
Aanpak stikstofproblematiek



Waarom vormt stikstof een probleem?

• Natuur in Natura 2000-gebieden is Europees beschermd

• Veel Natura 2000-gebieden in Nederland hebben een te hoge stikstofbelasting

• Gevolg: beschermde leefgebieden (habitats) en soorten worden bedreigd 

• Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bood onvoldoende zekerheid voor herstel

• Daardoor moet voor ieder project (weer) worden aangetoond dat er geen negatieve gevolgen zijn als  
gevolg van stikstofbelasting tijdens de aanleg en/of in de gebruiksfase

• Denk aan projecten als woningbouw, aanpassingen aan kunstwerken, wegverbredingen, spooraanpassingen  
en gebiedsontwikkeling

• Met name bij projecten wanneer verbrandingsprocessen optreden bij de realisatiefase van het project, maar  
ook wanneer door intensiever gebruik meer emissie door verbrandingsprocessen plaatsvindt.

Emissiedichtheid (kg N/ha) voor Europese landen en de EU-28 in 2017
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Nederland heeft op grote schaal te maken met overschrijding van de kritische depositiewaarde van stikstof



De oplossing van Movares 
Verbeteren van de natuur én ruimte creëren voor het project

Wat kunnen wij voor u doen?
• In kaart brengen van het stikstofprobleem voor  

uw project (projectkenmerken, ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden)

• Uitvoeren berekening stikstofdepositie met de tool Aerius

• Uitvoeren van een ecologische voortoets naar effecten voor leefgebieden en soorten

• Adviseren over benodigde vervolgstappen voor het verkrijgen van een vergunning, zoals mitigerende maatregelen en 
intern en extern salderen

• Aanpassingen voorstellen in plan en/of aanlegmethoden zoals bouwmateriaal

• Vaststellen of een ADC-toets kansrijk is

• Uitvoeren van een passende beoordeling en zonodig de ADC-toets

• Adviseren over wijzigingen in regelgeving en instrumenten en gevolgen daarvan voor het initiatief.



Met als uiteindelijk doel:

• Het verbeteren van de natuur door vermindering van stikstof en natuurversterkende maatregelen

• Meer ruimte voor de realisatie van plannen in een vitale, natuurlijke omgeving.

Hoe werkt het?

AERIUS berekening stikstofpositie op Natura 2000 als 
gevolg van project

Quick scan van de opgave (projectkenmerken, afstand tot 
Natura 2000, indicatieve Aerius-berekening)  

Stap 1

Stap 0

Intern salderenStap 2

Ecologische voortoetsStap 3

ADC toets
• Geen alternatieven
• Dwingende reden van groot openbaar belang
• Compensatie van Natura 2000

Stap 5

Passende beoordeling in het licht van instandhoudingsdoel-
stellingen van Natura 2000-gebieden  
(evt. mitigerende maatregelen, zoals extern salderen

Stap 4

Geen vergunningplicht

Geen vergunningplicht

Vergunning verleenbaar

Zonder intern salderen:  
geen vergunningplicht
Met intern salderen:
vergunning verleenbaar

Vergunning verleenbaar

Vergunning verleenbaar

≤ 0,00 mol/ha/jr

Effecten zijn uit te sluiten

> 0,00 mol/ha/jr

Extra uitstoot is niet uit te sluiten

> 0,00 mol/ha/jr

Significante effecten niet uitgesloten

Natuurlijke kenmerken mogelijk aangetast

≤ 0,00 mol/ha/jr

Significante effecten uitgesloten

Geen risico op aantasting  
natuurlijke kenmerken

Positieve uitkomst ADC-toets

Meer informatie:
Taskforce Stikstof van Movares
Coördinator Fons van Reisen
taskforcestikstof@movares.nl

Nuttige informatie is ook te vinden op de 
website van het Ministerie van LNV:
aanpakstikstof.nl

http://aanpakstikstof.nl

