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5 oktober 2020 Een korte toelichting door dr. F.L.H. Vanweert



Stikstofdepositie

- Wat is het stikstofprobleem?

- Wanneer heb je als bedrijf te maken met stikstofdepositie?

- Hoe om te gaan met stikstofdepositie bij vergunningverlening?



Wat is het stikstofprobleem?



Welke Natura 2000-gebieden?



Welke Natura 2000-gebieden



Wanneer heb je met stikstof te maken?

- Wet natuurbescherming: → altijd 

Het is verboden om een project te realiseren dat significante gevolgen 
kan hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 
2000-gebied.

- Praktisch:
• bij het vaststellen/wijzigen van een bestemmingsplan

• bij het verlenen van een omgevingsvergunning

• bij verzoeken om handhavend op te treden



Wat te doen? Stikstofdepositie-onderzoek

Wijziging inrichting:

- Bouwen / aanleggen: 
- uitstoot van inzet van mobiel materieel
- uitstoot van transporten van materialen

- Wijzigen van het gebruik van de inrichting:
- Referentiesituatie: milieuvergunning op 7.12.2004 of Wnb-vergunning
- Bestaande situatie
- Nieuwe situatie

→ Aerius model
- Bepaling stikstofdepositie per hectare in Natura 2000-gebied



Wat te doen? Stikstofdepositie-onderzoek



Nieuwe vergunning nodig: wat met stikstof? 

- Bestaande rechten op basis van:
• Omgevingsvergunning verleend vóór 7.12.2004

• Wnb-vergunning verleend na 7.12.2004

Anders: in ieder geval in strijd met Wet natuurbescherming

- Algemeen principe in de praktijk: 
• Indien bestaande rechten: nieuwe vergunning mag niet leiden tot een 

toename van de stikstofdepositie t.o.v. bestaande rechten

• Indien geen bestaande rechten: nieuwe vergunning mag niet leiden tot 
stikstofdepositie



”Geen” toename van stikstofdepositie

- geen toename = toename < 0,005 mol/ha/ja
• Vergelijk (omgeving Slavante): Eiken-haagbeukenbos

• Totale depositie = 1.453,08 mol/ha/ja

• Toegestane depositie alle bronnen (KDW) = 1.429 mol/ha/ja

• Toegestane depositie per project = 0,005 mol/ha/ja

• Vergelijk (België): Eiken-haagbeukenbos
• Toegestane depositie alle bronnen (KDW) = 1.429 mol/ha/ja

• Toegestane depositie per project = 71,45 mol/ha/ja (5% KDW)

- toename > 0,005 mol/ha/ja
• ecologische onderbouwing: wel toename depositie, doch geen significant effect

• vaak inhoudelijk discussies



Geen toename van stikstofdepositie

- extern salderen: 
• buiten het project: minder uitstoot door intrekken vergunning elders

• verminderde depositie mag verrekend worden 

• intrekken vergunning in combinatie met verlenen Wnb-vergunning

- beleidslijn kleine, tijdelijke deposities:
• tijdelijk: max 5 jaar | klein: 0,1 mol/ha/ja in 1 jaar – 0,02 mol/ha/ja in 5 jaar

• toepassing hangt af van gemeente tot gemeente en van provincie tot provincie

• juridisch (nog) niet waterdicht

- stikstofregistratiesysteem:
• minder uitstoot door 100 km/u en enkele maatregelen in agrarische sector

• ruimte voor (1) infraprojecten (2) woningbouwprojecten en (3) andere projecten

• in Limburg: nog geen enkel project heeft hiervan gebruik gemaakt/kunnen maken



Geen toename van stikstofdepositie

- Stikstofdepositiebank:
• beleidslijn provincie Limburg voor Greenport Venlo

• 2 agrarische bedrijven opgekocht → depositieverlaging 

• depositieruimte voor nieuwe projecten

• Kopen: permante nieuwe depositie

• Leasen: tijdelijke nieuwe depositie



Waar valt nog te winnen?

- referentiesituatie inzichtelijk maken = bestaande Wnb-rechten

- tijd winnen door Wnb-vergunning aan te vragen voordat je 
omgevingsvergunning aanvraagt: loskoppelen procedures

- ecologische onderbouwing

- inzet emissiearm materieel in bouw/aanlegfase

- filterboxen (onder voorwaarden)

- Wnb-vergunning bestaande situatie regelen / niet wachten op 
aanvraag nieuwe omgevingsvergunning

- vermindering stikstofuitstoot: vasthouden 
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