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1 Inleiding 

Naar aanleiding van de ontwikkeling van glasconcentratiegebied Tangbroek, in de gemeente Peel en 
Maas, heeft Tritium Advies BV aan Aelmans Adviesgroep de opdracht verleend voor het uitvoeren van 
een berekening van de N-depositie als gevolg van deze ontwikkeling. Om de ontwikkeling van 
glastuinbouw in dit gebied mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplan voorbereid. In het kader van 
de besluitvorming over dit bestemmingsplan dienen een aantal onderzoeken te worden verricht, 
waaronder een onderzoek naar de effecten van de uitstoot van NOx door glastuinbouw op de 
nabijgelegen Natura2000 gebieden.  
 
De voorliggende rapportage bevat de resultaten van het stikstofonderzoek ten behoeve van het 
bestemmingsplan. 
 
Opbouw 
Om te komen tot een eenduidig en integraal beeld ten aanzien van de stikstofbelasting van nabijgelegen 
Natura2000 gebieden als gevolg van glastuinbouwontwikkelingen in het gebied Tangbroek is de volgende 
werkwijze gehanteerd, die zijn weerslag vindt in de verschillende hoofdstukken: 
 
- Hoofdstuk 2: Toetsingskader 
In dit hoofdstuk zijn het wettelijk kader en beoordelingskader voor Natura2000 gebieden beschreven.  
 
- Hoofdstuk 3: Effecten planvoornemen 
Binnen het plangebied zijn een aantal activiteiten waarbij sprake is van stikstofemissie. Deze stikstof-
emissie leidt tot depositie van stikstof en kan als gevolg hiervan tot mogelijke negatieve effecten leiden 
op de nabijgelegen Natura2000 gebieden. In dit hoofdstuk worden de activiteiten beschreven die van 
invloed zijn op de stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura2000 gebieden.  
 
- Hoofdstuk 4: Huidige en nieuwe situatie 
Aan de hand van de huidige activiteiten in het gebied is de stikstofconcentratie bepaald voor 
verschillende coördinaten van de natura2000 gebieden. Aan de hand van de beoogde ontwikkelingen in 
combinatie met de huidige activiteiten is ook voor de nieuwe situatie de stikstofconcentratie bepaald. 
Hierna is de toename op een aantal coördinaten bepaald en omgerekend naar depositie van stikstof. 
 
- Hoofdstuk 5 en 6: Conclusies en bronnen 
Vervolgens zijn de resultaten beoordeeld en is er een conclusie geformuleerd. In hoofdstuk 6 zijn de 
bronnen vermeld. 
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2 Toetsingskader 

In dit hoofdstuk worden het wettelijk kader en het beoordelingskader beschreven om te bepalen wat de 
effecten zijn van stikstof op nabijgelegen Natura2000 gebieden. Het beoordelingskader volgt uit het 
wettelijk kader. De kwalificerende habitattypen en habitatrichtlijnsoorten met bijbehorende 
instandhoudingsdoelstellingen vormen de basis voor de beoordeling. 

2.1 Wettelijk kader 

2.1.1 Natuurbeschermingswet 1998 
In Nederland hebben veel natuurgebieden een beschermde status onder de Natuurbeschermingswet 
1998 gekregen. Daarbij worden twee categorieën beschermingsgebieden onderscheiden: 
- Natura2000 gebieden; 
- Beschermde natuurmonumenten. 
 
Om negatieve effecten als gevolg van projecten en/of handelingen te voorkomen, is een 
beoordelingskader en vergunningstelsel opgezet. Voor handelingen buiten het Beschermde 
natuurmonument (voor zover aangewezen voor de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 
1998), die significante effecten kunnen hebben op het gebied, is het begrip ‘externe werking’ van 
toepassing (artikel 65 Natuurbeschermingswet). Dit betekent dat de vergunningplicht ook van toepassing 
is op handelingen buiten een Beschermd Natuurmonument die negatieve gevolgen kunnen hebben. 
Daarnaast is de zogenaamde zorgplichtbepaling (artikel 19 Natuurbeschermingswet 1998) van toepassing. 
Deze zorgplicht houdt onder andere in dat als een activiteit wordt ondernomen waarvan kan worden 
vermoed dat deze nadelig kan zijn voor de natuurwaarden van het gebied, deze activiteit niet plaats mag 
vinden. Ook moeten alle maatregelen worden genomen om gevolgen te voorkomen of te beperken. 

2.1.2 Inventarisatie Natura2000-gebieden 
Er is een inventarisatie gemaakt van de Natura2000-gebieden welke zich binnen een afstand van 10 km 
van het plangebied bevinden. Hieronder bevinden zich ook een aantal gebieden op Duits grondgebied. De 
effecten op de volgende Natura2000-gebieden zijn in onderhavig onderzoek beoordeeld: 
- Maasduinen; 
- Deurnese Peel/Mariapeel; 
- Leudal; 
- Swalmdal; 
- Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-platte; 
- Habitatgebiet Krickenbecker Seen; 
- Habitatgebiet Walder und Heiden bei Bruggen-Bracht. 
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Gelet op de zeer strikte en dwingende bescherming van deze natuurgebieden, zullen de plannen dan ook 
getoetst en beoordeeld moeten worden aan de specifieke doelstellingen van Natura2000. Uit onderzoek 
zal moeten blijken of compenserende en mitigerende maatregelen opgesteld moeten worden (en 
planbijstelling noodzakelijk is) en/of een passende beoordeling in het kader van Natura2000 noodzakelijk 
is. In de onderstaande figuur is de ligging van de verschillende gebieden ten opzichte van het plangebied 
weergegeven. 
 

Ligging Natura2000 gebieden ten opzichte van plangebied 

2.1.3 Beoordeling stikstofdepositie 
Bijlage 2 (bron: Passende beoordeling Klavertje 4 gebied, Arcadis) geeft respectievelijk de ontwikkeling 
van de beoordeling van stikstofdepositie en een beschouwing van het gebruik van kritische 
depositiewaarden bij de beoordeling van stikstofdeposities. De kritische depositiewaarden zijn waarden 
waarboven het risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van het habitattype significant wordt 
aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van de stikstofdepositie. 
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3 Effecten planvoornemen  

3.1 Mogelijke effecten ontwikkeling Glasconcentratie Tangbroek  

3.1.1 Ruimtebeslag en externe werking 
De voorziene ontwikkelingen, zoals aangegeven in de situatietekening in bijlage 1, in het project en 
onderzoekgebied leiden mogelijk tot effecten op omliggende Natura2000gebieden: 
 
- het plangebied ligt buiten de grenzen van Natura2000, waardoor ruimtebeslag is uitgesloten; 
- als gevolg van de ontwikkeling van glastuinbouw is sprake van mogelijke veranderingen in hydrologie, 

licht en stikstof (externe werking). De aspecten hydrologie en licht zijn in dit onderzoek niet 
meegenomen. 

 
Stikstofdepositie als gevolg van het project kan tot tientallen kilometers in de omgeving merkbaar zijn. 
Stikstofdepositie leidt tot vermesting en dit leidt mogelijk tot kwaliteitsvermindering van aanwezige 
habitattypen. Kwaliteitsvermindering heeft mogelijk verlies aan habitattypen tot gevolg. Effecten door 
stikstofdepositie als gevolg van de hier getoetste activiteiten zijn niet uit te sluiten en worden dus 
verkend. 

3.1.2 Veranderingen in stikstofbalans 
Binnen een glastuinbouwgebied zijn verwarmingsketels en verkeer aan te wijzen als stikstofbronnen. De 
gebiedsontwikkeling voorziet in de uitbreiding en vestiging van glastuinbouwbedrijven. Als gevolg hiervan 
neemt de uitstoot van stikstof mogelijk toe. Door de installatie van nieuwe schonere ketels bij 
bedrijfsuitbreidingen/-aanpassingen zal de uitstoot per ha glas afnemen. 
 
Verder is er door een groter ruimtebeslag door glastuinbouw, sprake van een afname van grondgebonden 
landbouw. De grondgebonden landbouw vormt in de huidige situatie de voornaamste stikstofbron in het 
plangebied als gevolg van het toedienen van mest in de grond.  
 
De gebiedsontwikkeling leidt tot de volgende effecten op de stikstofbronnen in het plangebied:  
- glastuinbouw: er is sprake van een toename van de warmtebehoefte (verwarmingsketels) door de 

uitbreiding van tuinbouwkassen; 
- verkeer: er is sprake van een toename van verkeersintensiteiten; 
- mest: er is sprake van een afname van het toedienen van mest in de grond. 

3.2 Uitgangspunten t.b.v. bepalen effecten 

3.2.1 Effecten glastuinbouw 
Als gevolg van de uitbreiding van het areaal tuinbouwkassen is een verandering van stikstofdepositie op 
de Natura2000 gebieden te verwachten. Om de verandering in stikstofdepositie te bepalen, zijn met 
behulp van het programma ‘Implementatie Standaardrekenmethode Luchtkwaliteit 3 (ISL3a)’ de 
concentratie NOx op de meest dichtbijgelegen punten van de Natura2000 gebieden bepaald voor zowel 
de huidige situatie, als voor de nieuwe situatie. 
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Uitgangspunten 
Bij deze berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 
- per ha kas is normaal gesproken ca. 1 MW aan stookcapaciteit nodig; 
- per MW wordt er door de ketel gemiddeld 1.022 m3 rookgas per uur geproduceerd; 
- er wordt in de bestaande situatie gerekend met de geldende emissienorm voor stookinstallaties van 

70 mg/m3, op grond van de emissie-eisen uit Bees geldt voor gasgestookte ketels een NOx-eis van 70 
mg/m3. Per MW vindt er in de bestaande situaties derhalve een emissie plaats van 70 x 1022 = 71,5 
gr/h = 0,01987 gr/s NOx; 

- bij uitbreiding/nieuwvestiging van kassen wordt gerekend met 40 mg/m3. Deze emissie komt overeen 
met de emissie bij het toepassen van ‘best beschikbare technieken’. Per MW vindt er bij nieuwbouw 
een emissie plaats van 40 x 1022 = 40,9 gr/h = 0,01136 gr/s NOx; 

- bij een uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf worden in de nieuwe situatie naast het uit te breiden 
oppervlak aan glas ook de bestaande kassen aangesloten op de nieuwe en schonere ketel; 

- bij glasopstanden waar in de nieuwe situatie geen uitbreidingen voorzien zijn, is de nu geldende 
emissienorm van 70 mg/m3 aangehouden. 

 
Op basis van de berekende concentraties is het verschil tussen de huidige en de nieuwe situatie bepaald. 
Vervolgens is met behulp van de volgende formule de verandering van stikstofdepositie (mol N/ha/jaar) 
op de Natura2000 gebieden bepaald: 
 
Fdep =  ∆C.Vd-eff .fac 
 
Fdep  = depositie (mol N/ha/jaar) 
∆C  = verschil in concentratie in de atmosfeer (µg/m3) als gevolg van alternatieven 
Vd-eff  = effectieve depositiesnelheid (m/s) 
Fac = omrekeningsfactor naar mol N/ha/jaar (NH3:18550, NOx:6860) 
 

Landgebruik Vd-eff NOx m/s 

Gras 0.0024 
Overige natuur (heide) 0.0025 
Loofbos 0.0030 
Naaldbos 0.0030 
Wateroppervlak 0.0021 

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Utrecht (stikstofdepositieberekening in het kader van de verbreding A2) 

3.2.2 Effecten verkeer 
Als gevolg van de glastuinbouwontwikkeling is een toename van voertuigbewegingen in het plangebied te 
verwachten. Verkeer is een stikstofbron. Als gevolg van een veranderend aantal voertuigbewegingen is 
een verandering van stifstofimmissie te verwachten.   
Onderzoek van het Planbureau voor de leefomgeving (2010) wijst uit dat, hoewel sprake zal zijn van een 
toename van verkeersintensiteiten, de stikstofdepositie toch zal afnemen als gevolg van het schoner 
worden van motoren (lagere emissies). Ook is verkeer een kleine stikstofbron in het plangebied en draagt 
het beperkt bij aan de stikstofimmissie buiten het plangebied. In het onderzoek is dan ook verder geen 
rekening gehouden met de immissie van stikstof als gevolg van verkeer. 
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3.2.3 Effecten afname mesttoediening 
Als gevolg van de afname van het toedienen van mest in de grond in het plangebied, is een verandering 
van stikstofdepositie op de Natura2000 gebieden te verwachten. In de nieuwe situatie is er minder 
landbouwgrond beschikbaar voor het uitrijden van dierlijke mest waarbij, ondanks het direct in de grond 
injecteren van mest, emissie van ammoniak optreedt. De effecten hiervan op de afname van de 
stikstofdepositie op de Natura2000 gebieden is in onderhavige berekening niet meegenomen. Indien er 
compenserende maatregelen nodig zijn, kan dit alsnog in beeld gebracht worden. 
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4 Huidige en nieuwe situatie 

Om de uiteindelijke effecten van de ontwikkeling van Glasconcentratie Tangbroek te beoordelen, moet 
inzicht zijn in de depositie op de Natura2000 gebieden in de huidige en nieuwe situatie. Hiertoe is op 
basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten per glastuinbouwbedrijf de emissie van NOx bepaald. 
Met behulp van de emissiegegevens, wordt de immissieberekening op grond van het Nieuw Nationaal 
Model (NNM) uitgevoerd. Hiervoor is in opdracht van het ministerie van VROM een vereenvoudigd 
programma ontwikkeld, namelijk ‘Implementatie Standaardrekenmethode Luchtkwaliteit 3’ (ISL3a). 
 
Voor het berekenen van de bijdragen van industriële en agrarische punt- of oppervlaktebronnen aan de 
bestaande of toekomstige concentraties, is in Nederland standaardrekenmethode 3 (SRM3) 
voorgeschreven. Het gaat daarbij om de stoffen die genoemd worden in de Wet milieubeheer hoofdstuk 
5 (luchtkwaliteitseisen). 
In veel gevallen bestaat de behoefte om voor eenvoudige situaties aan te tonen dat van een mogelijke 
overschrijding van de In Betekenende Mate-grens (IBM) en/of van bestaande grenswaarden geen sprake 
zal zijn. Het ministerie van VROM heeft daarom de opdracht aan KEMA gegeven om een rekenmodel te 
ontwikkelen voor eenvoudige situaties. 
 
De immissieberekeningen worden uitgevoerd voor zowel de bestaande als de nieuwe situatie. De 
resultaten op de waarneempunten (Natura2000 gebieden) zijn in de onderstaande tabellen weergegeven. 
Verder zijn de overige resultaten en de brongegevens per bedrijf voor de bestaande situatie in bijlage 3 
en voor de nieuwe situatie in bijlage 4 opgenomen. 
 
Huidige situatie 

 
 

Te beschermen object 

Naam: 
RD X 

coord. 

[m] 

RD Y 

coord. 

[m] 

Concentratie 

achtergrond + 

bron [mg/m3] 

Bijdrage  

bron 

Maasduinen 1 209 742 382 909 19.54 0.04 

Maasduinen 2 210 355 382 846 17.28 0.04 

Deurnese peel Mariapeel 1 191 913 376 608 23.58 0.02 

Deurnese peel Mariapeel 2 193 229 378 346 16.79 0.03 

Leudal 1 195 779 363 081 16.12 0.02 

Swalmdal 1 198 665 363 283 16.12 0.03 

Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-platte 1 209 313 371 184 17.75 0.06 

Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-platte 2 208 843 370 331 18.02 0.05 

Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-platte 3 211 880 373 422 17.95 0.05 

Hab Krickenbecker Seen 1 214 296 372 942 17.93 0.04 

Hab Krickenbecker Seen 2 214 118 373 806 17.94 0.04 

Hab Krickenbecker Seen 3 214 137 374 048 17.94 0.04 

Hab Walder und Heiden Bruggen-Bracht 209 090 368 909 17.94 0.05 
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Nieuwe situatie 
 

Te beschermen object 

Naam: 
RD X coord. 

[m] 

RD Y  

coord. 

[m] 

Concentratie 

achtergrond + 

bron [mg/m3] 

Bijdrage 

bron 

[mg/m3] 

Verschil 

t.o.v. 

huidig 

Maasduinen 1 209 742 382 909 19,55 0.05 + 0.01 

Maasduinen 2 210 355 382 846 17.28 0.05 + 0.01 

Deurnese peel Mariapeel 1 191 913 376 608 23.59 0.02 0 

Deurnese peel Mariapeel 2 193 229 378 346 16.79 0.03 0 

Leudal 1 195 779 363 081 16.12 0.02 0 

Swalmdal 1 198 665 363 283 16.13 0.03 0 

Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-platte 1 209 313 371 184 17.76 0.06 0 

Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-platte 2 208 843 370 331 18.03 0.06 + 0.01 

Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-platte 3 211 880 373 422 17.95 0.05 0 

Hab Krickenbecker Seen 1 214 296 372 942 17.94 0.04 0 

Hab Krickenbecker Seen 2 214 118 373 806 17.94 0.04 0 

Hab Krickenbecker Seen 3 214 137 374 048 17.94 0.04 0 

Hab Walder und Heiden Bruggen-Bracht 209 090 368 909 17.95 0.05 0 

 
Uit de bovenstaande tabellen is op te maken dat op het gebied Maasduinen en Vogelschutzgebiet 
Schwalm-Nette-Platte 2 sprake is van een zeer geringe stijging van de concentratie van 0.01 mg/m3. 
 
Met behulp van de formule Fdep =  ∆C.Vd-eff .fac kunnen we deze stijging uitdrukken in mol depositie. 
 
Fdep  = depositie (mol N/ha/jaar) 
∆C  = verschil in concentratie in de atmosfeer (µg/m3) als gevolg van alternatieven 
Vd-eff  = effectieve depositiesnelheid (m/s) 
Fac = omrekeningsfactor naar mol N/ha/jaar (NH3:18550, NOx:6860) 
 
Fdep = 0.01 x 0.003 x 6860 = 0,2 mol depositie N/ha/jaar. 
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5 Conclusie 

In dit hoofdstuk worden de effecten van de voorziene glastuinbouw in de nieuwe situatie voor de 
stikstofdepositie beschreven. 

5.1 Effecten t.a.v. stikstofdepositie 

5.1.1 Toetsingscriteria 
Stikstofdepositie leidt tot vermesting en dit kan mogelijk leiden tot kwaliteitsvermindering van aanwezige 
habitattypen. Kwaliteitsvermindering heeft mogelijk verlies aan habitattypen tot gevolg. Effecten door 
stikstofdepositie als gevolg van de hier getoetste activiteiten zijn niet uit te sluiten en worden dus 
verkend. 
 

5.1.2 Effecten ontwikkeling Tangbroek 
Ten opzichte van het Natura2000 gebied ‘De Maasduinen’ stijgt de stikstofdepositie in de nieuwe situatie 
ten opzichte van bestaande situatie met 0,2 mol. De kritische depositiewaarde van het Natura2000 
gebied ‘De Maasduinen’ bedraagt 1071 mol/ha/jaar. De berekende stijging van 0,2 mol depositie 
bedraagt 0,018% van de kritische depositiewaarde.  
 
Met betrekking tot het Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-platte kan gesteld worden dat een geringe 
toename van 0,2 mol depositie geen effect heeft op de te beschermen vogelsoorten vanwege de 
ongevoeligheid van vogels voor een dergelijke stikstofdepositie. 
 
Verder is de afname van de depositie als gevolg van het wegvallen van uitrijden van dierlijke mest op de 
gronden waar glasopstanden gerealiseerd gaan worden nog niet meegenomen. De werkelijke toename 
van depositie zal derhalve nog lager uitvallen of zelfs negatief zijn en kan derhalve als niet significant 
worden beschouwd. Een passende beoordeling wordt met betrekking tot onderhavig voornemen inzake 
de stikstofdepositie niet noodzakelijk geacht. De gemeente Peel en Maas heeft aangegeven dat men in 
deze redenatie meegaat. Echter naar aanleiding van een eventueel ingediende zienswijze kan een 
passende beoordeling nodig zijn. 

Aspecten Toetsingscriteria 

Natuur Vermesting en verzuring  a.g.v. stikstofdepositie 
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http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k 
 
Regiegroep Natura 2000:  
http://www.natura2000.nl 
 
Natura2000 viewer 
http://natura2000.eea.europa.eu/# 
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7 Bijlagen 

1. Situatietekening Glasconcentratie Tangbroek; 
2. Passende beoordeling Klavertje 4, Arcadis; Beschouwing kritische depositiewaarde; 
3. Brongegevens en resultaten ISL3a berekening huidige situatie; 
4. Brongegevens en resultaten ISL3a berekening nieuwe situatie. 
 
 
Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle aan 
ondergetekende bekende omstandigheden. 
 
Opgemaakt te Baexem  
 
 
 
Ing. J.J.T. van Selst 
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Jurisprudentie 
Op 1 april 2009 heeft de Afdeling geoordeeld dat aan een vigerende milieuvergunning in 
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 geen rechten kunnen worden ontleend  
(zie de uitspraken met de zaaknummers 200802600/1/R2 en 200807857/1/R2) en dat een 
Passende Beoordeling moet worden gemaakt. Sinds de inwerkingtreding van de 
Natuurbeschermingswet 1998 in 2005 zijn landelijk ongeveer 500 stikstofgerelateerde 
vergunningaanvragen ingediend. Als gevolg van bovengenoemde uitspraken van de 
Afdeling dient in een aantal lopende bezwaarprocedures een nieuw besluit te worden 
genomen. Deze besluiten dienen goed gemotiveerd te worden, dat wil zeggen dat een 
Passende Beoordeling opgesteld dient te worden. Hieruit moet blijken of significant 
negatieve effecten als gevolg van stikstof-/ ammoniakdepositie kunnen worden uitgesloten. 
Vergunningverlening kan vervolgens alleen plaatsvinden op basis van een ecologische en 
juridische motivering waarin is uitgesloten dat het project, afzonderlijk of in combinatie met 
andere plannen of projecten, significante negatieve gevolgen heeft voor een Natura 2000-
gebied, afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen daarvan. Als niet kan worden 
gemotiveerd dat uitgesloten is dat het project, afzonderlijk of in combinatie met andere 
plannen of projecten, significante gevolgen heeft voor het gebied afgezet tegen de 
instandhoudingsdoelstellingen, dienen daarvan de redenen en ecologische en/of juridische 
oplossingsrichtingen te worden aangegeven. 
 
Ontbreken toetsingskader en adviesgroep Huys 
Voor het beoordelen van effecten van stikstofdepositie op gevoelige Natura 2000-gebieden 
bestaat op het moment van het opstellen van onderliggende rapport geen toetsingskader. 
Het oorspronkelijke Toetsingskader Ammoniak is door de Raad van State vernietigd.  
Naar aanleiding daarvan deed de Commissie Trojan (2008) aanbevelingen voor een meer op 
maatwerk gebaseerde aanpak. Mede op basis van deze aanbevelingen stelde het Ministerie 
van LNV (2008a) de “Handreiking beoordeling activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken 
op Natura 2000-gebieden” op. 
 
In juni 2009 adviseerde de Adviesgroep Huys (2009) aan de Minister van LNV over de 
problematiek. In een brief van de Minister van LNV (2009b) aan de Tweede Kamer d.d.  
30 juni 2009 over Natura 2000, reageert zij op het advies van de Adviesgroep Huys d.d.  
19 juni 2009 (‘Meer dynamiek bij de uitvoering van nationale en Europese 
natuurwetgeving’). De Adviesgroep Huys geeft aan dat de kritische depositiewaarde in het 
Nederlandse beleid een te grote aandacht heeft gekregen en dat die waarde te strikt is 
geformuleerd en toegepast. Dit doet geen recht aan de werkelijkheid dat depositie slechts 
één van de elementen is, die eraan bijdragen dat geen gunstige staat van instandhouding 
kan worden bereikt of behouden.  
  
De adviesgroep beveelt aan het belang van de kritische depositiewaarde te relativeren en 
verwacht dat daardoor de nadruk bij toetsing door de Afdeling zal verminderen.  
Deze aanbeveling is in lijn met het advies van de Commissie Trojan (2008). De Minister geeft 
aan dat zij van mening is dat de kritische depositiewaarde niet in absolute termen moet 
worden gebruikt. Deze waarde is richtinggevend voor de langere termijn, maar niet 
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noodzakelijkerwijs een realistisch streven voor de korte termijn. Dat geldt zeker in gebieden 
waar de feitelijke depositie al vele malen hoger is dan de kritische depositiewaarde.  
De minister onderschrijft als belangrijk element zoals genoemd door de adviesgroep, het 
door middel van een Passende Beoordeling inzichtelijk maken van dat 
instandhoudingsdoelstellingen dichterbij worden gebracht.  
 
Aankondiging nieuw beleid 
De minister bereidt een voorstel voor, dat voorziet in een specifiek beoordelingsregime voor 
stikstof. In de situatie dat een activiteit per saldo niet leidt tot een toename van de 
stikstofdepositie in een gebied, heeft deze activiteit geen invloed op de stikstofdepositie en 
is er feitelijk sprake van een ‘standstill-situatie’. In een dergelijke situatie is geen sprake van 
een project met mogelijk significante effecten, die verband houden met de stikstofemissie. 
Dergelijke activiteiten zouden volgens de minister doorgang moeten vinden. Zij wil dat de 
stikstofdepositie bij de vergunningverlening buiten beschouwing wordt gelaten als sprake is 
van een standstill-situatie. Of dit ten aanzien van deze casus zo is, kan worden beoordeeld 
op grond van een analyse van de historische ontwikkeling van de stikstofdepositie door de 
tijd heen, in relatie tot de op die momenten geldende wetgeving. Wettelijk moet worden 
verzekerd dat bij gelijkblijvende depositie een vergunning niet kan worden geweigerd. 
 
Ontbreken concreet referentiekader 
De effectbeoordeling is afhankelijk van de gehanteerde uitgangspunten. De huidige 
wettelijke uitgangspunten op basis van de Natuurbeschermingswet zijn niet strikt 
omschreven, wat tot veel discussie leidt. Zowel de Habitatrichtlijn als de 
Natuurbeschermingswet 1998 gaan uit van behoud van biodiversiteit, stoppen van de 
achteruitgang en verbeteren van de situatie richting een ideaal (kritische depositiewaarde). 
Er is in de wet echter geen concreet referentiemoment vastgelegd waaraan toetsing plaats 
moet vinden. Vooralsnog dient toetsing plaats te vinden, als aangegeven door de Afdeling, 
middels een Passende Beoordeling. 
 
Rijk en provincies hebben begin november 2009 overeenstemming bereikt over de 
hoofdlijnen van een effectieve aanpak van de stikstofproblemen in en nabij Natura 2000-
gebieden. Een zogenoemde programmatische aanpak stikstof wordt op hoofdlijnen zo snel 
mogelijk in het kabinet vastgesteld, maar is thans nog niet beschikbaar.  
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Voor een kwantitatieve beoordeling van het effect van stikstofdepositie op de 
kwalificerende habitats wordt gebruik gemaakt van de kritische depositiewaarde. Dit is de 
grens waarboven niet kan worden uitgesloten, dat de kwaliteit van het habitattype 
significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van de 
atmosferische stikstofdepositie. Als de stikstofdepositie hoger is dan de kritische 
depositiewaarde, zijn significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 
niet uit te sluiten.  
 
De term ‘critical load’ wordt in de milieuwetenschappen gedefinieerd als: “een 
kwantitatieve schatting op basis van de best beschikbare kennis van de belasting door één of 
meer verontreinigingen waar beneden geen significante schadelijke effecten optreden bij 
specifieke gevoelige elementen van het milieu” (Langan & Hornung, 1992).  
 
Van Dobben en Van Hinsberg (2008) geven de meest recente gegevens van kritische 
depositiewaarden voor de Nederlandse Natura 2000-gebieden. De kritische 
depositiewaarden voor stikstof zijn op een zodanige manier bepaald dat verzuring en 
vermesting hierin zijn verdisconteerd. Het effect van stikstofdepositie omvat daarom zowel 
de effecten van verzuring als vermesting. Het rapport is vastgesteld na beoordeling door 
een internationale reviewcommissie. In het rapport wordt de kritische depositie als volgt 
gedefinieerd: ‘de grens waarboven het risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit 
van het habitattype significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of 
vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie’. Deze definitie komt overeen 
met de internationaal gebruikte definiëring van het begrip “critical load”. Dit betekent dat 
de kritische depositiewaarde de grens vormt waarboven niet kan worden uitgesloten, dat de 
kwaliteit van het habitattype significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of 
vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie. Als de stikstofdepositie hoger 
is dan de kritische depositiewaarde, zijn significant negatieve effecten niet uit te sluiten.  
 
Van Dobben en Van Hinsberg (2008) geven aan dat de beschikbaarheid van 
habitatspecifieke drempelwaarden (in plaats van gebied specifieke) de mogelijkheid opent 
ruimtelijk te differentiëren naar effecten op verschillende habitats. In de begeleidende brief 
van het ministerie van LNV (nu EL&I), bij het vrijgeven van het bovengenoemde rapport, 
wordt het volgende gesteld over het gebruik van kritische depositiewaarden voor stikstof:  
“Het gebruik van kritische depositiewaarden voor stikstof bij vergunningverlening moet 
aanzienlijk worden genuanceerd. Beschouw deze waarden veeleer als hulpmiddel op basis 
waarvan de uiteindelijk te behalen doelstelling mede is gebaseerd”. Dit komt overeen met 
een conclusie uit het rapport “Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000” van de door de 
Minister van LNV (nu EL&I) ingestelde Taskforce Ammoniak (Commissie Trojan, 2008). 
Volgens de Taskforce zijn kritische depositiewaarden niet meer dan een nuttig 
wetenschappelijk hulpmiddel bij het beoordelen van milieubelasting op natuurgebieden. 
Deze waarden kunnen niet strikt worden toegepast bij het beantwoorden van de vraag of 
een vergunning voor uitbreiding kan worden verleend.  
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Een vergunningsaanvraag moet worden getoetst in hoeverre een initiatief een belemmering 
vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. 
Voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen zijn meer factoren van belang dan 
alleen depositie. De Minister van LNV (nu EL&I) heeft dit standpunt ingenomen in de brief 
waarbij het rapport van Van Dobben en Van Hinsberg (2008) openbaar is gemaakt. In deze 
brief (Ministerie van LNV, 2008b) (van 16 juli 2008) wordt een lijst van factoren gegeven die, 
naast stikstofdepositie, eveneens van belang zijn. Dit wordt bevestigd in de ”Handreiking 
beoordeling activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden” 
(Ministerie van LNV, 2008a). 
 
De conclusie is dat bij de toetsing van mogelijk schadelijke initiatieven, aan de kritische 
depositiewaarden geen absolute betekenis kan worden gehecht. Een significant negatief 
effect op de staat van instandhouding kan niet worden afgeleid van alleen het overschrijden 
van de kritische depositiewaarde. Voor een dergelijke conclusie dienen meer factoren te 
worden bekeken. De kritische depositiewaarden moeten worden gezien als een 
wetenschappelijk hulpmiddel bij het beoordelen van de milieubelasting van Natura 2000-
gebieden. 
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