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2. Uit de stikstofcrisis?
PETER MENDELTS

 

Inleiding

Sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State van 29 mei 2019 (de PAS-uitspraak) 
waarin zij de passende beoordeling onder het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) onvoldoende oordeelde,1 is er volop 
politieke en maatschappelijke discussie over hoe uit de stik-
stofcrisis te geraken. De kranten berichten overvloedig over 
de stikstofcrisis en ook het NOS Journaal besteedt er veel 
aandacht aan. De Afdeling zelf heeft zich de maatschappe-
lijke impact van haar uitspraak kennelijk goed gerealiseerd 
en de provincies aanwijzingen gegeven hoe om te gaan met 
de vernietigde vergunningen en met de situaties waarin de 
vrijstellingen zijn vervallen.

In deze bijdrage wil ik ingaan op de ontwikkelingen en 
de oplossingen zoals zij zich nu aandienen. Allereerst 
komen het extern salderen en het intern salderen aan de 
orde, waarmee de vergunningverlening voor economische 
activiteiten (waaronder de landbouw) weer op gang kan 
komen.2 Daarna zal ik ingaan op het maatregelenpakket 
dat is aangekondigd om de stikstofdeken boven Neder-
land dunner te maken en op de inzetbaarheid daarvan ten 
gunste van vergunningverlening.

De lezer zij gewaarschuwd dat deze bijdrage noodzakelij-
kerwijs een momentopname is, omdat de ontwikkelingen 
snel gaan. Deze bijdrage is afgesloten op 18 december en 
ontwikkelingen daarna zijn niet meer meegenomen.

1 ECLI:NL:RVS:2019:1603.
2 Daarnaast kan vergunningverlening plaatsvinden op basis van een 

passende beoordeling of in bijzondere gevallen met toepassing van de 
ADC-toets. Zie bijv. de brief van de minister van LNV van 1 november 
2019, Kamerstukken I 2019/20, 32670, E, p. 1.

Extern salderen

Een oplossing waarnaar de Afdeling in haar PAS-uitspraak 
direct zelf al verwees en die zij met haar uitspraak ook 
mogelijk maakte, is het extern salderen.3 Simpel gezegd 
betreft dat het beëindigen of verminderen van de stik-
stofuitstoot van een activiteit ten gunste van een andere 
activiteit op een andere locatie (of een andere inrichting). 
Duidelijk is dat de Afdeling zich bij haar PAS-uitspraak 
realiseerde dat met het einde van het PAS maatschappe-
lijk en politiek een probleem ontstond, en dat daarvoor een 
oplossing moest worden gevonden. Het extern salderen, 
dat voorafgaande aan de inwerkingtreding van het PAS op 
1 juli 2015 de staande praktijk was en destijds was geregeld 
in artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 
1998), maakt inderdaad nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
zonder dat dit tot toenames van stikstofdeposities leidt.

De voorwaarden zoals deze tot 1  juli 2015 waren opge-
nomen in artikel  19kd zijn daarbij goeddeels weer gaan 
gelden. De bepaling treedt uiteraard niet opnieuw in 
werking, maar de in dit artikel opgenomen voorwaarden 
waren een codificatie van de rechtspraak zoals die zich dat 
tot dat moment had ontwikkeld. Voor de in te zetten rech-
ten wordt gekeken naar verleende natuurvergunningen dan 
wel naar andere toestemmingen die golden op de Europese 
referentiedatum (tenzij er een latere toestemming is waar-
bij minder is vergund, in welk geval van die lagere, latere 
toestemming moet worden uitgegaan). Wat als een toestem-
ming geldt, is geregeld in de begripsbepaling van artikel 1 

3 Zie r.o. 39.2 en 39.7 van de uitspraak. De Afdeling heeft de lijst met gebie-
den zoals opgenomen in bijlage 2 bij het PAS onverbindend verklaard, 
waardoor het verbod van extern salderen zoals opgenomen in art. 5.5 
Wnb niet van toepassing is op de aangevochten besluiten. Logischer-
wijze is dat verbod dan ook niet van toepassing op nieuwe besluiten, 
die immers ook niet onder een programma als bedoeld in art. 1.13 Wnb 
vallen.

Sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 2019 over de PAS is er volop politieke en 
maatschappelijke discussie over hoe uit de stikstofcrisis te geraken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State heeft zich de maatschappelijke impact van haar uitspraak kennelijk goed gerealiseerd en de 
provincies aanwijzingen gegeven hoe om te gaan met de vernietigde vergunningen en met de situaties waarin 
de vrijstellingen zijn vervallen. \ 
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van de provinciale beleidsregels (hierna: beleidsregels), en 
ook milieumeldingen gelden als toestemming. De regel dat 
moet worden getoetst aan de Europese referentiedatum is 
terug te voeren op het Papenburg-arrest,4 waaruit volgt 
dat activiteiten die al werden verricht en waarvoor al een 
toestemming was verleend voordat de verplichtingen uit 
de Habitatrichtlijn op het gebied van toepassing werden, 
onder dezelfde voorwaarden kunnen worden voortgezet.

Voor het salderen (zowel extern als intern) hebben de diverse 
colleges van GS beleidsregels vastgesteld. Na boerenpro-
testen op 11 en 14  oktober 2019 is de eerste versie van 
de beleidsregels door een aantal provincies ingetrokken of 
opgeschort en heeft minister Schouten van LNV de Tweede 
Kamer beloofd meer regie te voeren bij de totstandkoming 
van de beleidsregels. Alle provincies hebben begin decem-
ber 2019 een nieuwe, aangepaste versie van de beleidsre-
gels aangenomen en gepubliceerd,5 zij het dat ze voorlopig 
in de provincie Friesland nog niet van kracht zijn.6 Het 
belangrijkste verschil ten opzichte van de eerdere versie van 
de beleidsregels is, dat de in te zetten rechten niet worden 
bepaald door het feitelijke gebruik dat van de vergunning is 
gemaakt, maar door de feitelijk gerealiseerde capaciteit op 
basis van de vergunning.7 Dit betekent bijvoorbeeld dat een 
gerealiseerde stal mag worden ingezet voor extern salderen 
ook als er (nog) geen dieren hebben gestaan. Het pijnpunt 
dat ondernemers (en zeker ook boeren) zullen voelen, is dat 
op deze wijze onder het PAS vergunde maar nog niet gerea-
liseerde uitbreidingen, niet in het kader van extern salderen 
kunnen worden ingezet en dus niet kunnen worden verzil-
verd. Een bijkomend pijnpunt is dat bij de verlening van 
een natuurvergunning maar 70% van de N-emissie van de 
feitelijk gerealiseerde capaciteit van de saldogevende activi-
teit mag worden betrokken en dus 30% wordt afgeroomd.

De voorwaarden voor extern salderen zijn opgenomen in 
artikel  6 van de nieuwe beleidsregels. In de eerste plaats 
moet er volgens het eerste lid van artikel  6 een directe 
samenhang bestaan tussen de intrekking van de toestem-
ming voor de saldogevende activiteit en de verlening van de 
natuurvergunning voor de saldo-ontvangende activiteit. Dit 
lijkt een directe verwijzing naar de Afdelingsjurisprudentie 
over het oude artikel 19kd Nbw, waarbij de Afdeling die 
directe samenhang aannam als er een koopovereenkomst 
tussen saldonemer en saldogever bestond, er door de saldo-

4 HvJ EU 14 januari 2010, zaak C-226/08, ECLI:EU:C:2010:10.
5 Ik heb mij voor deze bijdrage op de Noord-Hollandse en Drentse versies 

gebaseerd. De Drentse stond in het Provinciaal blad van Drenthe van 
12 december 2019, nr. 8065. De Noord-Hollandse in het Provinciaal blad 
van Noord-Holland van 12 december 2019, nr. 8021. De Brabantse versie 
stond in het Provinciaal blad van Noord-Brabant van 12 december 2019, 
nr. 8075. In die versie is een extra artikel opgenomen, namelijk art. 4 over 
de referentiedata. Daardoor gaat in Brabant niet art. 6 maar art. 7 over 
extern salderen. Inhoudelijk levert dat – voor zover ik kan overzien – ver-
der geen verschillen op. De beleidsregels van de andere provincies zijn 
– als het goed is – gelijkluidend aan de drie genoemde versies, maar zijn 
niet bekeken. Alleen Friesland heeft nog geen beleidsregels vastgesteld.

6 www.bij12.nl/nieuws/beleidsregels-aanpak-stikstof-van-kracht/.
7 Art. 6 lid 6 van de beleidsregels.

gever daadwerkelijk milieuvergunde rechten werden inge-
leverd en de activiteit werd verminderd of beëindigd. Deze 
milieuvergunde rechten konden ook in een milieumelding 
zijn gelegen.8 Dit laatste zal ook nu weer het geval kunnen 
zijn. De formulering van het eerste lid van artikel  6 van 
de beleidsregels sluit ook niet uit dat er met behulp van 
een stikstofdepositiebank of een stikstofregistratiesysteem 
(zoals geregeld in de Spoedwet aanpak stikstof) salderingen 
worden uitgevoerd. In het tweede lid is geregeld dat saldi 
moeten zijn gebaseerd op toestemmingen die al bestonden 
op de referentiedatum en dat de activiteit sindsdien onafge-
broken aanwezig was of had kunnen zijn. Niet nodig is dat 
de activiteit nog feitelijk wordt uitgevoerd, maar hervatting 
van de saldogevende activiteit moet mogelijk zijn zonder 
dat gebouwd hoeft te worden9 en zonder dat een natuurver-
gunning nodig is. Die laatste eis (van de natuurvergunning) 
zou voor de praktijk nog wel eens een lastige hobbel kunnen 
blijken te zijn. Gezien het zesde lid van artikel 6 blijft daar-
bij wel-vergunde maar niet-gerealiseerde capaciteit (zoals 
niet-gebouwde veestallen) buiten beschouwing.10 In het 
derde lid is geregeld dat indien een toestemming niet kan 
worden ingetrokken, het dan voldoende is dat de saldoge-
vende activiteit feitelijk is beëindigd.11 Overigens is extern 
salderen binnen de agrarische sector tot nader order slechts 
zeer beperkt mogelijk. Het negende lid van artikel 6 bepaalt 
immers dat bedrijven die over varkensrechten, pluimvee-
rechten of fosfaatrechten beschikken pas als saldogever 
kunnen optreden na wijziging van de Meststoffenwet. Op 
de website van BIJ12 staat aangegeven dat de streefdatum 
daarvoor februari 2020 is.12 Dit betekent dat vooralsnog 
saldi van varkens-, pluimvee- en melkveehouders nog niet 
ingezet kunnen worden. Feitelijk staat het extern salderen 
binnen de agrarische sector daarom op dit moment nog 
maar zeer beperkt open, namelijk alleen voor bedrijven met 
andere dieren dan varkens, pluimvee of melkvee.

Wat betreft de vraag of we bezig zijn 
om uit de stikstofcrisis te geraken, 
is het antwoord een weifelend ‘ja’

Ook van belang is te zien dat er een aantal uitzonderin-
gen is waarin activiteiten niet ingezet mogen worden voor 

8 Zie bijv. ABRvS 16 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7785.
9 Althans, zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning bouwen nodig 

is.
10 Gezien het zevende lid is het beoordelingsmoment daarvan het moment 

van doen van de aanvraag om de natuurvergunning. De saldogever moet 
gezien het achtste lid – kennelijk voorafgaand aan het inzetten van zijn 
saldo – zijn niet-gerealiseerde capaciteit laten intrekken.

11 Volgens de toelichting moet de feitelijke beëindiging van een dergelijke 
activiteit op een of andere manier geborgd zijn vóórdat de natuurver-
gunning voor de saldo-ontvangende activiteit in werking treedt, bijv. 
door een bestemmingsplanwijziging of door een (privaatrechtelijke) 
overeenkomst.

12 www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunnin-
gen-en-toestemmingsbesluiten/extern-salderen/; datum van raadple-
ging was 13 december 2019.
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saldering. Dit is het geval als intrekking van de toestemming 
voor de saldogevende activiteit al nodig is als passende 
maatregel om verslechtering of verstoring tegen te gaan 
als bedoeld in artikel 6 lid 2 Habitatrichtlijn (lid 4), of als 
het saldogevende bedrijf deelneemt aan de Subsidieregeling 
sanering varkenshouderijen of een daarmee vergelijkbare 
saneringsregeling of aan de stoppersregeling Actieplan 
Ammoniak Veehouderij (lid 5). Verder wordt bij het bere-
kenen van de toegestane stikstofemissie van een bedrijf in 
de referentiesituatie ingevolge het negende lid uitgegaan 
van ten hoogste de emissie die is toegestaan op grond van 
het Besluit emissiearme huisvesting (Beh). Onder het Beh 
is het moment van oprichten bepalend voor de maximaal 
toegestane emissiefactor, waarbij is ingezet op steeds emis-
siearmere stallen. Gezien de toelichting is hiermee bedoeld 
te voorkomen dat emissieruimte van een illegale situatie 
(in strijd met het Beh) bij salderen wordt ingezet. Omdat 
een toetsing aan het Beh ontbrak bij natuurvergunningen 
(anders dan omgevingsvergunningen) is het mogelijk dat 
in natuurvergunningen traditionele stallen zijn vergund 
die gezien het Beh niet gerealiseerd konden worden. Om 
die ongewenste situatie te voorkomen, wordt de stikstof-
emissie van het bedrijf in de referentiesituatie verlaagd naar 
de emissie die onder het Beh voor dat bedrijf is toegestaan.

Bij vergunningverlening aan een saldonemer worden de in 
te zetten ammoniakemissies van saldogevers met 30% afge-
roomd (art. 6 lid 10 beleidsregels). Deze afroming heeft veel 
aandacht gekregen door de recente boerenprotesten. Het 
elfde lid regelt vervolgens dat geen 30%-afroming behoeft 
plaats te vinden als de maatregel ten gunste van Natura 
2000-instandhoudingsdoelstellingen geschiedt. Het had mij 
handig geleken als dit ook expliciet zou zijn bepaald voor 
bedrijfsuitplaatsingen voor de realisering van het Natuur-
netwerk Nederland (NNN), maar dat wordt in de bepaling 
en in de toelichting niet genoemd. Mogelijk is wel bedoeld 
het NNN hieronder te begrijpen.13 De vraag kan gesteld 
worden of afroming middels beleidsregels wel mogelijk is 
en of daarvoor geen wettelijke grondslag nodig is. Nu een 
saldogever zelf kiest voor het al dan niet verkopen van zijn 
saldo en er ook voor kan kiezen om zelf zijn eigen bedrijf 
voort te zetten (dit laatste zonder afroming), denk ik dat 
er geen rechten worden afgepakt en ook dat geen sprake 
is van ontneming van eigendom in de zin van artikel  1 
Eerste Protocol EVRM. Daarom ben ik van mening dat 
afroming van saldogevers door middel van beleidsregels 
en dus zonder wettelijke grondslag mogelijk is. Ik zeg dat 
met een slag om de arm, omdat niet geheel uitgesloten is 
dat een rechter deze afroming in het verlengde van bijvoor-
beeld het Fluoriderings-arrest14 van de Hoge Raad als een 
ingrijpende maatregel zou kunnen zien waarvoor wél een 

13 In de toelichting bij de corresponderende bepaling over intern salderen 
in art. 5 lid 8 sub c van de beleidsregels, staat wel dat de Natura 2000-in-
standhoudingsdoelstellingen gebaat kunnen zijn bij bedrijfsverplaatsin-
gen in het kader van het NNN. Mogelijk is het daarom een omissie dat het 
NNN niet in de toelichting bij art. 6 lid 11 beleidsregels wordt genoemd. 
Ik kan dat niet geheel overzien.

14 HR 22 juni 1973, NJ 1973/386, ECLI:NL:HR:1973:AD2208.

wettelijke grondslag nodig zal zijn. De rechtspraak zal het 
ons vermoedelijk spoedig leren.

Gezien artikel  4 van de beleidsregels moet de rekentool 
AERIUS worden gebruikt voor alle stikstofdeposities. 
Onder het stelsel van artikel 19kd Nbw werd voor agrari-
sche bedrijven gebruik gemaakt van Aagro-Stacks en voor 
industriële bedrijven van een andere variant van Stacks. 
Binnen Aagro-Stacks werd slechts een beperkt aantal reken-
punten doorgerekend – in veel gevallen werden drie reken-
punten op de rand van het betreffende Natura 2000-gebied 
gekozen  – terwijl AERIUS een veelheid aan rekenpunten 
doorrekent. AERIUS rekent namelijk de depositie op alle 
voor stikstof gevoelige hexagonen binnen alle Natura 
2000-gebieden uit. In die zin is AERIUS meedogenlozer 
dan Aagro-Stacks. Dit zal naar mijn inschatting betekenen 
dat door AERIUS sneller dan met de oude rekentools lichte 
toenames berekend zullen worden, waardoor feitelijk een 
behoorlijke afroming van ingebrachte saldi zal plaatsvin-
den. De praktijk zal de komende maanden leren of, en in 
hoeverre, dit daadwerkelijk in de weg zal staan aan vergun-
ningverlening.

Een laatste woord nog over het extern salderen. De Afde-
ling heeft als gezegd altijd aangenomen dat extern salde-
ren toelaatbaar is onder artikel 6 Hrl, zolang er maar een 
direct verband bestond tussen de saldogever en de saldo-
nemer, bijvoorbeeld bestaande in een koopovereenkomst. 
Daarbij kan de afname van stikstofemissie bij de saldoge-
ver een mitigerende maatregel vormen voor de toename 
van stikstofemissie bij de saldonemer, ook al hebben beide 
effecten vanaf afzonderlijke locaties plaats. De vraag kan 
gesteld worden of deze gedachte in het licht van artikel 6 
Hrl, zoals uitgelegd in de arresten inzake Briels en Orle-
ans,15 wel houdbaar is. Uit deze beide arresten valt af te 
leiden dat aantasting van een natuurwaarde (een instand-
houdingsdoelstelling) op de ene plek, niet kan worden 
gemitigeerd door herstel op een andere plek. Nu is de situ-
atie bij extern salderen uiteraard iets anders, omdat het bij 
extern salderen niet effecten óp twee verschillende locaties 
betreft, maar effecten op één locatie afkomstig ván twee 
verschillende locaties. De beide arresten zijn daarom niet 
helemaal één-op-één toepasbaar op extern salderen. Maar 
ik zou wel willen waarschuwen dat we vrij lang hebben 
gedacht dat we de effecten van saldogever en saldonemer 
in één gezamenlijk verband, als mitigerende maatregel, 
konden en mochten beschouwen, terwijl de les van Briels 
en Orleans toch ook is dat we effecten afzonderlijk moeten 
beschouwen. Zo zou ook gesteld kunnen worden dat de 
toegenomen depositie door de saldonemer juist niet wordt 
verzacht of weggenomen door het saldogeven, maar dat 
deze wordt gecompenseerd door een verlaging van deposi-
ties afkomstig van elders. Zeker weten doe ik dit niet, maar 
op zijn minst kan enige twijfel bestaan of het Europese 
Hof het directe verband tussen saldonemer en saldogever, 

15 HvJ EU 15 mei 2014, zaak C-521/12, ECLI:EU:C:2014:330 (Briels) en HvJ EU 
21 juli 2016, zaken C-387/15 en C-388/15, ECLI:EU:C:2016:583 (Orleans).
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en daarmee het mitigerende (en dus niet compenserende) 
karakter van de saldering, net zo makkelijk zal aannemen 
als de Afdeling altijd heeft gedaan.

Intern salderen

Intern salderen is in artikel 1 van de beleidsregels gedefini-
eerd als het salderen binnen de begrenzing van één project 
of locatie ten behoeve van de verlening van een natuurver-
gunning. Intern salderen is daarmee feitelijk vaak niet veel 
meer dan een interne bedrijfswijziging16 of een functiewij-
ziging van de betreffende locatie. Verwacht zou kunnen 
worden dat de regeling daarvan simpeler en korter zou 
kunnen zijn dan die van extern salderen. Toch bevat arti-
kel  5 van de beleidsregels17 een vrij uitgebreide regeling. 
Hierbij valt enige overlap met de regeling voor extern salde-
ren te bespeuren. Ook hier moet voor de bepaling van de 
stikstofemissie worden gekeken naar de op referentiedatum 
toegestane emissie, tenzij er een latere, lagere toestemming 
is, in welk geval deze lagere toestemming moet worden 
gebruikt. Als toestemmingen niet kunnen worden inge-
trokken, dan is nodig dat de activiteit feitelijk is beëindigd 
(lid 2). Als intrekking van de toestemming voor de saldo-
gevende activiteit al nodig is als passende maatregel om 
verslechtering of verstoring tegen te gaan als bedoeld in 
artikel 6 lid 2 Hrl, dan mag deze niet gebruikt worden voor 
saldering (lid 3). En ook hier geldt dat een bedrijf dat deel-
neemt aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen 
of een daarmee vergelijkbare saneringsregeling niet intern 
mag salderen en dus niet de stikstofemissie mag gebruiken 
voor een nieuwe bedrijfsactiviteit (lid 4). Kennelijk mogen 
deelnemers aan de stoppersregeling Actieplan Ammoniak 
Veehouderij weer wel intern salderen en kunnen zij dus met 
hun bedrijf op een andere voet verdergaan.18 Tevens moet 
ook hier de stikstofemissie in de referentiesituatie worden 
afgeroomd tot het toegestane niveau onder het Beh (art. 5 
lid 7), waarbij ook hier de vraag is (net als bij art. 6 lid 9 
in geval van extern salderen) wat daarmee nu precies wordt 
bedoeld. Verder mag ook bij intern salderen alleen de gere-
aliseerde capaciteit worden ingezet, waarbij niet-gereali-
seerde maar wel-vergunde ruimte in beginsel dus verloren 
gaat (lid 5), waarbij ook hier het moment van aanvragen 
bepalend is (lid  6). De regelingen voor het inzetten van 
saldi bij intern salderen en bij extern salderen vertonen dus 
belangrijke overeenkomsten, hetgeen de uitvoerbaarheid 
van de beleidsregels naar mijn oordeel zeer ten goede komt.

Op twee belangrijke punten is de regeling voor intern salde-
ren echter ruimhartiger dan die voor extern salderen. Het 

16 Omdat in agrarische natuurvergunningen het aantal dieren en de 
stalsystemen zijn opgenomen, is een wijziging van stalsysteem en van 
het aantal dieren steeds vergunningplichtig, ook als de emissie door de 
wijziging afneemt.

17 Art. 5 in de Noord-Hollandse en Drentse versies van de beleidsregels. 
Dit is art. 6 in de Brabantse versie. De andere versies zijn als gezegd niet 
bekeken.

18 Anders kan ik het verschil in redactie tussen art. 5 lid 4 en art. 6 lid 5 van 
de beleidsregels niet verklaren.

eerste is dat bij intern salderen in artikel  5 lid  8 van de 
beleidsregels is geregeld dat in sommige gevallen afgeweken 
kan worden van de eis dat alleen de feitelijk gerealiseerde 
capaciteit kan worden ingezet. Voldoende is dan dat er 
concrete stappen zijn gezet met het oog op realisatie of dat 
aantoonbaar onomkeerbare significante investeringsver-
plichtingen zijn aangegaan.19 Dit moet dan wel gebeurd zijn 
vóórdat de beleidsregels van kracht werden. Ook als het 
saldo nodig is voor de realisatie van Natura 2000-instand-
houdingsdoelstellingen20 of als er stikstofemissie-reduce-
rende innovaties worden doorgevoerd zonder dat daarbij 
de capaciteit wordt uitgebreid, dan mag worden uitgegaan 
van de vergunde situaties op referentiedatum zonder dat 
die capaciteit ook feitelijk hoeft te zijn gerealiseerd.21 Dit 
geldt tenslotte ook voor bepaalde projecten zoals energie-
projecten van nationaal belang, wegen, vaarwegen, spoor-
wegen, luchtvaart, woningbouw, duurzame energieopwek-
king, militaire activiteiten of projecten in het kader van de 
nationale veiligheid.22

Die laatste eis (van de natuurvergun-
ning) zou voor de praktijk nog wel eens 
een lastige hobbel kunnen blijken te zijn

Het tweede punt waarop de regeling van intern salderen 
ruimhartiger is, is dat hier geen afroming van rechten 
plaatsvindt. De bepaling in artikel 6 lid 10 beleidsregels dat 
van de ingezette saldi 30% wordt afgeroomd, ontbreekt 
immers in artikel 5 voor intern salderen.

Hierboven onder extern salderen sprak ik mijn zorgen uit 
over het gebruik van de rekentool AERIUS, dat meedogen-
lozer is dan Aagro-Stacks en andere Stacks-programma’s 
die vroeger werden gebruikt voor salderingsberekeningen. 
Mijn verwachting is dat dit bij intern salderen minder nade-
lig zal uitvallen voor de initiatiefnemer, omdat de emissies 
bij intern salderen van (vrijwel) dezelfde locatie komen als 
in de referentiesituatie. Dit vermindert in sterke mate de 
kans dat her en der een aantal overbelaste hexagonen toch 
toenames laten zien.

De Spoedwet aanpak stikstof

Zoals gezegd is er vrij snel na 29 mei 2019 een politieke 
en maatschappelijke discussie op gang gekomen over de 

19 Zie onderdelen a en b van art. 5 lid 8 van de beleidsregels. Deze termen 
zijn dermate vaag dat verwacht mag worden dat ze tot veel discussie 
zullen leiden. Is het bouwrijp maken van grond een voldoende concrete 
stap richting bouw? Volgens de toelichting is een gelegde fundering in 
elk geval concreet genoeg. En hoe hoog moet een investering zijn om 
significant te zijn? Etc.

20 In de toelichting wordt er gemakshalve van uitgegaan dat ook realisering 
van het NNN hieronder kan worden begrepen. Mijn voorkeur zou het 
hebben dit dan in de bepaling zelf op te nemen en niet slechts in de 
toelichting.

21 Onderdelen c en d van art. 5 lid 8.
22 Onderdeel e van art. 5 lid 8.
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stikstofproblematiek. Politiek werd direct gesproken over 
maatregelen om stikstofemissies te reduceren, wat vanuit 
de natuur bezien uiteraard een prima maatregel is. Bij 
veel politici is daarbij de hoop dat daardoor ruimte wordt 
gecreëerd om nieuwe economische ontwikkelingen met 
stikstofemissies weer te vergunnen. Daarbij deed vrij snel 
de gedachte opgang dat we door met 100 in plaats van 
130  km/uur over de snelwegen te rijden, ruimte zouden 
kunnen creëren voor woningbouw.23

Ook de Memorie van toelichting bij de Spoedwet aanpak 
stikstof klinkt optimistisch over de inzet van stikstofredu-
cerende maatregelen om andere activiteiten weer mogelijk 
te maken:
‘Op korte termijn is er behoefte aan verdergaande moge-
lijkheden om te komen tot een geïntensiveerde, gecoördi-
neerde en samenhangende aanpak gericht op verminde-
ring van de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden in 
Nederland en natuurherstel en op het weer vlot trekken van 
de toestemmingverlening op grond van de natuurwetgeving 
voor activiteiten, in het bijzonder voor activiteiten die een 
geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroor-
zaken. Dit in het licht van de sociaaleconomische gevolgen 
van de vertraging van allerlei projecten en de vertraging van 
de realisatie van de maatschappelijke opgaven – waaronder 
de oplossing van het woningtekort – die met stikstofdepo-
sitie gepaard gaan.’24

Aantasting van een natuurwaarde 
(een instandhoudingsdoelstelling) op 
de ene plek, kan niet worden gemiti-

geerd door herstel op een andere plek

In de op 17 december 2019 door de Eerste Kamer aange-
nomen Spoedwet wordt een aantal dingen geregeld, zoals:

 – de mogelijkheid om bij ministeriële regeling een drem-
pelwaarde en een stikstofregistratiesysteem in te voeren;

 – de mogelijkheid om bij ministeriële regeling maatrege-
len te nemen met betrekking tot veevoer;

 – versnelde procedures (lees: toepassing van de Crisis- en 
herstelwet) voor bescherming, verbetering en herstel 
van de natuur in Natura 2000-gebieden;

 – het vervallen van de vergunningplicht voor activiteiten met 
niet-significante effecten voor Natura 2000-gebieden.25

De verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen van 
130 naar 100 km/uur wordt niet geregeld in de Spoedwet 

23 Zie bijv. het artikel ‘Rutte: snelheid naar 100, omdat bouwers anders met 
kerst zonder baan zitten’, de Volkskrant 13 november 2019, ook te vinden 
op de website van de Volkskrant, www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond 
(laatstelijk geraadpleegd op 13 december 2019).

24 Kamerstukken II 2019/20, 35347, nr. 3, p. 1.
25 Het is opmerkelijk dat deze twee laatstgenoemde maatregelen, de 

versnelde procedures en het vervallen van vergunningplicht, in deze wet 
zijn verpakt. Ze gelden immers niet slechts voor stikstof, maar hebben 
een veel bredere werking.

zelf maar door wijziging van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990. Ook voor het verhogen van het 
subsidieplafond voor de Subsidieregeling sanering varkens-
houderijen waarmee varkenshouderijen kunnen worden 
uitgekocht en dus beëindigd, is geen wetswijziging nodig.

De Afdeling advisering van de Raad van State was bijzon-
der kritisch over een aantal voorgestelde maatregelen. Zo 
wijst zij erop dat een drempelwaarde moet zijn gebaseerd 
op een passende beoordeling omdat het feitelijk een vrij-
stelling betreft26 en een stikstofregistratiesysteem ziet de 
Afdeling advisering vooral als een tijdelijke maatregel.27 
Ook voor het veevoerspoor is het de Afdeling advisering 
niet duidelijk wat deze maatregelen zullen opleveren.28

Ik zal niet en detail op de voorgestelde maatregelen ingaan. 
Mij doet het idee om maatregelen te nemen zoals verlaging 
van de maximumsnelheid of wijzigingen in het veevoer, met 
het doel daarmee ruimte te ontwikkelen voor heel andere 
economische activiteiten zoals woningbouw, erg denken 
aan de manier waarop het Programma Aanpak Stikstof was 
ingericht. De manier waarop dit gebeurt (zoals 100 i.p.v. 
130 km/uur op de snelweg gaan rijden om ruimte te creëren 
voor woningbouw) lijkt erg op de manier waarop onder 
het PAS ontwikkelingsruimte werd gecreëerd. De vraag is 
of dit wel kan.

Afbeelding 1. Deze indeling is afkomstig uit r.o. 7.3 van de PAS-uitspraak 
van de Afdeling

In de PAS-uitspraak is gehamerd op het belang om onder-
scheid te maken tussen maatregelen bedoeld voor arti-
kel 6 lid 1 en 2 Hrl enerzijds, en maatregelen die als miti-
gerende maatregel onder  6 lid  3 Habitatrichtlijn kunnen 
worden ingezet.29 Een belangrijke reden waarom de 

26 In dat kader is interessant dat in r.o. 10 van de PAS-uitspraak van de 
ABRvS het rapport Gevoeligheid van de gesommeerde depositiebijdrage 
onder 0,05 mol/ha/jaar voor fluctuaties in de ruimtelijke verdeling van de 
veroorzakende emissiebronnen van het RIVM wordt genoemd. Dat rapport 
is in die procedure te laat ingediend en blijft daarom wegens de goede 
procesorde verder buiten beschouwing. Wellicht dat dit rapport aankno-
pingspunten voor een wetenschappelijk onderbouwde drempelwaarde 
zou kunnen bieden.

27 Kamerstukken II 2019/20, 35347, nr. 4, p. 4 resp. p. 5-6.
28 Id., p. 7-8.
29 Uit r.o. 11.3: ‘Dat oordeel luidt dat de positieve gevolgen van instandhou-

dingsmaatregelen en passende maatregelen die krachtens artikel 6, eerste 
en tweede lid, van de Habitatrichtlijn moeten worden getroffen niet mogen 
worden gebruikt, of (..) “als wisselgeld worden ingezet”, ter mitigatie van de 
eventuele schadelijke gevolgen van een plan of project.’
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passende beoordeling onder het PAS het niet heeft gered, 
is dat daarin allerlei herstelmaatregelen en bronmaatrege-
len waren opgenomen die bijdroegen aan het ontstaan van 
ontwikkelingsruimte, waarbij geen onderscheid is gemaakt 
tussen maatregelen die nodig zijn om de instandhouding 
van de Natura 2000-gebieden te garanderen (zoals bedoeld 
in art.  6 lid  1 Hrl), passende of preventieve maatregelen 
die nodig zijn om kwaliteitsverslechtering of significante 
verstoring te voorkomen (zoals bedoeld in art. 6 lid 2 Hrl) 
en anderzijds beschermingsmaatregelen (of: mitigerende 
maatregelen) die ingezet kunnen en mogen worden binnen 
een project om de eventuele negatieve effecten ervan te 
voorkomen.30 Binnen de PAS-systematiek waren deze cate-
gorieën maatregelen teveel op één hoop gegooid en droegen 
ze allemaal bij aan het ontstaan van ontwikkelingsruimte. 
Dit terwijl de maatregelen nodig voor artikel 6 lid 1 en 2 als 
gezegd niet ingezet mogen worden ter mitigatie van effec-
ten van andere projecten onder lid 3, omdat dit immers al 
verplicht te nemen maatregelen zijn.

De les uit de PAS-uitspraak moet dan ook zijn dat bij het 
formuleren van maatregelenprogramma’s (en bijvoorbeeld 
beheerplannen), voortaan scherp moet worden aangege-
ven onder welk lid van artikel 6 Hrl de maatregelen moeten 
worden begrepen. Als we ons nu afvragen wat dit concreet 
betekent voor de positieve effecten van de voorgestelde 
veevoermaatregelen of het verlagen van de maximumsnelheid, 
dan is duidelijk dat zal moeten worden onderbouwd welk 
deel van die maatregelen nodig is voor de instandhoudings-
doelstellingen (art. 6 lid 1 Hrl), welk deel nodig is als passende 
maatregel (art. 6 lid 2) en dat alleen effecten die daarboven-
uit gaan kunnen worden ingezet als mitigerende maatregel, 
bijvoorbeeld om woningbouw mogelijk te maken. Daarbij 
moet men zich goed realiseren dat de situatie van Natura 
2000-gebied tot Natura 2000-gebied (of in elk geval van regio 
tot regio) verschillend zal zijn, zodat de verlaging van de maxi-
mumsnelheid op de ene locatie wel mag worden ingezet voor 
woningbouw en op andere locaties in het land niet. Alleen 
een goede ecologische beoordeling waarin de lokale staat van 
instandhouding van habitattypen en soorten is bekeken, kan 
duidelijk maken op welke plaatsen de te treffen maatregelen 
een additioneel effect hebben en op welke plaatsen de maatre-
gelen ook al genomen zouden moeten worden onder artikel 6 
lid 1 en 2 Hrl. Helaas is daarbij dus niet vooraf gegarandeerd 
dat juist op die locaties waar woningbouw wordt gewenst, 
ook ‘ontwikkelingsruimte’ beschikbaar zal blijken te zijn. Als 
de staat van de habitats en soorten erom vraagt, zal immers 
lokaal moeten worden geoordeeld dat een maatregel reeds 
onder artikel 6 lid 1 of lid 2 genomen zou moeten worden. 
Er kan dan in de desbetreffende regio een streep worden gezet 
door de geplande woningbouw.

Met de Spoedwet aanpak stikstof spelen we daarom 
paniekvoetbal. Op zichzelf is dat begrijpelijk, nu een echte 
oplossing niet in zicht lijkt te zijn. Ik ben zeker niet tegen 
maatregelen die goed zijn voor de natuur en juich daarom 

30 Zie r.o. 12.2.

stikstofreducerende maatregelen graag toe, maar ik wil wel 
waarschuwen dat we geen maatregelen moeten nemen in 
de verwachting dat we de ruimte die daardoor ontstaat 
direct kunnen inzetten voor nieuwe economische ontwik-
kelingen. We weten sinds de PAS-uitspraak best dat dit niet 
zo eenvoudig ligt. Als straks blijkt dat een maximum snel-
heid van 100 km/uur geen of slechts beperkte ruimte biedt 
voor het vergunnen van woningbouw, dan zullen burgers 
zich mogelijk bekocht voelen en zal dat dat ook het draag-
vlak voor Natura 2000 ondermijnen. Ik zou daarom bij de 
politiek en de betrokken ambtenaren willen aandringen op 
rustige overweging van welke maatregelen zijn in te zetten, 
en daarbij de tijd en de ruimte te nemen om op lokaal 
niveau in kaart te brengen of een bepaalde maatregel wel 
nodig is als instandhoudingsmaatregel onder artikel 6 lid 1 
of als passende maatregel onder artikel 6 lid 2 Hrl, zodat 
duidelijk kan worden welke maatregelen effecten hebben 
die additioneel zijn aan artikel 6 lid 1 en 2 en die daarom 
dus juist wél als mitigerende maatregel onder artikel 6 lid 3 
Hrl zouden kunnen worden opgevoerd. Een goede door-
denking en een goede en uitgewerkte ecologische onder-
bouwing is in ieder geval noodzakelijk.

Tot slot

Deze bijdrage is zoals gezegd gebaseerd op de stand van 
zaken op 18  december 2019. Daarbij heb ik niet alle 
ontwikkelingen kunnen meenemen en heb ik ook keuzes 
moeten maken. Ik heb gekozen voor een uitgebreide behan-
deling van de provinciale beleidsregels voor intern en 
extern salderen, en voor de Spoedwet aanpak stikstof. Ik 
ben bijvoorbeeld niet ingegaan op de Policy Brief ‘Stikstof 
in perspectief’ van het Planbureau voor de leefomgeving 
van 13  december 2019, waarin wordt gesteld dat stik-
stof één van de knoppen is om aan te draaien en wordt 
gepleit voor een breder perspectief.31 Ook het werk van het 
Adviescollege Stikstofproblematiek heb ik buiten beschou-
wing gelaten, niet omdat het niet interessant is maar omdat 
ik de recente ontwikkelingen wilde schetsen. Wat betreft 
de vraag of we bezig zijn om uit de stikstofcrisis te gera-
ken, is het antwoord een weifelend ‘ja’. Maar er is nog een 
lange weg te gaan, we zijn er nog lang niet. Daarbij heb ik 
een pleidooi willen houden voor een meer weloverwogen 
aanpak in plaats van paniekvoetbal. Daarbij realiseer ik mij 
uiteraard dat de politieke en maatschappelijke druk groot 
is en dat die het lastig maakt om te kiezen voor die welover-
wogen aanpak. Maar die rustige, weloverwogen aanpak is 
nodig om uit de stikstofproblemen te geraken.
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31 Te raadplegen op www.pbl.nl/sites/: ‘Stikstof is één van de knoppen om 
aan te draaien’ is de titel van par. 1.2 van de policy brief.
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