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Nederland is in de ban van de zogenoemde ‘stikstofcrisis’. Op dit moment lijkt het erop dat de veehouderij kind van de rekening 
gaat worden. Tevens moeten we langzamer gaan rijden om de woningbouw weer op gang te helpen. Waar velen inmiddels al bezig 
zijn met mogelijke maatregelen en opkopen van veehouderijen bij Natura 2000-gebieden is het gros ook uit het oog verloren 
waarom die maatregelen nodig zouden zijn. Daarom gaan we terug naar de juridische kiem

Vanuit Europa zijn er twee richtlijnen waar Nederland naar moet handelen. 
De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De Vogelrichtlijn is er gekomen 
omdat het verlies aan leefgebieden voor vogels en de aantasting van de 
kwaliteit van die gebieden een ernstige bedreiging vormt voor het behoud 
van de vogelstand. De richtlijn verplicht lidstaten om leefgebieden van 
vogelsoorten te beschermen. Daartoe moeten zij speciale beschermings
zones aanwijzen.

De Habitatrichtlijn is er gekomen met het oog op de bescherming van 
natuurlijke habitats en soorten van communautair belang. Ook daarvoor 
dienen de lidstaten speciale beschermingszones aan te wijzen. Het doel 
is om zodoende een coherent Europees ecologisch netwerk tot stand te 
brengen, Natura 2000 genaamd. De speciale beschermingszones voor de 
leefgebieden van vogelsoorten maken daar integraal onderdeel van uit.

Aanwijzing N2000
De selectie en aanwijzing van speciale beschermingszones (Natura 
2000gebieden) geschiedt uitsluitend op basis van ecologische criteria. 
Sociaaleconomische vereisten spelen hier geen rol. Elk Natura 2000gebied 
is aangewezen door middel van een aanwijzingsbesluit. In dat besluit is 
aangegeven waarom het gebied is uitgekozen, voor welke habitattypen 
en/of soorten het gebied is aangewezen, welke instandhoudingsdoel
stellingen er gelden en hoe de begrenzing van het gebied loopt. Vervolgens 
moet er voor elk Natura 2000gebied een beheerplan worden opgesteld.

Nederland kent ruim 160 aangewezen Natura 2000gebieden. Voor elk 
gebied is er een (ontwerp)beheerplan. Elk beheerplan bevat (als het goed is) 
een uitwerking van de instandhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000
gebied in omvang, ruimte en tijd. In het beheerplan wordt beschreven 
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waar de te beschermen, herstellen of te ontwikkelen natuurwaarden zijn 
gelegen, welke instandhoudingsmaatregelen worden getroffen, op welke 
wijze dat gebeurt, en wat daarbij de beoogde resultaten zijn. De maat
regelen worden onderscheiden naar de verschillende habitats en soorten. 
Beschreven wordt wat, waar in het gebied gebeurt en door wie.

In de beheerplannen hebben de provincies of het ministerie aangegeven 
wat de zogenaamde kritische depositiewaarde (KDW) per habitattype 
en soort is. Dit betekent dat voor elke grassoort, elk planttype en dier 
is bepaald wat de grens is waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit 
ervan significant wordt aangetast door stikstofdepositie.

Een voorbeeld van de Biesbosch is opgenomen in figuur 1. De kritische 
depositiewaardes zijn bepaald voor 
de habitattypen. Voor stroomdal
graslanden bijvoorbeeld maximaal 
1.286 mol. De huidige situatie in de 
Biesbosch is goed, want 1.214 mol 
ligt onder de kritische depositie
waarde. In de Biesbosch zien we 
geen overschrijding voor deze typen.

De discussie die is ontstaan vooral na 
het afschieten van het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) is gelegen 
in de gebieden waar wel een over
schrijding is. Een voorbeeld van de 
Sallandse Heuvelrug is opgenomen 
in figuur 2. De zure vennen en voch
tige heiden bijvoorbeeld zijn volledig 
overbelast volgens het beheerplan. 
Zichtbaar is direct dat die habitat
typen een lagere kritische deposi
tiewaarde kennen, bijvoorbeeld 714 
mol.

Kortom, de politieke druk om maatregelen te nemen is ontstaan door over
schrijding van de kritische depositiewaarden. We moeten zorgen dat die 
waarden worden gehaald, want dat heeft Europa zo bepaald. De hoogte 
van de kritische depositiewaarden heeft Nederland zelf vastgesteld en dat 
is nu onderdeel van de oorzaak van het “stikstofprobleem’.

Kritische depositiewaarden
Waarom worden de kritische depositiewaarden niet gehaald? De kritische 
depositiewaarden bepalen hoeveel stikstofdepositie er op bijvoorbeeld 
een plant of grassoort maximaal terecht mag komen. Depositie is dus de 

norm. Naast stikstofdepositie bestaan er ook emissies en concentraties. 
Emissies is – simpel gezegd – de uitstoot bij de bron, bijvoorbeeld emissies 
die vrijkomen uit varkensstallen en bij het uitrijden van mest. Concen
traties is hetgeen terechtkomt in de lucht en daar verblijft. Hetgeen in de 
lucht hangt, is afhankelijk van diverse processen: hetgeen wordt gepro
duceerd in binnen en buitenland (emissies), atmosferisch transport en 
bijvoorbeeld chemische omzetting. Nadat de emissies zijn opgegaan in 
concentraties daalt vervolgens de stikstof neer in Natura 2000gebieden 
en dat is de stikstofdepositie.

Om erachter te komen hoe het is gesteld met de natuur wordt er onder
zoek gedaan. Voor de emissies is het duidelijk. Op de vergunning staat 
hoeveel de emissie is die de varkensstallen verlaat. De emissie verlaat 

de stal en komt in de lucht als con
centratie. In het Landelijk Meetnet 
Lucht kwaliteit (LML) worden con
centraties op uurbasis gemeten. Dat 
gebeurt op 6 locaties in Nederland. 
Sinds 2005 worden ook maand
gemiddelde ammoniakconcentraties 
in Natura 2000gebieden gemeten 
via het Meetnet Ammoniak in 
Natuurgebieden (MAN).

De concentraties die worden 
gemeten, is al hetgeen in feite in de 
lucht hangt. Om te bepalen welke 
sectoren welk aandeel hebben, zijn 
er meetpunten in landbouwgebied. 
In NoordBrabant is er één meetpunt 
in landbouwgebied: Vredepeel. 
Uit onderzoek van Geesje Rotgers 
en Jaap Hanekamp uit mei 2018 is 
gebleken dat dit meetstation wordt 
gedomineerd door een pluimvee

bedrijf op 150 meter afstand. Er wordt in de metingen niet gecorrigeerd 
voor deze lokale bron. Daardoor vallen de jaargemiddelde concentraties 
tot 25 procent hoger uit. Dit onderzoek heeft de discussie op gang gebracht 
over de wijze van meten en berekenen van concentraties.

Vertaling van concentratie naar depositie
Vervolgens zijn we er nog niet voor wat betreft de beoordeling van de 
kritische depositiewaarden. Daar gaat het immers om depositie en niet 
om concentratie. Concentratie kan niet éénopéén worden vertaald 
naar depositie. Depositie in Natura 2000gebieden wordt echter niet 
gemeten. Voor een inschatting in de veranderingen in depositie moet 
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Figuur 1: Natura 2000ontwerpbeheerplan Biesbosch, mei 2016. Figuur 2: Natura 2000beheerplan Sallandse Heuvelrug, mei 2016.
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een (theoretisch) model worden gebruikt. Het model is essentieel volgens 
wetenschappers om de emissieschattingen van verschillende bronnen te 
koppelen aan de waarnemingen en andersom, zodat verklaard kan worden 
welke maatregelen effectief zijn en wat de toekomstige ontwikkeling van 
de depositie zal zijn bij invoering van bepaalde maatregelen. De kwaliteit 
van het model is bepalend.

Het model dat nu wordt gebruikt, is AERIUS Calculator. Sinds de uitspraak 
over het PAS en de problemen die dat met zich meebracht voor de land
bouw, woningbouw en infrastructuur is er veel discussie over de wijze 
waarop het model is ingericht en de onzekerheidsmarges die het kent. Het 
RIVM schat de onzekerheid van de berekende depositie op 30 procent en 
op lokale schaal op 70 procent.

Meest recent is door Nederlandse onderzoekers gewezen op onder
zoeken in Denemarken en in het gebied Dwingelderveld (Drenthe) 
waarbij  feitelijk is gemeten waar stikstofdepositie neerslaat. Uit het 
Deens onderzoek volgt dat de depositie op een afstand van 150200 
meter van kippenstallen niet veel verschilde van nul. Op 320 meter van 
de kippenboerderij was er nagenoeg geen invloed meer van de bron. Uit 
het onderzoek in Dwingelderveld (Drenthe) volgt dat bij een melkvee
bedrijf (600 GVE) tot 400 meter rondom het bedrijf stikstofdepositie 
werd gemeten. Uit de metingen blijkt dat er na circa 400 meter van de 
bron nagenoeg geen stikstofdepositie afkomstig van de gemonitorde 
bron meer plaatsvindt.

In het huidige AERIUSmodel is deze informatie niet meegenomen. Het 
is ook nog geen gemeengoed en de wetenschappelijke wereld zal nader 
onderzoek moeten doen, moeten discussiëren en het model mogelijk 
(deels) moeten herzien.

De vraag waarom de kritische depositiewaarden niet worden gehaald, kan 
dus nog niet volledig worden beantwoord. De voorvraag zal immers zien 
op het in beeld brengen van de daadwerkelijke stikstofdepositie in Natura 
2000gebieden. Hoe het zit en wie bijdragen aan stikstofdepositie moet 
eerst nader in beeld worden gebracht.

Waar gaat het naartoe?
Pas op het moment dat we door meer metingen en onderzoek beter inzicht 
hebben in wie in welke mate bijdraagt aan de neerdaling van depositie 
in Natura 2000gebieden, kunnen er evenredige maatregelen worden 
genomen. De Minister zal een gebiedsgerichte aanpak volgen waarbij 
activiteiten die aanzienlijk bijdragen aan stikstofdepositie in een Natura 
2000gebied moeten worden gestaakt. Naar mijn idee kan ook die aanpak 
enkel redelijk en evenredig zijn indien afdoende in beeld is hoeveel depo
sitie feitelijk neerslaat, wat de oorzaken zijn en wat staking van activiteiten 
daadwerkelijk oplevert. <

1) Rapport: ‘Nitrogen deposition and ammonia concentrations in the 
Dwingelderveld as affected by surrounding dairy farms. Evaluation of 
the OPSmodel’ door Janklaas Santing

De boerenprotesten kwamen tot stand vanwege de stikstofcrisis.


