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Wat vooraf ging..
• 1992 Europese Habitatrichtlijn: (1) gunstige staat van instandhouding en (2) tegengaan 

van achteruitgang van beschermde natuurwaarden. 
• 2004 Aanmelding Nederlandse N2000 gebieden
• 2015 Programma Aanpak Stikstof (PAS) vastgesteld: met daarin stikstofreductie-

en natuurversterkende maatregelen, waardoor ruimte werd gecreëerd voor 
nieuwe economische activiteiten.  

• 2019 PAS onderuit door uitspraak Raad van State
• 2021 Wet stikstofreductie en natuurverbetering: met o.a. de resultaatsverplichting om 

stapsgewijs de stikstofbelasting op stikstofgevoelige habitattypes in de Natura 
2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde te krijgen.

• 2022 NPLG - integrale aanpak landelijk gebied



Urgentie?
• Enerzijds: Achteruitgang 

natuurwaarden/biodiversiteit door 
jarenlange  overbelasting vormt een 
bedreiging voor de samenleving

• Anderzijds: Wat we in Nederland 
hebben is geen natuur. “Waar 
maken we ons druk om?”

Nederland “ligt plat” door het 
stikstofprobleem:

- Energietransitie
- Woningbouw
- Innovatie industrie
- Uitbreiding economische 

ontwikkeling





Stikstofoverbelasting

• Stikstof is een van de drukfactoren voor het bereiken van gunstige staat van 
instandhouding.

• In Nederland was in 2018 78 % van de hectaren met stikstofgevoelige natuur overbelast.

• “Kritische Depositie Waarde (KDW):  de grens waarboven het risico bestaat dat de 
kwaliteit van een habitat significant wordt aangetast door de invloed van 
stikstofdepositie.

• Verworden tot kritische factor bij vergunningverlening Wet natuurbescherming



Effecten van een verhoogde stikstofdepositie

De schade die stikstof veroorzaakt: ‘Natuur wordt een fastfoodrestaurant’



33%

4%

20%

23%

8%

5%

5% 2%

Depositieaandeel per sector 2019 - Noordhollands 
Duinreservaat 

buitenland

industrie

landbouw

meetcorrectie

overige sectoren

scheepvaart

snelwegen

verkeer en vervoer



Effecten stikstof op de natuur in de duinen



Juridisch kader

Habitatrichtlijn/Wet natuurbescherming

• Passende maatregelen (tegengaan verslechtering)

• Instandhoudingsmaatregelen (gunstige staat van instandhouding)

• Vergunningverlening na habitattoets (significant negatieve effecten uitgesloten?)

• Mitigerende maatregelen (o.a. salderen)

• Wanneer negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten: ADC-toets



Invloed op vergunningverlening; 
geitenpaadjes?
Veel variaties op een thema: “uitruilen” van ruimte
• Programmatische aanpak stikstof (ruimte vrijspelen 

en “claimen” voor ontwikkelingen)
• Beleidsregels (voorwaarden voor salderen) 
• Afschaffen vergunningplicht voor intern salderen
• Instelling “Stikstofbanken” (o.a. snelheidsbeperking 

en ruimte warme sanering varkenshouderij)
• Partiële bouwvrijstelling

• Maar: Additionaliteit! Vrijkomende stikstofruimte 
alleen (her)gebruiken, als vaststaat dat die niet nodig 
is om verslechtering van Natura 2000-gebieden te 
voorkomen en perspectief te houden op herstel.





Kabinetsplannen
• NPLG – provinciale gebiedsplannen 

(integraal)
• Evenredige bijdrage sectoren
• Piekbelasters-aanpak (landbouw en 

industrie) onder regie van het Rijk; 
verplichtend instrumentarium

• Toestemmingsverlening (o.a. 
vergunningplicht intern salderen en 
aanscherpen beleidsregels salderen)

• Aanpak innovatie stallen
• PAS melders legalisatie en schadeloket
• Op 27 januari a.s. een nieuw 

“Beleidspakket” naar de Kamer met o.a. 
criteria en kwantificering doelen 
piekbelastersaanpak en sectordoelen 
industrie en mobiliteit.
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