
  
 Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering 

Notitie d.d. 9 november 2020, Franca Damen 

  
Habitatrichtlijn - artikel 6, lid 1 en lid 2 

Verplichting voor lidstaten om instandhoudingsmaatregelen en passende 
maatregelen voor Natura 2000-gebieden te treffen. 

 

Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering 
Doel: blijvend voldoen aan artikel 6, lid 1 en lid 2, Habitatrichtlijn en (dus) het 

realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000. 

Programma stikstofreductie en natuurverbetering met als doelen: 
1. Het verminderen van de stikstofdepositie op Natura 2000 

2. Het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen 

Stikstofreductie  
- Omgevingswaarde: in 2030 moet 

de stikstofdepositie op ten minste 
50% van het areaal van 
stikstofgevoelige Natura 2000 
onder de KDW zijn → betekent 
gemiddeld ca. 255 mol reductie. 

- Stikstofreductie behalen door: 
o Bronmaatregelen  
o Autonome reductie 

 

Natuur(herstel)maatregelen  
- Verplichting van de overheid. 
- Was ook verplichting van de 

overheid onder het Programma 
Aanpak Stikstof, maar heeft 
overheid maar beperkt aan 
voldaan. 

- Op deze manier worden de 
instandhoudingsdoelstellingen 
niet behaald. 

Bronmaatregelen: 
- Gericht op emissie, terwijl het 

gaat om depositie. De gebruikte 
omrekenfactor is niet inzichtelijk. 

- Kritiek AERIUS (advies Hordijk). 
- Onduidelijk welke deposities 

aantoonbaar nadelige gevolgen 
hebben voor Natura 2000 (advies 
Remkes).  

- Uit onderzoek blijkt dat NH3 
binnen ca. 400 meter van 
veehouderij neerslaat. Dan 
hebben bronmaatregelen geen 
of beperkt effect. 

- Effectiviteit, haalbaarheid en 
betaalbaarheid van maatregelen 
zijn niet aangetoond (advies RvS).  

Autonome reductie: welke omvang? 
- Ca. 120 mol volgens memorie van 

toelichting bij wetsvoorstel 
stikstofreductie en 
natuurverbetering 

- Ca. 220 mol volgens RIVM-rapport 
Juiste omvang is van belang voor 
reductieopgave via bronmaatregelen. 

Omgevingswaarde niet te behalen 
- Onduidelijkheid autonome 

reductie. 
- Effectiviteit is niet aangetoond. 
- 30% verhoging NH3-emissies 

vanuit buitenland (RIVM-rapport). 
- Gebruik van de stikstofreductie 

van de maatregelen als 
ontwikkelruimte. 



  

Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering 
Notitie d.d. 9 november 2020, Franca Damen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géén ontwikkelruimte voor andere activiteiten 
Het wetsvoorstel en programma stikstofreductie en natuurverbetering leiden – 
anders dan het Programma Aanpak Stikstof – niet tot ontwikkelruimte. Er 
ontstaat dus geen ruimte om andere activiteiten toe te staan c.q. te vergunnen. 

 
- Dit kan ook niet, omdat het wetsvoorstel en programma dienen ter uitvoering 

van artikel 6, lid 1 en lid 2, Habitatrichtlijn (vgl. uitspraak RvS 29 mei 2019 over 
het Programma Aanpak Stikstof).  

- Het wetsvoorstel regelt dit niet. Er is ook geen koppeling tussen de 
stikstofreductie en andere activiteiten (projecten of plannen). 

 
Máár:  

- De stikstofreductie die wordt behaald door de bronmaatregelen, wordt door 
de overheid toch gebruikt als ontwikkelruimte om andere activiteiten toe te 
staan c.q. te vergunnen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de opkoopregeling voor 
de veehouderij. 

- Door de stikstofreductie die wordt behaald door bronmaatregelen in te 
zetten als ontwikkelruimte, kan de omgevingswaarde voor stikstof nimmer 
behaald worden.  

 
 

PAS-meldingen 
Omdat het wetsvoorstel en het programma stikstofreductie en natuurverbetering 
niet leiden tot ontwikkelruimte, zorgen deze ook niet voor een oplossing voor de 

PAS-meldingen. 


