die op basis van de onjuiste veronderstellingen van het PAS
zijn vergund8.

Hoe zit het met het principe de vervuiler
betaalt?
• Het milieubeginsel “de vervuiler betaalt” volgt uit Artikel
191 van het ‘Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie’ en is ook opgenomen in de Omgevingswet.
• Overheden trekken miljarden uit om schade als gevolg van
de jarenlange en structureel te hoge stikstofdepositie te
herstellen en om verdere negatieve effecten te beperken.
Waarom wordt een deel van die kosten niet verhaald op de
vervuilers, in plaats van ze te betalen om minder te
vervuilen?
• Het instellen van systemen voor registratie van
stikstofdepositieruimte, monitoring, beoordeling, controle
en handhaving gaat overheden veel geld kosten. Worden die
kosten doorberekend aan de partijen die profiteren (de
vervuilers)?

Reflecties
• Huidige problemen zijn resultaat van jarenlang negeren van
verplichtingen, minimale inspanningen en juridische focus,
waarbij continue de grenzen van het juridisch houdbare
wordt opgezocht (en regelmatig wordt overschreden).
• Zet in op het realiseren van een robuuste ecologisch
netwerk (EHS), vergroot natuurgebieden en realiseer
verbindingen en bufferzones.
• Realiseer buffer zones met natuurinclusieve landbouw,
waterberging, bos of recreatie rondom Natura 2000
gebieden.
• Investeer de gereserveerde miljarden in een transitie naar
een duurzame veehouderij/landbouw i.p.v. in technische
oplossingen.
• Ontwikkel mechanismen om vervuiling (bv. door
stikstofdepositie) te beprijzen. Wellicht is belasting op
kunstmest en geïmporteerde diervoeders een optie?9
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Voetnoten
1.

De bevindingen uit de Quick scan intensivering natuurmaatregelen die het PBL heeft uitgevoerd worden in de brief van
de minister slechts selectief geciteerd. Vergeten wordt om aan te geven dat PBL vraagtekens zet bij de effectiviteit en
veel onzekerheden benoemd. Daarbij komt dat het pakket aan maatregelen alleen op hoofdlijnen wordt beschreven.
Het is simpelweg nog niet bekend hoe die op gebiedsniveau worden uitgewerkt en of ze daadwerkelijk worden
uitgevoerd. De facto is over de effectiviteit dus nog niet zoveel te zeggen.

2.

Een passende beoordeling vereist een integrale beoordeling van de effecten van een plan of project op het Natura
2000 gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen en de natuurlijke kenmerken van dat gebied.

3.

Uitspraak Raad van State over PAS, 29 mei 2019 https://www.raadvanstate.nl/@115602/201600614-3-r2/

4.

Art. 5.5 Wet natuurbescherming stelt dat: Stikstofdepositieruimte als bedoeld in het eerste lid, wordt alleen
geregistreerd als aanvullende maatregelen zijn getroffen ten opzichte van de in het beheerplan voor het
desbetreffende Natura 2000-gebied opgenomen maatregelen, die de belasting van de natuurwaarden door stikstof
verminderen, onderscheidenlijk die de staat van instandhouding verbeteren.
De huidige beheerplannen beschrijven niet alle maatrgelen die noodzakelijk zijn om de stikstofdepositie te
verminderen tot een niveau waaronder een verslechtering van de staat van instandhouding is uit te sluiten (kritische
depositiewaarde)10. De wijze waarop dit in de wet is vastgelegd is dan ook in strijd met de verplichtingen die volgen uit
artikel 6 van de Habitatrichtlijn.

5.

Neem als voorbeeld de verlaging van de maximumsnelheid. Op basis van allerlei aannames wordt een reductie van de
uitstoot van stikstofoxiden ingeschat. Die inschatting kent veel onzekerheden. Toch wordt op basis van een deel van die
reductie toestemming gegeven voor nieuwe emissies, die ook ingeschat moeten worden. Het is vanwege alle
onzekerheden niet uit te sluiten dat de daadwerkelijk vermindering lager is dan de daadwerkelijk nieuwe emissie,
waardoor de stikstofdepositie dus toe kan nemen.

6.

Raad van State (2019) Verzoek om voorlichting met betrekking tot de instelling van een drempelwaarde voor geringe
stikstofdeposities.

7.

Zie bijvoorbeeld https://www.platform-investico.nl/artikel/meer-stikstof-door-rekentruc-voor-houtstook/

8.

Artikel 5.4 Een bij of krachtens deze wet verleende vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd
indien:

1.
2.
9.

de houder van een vergunning, onderscheidenlijk ontheffing in strijd handelt met de hem verleende
vergunning, onderscheidenlijk ontheffing of de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen;
de gegevens op grond waarvan de vergunning, onderscheidenlijk ontheffing is verleend zodanig
onjuist of onvolledig blijken te zijn dat, waren de juiste gegevens bekend geweest, een andere
beslissing zou zijn genomen;

Rapport van de taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw Oktober 2019 https://edepot.wur.nl/502755

10. Bouwma, I., Beunen, R., & Liefferink, D. (2018). Natura 2000 management plans in France and the Netherlands:
Carrots, sticks, sermons and different problems. Journal for Nature Conservation, 46, 56-65.
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