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Programma

• Emissienormen Regeling ammoniak en veehouderij

• Intern salderen en vergunningplicht

• Wet stikstofreductie en natuurverbetering

• Stikstofregistratiesysteem en –banken

• Verkeersbewegingen

• Bestemmingsplan en stikstof



Emissienormen Regeling ammoniak en veehouderij

• ‘Ontwikkelingen in emissies en concentraties van ammoniak in Nederland tussen 2005 en 

2016’ (RIVM Rapport 2018-0163)

• AbRS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603 (PAS-uitspraak) 

“(…) 39.5.Voorts dient het college bij de alsnog te nemen besluiten in te gaan op het betoog van de Werkgroep, dat is opgenomen in de 

nadere reactie van 28 januari 2019 (zie ook 20.10), dat voor het bepalen van de omvang van de emissie van de aangevraagde activiteiten 

niet zonder meer aansluiting kan worden gezocht bij de emissiefactoren die in de Regeling ammoniak en veehouderij voor bepaalde 

emissiearme stalsystemen zijn opgenomen. Volgens de Werkgroep volgt uit het rapport ‘Ontwikkelingen in emissies en concentraties van 

ammoniak in Nederland tussen 2005 en 2016’ van het RIVM, dat het emissiereducerende effect van bepaalde luchtwassers niet 85% maar 

59% is. De emissie van de bedrijven aan de [locatie 5] te Someren (201600622), [locatie 6] te Someren (201600630) en Walsbergseweg

40 te Deurne (201600614) is volgens de Werkgroep hoger dan waarvan bij de vergunningverlening is uitgegaan.

39.6.De aanvraag voor de uitbreiding van de melkveehouderij aan de [locatie 3] in Someren (201600617) heeft betrekking op een

stalsysteem waarin wordt uitgegaan van het weiden van vee. De Werkgroep heeft in punt 76 van haar reactie op het arrest van 10 

december 2018 betoogd dat de emissies van het beweiden ten onrechte niet zijn betrokken bij de vergunningverlening. Het college zal dit 

betoog bij het alsnog te nemen besluit op de aanvraag dienen te betrekken. De uitspraak van heden, ECLI:NL:RVS:2019:1604, zal

daarvoor van belang zijn. (…)”.



Emissienormen Regeling ammoniak en veehouderij

• ‘Stikstofverlies uit opgeslagen mest’ (CBS, oktober 2019)

• ‘Stikstofverliezen uit mest in stallen en mestopslagen’ (Commissie Deskundigen 

Meststoffenwet, 18 juni 2020)



Emissienormen Regeling ammoniak en veehouderij
Vz Rb. Noord-Nederland 11 maart 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:810

• Appellanten: 

• Er bestaat geen zekerheid over de emissiefactoren van de Rav, en dus ook geen zekerheid over de 

stikstofemissie en stikstofdepositie. Daarmee is aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 

2000-gebieden niet uitgesloten

• GS, o.a.: 

• Emissiefactoren van het betrokken stalsysteem is gebaseerd op de beste wetenschappelijke kennis

• Emissiefactoren van de Rav kunnen blijkens AbRS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:71 

(Logtsebaan) worden toegepast



Emissienormen Regeling ammoniak en veehouderij
Vz Rb. Noord-Nederland 11 maart 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:810

• Oordeel:

• Bij de beoordeling van emissies kan niet zonder meer worden volstaan met een verwijzing naar de 

emissiefactoren van de Rav

• Artikel 6 lid 3 HR: geen redelijke wetenschappelijke twijfel, waarbij de bewijslast bij verweerder ligt

• Uit het rapport van het Centraal Bureau van Statistiek volgt dat er twijfel bestaat over de 

emissiereductie van emissiearme stalsystemen

• GS dient aannemelijk te maken dat er geen redelijke wetenschappelijke twijfel bestaat, maar is 

daar niet in geslaagd

• AbRS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:71 (Logtsebaan) ziet op een ander geval, namelijk op 

de intrekking van een Wnb-vergunning. Daarvoor geldt dat de onjuistheid van de emissiefactoren 

voldoende zeker moet zijn. In het onderhavige geval dient daarentegen de juistheid van deze 

factoren voldoende zeker te zijn

• Eveneens: Vz Rb. Gelderland 16 februari 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:758



Emissienormen Regeling ammoniak en veehouderij
Stelling

 Onder verwijzing naar AbRS 22 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1741 (in dat geval ging het 

om geuremissiefactoren) kan zeer waarschijnlijk met succes worden bepleit dat de 

ammoniakemissiefactoren van de Rav in het kader van de Wnb moeten worden toegepast, 

zelfs in het geval dat ernstige twijfels bestaan over de juistheid van de 

ammoniakemissiefactoren

 Eens

 Oneens



Emissienormen Regeling ammoniak en veehouderij

• Overige relevante overwegingen:

• Eventuele lagere stikstofemissie als gevolg van beweiden niet/onvoldoende onderbouwd

• Eventuele hogere stikstofemissie als gevolg van opslag en afvoer mest niet/onvoldoende 

onderbouwd 

• Stelling dat vrachtwagens in de beoogde situatie niet frequenter rijden, maar met een vollere 

lading niet/onvoldoende onderbouwd



Intern salderen en vergunningplicht
Casus

• Referentiesituatie: 60 stuks jongvee, 360 vleesvarkens (stal 1), 720 vleesvarkens (stal 2) 

(stal 3 was nooit gerealiseerd, en dus vervallen)

• Nieuwe situatie: 19.008 gespeende biggen

• Stikstofdepositie neemt niet toe ten opzichte van de referentiesituatie

 Vraag: Is de nieuwe situatie natuurvergunningplichtig?

 Ja

 Nee



Intern salderen en vergunningplicht

• Volgens AbRS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:71 (Logtsebaan)

• Per 1 januari 2021 is artikel 2.7 lid 2 Wnb gewijzigd

 De vergunningsplicht voor projecten die enige maar geen significante gevolgen 

kunnen hebben is vervallen

• Vaste rechtspraak Afdeling: bij intern salderen zijn op grond van objectieve gegevens 

significante gevolgen uitgesloten

• Gevolg wijziging van artikel 2.7 lid 2 Wnb: geen vergunningplicht bij intern salderen



Intern salderen en vergunningplicht

AbRS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:71 (Logtsebaan)

• Het ging dus om een omschakeling van het houden van 60 stuks jongvee, 360 

vleesvarkens (stal 1) en 720 vleesvarkens (stal 2) naar 19.008 gespeende biggen

• Het kan dus een vrij drastische wijziging betreffen

• Vergelijk: het toepassen van (andere) emissiearme technieken



Intern salderen en vergunningplicht
Stelling

 De uitspraak Logtsebaan heeft ook consequenties voor extern salderen, voor de wijziging 

naar (bijvoorbeeld) een ‘schonere techniek’ (= meer emissiereductie) is immers geen 

natuurvergunning vereist, derhalve kan een intrekking en/of wijziging vanwege een 

schonere techniek ten behoeve van extern salderen evenmin aan de orde zijn

 Eens

 Oneens



Intern salderen en vergunningplicht
Stelling

 Met de uitspraak Logtsebaan, of beter gezegd de wetswijziging per 1 januari 2020, is de 

praktijk geholpen (lees: = de uitspraak is zonder meer positief voor bevoegd gezag, 

drijver van de inrichting èn tegenstanders van het project) 

 Eens

 Oneens



Intern salderen en vergunningplicht
Casus

• Referentiesituatie: 60 stuks jongvee, 360 vleesvarkens (stal 1), 720 vleesvarkens (stal 2) 

(stal 3 was nooit gerealiseerd, en dus vervallen)

• Nieuwe situatie: koekjesfabriek

• Stikstofdepositie neemt niet toe ten opzichte van de referentiesituatie

 Vraag: Is de nieuwe situatie natuurvergunningplichtig?

 Ja

 Nee



Casus

 Ervan uitgaande dat na de uitspraak Logtsebaan behoefte bestaat aan alternatieve 

zekerheid (in plaats van een natuurvergunning voor de wijziging van het project) zijn 

(tenminste) een drietal mogelijkheden denkbaar (met de belangrijke kanttekening dat 

eigenlijk alleen een vergunning voldoende en volledige zekerheid biedt). Welke van deze 

drie biedt de meeste zekerheid?:

 Positieve weigering

 Besluit buiten behandeling laten aanvraag

 Aanschrijving / verplichting ex artikel 2.4 lid 1 Wnb

Intern salderen en vergunningplicht



Wet stikstofreductie en natuurverbetering

• Wsn is op 17 december 2020 aangenomen door de TK, en op 9 maart 2021 door de EK

• Besluit stikstofreductie en natuurverbetering is in voorhang en consultatie geweest, en is 

nu voor advies naar Raad van State

• Inwerkingtreding juli 2021? 

• Intussen: voorbereiding van de twee programma’s



Wet stikstofreductie en natuurverbetering
Drie omgevingswaarden stikstofdepositie

• In 2018 zat 22% van de stikstofgevoelige hectares onder de kritische depositiewaarde

(KDW)

• Reductieplicht Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn):

• in 2025 ≥ 40% onder de KDW

• in 2030 ≥ 50%

• in 2035 ≥ 74% (vgl. Cie Remkes: 2030 ≥ 74%) 

• Resultaatsverplichting

• Uiterlijk in 2033 wetsvoorstel met nieuwe omgevingswaarde, om de depositie op termijn 

te verminderen tot een niveau dat nodig is voor een gunstige staat van instandhouding



Wet stikstofreductie en natuurverbetering 
Stelling

 De reductiedoelstellingen zijn te weinig ambitieus gesteld; hierdoor ontstaat enerzijds te

weinig ‘ontwikkelruimte’ en wordt anderzijds niet voldaan aan artikel 6 lid 2 

Habitatrichtlijn

 Eens

 Oneens



Wet stikstofreductie en natuurverbetering
Programma met bron- en natuurmaatregelen

• ‘programma stikstofreductie en natuurverbetering’

• Bronmaatregelen: verminderen van stikstofdepositie op daarvoor gevoelige habitats in 

Natura 2000-gebieden om te voldoen aan de omgevingswaarden (o.a. piekbelasters en 

emissienormen)

• Natuurmaatregelen (aanvullend op de beheerplannen): verwezenlijken van de 

instandhoudingsdoelstellingen van deze habitats

• Tussendoelen: inspanningsverplichting

• Uitvoeringsplicht, mits instemming (of via instructieregels of instructies Omgevingswet)

• Monitoring en wijzigingsplicht

• Verschil met PAS: geen ontwikkelruimte



Wet stikstofreductie en natuurverbetering
Provinciale gebiedsplannen

• Amendement SP en D66 (Kamerstukken II 2020/21, 35600, nr. 50)

• Vertaling van de landelijk vereiste depositiereductie naar provinciale bron- en 

natuurmaatregelen

• GS leggen het gebiedsplan voor aan de Minister van LNV

• Na vaststelling Wsn-programma, maar binnen 2 jaar na inwerkingtreding van artikel 1.12b 

Wnb (programmaplicht)

• Eventueel met verzoek wijziging van programma

• Minister van LNV kan het gebiedsplan terugvertalen naar een wijziging van het 

programma



Wet stikstofreductie en natuurverbetering
Legalisatieprogramma

• Amendement SGP, VVD en CDA (Kamerstukken II 2020/21, 35600, nr. 19)

• Legalisatie van onder het PAS vergunningvrije projecten met geringe 

stikstofdepositie (waaronder 3.637 (!) meldingen)

• In belang rechtszekerheid

• Minister van LNV stelt z.s.m. een programma vast

• Maatregelen om gevolgen stikstofdepositie te mitigeren (artikel 6 lid 3 

Habitatrichtlijn) of compenseren (artikel 6 lid 4 Habitatrichtlijn)

• Gericht op verlening vergunning of vrijstelling

• Uitvoeringsplicht

• Monitoring

• Wijzigingsplicht



Wet stikstofreductie en natuurverbetering
Welke projecten worden gelegaliseerd?

• ‘Meldingsplichtige projecten’ waarvoor op 29 mei 2019 de 

volgende situatie gold worden gelegaliseerd:

• Het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en 

infrastructuur e.d. waren opgericht, of;

• Het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de 

initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op 

volledige realisatie, of;

• Het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor 

waren wel aantoonbaar onomkeerbare, significante 

investeringsverplichtingen aangegaan



Wet stikstofreductie en natuurverbetering
Bouwvrijstelling

• Partiële vrijstelling natuurvergunningplicht:

• Uitsluitend m.b.t. stikstofdepositie

• Alleen de bouw- sloop of aanlegfase, niet de gebruiksfase

• Haakje in wet, afbakening in amvb:

• Bouwen en slopen van een bouwwerk

• Aanleggen, wijzigen en opruimen van een werk (bijv. infrastructuur),

beide inclusief vervoersbewegingen



Stikstofregistratiesysteem en -banken
Stikstofbanken

• Beheer van stikstofruimte door de provincie d.m.v. een stikstofbank  registratie en 

toekenning van stikstofruimte

• Gebaseerd op extern salderen 

• Geen directe koppeling tussen intrekking en verlening van toestemming, maar directe 

samenhang via de bank

• Vgl. AbRS 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1931

• Momenteel enkel Limburgse banken:

• Greenport Venlo

• De Peelbergen

• Zevenellen



Stikstofregistratiesysteem en -banken
SSRS en RSRS

• Stikstofregistratiesysteem (SSRS)

• Paragraaf 2.1.2 Regeling natuurbescherming

• Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS)

• Hierin kunnen GS depositieruimte vastleggen die vrijgemaakt is via mitigerende maatregelen dan 

wel vrijvalt tijdens extern salderen en ten behoeve van saldering kan worden gebruikt bij het 

verlenen van natuurvergunningen

• Vrijgemaakte en vrijgevallen ruimte



Verkeersbewegingen

AbRS 18 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2760

• Een Wnb-vergunning wordt verleend voor een project, waarbij geldt dat alle gevolgen van 

dat project voor Natura 2000-gebieden moeten worden beoordeeld 

• Er worden activiteiten vergund, geen emissies of deposities

• Zie ook: AbRS 1 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1528, r.o. 5.2

• Dit geldt ook voor transportbewegingen die inherent zijn aan een project

• Een Wnb-vergunning moet worden geacht tevens te zijn verleend voor de daarmee 

gepaard gaande verkeersbewegingen, aldus de Afdeling



Bestemmingsplan en stikstof
AbRS 9 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2170 (Buitengebied Rucphen), TvAR

2020/8035 met noot P.P.A. Bodden

• Een natuurvergunning die betrekking heeft op een uitbreiding van een melkveehouderij 

met een stalsysteem dat het weiden van vee impliceert, ziet (veelal) niet op het weiden 

van vee als zodanig en is derhalve niet passend beoordeeld als bedoeld in artikel 2.8 Wnb

• Daarom volstaat de ‘één op één-inpassing’ van een natuurvergunning in een 

bestemmingsplan niet en dient onderzoek te worden verricht naar de depositie als gevolg 

van het weiden



Bestemmingsplan en stikstof
AbRS 9 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2170 (Buitengebied Rucphen), TvAR

2020/8035 met noot P.P.A. Bodden

• Tweede relevante aspect van de uitspraak: De Afdeling neemt aan dat de 

verkeersbewegingen fluctueren binnen een bandbreedte - kleinere (meer) of grotere 

(minder) vrachtwagens - en dat daarom een toename van het aantal dieren niet altijd een 

toename van het aantal transportbewegingen met zich brengt 

• In casu was een conserverend bestemmingsplan met beperkte 

ontwikkelingsmogelijkheden aan de orde, ten aanzien waarvan de Afdeling concludeerde 

dat – rekening houdende met een bandbreedte – er in redelijkheid vanuit mocht worden 

gegaan dat de verkeersbewegingen niet wezenlijk zouden verschillen



Bestemmingsplan en stikstof
AbRS 23 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3071 (De Fryske Marren)

• Kan vaststelling van een plan worden geweigerd vanwege negatieve effecten op 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, ook als deze niet significant 

zijn?

• Afdeling: ja

“9.23 (…) De Afdeling is van oordeel dat de raad het plan vanwege de negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied, ook al zouden die niet significant zijn, in 

strijd met een goede ruimtelijke ordening heeft kunnen achten. Dat kan worden voldaan aan de Wnb

betekent immers niet dat de ontwikkeling niet leidt tot een aantasting van natuurwaarden in het Natura 

2000-gebied (…). Het bestuursorgaan mag andere, strengere, normen hanteren, mits deugdelijk 

onderbouwd.”



Bestemmingsplan en stikstof
AbRS 30 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2318 (Logistiek Park Moerdijk)

• Komt bij externe saldering in het kader van een bestemmingsplan betekenis toe aan de 
provinciale beleidsregels voor intern en extern salderen?

• Afdeling: nee

• Derhalve bij externe saldering in het planspoor:

• Geen 30% afroming

• Geen correctie naar de normen van het Besluit emissiearme huisvesting

• Etc.



Bestemmingsplan en stikstof

• Moet vanwege een verplichte passende beoordeling van het plan een milieueffectrapport 

worden opgesteld?

• Artikel 7.2a Wet milieubeheer

• Op 18 december 2020 in werking getreden: gewijzigde artikel 3 Besluit 

milieueffectrapportage

• Geen plan-MER meer vereist op de voet van artikel 7.2a Wet milieubeheer voor (i) kleine 

gebieden en (ii) kleine wijzigingen van een plan, mits uit een beoordeling volgt dat het 

plan geen aanzienlijke milieueffecten heeft

• Wat is klein?



Contact


