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INLEIDING 

 

In dit document wordt de stikstof problematiek samengevat. De ongeldigverklaring van het PAS – Programma 

Aanpak Stikstof – , speelt sinds 29 mei 2019. Waarom is stikstof een probleem? Welke sectoren stoten 

schadelijke stikstof uit? Wat zijn de mogelijke oplossingen en maatregelen? En, wat houdt dit in voor de 

mobiliteitssector?  

  

WAAROM IS ER NU EEN PROBLEEM? 

 

Sinds 1990 is de stikstofdeposito al met 45% teruggebracht, met name door katalysatoren in auto’s, 

aanpassingen in de industrie, gier te injecteren en luchtwassers (filteren de ammoniak) in de landbouw te 

plaatsen. Maar er komt nog steeds te veel stikstof in de natuur terecht, ondanks de reeds genomen 

maatregelen. De politiek weet al langer dat er in Nederland een te hoge stikstofdeposito is, en vele 

milieuorganisaties namen juridische stappen om de overheid te dwingen zich aan het zelf geformuleerde 

beleid te houden. Zo ontstond de zogenaamde stikstofcrisis. 

Als antwoord op deze rechtszaken (die vaak gewonnen werden door de milieuorganisaties), kwam de overheid 

met het PAS Programma. Het PAS werd in 2015 ingevoerd. Op basis van het PAS-beleid werden de 

vergunningen verleend. De PAS stond toe dat de stikstofdeposito pas na een bouw/project gecompenseerd 

mocht worden. Maar in de praktijk was de vergunning dan verleend en werd de stikstofdeposito niet 

gecompenseerd of nam zelfs toe. Via de PAS was dus − tijdelijk − extra vervuiling toegestaan, omdat 

Nederland later maatregelen zou treffen om de vervuiling tegen te gaan. De PAS maakte daarmee een 

vrijstelling mogelijk van de vergunningplicht, waardoor allerlei projecten zonder uitgebreid natuuronderzoek en 

motivatie mogelijk werden. De milieuorganisaties stonden daar machteloos tegenover. 

Met dit beleid bleef de concentratie te hoog en in oktober 2019 maakte TNO bekend dat Nederland binnen 

Europa verreweg de grootste hoeveelheid stikstof per hectare produceert. Op de tweede plaats staat België, 

op de derde Duitsland1. Nederland exporteert bovendien veel meer stikstof naar de buurlanden, vergeleken 

met wat er uit het buitenland binnenkomt. 

De Milieuorganisaties zijn daarom rechtszaken gestart tegen het PAS. De uitkomst was dat het PAS als 

systeem wel voldeed, als er maar een goede borging was van de vermindering van de stikstofneerslag.  

Toekomstige effecten zijn niet toegestaan, en Europese wetgeving eist dat er vóóraf zekerheid bestaat dat de 

geplande maatregelen gunstige effecten hebben. De Raad van State heeft op 29 mei het PAS ongeldig 

verklaard. Het stikstofbeleid voldoet niet aan de Europese natuurwetgeving om de stikstof te reduceren in de 

Natura 2000-gebieden2.  

 

 

 

 

 

                                                                 
1 In Duitsland is de regelgeving soepeler, maar is ook niet te vergelijken met Nederland. De natuur in Duitsland is er beter 
aan toe, betreft grotere natuurgebieden en minder activiteiten bij de gebieden. 
2 Natura 2000 gebieden: Beschermd natuurgebied, Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden.  

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=pas&deel=0
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=natura2000
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WAAROM IS STIKSTOF EEN PROBLEEM?  

Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons 

heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof 

is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar als 

stikstof een verbinding aangaat met andere stoffen, ontstaat het 

probleem. De stoffen die ontstaan zijn stikstofoxiden (NOx, een 

verbinding van stikstof en zuurstof) en ammoniak (NH3, een 

verbinding van stikstof en waterstof). De hoeveelheid 

stikstofoxiden en ammoniak in de lucht heet de concentratie, 

stikstofdepositie is de stikstofneerslag.  

Klik hier voor een video uitleg van de Universiteit van Nederland.  

Een teveel aan stikstofoxiden en ammoniak verstoort de natuur.                                                                              

Ten eerste verzuurt de bodem, ten tweede ontstaat er een monocultuur van planten. Met name planten die 

goed groeien bij stikstof, overwoekeren bestaande planten. Dit heeft effect op de vlinders, bijen en insecten, 

omdat elke insectensoort een voorkeur voor bepaalde planten heeft. Door een monocultuur, zijn er veel 

insectensoorten die niet meer aan voedsel kunnen komen. De consequentie daarvan is dat sommige 

vogelsoorten geen voedsel kunnen vinden (insecten), waardoor het effect ver doorwerkt. Tot slot is een teveel 

aan stikstofoxiden in de lucht schadelijk voor de gezondheid. Vooral mensen met longklachten en astma 

hebben er last van. In 2012 schreef de Gezondheidsraad in een rapport dat ammoniak en stikstofoxide in de 

lucht reageren en fijnstof vormen, waardoor de kans op luchtwegaandoeningen groter wordt. Daardoor leven 

we gemiddeld 9 maanden korter. Daarnaast stelde het RIVM dat Nederlanders gemiddeld nog eens 4 

maanden korter leven door luchtverontreiniging met stikstofdioxide. Mensen die in bijvoorbeeld de Randstad 

wonen, zullen gemiddeld meer maanden van hun leven verliezen dan mensen die in gebieden met schonere 

lucht wonen. 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof/programma-aanpak-stikstof-achtergrond-en-inhoud 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-

stikstof/programma-aanpak-stikstof-achtergrond-en-

inhoud 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=UcDM80wf7-Q&feature=emb_logo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof/programma-aanpak-stikstof-achtergrond-en-inhoud
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WELKE SECTOREN STOTEN STIKSTOF UIT?  

 
Het grootste gedeelte van de stikstofuitstoot is afkomstig vanuit de landbouw (46%) en het buitenland (32%). 

Bij landbouw wordt stikstof uitgestoten in de vorm van ammoniak (NH3), een kleurloos gas met een sterke 

geur. Ammoniak ontstaat voornamelijk uit mest die op het land wordt uitgereden. Wegverkeer is 

verantwoordelijk voor 6,1%.  Bij verbrandingsprocessen in automotoren ontstaan stikstofoxiden (NOx) die wel 

schadelijk kunnen zijn, namelijk NO en NO2. NO oxideert in de buitenlucht door de aanwezigheid van zuurstof 

en soms ozon en wordt dan NO2. NO2 is een bruin gas met een onaangename geur, dat irritatie van de 

luchtwegen alsmede van de ogen, neus en keel kan veroorzaken. 

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/10/04/infographic-stikstofdepositie-per-bron 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/10/04/infographic-stikstofdepositie-per-bron
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MOGELIJKE OPLOSSINGEN EN MAATREGELEN  

Op 4 oktober 2019 publiceerde het kabinet een eerste aanpak voor het verminderen van de stikstofuitstoot op 

korte termijn. De noodmaatregelen richten zich vooral op mobiliteit, landbouw en de bouwsector. Het kabinet 

stelt 500 miljoen euro beschikbaar voor stikstofmaatregelen. 

NIEUW REKENMODEL EN ADC-TOETS 

Half september 2019 is een nieuwe versie van AERIUS Calculator beschikbaar gekomen. Met de calculator 

wordt de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekend. Een aantal 

specifieke omstandigheden vallen nog buiten het toepassingsbereik van deze versie van AERIUS Calculator. 

De volgende versie van AERIUS Calculator wordt uiterlijk in januari 2020 verwacht. 

Een natuurvergunning kan verkregen worden, wanneer er wordt aangetoond dat de extra stikstofdepositie die 

het project veroorzaakt de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet aantast. Dit heet een 

ecologische onderbouwing. 

Intern salderen 

Intern salderen betekent dat het voorgenomen project zo wordt aanpast, dat de stikstofuitstoot vermindert of 

gelijk blijft. Een voorbeeld: een boer heeft één stal en wil op de bedrijfslocatie uitbreiden naar twee stallen. 

Samen produceren de stallen meer stikstof dan voorheen. Worden er in de bestaande stal maatregelen 

genomen waardoor de hoeveelheid stikstofdepositie van beide stallen samen op geen enkele locatie in een 

Natura 2000-gebied toeneemt, dan kan een vergunning worden verleend.  

 

 

Mobiliteit

Om de uitstoot uit het verkeer te gaan verlagen, zal het kabinet de aanschaf en het gebruik 
van elektrische auto’s fiscaal stimuleren (in lijn met het Klimaatakkoord). Tevens wordt 
bekeken hoe de maatregelen voor de verduurzaming van vervoer en mobiliteit versneld 
kunnen worden, denk hierbij aan de reeds doorgevoerde verlaging van de 
maximumsnelheid naar 100 km/u. Tot slot bekijkt men de mogelijkheid van een 
slooppremie voor oude dieselvoertuigen.

Landbouw

Voor de landbouw geldt dat het kabinet en provincies gebiedsgericht boeren gaan helpen 
die willen stoppen. Vrijwillige sanering is het uitgangspunt. Daarnaast zijn mogelijke 
oplossingen onder andere: emissiearme stallen, oplossingen voor het bemesten en subsidie 
voor innovaties en projecten die de uitstoot van schadelijk emissies, zoals methaan en 
ammoniak, verminderen.

Bouwsector

De bouwsector is verantwoordelijk voor 0,6% van de stikstofuitstoot, zware machines zoals 
kranen, shovels en vrachtwagens die materiaal vervoeren zijn hiervoor verantwoordelijk. De 
uitstoot tijdens bouwprojecten is dus tijdelijk en lokaal. Bouwprojecten die kunnen 
aantonen dat de door hen uitgestoten stikstof niet of nauwelijks in een Natura-N2000 
gebied terechtkomt, kunnen worden voortgezet. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof/nieuws/2019/10/04/kabinet-stikstofprobleem-snel-en-zorgvuldig-aanpakken
https://www.aerius.nl/nl/producten
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Extern salderen 

Door extern salderen blijft de stikstofdepositie (stikstofneerslag) in een bepaald gebied gelijk of neemt af. 

Door extern salderen wordt de toename van stikstofdepositie in een bepaald gebied door een activiteit 

weggenomen doordat een andere activiteit wordt gestopt. Een voorbeeld: iemand wil een bedrijf starten, 

wijzigen of uitbreiden waardoor meer stikstofdepositie ontstaat. Een ander bedrijf in de buurt stopt. Onder 

strikte voorwaarden kan de ruimte die daardoor is vrijgekomen om stikstof uit te stoten over worden genomen 

en gebruikt voor oprichting van een nieuw bedrijf of uitbreiding van het bestaande bedrijf. 

ADC-toets 

Wanneer niet kan worden aangetoond dat het Natura 2000-gebied niet wordt aangetast door activiteiten van 

eerder beschreven sectoren, kan mogelijk toch toestemming worden gegeven voor het voortzetten hiervan.  

Dit kan met behulp van een ADC-toets. Er moet worden aangetoond dat: 

- (A) er geen alternatieven met minder schadelijke effecten in Natura 2000-gebied zijn; 

- (D) de activiteit een dwingende reden dient van groot openbaar belang; 

- (C) de schade aan de natuur gecompenseerd wordt. 

 

Dwingende redenen van groot openbaar belang zijn onder meer: 

- Menselijke gezondheid; 

- Openbare veiligheid of; 

- Voor het milieu belangrijke gunstige effecten. 

 

Voor meer vragen over stikstof, raadpleeg de Helpdesk Stikstof en Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Hoewel deze informatie over ‘Stikstof en PAS in een notendop’ met de grootst mogelijke zorg is samengevat, kunnen er geen 

rechten aan worden ontleend of aanspraak worden gemaakt op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het 

gebruikmaken van hyperlinks (verwijzingen naar websites) aanvaardt Turn Business Improvement geen enkele 

aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele 

schade die daardoor kan ontstaan. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof/toestemmingverlening-zonder-pas
https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/helpdesk-pas-aerius/

